
Vapautuvien vankien 
riippuvuus- ja perheen yhdistämisen tuki -palvelut

Arviointi 
Arviointijakson aikana arvioidaan vapautuvan vangin 
päihderiippuvuutta, hoidon tarvetta sekä hänen omia 
tavoitteitaan ja motivaatiotaan päihdehoidolle ja tuen 
tarpeelle vapautumisen jälkeen. 

Ennen vapautumista aloitetulla hoitosuhteella asiakas 
sitoutetaan hoitoon heti vapautumisen jälkeen. Tervey-
tesi Klinikan toimesta toteutettu arviointijakso jatkuu vä-
littömästi hoitona ja mahdollisena perheen yhdistämisen 
tukipalveluna heti vangin vapautuessa.  Arviointijaksoon 
kuuluu viisi päihdeterapeutin tapaamista, yksi lääkärin 
vastaanottokäynti ja yksi verkostotapaaminen. Arviointi-
jakson pohjalta laaditaan hoitosuunnitelma vapautumi-
sen tueksi.

Tapaamiset toteutetaan pääsääntöisesti etävastaanot-
toina, lähivastaanotot mahdollisia Oulun toimipisteen 
kautta. 

Etävastaanottoina toteutettujen arviointijaksojen seulon-
nat ja verikokeet toteutetaan paikallisesti vankilan käy-
täntöjen mukaisesti. Oulun toimipisteen kautta toteutetut 
seulonnat ja verikokeet Terveytesi Klinikan hinnaston 
mukaisesti. 

Arviointijakson jälkeen järjestetään verkostopalaveri. 
Siihen osallistuvat asiakkaan ja päihdeterapeutin lisäksi 
asiakkaan kotikunnan sosiaalityöntekijä ja rikosseuraa-
mustyöntekijä sekä mahdollinen muu lähiverkosto. 

Verkostopalaverissa kartoitetaan myös muu asiakkaan 
tuen tarve asumiseen, arjenhallintaan, opiskeluun, työ-
hön ja talouteen liittyen. Verkostopalaverissa sovitaan 
asiakkaan lähiverkoston kanssa työskentelystä ja mahdol-
lisesti kotiin suuntautuvista palveluista. Verkostotapaami-
sessa sovittujen asioiden pohjalta laaditaan hoitosuunni-
telma, johon kirjataan, millaista päihdehoitoa asiakkaalle 
ensisijaisesti suositellaan. 

Tarjoamme asiakkaalle ensisijaisesti päihde- sekä perhe-
terapeuttista työskentelyä 20 kerran lyhytterapiajaksona. 
Verkostopalaverissa määritellään riippuvuuden hoidon 
tavoitteet, sovitaan hoidon kesto, aikataulu ja vastuu- 
alueet sekä tiedonsiirto hoidon etenemisestä.  Tältä poh-
jalta laaditaan kirjallinen hoitosuunnitelma  sekä sovitaan 
maksusitoumuksesta hoidolle.

Mikäli hoidon tarpeen arvion perusteella asiakkaan päih-
dehoito suuntautuu korvaushoitoon, asiakas voi hakeu-
tua alustavan korvaushoitoarvion kanssa oman asuinkun-
tansa korvaushoitoa tarjoavaan perusterveydenhuollon 
yksikköön.

Päihdehoito Korvaushoito

Haittojen
vähentäminen

Päihdeterapia Päihdeperhetyö

Vapautumispaketti
hoidon tarpeen arviointi 5 kertaa
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Päihdeterapia
Päihdeterapian tavoitteena on tukea asiakkaan päihteet-
tömyyttä antamalla tietoa päihderiippuvuudesta ja sen 
syntymekanismeista sekä hoitomuodoista sekä löytää 
yhdessä keinoja irtautua päihdekierteestä. 

