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HAKEMUS VAHVASTI TUKIEN -KUNTOUTUKSEEN 

(Täytetään, mikäli mahdollista, yhdessä työntekijän kanssa) 

 

Nimi_______________________________________________Syntymäaika__________________________ 

Puhelinnumero (siviili) /sähköpostiosoite 

_______________________________________________________________________________________ 

Kuntalaisuus______________________________________ Siviilisääty______________________________ 

Alaikäisten lasten määrä_______ Työssä/työtön/opiskelija/eläkkeellä/muu__________________________ 

Koulutukset/Työkokemukset________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Vapautumispäivä _____________ Suunniteltu kuntoutuksen aloittamisen ajankohta __________________ 

 

Viimeisimmän/nykyisen tuomion pituus ja rikosnimike ___________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Vankilakertojen määrä yhteensä _____________ Vankilassa vietetty aika yhteensä ____________________ 

 

Päihdehistoria ja käyttöaika yhteensä (alkoholi ja huumausaineet) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Päihteiden käytön nykytilanne/ennen tuomiota (päihteet, korvaushoito jne.)  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Hoidot/kuntoutukset (vankilakuntoutukset/sairaalahoidot/päihdehoidot/avohoitokontaktit) & ajankohdat 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Tavoitteet päihteiden käytön suhteen (esim. koko raittius/kohtuukäyttö tms.) _______________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Kuntouttava toiminta, johon on tarvittaessa valmis sitoutumaan (esim. Päihdeklinikka, AA-, NA-ryhmät) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Terveydentila/sairaudet (myös aiemmin todetut, mielenterveys, lääkitykset) ________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Perhe-, sukulaisuus- ja ystävyyssuhteet _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Asumistilanne ja -historia __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Arvio ulosotossa olevien velkojen määrästä ____________________________________________________ 
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Mihin asioihin tarvitset/toivot työntekijöiden tukea? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Tavoitteeni Vahvasti tukien –kuntoutukselle 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Mistä sait tietoa Vahvasti tukien -kuntoutuksesta? 

 Työntekijältä 

 Kaverilta/tutulta 

 Aikaisemmin Vahvasti tukien -kuntoutuksessa käyneeltä 

 Osallistuin Vahvasti tukien -kuntoutuksen työntekijöiden pitämälle infolle 

 Paperiesitteestä tai nettisivuilta 

 Muualta, mistä? __________________________________ 

  

 Hakemuksen liitteenä RANSU-asiakirja sekä mahdollinen koevapauden toimeenpanosuunnitelma. 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja annan suostumukseni siihen, että Vahvasti tukien –kuntoutus saa olla 

yhteydessä ja vaihtaa tietoja Rikosseuraamuslaitoksen ja tarvittaessa oman kuntani viranomaisten (esim. 

sosiaalityöntekijän) kanssa kuntoutukseeni liittyvissä asioissa.  

 

Päiväys ja allekirjoitus ____________________________________________________________________ 

 

Palauta hakemus työntekijällesi, joka välittää sen edelleen: 

Kalliolan setlementti, Vahvasti tukien, Sturenkatu 11, 00510 Helsinki 

kaisa.liinanto@kalliola.fi, ritva.nikkila@kalliola.fi tai valtteri.aaltonen@kalliola.fi  

mailto:kaisa.liinanto@kalliola.fi
mailto:ritva.nikkila@kalliola.fi
mailto:valtteri.aaltonen@kalliola.fi


       
     

4 

 

Työntekijän lausunto 

 

Työntekijän arvio asiakkaan tilanteesta ja tuen tarpeesta.  Miten asiakkaan kuntoutuminen on mielestäsi 

edennyt (esim. päihteet, mielenterveys)? Mikä tilanne on mielestäsi tällä hetkellä? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Nimi___________________________________________________________________________________ 

Yksikkö ________________________________________________________________________________ 

Puhelinnumero ja sähköposti _______________________________________________________________ 
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LIITE 1 

 

Ensimmäinen tehtävä (jatka vastausta tarvittaessa kääntöpuolelle tai erilliselle paperille): 

 

1. Mitä elämässäni on tapahtunut, että olen nyt tässä? 

 

 

 

 

 

 

 

     2. Mihin tarvitsen muutosta itsessäni / elämässäni? 

 

 

 

 

 

 

 

      3. Mitä odotan kuntoutukselta? 

 

 

 

 

 

      


