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Rikosseuraamuslaitos mukana
EU-projektissa
Saksan Mecklenburg–Western Pomeranian osavaltio pyysi Suomen
oikeusministeriötä mukaan oikeudellisten ohjelmien EUhankkeeseen, joka koskee korkean uusimisriskin rikoksentekijöiden
vankeinhoitoa ja yhdyskuntaseuraamustyötä. Rikosseuraamuslaitos
osallistuu projektiin yhdessä OM:n kriminaalipoliittisen osaston
kanssa. Euroopan komissio teki Saksan hakemukseen myönteisen
rahoituspäätöksen, ja projekti alkoi loppuvuodesta 2012.
Saksan ja Suomen lisäksi projektissa ovat mukana Viro (Tallinnan
vankila ja yhdyskuntaseuraamustoimisto) ja Irlanti (vankeinhoito- ja
yhdyskuntaseuraamusala). Italialainen yritys hoitaa hankkeen
hallinnointia ja raportointia komissiolle. Projektin tutkimuksesta
ja arvioinnista vastaa Greitfswaldin yliopisto Saksassa.
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Projektin tavoitteet & aktiviteetit
Tavoitteena on kehittää eurooppalaisena yhteistyönä hyviä käytäntöjä
ja minimistandardit siihen siirtymävaiheeseen, kun korkean
uusimisriskin
vangit
siirtyvät
vankeudesta
yhdyskuntaseuraamustoimiston valvontaan tai vapauteen. Keskeisiä
lähtökohtia ovat tällöin asiakkuuden kokonaishallinta ja tarvittavien
toimintojen jatkuvuus.
Projekti jakautuu viiteen vaiheeseen, jotka ovat:
1) Korkean uusimisriskin rikoksentekijöihin ja siirtymävaiheisiin
liittyvien määritelmien ja termien kartoittaminen.
2) Eri maiden käytäntöjen vertailu siirtymävaiheen toimeenpanossa.
Tarkoitus on nostaa esiin yleisesti käytettyjä toimintatapoja eri maissa.
3) Olemassa olevien käytäntöjen ja toimintatapojen analysointi ja
arviointi. Miten hyvin toteutuvat hyvien toimintojen / käytäntöjen
jatkuvuus vankeudesta vapauteen ja yhdyskuntaseuraamukseen?
4) Tavoitteena on kehittää malli korkean uusimisriskin asiakkaiden
seuraamusten toimeenpanosta siten, että toimintojen jatkuvuus
parhaiten toteutuisi. Apuvälineeksi luodaan minimistandardit.
5) Projektin loppuvaiheessa levitetään aikaansaatuja tuloksia muihin
EU-maihin.
Tuloksia
esitellään
erityisesti
projektin
päätöskonferenssissa. .

Tavoitteena on kehittää eurooppalaisena yhteistyönä hyviä käytäntöjä ja minimistandardit siihen
siirtymävaiheeseen, kun korkean uusimisriskin vangit siirtyvät vankeudesta
yhdyskuntaseuraamustoimiston valvontaan tai vapauteen

Projektin toteutus
Projekti toteutetaan vuosina 2013–2014. Kukin osallistuva maa
järjestää projektisuunnitelman mukaisesti yhden workshopin.
Suomessa workshop järjestetään marraskuussa 2013, ja siellä on
tarkoitus käsitellä parhaita käytäntöjä korkean uusimisriskin vankien
ja asiakkaiden hoidossa.
Suomen projektitiimiin kuuluvat OM:n kriminaalipoliittiselta osastolta
Elina Ruuskanen, Risen keskushallintoyksiköstä Kirsti Kuivajärvi,
ESRA:sta Sanna Kohvakka ja LSRA:sta Riitta Kari sekä lisäksi
myöhemmin nimettävät 1-2 Rikosseuraamuslaitoksen edustajaa.
Workshopeihin voidaan kutsua myös muita kuin projektitiimin
jäseniä. Hankkeessa tarvitaan luultavasti Suomesta ainakin
Rikosseuraamuslaitoksen terveydenhoitoyksikön (väkivaltariskin
arviointi), Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen ja keskeisten
yhteistyöjärjestöjen asiantuntemusta. Koko hankkeen ohjausryhmään
Suomesta osallistuu Kirsti Kuivajärvi.
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Projektin käynnistyskokous
Projektin käynnistyskokous pidettiin joulukuussa Firenzessä, missä käytiin läpi projektisuunnitelma ja
komission vaatimukset projektin hallinnoinnista ja rahoitusasioista. Lisäksi suunniteltiin ensimmäistä
workshopia, joka pidetään maaliskuussa Tallinnassa.
Seuraavaksi kussakin maassa kuvataan Greifswaldin yliopiston tekemän kyselyn avulla keskeiset säännökset
ja määritelmät koskien korkean uusimisriskin rikoksentekijöitä. Lisäksi kartoitetaan, millaisiin toimintoihin ja
palveluihin he osallistuvat vankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa ja miten siirtymävaihe
vankeudesta yhdyskuntaseuraamukseen ja vapauteen hoidetaan. Kunkin maan vastauksia käsitellään
Tallinnan workshopissa.
Rinkiin avataan projektin viestintää varten oma sivunsa (Toiminta / Hankkeet ja työryhmät / EU-projekti:
Korkean riskin vangit ja asiakkaat), johon kootaan muun muassa kaikki projektin kansainväliset että
kansalliset tiedotteet. Lisätietoja hankkeesta saa Suomen projektitiimin jäseniltä. .

Lisätietoa:
Kirsti Kuivajärvi (etunimi.sukunimi@om.fi)
Elina Ruuskanen (etunimi.sukunimi@om.fi)

