
4 VIESTI 1/17

Vanhemmuuden tukemisessa käytetään apu-
na Ilona-vauvanukkea. Vauvanukkea käytetään 
”herättelemään” vanhemmuuden ja hoivaami-
sen tunnetta ja taitoja sekä harjoittelemaan vau-
van perushoitoa. Kuva: Eija Tenhola
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Vankeuslain mukaan vankeuden ainoa rajoi-
tus tulee olla vapauden menetys. Vankeinhoi-
don lähtökohta on ns. normaalisuusperiaate eli 
vankien olosuhteitten tulisi vastata mahdollisim-
man pitkälle normaalissa yhteiskunnassa vallit-
sevia olosuhteita. Valtiolla on velvollisuus huo-
lehtia vapautensa menettäneiden terveydestä ja 
hyvinvoinnista eli sen on turvattava vangin lää-
ketieteellisten tarpeiden mukainen terveyden- 
ja sairaanhoito sekä lääkinnällinen kuntoutus. 
Vankiterveydenhuolto ei osallistu vankien ran-
kaisemiseen.

Vankiterveydenhuolto on osa kuntoutta-
vaa vankeinhoitoa
1.1.2016 lähtien vankiterveydenhuollon ja ter-
veellisten vankilaolosuhteiden järjestämis- ja ra-
hoitusvastuu ovat kuuluneet sosiaali- ja terveys-
ministeriön hallinnonalalle – sitä aiemmin vastuu 
oli oikeusministeriön alaisella Rikosseuraamus-
laitoksella. Vangin oikeuksiin sovelletaan yleis-
tä terveydenhuollon lainsäädäntöä mm. poti-
laslakia. Vankiterveydenhuollon yksikkö (VTH) 
on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alainen 
(THL).

Suomessa on 26 vankilaa ja kaksi vankisairaa-
laa. Psykiatrisen vankisairaalan Turun yksikössä 
on 40 potilaspaikkaa ja Vantaan yksikössä 14. 
Hämeenlinnassa on somaattinen vankisairaala, 
jossa on 28 miespaikkaa ja naisten osastolla 6 
paikkaa sekä 2 psykiatrista päiväsairaalapaikkaa. 
Lisäksi vankiloissa on poliklinikkavastaanottoja 
tai polikliininen hoito järjestetään muulla tavoin.
Suomessa on 60 000 ihmistä, jotka ovat joskus 
olleet vankilassa. Vuosittain alkaa noin 7 000 uut-
ta vankilajaksoa. Parhaimmillaan hyvin toimiva 
vankiterveydenhuolto tarttuu syrjäytyneiden ih-
misryhmien ongelmiin, mahdollistaa päihde- ja 
rikoskierteen katkeamisen, avaa mahdollisuuk-
sia vangeille yleisten psykiatristen häiriöiden hoi-
toon ja tukee uusintarikollisuuden ehkäisyä.
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Kuva: Elina Hölttä
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Vangit ovat sairain kansanosa

Ylihoitaja, TtM, Sari Koskuella on takanaan 
23 vuoden kliininen työura anestesia- ja te-
hohoitotyöstä Töölön sairaalassa. Hän on 
toiminut myös vanhustenhoidossa esimie-
henä, STAKES:ssa kehittäen valtakunnallis-
ta sähköistä arkistoa ja vankiterveydenhuol-
lon tarkastajana.
Sari Koskue tuo esiin vankien monisairau-
den ja somaattisen sekä psyykkisen proble-
matiikan toisiinsa kietoutuneisuuden. Van-
kien keskimääräinen kuolleisuusikä on 47 
v, mikä on huomattavan alhainen. Erityises-
ti naisvangeilla on paljon vakavia huume- ja 
alkoholiongelmia sekä mielenterveyshäiriöi-
tä, jotka alentavat heidän työkykyään ja työl-
listymistään. Tartuntataudit, kuten C-hepatiitti 

Vankilasairaala sijaitsee Hämeenlinnassa. Sen toiminta on alkanut talvella 1986. Kuva: Eija Tenhola

Vierailulla 
Vankisairaalassa

Talvisena päivänä vierailin Vankisai-
raalassa, joka sijaitsee Hämeenlin-
nassa. Vastaanotto niin portilla tur-
vatarkastuksessa kuin vankisairaa-
lan aulassa oli hyvin ystävällinen ja 
valpas, niin että koin olevani terve-
tullut. Kävin haastattelemassa kol-
mea vankiterveydenhuollon hoi-
totyöntekijää. Seuraavassa joitakin 
poimintoja heidän tapaamisestaan.



