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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata erityisesti päihdeongelmaisten vankien kuntoutumista ja sen edellytyksiä yksilö- ja yhteisötasolla sekä
yhteiskunnallisena kysymyksenä käyttäen teoreettisena avainkäsitteenä empowerment´a (voimaantumista). Tutkimus on luonteeltaan
kvalitatiivinen. Primääriaineisto koostuu 13 Silta-Valmennusyhdistykseen rangaistuksen aikana sijoitetun tai sieltä vankilaan palautetun vangin
haastattelusta ja sekundääriaineisto kuuden yhdistyksen työntekijän haastattelusta sekä asiakirjatiedoista. Silta-Valmennusyhdistys on
lainrikkojien kuntoutukseen erikoistunut yksikkö, jossa on mahdollista löytää polku kuntoutuksesta aina koulutukseen ja työelämään saakka.
Tutkittavat olivat viettäneet päihdekeskeistä elämää ennen vankilaan tuloaan ja se oli vienyt heidän elämänsä kaaokseen. Voimaantuminen alkoi
siitä, kun he alkoivat huomata päihteiden kielteisten vaikutusten ylittävän hyvät vaikutukset ja haluta muutosta elämäänsä. Kuntoutus lisäsi
muutosmotivaatiota ja vaikutti voimaannuttavasti fyysisellä, psyykkisellä ja sosiaalisella tasolla. Vankilan päihdekuntoutus auttoi tutkittavia
päihteiden käytön katkaisemisessa, aukaisi silmät näkemään oma tilanne ja lisäsi motivoituneisuutta päihteettömänä elämiseen.
Vankilaympäristö ei kuitenkaan aina tukenut heidän kuntoutumistaan. Silta-Valmennusyhdistys tarjosi pehmeän laskun siviiliin, mihin sisältyy
päihteettömässä elämässä tarvittavien taitojen oppimista, asioidensa kuntoon saattamista ja totuttelua turvallisessa ympäristössä ulkopuolisen
yhteiskunnan vaatimuksiin. Silta-Valmennuksessa mahdollistui myös uuden identiteetin omaksuminen vangin identiteetin tilalle. Tutkittavat
olivat Silta-Valmennuksessa yleensä parista kuukaudesta noin puoleen vuoteen ennen vapautumistaan. Useimpien kuntoutusjakso toteutui
suunnitelmien mukaisesti, mutta neljällä se keskeytyi päihteiden käytön vuoksi ja heidät palautettiin vankilaan. Noin puolet tutkittavista aikoi
jatkaa Silta-Valmennuksessa vapauduttuaan joko tukiasunnossa ja/tai koulutuksessa tai työharjoittelussa seuraavana vaiheena kuntoutuspolkua.
Tutkimuksessa ei ole tarkasteltu vapautumisen jälkeistä selviytymistä. Tärkeimpänä selviytymiskeinona siviilissä monet tutkittavat pitivät
suhteiden katkaisua huumekavereihin, koska ilman sitä heidän on vaikeaa pysyä päihteettöminä ja tekemättä rikoksia. Huumekavereiden tilalle
tutkittavat yrittivät löytää uutta sosiaalista verkostoa. He odottivat myös sosiaalista tukea omaisilta ja muilta läheisiltä.
Päihde- ja rikoskierteessä olleiden voimaantuminen edellyttää sitä, että yhteiskunnassa halutaan panostaa näiden ihmisten moninaisiin
palvelutarpeisiin.
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