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EU‐hanke keskittyy
korkean
uusimisriskin
asiakkaisiin

Korkean uusimisriskin asiakkaisiin
paneuduttiin Tallinnassa ja Dublinissa
Suomi on osallisena EU‐hankkeessa, jossa paneudutaan vakavan
väkivallan uusimisriskin omaaviin asiakkaisiin. Projektissa
tarkastellaan
erityisesti
siirtymävaihetta
vankilasta
vapauteen:miten voimme kehittää ja oppia toisiltamme tämän
kriittisen vaiheen työskentelymenetelmiä ja hyviä käytäntöjä!
Projekti alkoi vuoden 2012 lopulla ja se jatkuu vuoden 2014
joulukuuhun saakka.
SUOMEN TIIMI
Projektin partnerit Suomessa ovat Oikeusministeriö ja
Rikosseuraamuslaitos. OM:n edustaja on Elina Ruuskanen.
RISEstä osallistujia on kuusi: kehitysjohtaja Kirsti Kuivajärvi
(Keha), erikoissuunnittelija Petteri Autio (IPRA, Arke), apulaisjohtaja
Sanna Kohvakka (ESRA, Hey), apulaisjohtaja Riitta Kari (LSRA, Kyv)
ja erityisasiantuntija Tiina Vogt‐Airaksinen (Keha).
Tiimin työnkuvaan kuuluu asioiden eteenpäin vieminen ja
valmistelu työpajoissa sovittujen suuntaviivojen mukaisesti.
Projektin keskeisenä tavoitteena on kehittää hyviä käytäntöjä ja
malleja siirtymävaiheen työhön väkivalta‐ ja/tai seksuaalirikoksiin
syyllistyneiden tuomittujen kohdalla.
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JCN‐TYÖPAJAT TÄYDESSÄ VAUHDISSA
Projekti käynnistyi kaikkien maiden osalta täyttämällä ennen
maliskuussa pidettyä Tallinnan työpajaa varsin mittava kyselykaavake,
jonka oli laatinut professori Frieder Dunkel Greifswaldin yliopistosta,
Saksasta. Professori Dunkel tulee seuraamaan hanketta koko senkeston
ajan ja hän vastaa osaltaan projektin dokumentoinnistaerityisesti
hyvien käytäntöjen osalta. Kyselyn pohjalta professorivertaili
hankemaiden järjestelmiä – tämä esitys oli varsin kattava
sekämielenkiintoinen! Tallinnassa päästiin tutustumaan myös Tallinnan
vankilaan, joka on 1200 vangin huonokuntoinen laitos. Vankilanjohtaja
on nuori ja innovatiivinen Rait Kuuse. Vaikuttaa siltä, ettähänen
avoimen ja luottavaisen johtamisotteensa turvin rakenteiltaanvarsin
huonokuntoisessa vankilassa tullaan toimeen vielä muutamavuosi. Uusi
vankila on onneksi jo suunnitteilla.
Ennen Dublinin työpajaa (13.‐14.6.2013) kukin maa vastasi
tarkennettuun kyselyyn, jonka pohjalta työpajoissa työskenneltiin.
Tavoitteena oli päästä tuomittujen kanssa tehtävän työn äärelle.
Työpajoissa haluttiin kurottaa pintaa syvemmälle, eikä vain keskustella
ja vertailla partnerimaiden järjestelmiä – joka sekin on tietenkin hyvin
mielenkiintoista ja antoisaa. Tässä onnistuttiin mielestäni hyvin!

Ensimmäisen seminaaripäivän päätteeksi oli mahdollisuus
tutustua toiseen kahdesta vankilasta. Minä valitsin
seksuaalirikollisille tarkoitetun Arbour Hillin vankilan, jonka
johtaja esitteli meille laitostaan ylpeänä. Laitoksen tavoitteena on
kuntouttaa tuomiotaan suorittavia seksuaalirikollisia. Kaikki
vangit
osallistuvat
Kanadalaiseen
seksuaalirikollisten
ryhmäohjelmaan, jossa tapaamisia on kahdesti viikossa. Vuoden
aikana 135 vankia käy läpi ohjelman. Laitos oli mieleenpainuva.
Asetelma on paradoksaalinen. Johtajan mukaan siviilissä
valtaosaa laitoksen vangeista voidaan pitää erittäin vaarallisina.
Vankilassa he ovat kuitenkin sopuisia ja ystävällisiä,
motivoituneita työhön tai kuntoutukseen. Kaikki osallistuvat
toimintoihin eikä kurinpidollisia ongelmia ole juurikaan. Monet
tuomituista viettävät laitoksessa suuren osan elämästään, siksi
olosuhteet ja puitteet halutaanpitää hyvässä kunnossa ja
puhtaina. Myös laitoksen henkilökunta on motivoitunutta
työhönsä. Vankilaan otetaan vain kokeneita työntekijöitä, joilla ei
ole ongelmia työskennellä seksuaalirikollisten kanssa. Johtaja
tuntee kaikki 120 vankia ja tietää heidän taustansa sekä
tilanteensa. Vangit pääsevät aina halutessaan tapaamaan
johtajaa.

