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Päihdehoito koevapauden aikana 
tukee vangin kuntoutumista

 T e e m u  R a n T a n e n  &  m i n n a  L i n d q v i s T

Valvottu koevapaus 
on ehdottoman van-
keusrangaistuksen 

loppuvaiheeseen sijoittuva 
rangaistusmuoto, jossa van-
ki on vankilan ulkopuolella 
teknisen ja muun valvonnan 
alaisena. Valvotun koevapau-
den avulla pyritään tukemaan 
vangin siirtymää vankeudes-
ta vapauteen. Suuri osa ri-
kosseuraamusasiakkaista on 
terveystutkimuksen mukaan 
päihdeongelmaisia, ja siten 
myös valvotun koevapauden 
aikaista päihdekuntoutusta 
voidaan pitää merkittävänä 
kehittämiskohteena.

Laurea-ammattikorkea-
koulun ja A-klinikkasäätiön 
toteuttamassa Valvottu koe-
vapaus päihdehoidossa 
-hankkeessa tutkittiin, miten 
valvottu koevapaus ja sii-
hen liittyvä päihdekuntoutus 
tukevat vapautuvan vangin 
kuntoutumista. Lisäksi tar-
kasteltiin toimijoiden välistä 

Valvottu koevapaus ja siihen yhdistetty päihdehoito tukevat monin tavoin rikoksentekijöiden 

kuntoutumista. Nämä myönteiset vaikutukset tulivat selkeästi näkyviin Rikosseuraamusalan 

tutkimus- ja kehittämismäärärahoista rahoitetussa ja Laurea-ammattikorkeakoulun koordinoi-

massa tutkimuksessa. Toisaalta muun muassa yhteistyössä ja käytänteiden yhtenäistämisessä 

on vielä kehitettävää.

yhteistyötä päihdekuntoutuk-
sen suunnittelussa ja toteut-
tamisessa sekä valvonnan 
merkitystä vangin kuntoutu-
misen näkökulmasta. Tutki-
musaineisto koostui asiakas-
haastatteluista (N=12), päih-
detyöntekijähaastatteluista 
(N=12), kyselystä kuntien 
päihdepalveluihin (N=74) 
sekä vuosien 2011–2014 van-
kitietojärjestelmäaineistosta 
(N=2088). Haastattelu- ja ky-
selyaineistot kerättiin vuoden 
2015 aikana. Tutkimusaineis-
tot antoivat keskenään varsin 
yhtenäisen kuvan valvotun 
koevapauden aikaisen päih-
dekuntoutuksen vahvuuksista 
ja kehittämishaasteista.

MYÖNTEISET VAIKUTUK-
SET OVAT MONINAISIA

Saatujen tutkimustulosten 
mukaan valvottu koevapaus 
ja siihen liittyvä päihdekun-
toutus tukevat monin tavoin 
vankien kuntoutumista. Kyse 

ei ole pelkästään uusintari-
kollisuuden ehkäisystä ja rai-
tistumisen tukemisesta vaan 
myös tuesta arjen uudelleen 
rakentamisessa. Valvottu 
koevapaus ja siihen liittyvä 
päihdekuntoutus antavat 
erinomaisen pohjan koko-
naisvaltaiselle kuntoutumi-
selle. Useat haastatellut van-
git korostivat koevapauden 
hyödyllisyyttä vertaamalla 
sitä tilanteeseen, jossa vanki 
vapautuu ”muovikassit kaina-
lossa siitä suoraan paikkakun-
nan viinakauppaan”.

Valvotun koevapauden 
kautta päihdepalveluiden 
piiriin saadaan myös sellaisia 
asiakkaita, joita ei muuten ta-
voitettaisi. Tutkimus teki nä-
kyväksi esimerkkejä siitä, että 
asiakas raitistui valvotun koe-
vapauden ja siihen liittyvän 
päihdehoidon aikana vuosia 
tai jopa vuosikymmeniä kes-
täneen päihteiden käytön 
jälkeen. Tällaisten asiakkai-

den muutosmotivaatio tyy-
pillisesti syntyi vasta kuntou-
tusprosessin kuluessa, kun 
asioiden pohdinta päihteet-
tömästi mahdollistui. Vaikka 
aluksi vangin tavoitteena 
olisi ollut vain halu suorittaa 
vankeustuomio loppuun sivii-
lissä, valvotun koevapauden 
ja päihdekuntoutuksen ede-
tessä myös raittiuden hyvät 
puolet tulivat yhä vahvemmin 
esiin. Tutkimuksen tulosten 
mukaan muutos näyttäytyy 
prosessina, joka joillakin asi-
akkailla alkaa jo vankila-aikai-
sena päihteettömyytenä ja 
jatkuu siitä katkeamattomana 
valvotussa koevapaudessa.