Päihdeterapiassa asiakkaalla on luottamuksellisessa 
hoitosuhteessa mahdollista tutkia omaa päihderiippu-
vuuteen johtanutta polkua, sekä terapeutin tuella löytää 
uusia ajattelu- ja toimintamalleja päihteiden käytön 
tilalle, jotta päihdekierre ei jatkuisi vapautumisen jälkeen. 
Päihteiden käyttöön liittyy usein erilaisia mielenterve-
ydellisiä ongelmia, traumoja, väkivaltaa ja haasteita 
sosiaalisissa suhteissa ja elämänhallinnassa. Tunnetyös-
kentelyn avulla asiakkaalla on mahdollisuus opetella 
tunnistamaan ja tarkastelemaan omia tunteitaan, vuo-
rovaikutustapojaan sekä niiden kytkeytymistä läheisiin 
ihmissuhteisiin.  

Työskentelymuotoina päihdeterapiassa käytetään keskus-
telua, erilaisia toiminnallisia harjoituksia sekä asiakkaan 
yksilöllisten vahvuuksien mukaan erilaisia itseoppimis-
tehtäviä.

Perheen yhdistämisen tuki 
Perheterapeuttisen työskentelyn tavoitteena on selvittää 
asiakkaan perhetilannetta ja mahdollisia haasteita vapau-
tumisen jälkeen sekä löytää perheen voimavaroja  ja tuen 
tarpeita. 

Perheterapeuttisessa työskentelyssä tavataan asiakasta 
joko yksin tai mieluiten puolison kanssa. Työskentelyssä 
pyritään selvittämään vankeuden tuomia muutoksia ja 
haasteita perheen tilanteessa ja löytämään ratkaisuja 
parisuhteen solmuihin turvallisella tavalla. Vankeustuo-
mion aikana yhteydenpito puolisoon ja lapsiin on yleensä 
rajattua ja vapautujalla on tarve tarkastella vanhemmuut-
taan ja vanhemmuustaitojaan. Suhdetta lapseen ja lasten 
kokemuksia otetaan yhteiseen tarkasteluun. Työskente-
lymuotoina perheterapeuttisessa työskentelyssä voidaan 
käyttää keskustelua, erilaisia tehtäviä tai Lapset puheeksi 
keskustelua. Perheterapeuttisen työskentelyn rinnalla on 
yleensä hyvä olla myös asiakkaan oma yksilöllinen päih-
deterapia riittävän tuen saamiseksi. 

Perheterapeuttinen työskentely ja sen määrä kirjataan 
hoitosuunnitelmaan.

www.terveytesiklinikka.fi

Käytetyt menetelmät ja  
hoidon / kuntoutuksen arviointi
• Tilanteen arvioinnin tukena: Audit, Paradise24fin, 
 Dudit / Dudit-E, Oasis, Europasi, SDS 

• Palautetietoinen hoitomalli 

• Motivoiva haastattelu 

• Terapeuttista yhteistyösuhdetta arvioidaan 
 jokaisen käynnin yhteydessä SRS-mittarilla

• Asiakkaan hyvinvoinnin muutosta arvioidaan ja 
 seurataan jokaisella käyntikerralla ORS-mittarilla

Hinnoittelu
• Arviointijakson hinta pakettina 981 €
 - 5 päihdeterapeutin tapaamista 
 - 1 lääkärin ja päihdeterapeutin 45 min
  yhteistapaaminen ja verkostopalaveri

• Laboratoriotutkimukset ja seulat laskutetaan erikseen 
 hinnaston mukaisesti (voidaan toteuttaa myös 
 paikallisen vankilan käytäntöjen mukaisesti).

• Arviointijakson jälkeinen hoidon kokonaisuus 
 suunnitellaan hoitosuunnitelmaan ja laskutus 
 perustuu hinnaston mukaisiin käyntilaskutuksiin / 
 kuntien kanssa tehtyyn erilliseen sopimushintaan.

Lisätietoja ja ajanvaraus
www.terveytesiklinikka.fi 
klinikka@terveytesi.com
050 326 7890