VIESTI 1/17 7

ja tapaturmat ovat myös syitä terveyspalvelui-
den käyttöön. Monia naisia on jo varhain koh-
deltu kaltoin, pahoinpidelty tai käytetty seksu-
aalisesti hyväksi. Omien rajojen ja itsemäärää-
misoikeuden vahvistaminen ovat seksuaaliter-
veyteen kuuluvia haasteita.

Sari kiittää sairaalan moniammatillista yhteis-
työtä. Henkilökunta on sitoutunutta sekä pä-
tevää. Työkulttuurissa ei tarvitse pelätä. Osas-
tolla on vartija läsnä ja siellä on työrauha, sil-
lä esimerkiksi jatkuvat puhelinsoitot eivät kes-
keytä hoitotoimia. Myös henkilökunnan am-
mattitaito ja erityisosaaminen auttavat potilaita 
turvautumaan ja luottamaan henkilökuntaan 
niin, että sairaalloista aggressiivisuutta ja väki-
valtaisuutta ei ole ilmennyt eli työturvallisuus 
on hyvä. Potilaat kunnioittavat hoitohenkilö-
kuntaa, joka ilmaisee käyttäytymisellään ole-
vansa juuri heitä varten.

Hyvää perushoitoa, tehokasta 
lääkehoitoa sekä vaikeiden 
asioiden kuuntelua

Sairaanhoitaja Elina Katoperä on toiminut sai-
raanhoitajana TAYS:n neurokirurgisella osas-
tolla. Hän vastasi rohkeasti Mol:n sivulla ol-
leeseen vankisairaalan työpaikkailmoitukseen 
kyllästyttyään yliopistosairaalaan paikoituson-
gelmiin. Hän on ollut 4 vuotta virassaan.  Hä-
nellä on myös aiempien ammattiensa, kodin-
hoitaja ja lähihoitaja, kokemuksesta paljon 
hyötyä kuntouttavassa työotteessa.

Elina Katoperä työskentelee miesten osastoil-
la, yövuoroissa valvotaan myös naisten osas-
tolla. Pärjäämättömät potilaat tarvitsevat hy-
vää perushoitoa ja apua päivittäisissä toimin-
noissa. Myös haavahoidon erityisosaamista, 
kivun hoitoa ja diabetesosaamista tarvitaan. 
Hän kertoo, että erityisesti lääkeosaamisen 
on oltava huima. Vaikka osasto on peruster-

veydenhuoltotasoinen, potilailla on kuitenkin 
moninaisia sairauksia, kuten syöpää, maksa-
sairauksia tai halvauksia. Lääkehoitosuunni-
telma on tiukka, sillä päihde- ja riippuvuus-
ongelmien takia esimerkiksi kipulääkkeiden 
valinta ja annostus on hyvin tarkkaa. Siviilis-
sä aloitettua korvaushoitoa voidaan jatkaa. Eli-
na on osaston rokotevastaava. Vankisairaalas-
sa toimii valtakunnallinen lääkekeskus, mikä 
helpottaa ja nopeuttaa lääkkeitten tilaamista 
ja toimittamista.

Elina kokee hoitoympäristön ja työyhteisön 
ilmapiirin luottamuksellisiksi. Työnohjauksen 
saaminen olisi kuitenkin välttämätöntä, vaikka 
huipputyöporukka käy fiiliksiä läpi keskenään, 
jakaa tärkeitä asioita, ja suullinen raportti aut-
taa tukemaan työkavereita. Arkipäivän hoidos-
sa kuunnellaan vankipotilaiden vaikeitakin asi-
oita. Rajojen laittaminen on välittämistä, josta 
potilas hyötyy. Suuri ilo on, kun huomaa po-
tilaan käytöksen muuttuvan parempaan, kun 
on jaksettu opastaa rajojen noudattamisessa.