Erityisesti tutkimuksen ai-
neistossa on nähtävissä hyviä 
esimerkkejä intensiivisen ja 
ryhmämuotoisen päihdekun-
toutuksen hyödyllisyydestä 
niin avo- kuin laitoskuntou-
tuksessa. Monille vangeille 
myös vertaistuki on päihde-
kuntoutusta selkeästi tuke-
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va elementti. Edelleen koe-
vapauteen liittyvä valvonta 
näyttäytyy aineistossa kun-
toutusta tukevana. Viikkoai-
kataulu ja valvonta varmista-
vat asiakkaiden päihteettö-
myyden sekä sen, että päih-
dehoidossa voidaan keskittyä 
kuntouttavaan toimintaan. 
Viikko-ohjelma tuo arkeen 
sellaista säännönmukaisuutta 
ja rytmiä, joka monille mah-
dollistaa myös tavallisen ar-
jen, ihmissuhteiden ja perhe-
elämän uudelleen rakentami-
sen sekä mahdollisesti myös 
työelämään palaamisen.

KEHITETTÄVÄÄKIN 
VIELÄ LÖYTYY

Toisaalta tutkimuksessa tuli 
esiin myös joitakin valvottuun 
koevapauteen ja sen valmis-
teluun liittyviä kehittämiskoh-
teita. Erityisesti kehitettävää 
on vankiloiden, kuntien ja 
päihdekuntoutusyksiköiden 
välisessä yhteistyössä. Yh-
teistyön haasteet koskevat 
valvotun koevapauden val-
mistelua ja päihdehoidon 
suunnittelua, mutta myös val-
votun koevapauden aikaista 
toimintaa ja sen päättymis-
vaihetta. Varsinkin avokun-
toutuksen valmisteluvaiheen 
yhteistyö oli usein vähäistä tai 
jopa olematonta. Yhteistyötä 
vaikeuttavat myös työnteki-
jöiden tiedon puutteet sekä 
toimintakulttuurien erot. Van-
kilatyöntekijöiden ja tukipar-
tioiden työ määrittyy rikos-
seuraamusalan lähtökohdista 
ja toimintalogiikasta käsin, 
jolloin keskiössä on rangais-
tuksen lainmukainen suorit-
taminen, sen valvonta sekä 

uusintarikollisuuden ehkäisy. 
Päihdehoidon kannalta kyse 
on kuitenkin asiakkaan tar-
peista. Yhteisen ymmärryk-
sen rakentuminen ja vangin/
asiakkaan kokonaistilanteen 
kannalta tarkoituksenmu-
kaisen koevapaussuunnitel-
man laatiminen edellyttävät 
säännöllistä vuoropuhelua, 
jossa kaikkien osapuolien 
näkökulmat tulevat samanar-
voisesti huomioitua. Yhdistä-
vänä tekijänä yhteistyössä on 
vangin/asiakkaan kokonais-
tilanne, johon eri osapuolet 
pyrkivät löytämään ratkaisu-
ja. Yhteistyöhön on tärkeää 
ottaa mukaan myös vangin/
asiakkaan läheiset.

