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Sisällysluettelo 

 

 
Helsingissä loka-marraskuun taitteessa 2013 pidetyn työpajan raportti 
ja materiaalit on julkaistu projektin verkkosivuilla osoitteessa 
http://jcn.pixel-online.org/workshop3.php. Sivuilta löytyy mm. 
työpajan ohjelma, kuvaukset puhujista, työpajassa pidetyt esitelmät, 
kooste työpajan arvioinnista sekä valokuvia. 
 
Työpajan yksi keskeisimmistä tuotoksista on lista hyvistä käytännöistä 
vaarallisten rikosseuraamusasiakkaiden siirtymävaiheisiin ja 
vapauttamiseen liittyen. Hyviä käytäntöjä tarkasteltiin kolmesta eri 
näkökulmasta/prosessin vaiheessa: 1) Lainsäädäntö ja 
tuomioistuinkäytännöt; 2) Arviointiprosessi ja vankeusaika; 3) Aika 
ennen vapautumista ja vapautumisen jälkeen. Kaikki projektissa 
mukana olevat maat (Suomi, Viro, Saksa, Irlanti) esittelivät työpajassa 
hyviä käytäntöjä, joista yhteisen keskustelun pohjalta päädyttiin 
seuraavaan listaan. 
 
1) Lainsäädäntö ja tuomioistuinkäytännöt 
Lainsäädäntö (asiat, jotka tulisi olla määritelty laissa): 

- Kuntatakuu 
- Erityinen hoito-ohjelma, joka määrätään tietyn tyyppisille 

vangeille (Saksa) 
- Toistaiseksi voimassa oleva ehdonalainen vapauttaminen 

(temporary release, Irlanti) 
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Suomen hanketiimi: 
suunnittelija Elina Ruuskanen 
(KPO) 
kehitysjohtaja Kirsti Kuivajärvi 
(Keha) 
erityisasiantuntija Tiina Vogt- 
Airaksinen (Keha) 
erikoissuunnittelija Petteri 
Autio (IPRA, Arke) 
apulaisjohtaja Riitta Kari 
(LSRA, Kyv) 
apulaisjohtaja Sanna Kohvakka 
(ESRA, Hey) 

Tuomioistuinkäytännöt: 
- Valvonta koko rangaistusta suorittaville (Viro) 
- Automaattinen vapautuminen, ei yksilöllistä harkintaa liittyen 

vapauttamisen ajankohtaan (Suomi) 
- Seksuaalirikollisia koskevan lain vaatimukset (Irlanti) 
- Seksuaalirikollisten vapautumisen jälkeinen valvonta (Irlanti) 

 
2) Arviointiprosessi ja vankeusaika 
Arviointiprosessi: 

- Erityiset työkalut ja moniammatillinen tiimi 
seksuaalirikollisten kanssa työskentelemiseen (Viro) 

- Moniammatillinen riski- ja tarvearvio korkean riskin 
asiakkaille (Suomi) 

- Arviointikeskus (diagnostic centre) arvioi mahdolliset korkean 
riskin asiakkaat osana siirtymäprosessia (Saksa) 

- PS/Rosh -arviointityökalu (Irlanti) 
 
Vankeusaika: 

- Rangaistusajan suunnitelma, joka kattaa koko vankeusajan ja 
jota päivitetään säännöllisesti (Viro) 

- Moniammatillinen tiimi, joka hallinnoi siirtymäprosessia 
(Suomi) 

- Psykologien käyttämä yhtenäinen järjestelmä, jota käytetään 
arviointikeskuksessa (diagnostic centre) (Saksa) 

- ISM: integroitu tuomionhallintajärjestelmä (Irlanti) 
 
3) Aika ennen vapautumista ja vapautumisen jälkeen 
Aika ennen vapautumista: 

- Moniammatillinen yhteistyö (Viro) 
- Valvottu koevapaus (Suomi) 
- INSTAR: tiedonvaihto vankilan ja 

yhdyskuntaseuraamustoimiston välillä (Saksa) 
- Moniammatillinen vapautumista edeltävä tapaaminen 

(Irlanti) 
 
Vapautumisen jälkeen 

- Kuntatakuu 
- FoKuS-malli (Saksa) 
- Vapautumisen jälkeinen valvonta (Irlanti) 
- SORAM: seksuaalirikollisten riskin arviointi ja hallinta (Irlanti) 

 

 

 

 

 

 



Neljäs työpaja Saksassa huhtikuussa  
 
 

 

 

Hankkeen neljäs työpaja järjestetään Saksan Schwerinissä 2.-5.4 2014. 
Koko Suomen tiimi lähtee työpajaan. Työpajan tavoitteena on luoda 
malli ja normit vaarallisten rikoksentekijöiden siirtymien ja 
vapauttamisen hallintaan.  
 
 

 
 

 

 

Hankkeen päätösseminaari pidetään Saksassa 3.-5.9.2014 

Koko hankkeen päätösseminaari pidetään Saksassa 3.-5.9.2014 Hotel Yachthafen Residenz Hohe Dünessa 
Rostock-Warnemündessa. Päätöskonferenssiin kutsutaan laaja edustus kaikista EU:n jäsenmaista, ja 
erityisesti hankkeessa mukana olevista maista. Suomen projektiryhmä toivoo, että mukaan saadaan myös 
Risen asiantuntijoita ja yhteistyökumppaneita. 
 
Päätöskonferenssissa esitellään hankkeessa esille nousseita parhaita käytäntöjä, kokemuksia, suosituksia ja 
havaintoja. Konferenssin työmuotoina ovat asiantuntijaluennot ja työpajakeskustelut. Konferenssin työkieli 
on englanti. Konferenssiin osallistuu laajasti eurooppalaisia asiantuntijoita. Kyseessä on arvokas tilaisuus 
verkostoitua, tavata kokeneita kollegoja ja asiantuntijoita. Konferenssi tarjoaa oivan mahdollisuuden 
keskustella, vaihtaa tietoja ja kehittää kumppanuuksia. 
 
Konferenssimatkat, -majoitus ja ruokailut rahoitetaan EU-hankkeen budjetista. Ennakkoilmoittautuminen on 
tärkeää, koska paikkoja on rajoitetusti. Ilmoittautumislomake, lisätietoa konferenssista ja ilmoittautumisesta 
löytyy Ringistä hankkeen sivuilta (Toiminta -> Hankkeet ja työryhmät -> EU-projekti: korkean uusimisriskin 
vangit ja asiakkaat). 
 
 

Teksti ja lisätietoa hankkeesta: Elina Ruuskanen, elina.ruuskanen@om.fi 
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