Potilaat kunnioitta-
vat hoitohenkilö-

kuntaa, joka ilmaisee 
käyttäytymisellään 
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Mihin ihminen kykenee? – 
omahoitaja selvittää ja vahvistaa 
voimavaroja

Sairaanhoitaja Henna Aaltonen valmistui v. 
2007. Opiskeluaikana ja valmistumisensa jäl-
keenkin hän oli töissä Vanhan Vaasan sairaalassa, 
joka on valtion mielisairaala. Syksystä 2008 läh-
tien hän on työskennellyt Vankisairaalassa. Hä-
nen ohjaajansa antoi arvokkaan neuvon: ”Koh-
taa aina potilas ensin, eikä sitä, mitä hän tehnyt.” 
Ei ole oleellista lukea vankitietojärjestelmistä teh-
tyä rikosta vaan tutustua potilaaseen ihmisenä.
Henna Aaltonen työskentelee naisten osastolla, 
jossa joka potilaalla on kaksi omahoitajaa, jot-
ka vastaavat hoitotyön osuudesta hoitosuunni-
telmassa. Päihdeäitien raskauden turvaaminen 
ja vanhemmuuteen tukeminen on antoisaa työ-
tä, tosin hyvin haasteellista ja pitkäjänteistä. Jos-
kus vauvaa odottavan äidin on alkuraskauden ai-
kana vaikea osoittaa kiinnostusta ja kiintymystä 
kohdussa kasvavaan lapseensa. Sinnikäs yhteis-
työ ja neuvolakäynnit yhdessä vartijan ja hoita-
jan kanssa palkitaan usein sillä, että odottava äi-
ti alkaa pehmetä ja kiinnittyä hoitoonsa. Usein 
odottava äiti sijoitetaan jo ennen synnytystä Va-
najan avovankilaan, jonka toiminta-ajatus on Va-
pauteen valmentaminen.

Henna kertoo päivärytmistä ja hyvinvointiryh-
mistä, joissa kehitetään arkielämän toimintoja. 
Aamukokouksessa keskustellaan päivän ohjel-
masta ja yhteisistä asioista, tehdään mindfullness 
(tietoisen läsnäolon) -harjoitus tai luetaan ääneen 
kirjaa – parhaillaan on menossa Tuomas Kyrön 
Mielensäpahoittaja. 

Hennalla on rentoutusohjaajan koulutus, joten 
potilaiden kanssa tehdään myös rentoutushar-
joituksia, jotka auttavat heitä keskittymään ja 
rauhoittumaan.  Kiireetön läsnäolo on tärkeää 
ja olennaista kaikessa toiminnassa Vankisairaa-
lassa. Hyvinvointiryhmissä perehdytään mm. 

omasta hygieniasta huolehtimiseen, laitetaan yh-
dessä ruokaa, kuunnellaan musiikkia ja liikutaan. 
Ulkoiluryhmä on kolmesti viikossa.  –  Aamuleh-
dessä uutisoitiin talvella vauvapipokampanjasta, 
johon oli lähetetty myös Hämeenlinnan vanki-
lassa ja vankisairaalassa kudottuja sinivalkoisia 
Suomi 100 vuotta -pipoja Tays:n vastasyntyneille. 

Vankisairaalassa saa asioita järjestymään
Vankisairaalassa on kolme lääkäriä, neurolo-
gi käy viikoittain ja muita erikoisaloja voidaan 
konsultoida. Sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti, 
toimintaterapeutti, psykologi ja laboratoriohoi-
taja kuuluvat henkilökuntaan, lisäksi hammas-
huollon työntekijät. Rangaistusajan suunnitel-
massa suuntaudutaan moniammatillisessa yh-
teistyössä monien eri toimijoiden kanssa siihen, 
että vangin fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen 
toimintakyky kohentuvat ja hän pärjäisi siviilis-
sä. Motivaatio hoidon jatkumiseen on tärkeää.  
Siten myötävaikutetaan uusintarikollisuuden ris-
kin pienentämiseen. Vapautuvan vangin tukena 
on terveydenhuollon lisäksi mm. päihdekoteja 
ja myös erilaisia kansalaisjärjestöjä.

Haastattelemassa Hämeenlinnassa 
20.1.2017 kävi Riitta Sointu
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