Tutkimus osoittaa myös 
sen, että valvotun koeva-
pauden näkökulmasta vangit 
eivät ole kaikilta osin tasa-
arvoisessa asemassa keske-
nään. Tutkimusaineistojen 
mukaan vankiloiden väliset 
erot ovat huomattavia. Epä-
yhtenäisyyttä oli nähtävissä 
sekä valvotun koevapauden 
valmisteluprosessissa, valvo-
tun koevapauden rangais-
tusajan suunnitelmissa että 
erilaisissa lupamenettelyissä. 
Joissakin tapauksissa vankilat 
tukivat voimakkaasti valvot-
tuun koevapauteen pyrkivää 
vankia, mutta joidenkin van-
kien oli erittäin vaikea saada 
minkäänlaista tietoa tai tu-
kea valvotun koevapauden 
valmisteluun. Myös päihde-
palvelujen saatavuudessa 
on selkeitä alueellisia eroja: 
esimerkiksi pääkaupunkiseu-
dulla hoitomahdollisuuksien 
kirjo on huomattavasti mo-
nipuolisempaa kuin monilla 

muilla alueilla. Myös kuntien 
maksusitoumuskäytänteet 
vaikuttavat päihdepalvelujen 
saatavuuteen.

Uusintarikollisuuden eh-
käisyn kannalta olisi tärkeää, 
että valvotun koevapauden 
kuntoutuksellisia elementte-
jä edelleen vahvistettaisiin. 
Kehitettävää on paitsi toimi-
joiden yhteistyössä niin myös 
tukipartiotoiminnassa. Par-
haimmillaan tukipartiot toimi-
vat hyvänä tukena asiakkaan 
päihteettömyydelle, mutta 
esimerkiksi viikko-ohjelman 
mukaisten kuntouttavien 
ryhmien aikaan ajoittuvat ja 
näkyvästi toteutetut valvon-
takäynnit voivat toimia myös 
vankia leimaavina ja päihde-
kuntoutumista haittaavina. 
Tukipartiotoiminta oli jäänyt 
myös osalle päihdetyönte-
kijöistä etäiseksi sekä irral-
liseksi osaksi kokonaisuutta 
ja työntekijät toivoivatkin 
enemmän yhteistyötä tuki-
partioiden kanssa.

Tutkimuksessa tuli esiin 
työntekijän persoonallisen 
otteen ja tuen merkitys. Asi-
akkaan kuntoutumisproses-
sin näkökulmasta näyttäisi 
olevan tärkeää, että vangilla 
olisi vankilassa tukenaan val-
votun koevapauden valmis-
teluun paneutuva ja vankia 
tukeva vankilan työntekijä, 
jolla on vastuu myös ver-
kostoyhteistyön koordinoin-
nista. Tutkimuksen kuluessa 
useat entiset vangit kertoivat 
sellaisista työntekijä-vanki-
suhteista, joissa työntekijä 
omalla sitoutuneella toimin-
nallaan olennaisesti edesaut-
toi vangin kuntoutuspolun ra-

kentamisessa ja vahvisti myös 
vangin muutosmotivaatiota. 
Vankiloiden palveluohjausta 
edelleen kehittämällä olisi 
mahdollista päästä siihen, 
että valvottu koevapaus ja 
siihen liittyvä päihdekuntou-
tus tukisi entistä paremmin 
vangin kokonaisvaltaista kun-
toutumista ja siviiliin paluuta.

KOKONAISUUDESSAAN 
KÄYTÄNTÖ ON HYVÄ

Joistakin kehittämiskohteista 
huolimatta valvottua koeva-
pautta ja siihen yhdistettyä 
päihdehoitoa voidaan pitää 
vankien kuntoutumisen nä-
kökulmasta erittäin hyvänä 
käytäntönä. Se tarjoaa lähtö-
kohdan sille prosessille, jos-
sa vapautuva vanki rakentaa 
uudenlaista, päihteetöntä ja 
rikoksetonta arkea vankeus-
tuomion jälkeen. Myös sään-
nöllisen viikko-ohjelman ja 
valvonnan kuntouttava mer-
kitys on tässä huomattava. 
Valvotussa koevapaudessa 
tuen ja kontrollin elementit 
täydentävät tarkoituksen-
mukaisella tavalla toisiaan ja 
rakentavat yhdessä toimivan 
kokonaisuuden.

Teemu Rantanen on valtiotietei-
den tohtori ja toimii yliopettajana 
Laurea-ammattikorkeakoulussa.. 
Minna Lindqvist on sosiaalityön-
tekijä ja toimii palveluesimiehenä 
A-klinikkasäätiöllä.

Valvotun koevapauden kautta päihdepalveluiden piiriin saadaan myös sellaisia asiakkaita, joita 

ei muuten tavoitettaisi.
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