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Mitä on kuntoutus? Kuntoutuskomitean 
mietinnön määritelmä 2017

Kuntoutus on kuntoutujan tarpeista ja tavoitteista lähtevä, 
suunnitelmallinen prosessi, jossa kuntoutuja ylläpitää ja 
edistää toiminta- ja työkykyään ammattilaisten tuella. 
Kuntoutukseen kuuluu kuntoutujan toimintaympäristöjen 
kehittäminen. Kuntoutus tukee kuntoutujan ja hänen 
lähipiirinsä voimavaroja, itsenäistä elämää, työllistyvyyttä ja 
sosiaalista osallisuutta. Kuntoutus on osa 
hyvinvointipalvelujärjestelmää ja edellyttää useiden 
toimijoiden oikea-aikaisia ja saumattomia palveluja ja 
etuuksia.
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Kuntoutuminen on laajempi asia kuin kuntoutus
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Ihminen

Kuntoutus 

Kuntoutuminen

Sope Kelan kuntoutuskurssit

Kuntouttava 
työtoiminta

Järjestöjen tarjoama vertaistuki- ja kokemusasiantuntijuus

Lähiympäristö, sosiaaliset verkostot, läheiset

Osallisuuden mahdollisuudet

Työ ja työyhteisö 
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Vankien kuntoutumista tukevat toimenpiteet? 

• Päihdekuntoutus
– Vankilassa yksilötyönä sekä erilaisina päihdeohjelmina kuntouttavana toimintana. 

Pidemmät ryhmämuotoiset päihdekuntoutusohjelmat perustuvat lähinnä 
kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan. Ohjelmamuotoisen päihdekuntoutuksen 
toteuttamiseen varattu osastoja, joissa vangit sitoutuvat päihteettömyyteen.

• Sosiaalinen kuntoutus
– vaikuttavuustavoitteena ei sinänsä uusintarikollisuuteen vaikuttaminen, vaan 

toiminnan tavoitteena ylläpitää tai lisätä vangin arkielämän taitoja ja sosiaalisia 
valmiuksia. 

– Toiminnalla pyritään esimerkiksi valmentamaan vankeja vapautumiseen, autetaan 
heitä ohjautumaan ammatillisiin opintoihin tai työelämään sekä tukemaan 
päihteetöntä ja rikoksetonta elämäntapaa. Toiminnalla on myös vankien 
toimintakykyä ylläpitävä ja vuorovaikutustaitoja kehittävä tehtävä. 
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Vankeinhoidon vaikuttavuus 

Suomalaisen vankeinhoidon vaikuttavuutta on erittäin hankala 
arvioida. Vankien uusintarikollisuustasoon vaikuttavat lisäksi 
monet muut vangeista riippumattomat tekijät, kuten 
lainsäädännön muutokset, poliisin selvitysaste, 
oikeusprosessien kestot, muutokset todellisen rikollisuuden 
tasossa sekä piilorikollisuuteen liittyvät haasteet. (Tyni 2015)
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Mitä on vaikuttavuus? 
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Vaikuttavuus on aina muutoksen 
tavoittelua

| 8.2.2019Esityksen nimi Sivu 7



| ©Kuntoutussäätiö 

VANKEINHOIDON VIIME KÄTINEN 
VAIKUTTAVUUSTAVOITE? 

UUSINTARIKOLLISUUS = NOLLA? 
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Esimerkkejä kuntoutuksen vaikuttavuudesta 
rikostaustaisilla henkilöillä
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NOTHING WORKS 

WHAT WORKS?
Mikä kuntoutuksessa ja ohjelmissa toimii? Mitä 
vaikutuksia niillä on uusintarikollisuuteen, entä 
työllisyyteen? 
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What works? (Tyni 2015)

• Kuntouttavien toimenpiteiden tai yleisemmin interventioiden 
mahdollisuuksia vähentää rikosseuraamusasiakkaiden 
uusintarikollisuutta pidettiin pitkään vaikeana tai lähes epärealistisena 
tavoitteena

• Toisaalta ilmestyi paljon tutkimuksia, joiden mukaan erilaisilla 
interventioilla voitaisiin vaikuttaa myönteisesti 
rikosseuraamusasiakkaiden uusimisriskiin

• Vallitsevan Nothing Works -paradigman varjossa kasvoi 1970-luvun 
lopusta alkaen perinne, jota alettiin myöhemmin kutsua What Works -
suuntaukseksi. Käännekohtaan voidaan kiinnittää myös 1980-luvun 
aikana tapahtunut vahva yleisten tutkimus- ja tilastomenetelmien 
kehittyminen ja meta-analyysien yleistyminen. 

• Kuntoutuspessimismi kääntyi kuntoutusoptimismiksi
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Cognitive Skills –ohjelma ja sen vaikutukset 
(Tyni 2015)

• Cognitive Skills -ohjelman vaikutukset vankien ajatteluun, motivaatioon 
ja uusintarikollisuuteen: tulokset, ongelmat ja mahdollisuudet. 

• Ohjelmalla oli vaikutuksia vankien ajatteluun ja motivaatioon. 

• Ohjelma ei kuitenkaan vähentänyt sen läpikäyneiden vankien 
uusintarikollisuutta verrattuna kontrolliryhmän vankeihin. Ohjelman 
läpikäyneistä vangeista syyllistyi uusiin rikoksiin kolmen vuoden aikana 55 
prosenttia. Kontrolliryhmän uusiminen oli ohjelman läpikäyneisiin 
verrattuna neljä prosenttiyksikköä korkeampaa (59 %). Todennäköisintä 
uusiminen oli ohjelman keskeyttäneillä vangeilla (70 %). 
Osatutkimuksessa ehdotetaan myös menetelmiä, joilla 
vaikutustutkimusten luotettavuutta voitaisiin jatkossa kehittää.
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STOP-kuntoutusohjelman vaikuttavuus 
(Tyni 2015)

• Kognitiivis-behavioraalisen STOP-kuntoutusohjelman vaikuttavuutta 
tutkittiin suomalaisilla seksuaalirikosvangeilla. 

• Selvitettiin aluksi millaiset staattiset taustatekijät ennustavat 
seksuaalirikoksen uusimista suomalaisilla seksuaalirikosvangeilla. Tämän 
jälkeen STOP-ohjelman vaikuttavuutta tutkittiin vertailemalla ohjelman 
suorittaneiden uusimisastetta ohjelman ulkopuolelle jääneiden, mutta 
uusimisriskiä ennustavilta taustatekijöiltään samankaltaisten 
kontrollihenkilöiden uusimisasteeseen. 

• STOP-ohjelmaan osallistuneista kuusi prosenttia sai seuranta-aikana 
(keskimäärin 7,5 vuotta) uuden tuomion seksuaalirikoksista. 
Kontrolliryhmästä uuden tuomion sai 11 prosenttia seksuaalirikoksista 
tuomituista vangeista. Ryhmien välinen ero ei kuitenkaan ollut 
tilastollisesti merkitsevä.
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Kuntoutuminen on kokonaisvaltaista ja 
inhimillistä elämää
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Vangin oppimispolku-hanke 2013-2015
Vangin oppimispolku-hanke toteutetaan Riihimäen konepajakoulun säätiön 
rahoituksella.
Hankkeessa kehitetään, toteutetaan arvioidaan vapautuville vangeille 
tarkoitettuja systemaattisia palveluketjuja, polkuja opiskelemaan ja työelämään. 
Hankkeen kohderyhmää ovat erityisesti vankilassa opiskelevat vangit. Heille 
tarjotaan koulutuspolku, mahdollisuus jatkaa opiskelua Silta-
Valmennusyhdistyksen tuotantokoulussa vankilasta vapautumisen jälkeen tai 
mahdollisesti vankeusaikana valvotussa koevapaudessa.
Hankkeen oppimisvalmentaja työskentelee sekä vankiloissa että Silta-
Valmennusyhdistyksessä,  Tampereella. Työ sisältää yksilövalmennusta sekä 
ryhmävalmennusta. Lisäksi oppimisvalmentaja tekee jalkautuvaa työtä, hän 
esimerkiksi käy asiakkaiden kanssa asiointikäynneilla ja hän tekee myös 
kotikäyntejä.
Yhteistyötä tehdään Rikosseuraamuslaitoksen kanssa, ensisijaisesti Riihimäen 
vankilan kanssa ja lisäksi Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen vankiloiden 
kanssa sekä Pirkanmaan yhdyskuntaseuraamustoimiston kanssa. Hankkeen 
toteuttaminen edellyttää kaikkinensa laajaa verkostoyhteistyötä.

Lisätietoja: Reijo Kypärä, Vastaava ohjaaja, 040 843 1241
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Mikä on vankeinhoidon viime kätinen 
vaikuttavuustavoite? 

• Vangeille järjestettyjä toimenpiteitä on tarkasteltava 
uusintarikollisuuden lisäksi esimerkiksi vangin hyvinvoinnin ja 
terveydentilan, vangin läheisten ja vankilan laitosturvallisuuden 
kannalta

• Voidaan myös kysyä, tarvitseeko kaikkien toimenpiteiden olla 
empiiriseen tutkimusnäyttöön perustuvia ja pitääkö vaikutusten 
olla mitattavissa esimerkiksi uusintarikollisuuden alenemisena. 
Vaikutukset voivat esimerkiksi olla välillisiä, ajallisesti hitaita tai 
muuten hankalasti todennettavissa. (Tyni 2015)

• On tärkeää tuoda esille hyviksi ja toimiviksi osoittautuneet 
toimenpiteet sekä kolmannen sektorin tukimuodot erilaisine 
välillisine vaikutuksineen nykyisessä vankeinhoidossa. 
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Monipuolisemmat vaikuttavuuden mittarit?

• Parempi koettu terveys ja hyvinvointi, sairastavuuden 
väheneminen

• Päihteiden käytön väheneminen

• Työllistyminen

• Koulutukseen pääsy ja tutkinnon suorittaminen

• Lähiyhteisön (erityisesti perheen) parantunut hyvinvointi ja 
terveys
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Kiitos!

☺


