
Rikosseuraamuslaitos on mu-

kana EU-rahoitteisessa pro-

jektissa Korkean riskin van-
kien siirtymävaiheiden hallinta ja
hoito Euroopassa. Projektia johtaa

Mecklenburg- Länsi-Pommerin osa-

valtion oikeusministeriö Saksasta.

Partnereina ovat mukana Viro, Irlan-

tija Suomi.

Järjestelmien eroista huolimatta eri maiden
rikos seuraamus alan toimijat voivat löytää yhteisen kielen.
Helsingissä pidetyssä kokouksessa avainsanat olivat
suunnitelmallisuus ja moniammatillisuus.
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tamiskäytäntöjä. Yksi ryhmä kes- ja lainsäädäntö ovat projektimaissa erilai-

kittyi lainsäädäntökysymyksiin, set, on mahdollista löytää yhteisiä periaat-

Risessä projektista vastaa kehi- toinen arviointiin sekä toimintaan teita. Kaikki osallistujat pitivät tärkeänä,
tysjohtaja Kirsti Kuivajärvi.

Projektissa kehitetään tieto-

kantaa, johon kerätään vankilas-

ta vapautuvien siirtymävaiheisiin

ja hallittuun vapauttamiseen liitty-

viä parhaita käytäntöjä. Tavoittee-

na on luoda korkean riskin tuomittu-

jen vapauttamista tukeva malli, jos-

sa ovat mukana erilaiset toimijat ja

toiminnan jatkumot. Malli on val-

mistuttuaan käytettävissä kaikissa
EU-maissa.

vankeusaikana ja kolmas pohti ai-

kaa ennen vankilasta vapautumis-

ta sekä sitä, miten parhaiten toimi-

taan vankilasta vapautumisen jäl-

keen. Ryhmissä pohdittiin myös eri-

että siirtymävaiheet esim. suljetummista

avoimempiin olosuhteisiin ovat aina huolel-

lisesti suunniteltuja. Vapauttamisvaiheen

työ vaatii monenlaista osaamista, joka par-

haimmillaan yhdistyy moniammatillisissa

laisia strategioita ja kuntouttavia asiantuntijatiimeissä.

toimintaohjelmia, jotka on todettu Monissa puheenvuoroissa korostettiin

toimiviksi korkean riskin vankien jatkumoiden merkitystä: tuomittu ei saa ka-

ja asiakkaiden kanssa tehtävässä dota järjestelmien väliin. Joissakin maissa,

työssä.

Kokouksen toinen punainen lan-

ka oli käytännön työn kautta hyväksi

havaittujen toimintatapojen esittele-

Kokouksen punaiset langat minen kollegoille.

Helsingissä loka-marraskuun vaih-

teessa pidetyssä kokouksessa kes- Retkahdukset osa muutosprosessia

kuten Saksassa, vankilaviranomaisten on

mahdollista työskennellä tuomitun kanssa

myös vapautumisen jälkeen.

Projektissa kartoitetaan myös hyväk-

si havaittuja kuntouttamisen malleja. Eri-

laiset kuntouttavat ohjelmat ovat käyttökel-

poisia työkaluja, mutta tärkeintä on ylläpi-
kusteltiin työpajoissa siitä, mitkä Vaikka korkeariskisten vankien va- tää tuomittuun motivoiva ja avoin keskus-

ovat kunkin maan parhaita vapaut- pauttamiseen liittyvät järjestelmät teluyhteys. Työntekijän kannustava suhtau-

26 Kontra 4 I 2013

Partnerimaiden parhaita käytäntöjä

Saksa:

• Erityinen arviointikeskus laatii

tuomitulle ns. hoitosuunnitelman
(huomioi kriminogeeniset tekijät) sekä

rangaistus ajan suunnitelman, jossa

päätetään tuomitun sijoittamisesta.

Hoitosuunnitelmassa arvioidaan mm.

uusintariskiä. Eri psykologit tekevät

diagnoosin arviointi keskuksessa,

ja eri terapeutit toteuttavat

hoito suunnitelmaa.

• Vankilaviranomaisten on mahdollista
työskennellä tuomitun kanssa vielä 6 kk

vapautumisen jälkeen.

• Viranomaisten yhteistyöverkosto kerää
yhteen eri voimavarat korkeariskisen

tuomitun vapauttamisessa.

Yhteistyöverkosto ennakoi mahdollisia

kriisitilanteita ja mahdollistaa nopean

toiminnan.

Suomi:

.
•

.
•• Valvotun koevapauden järjestelmä helpottaa

vapautumisvaiheen muutoksia.

• Korkean riskin tuomituille tulee tehdä riski- ja tarve arviot sekä

rangaistusajan suunnitelma.

·• Viro:

• Rangaistusajan suunnitelmaa
laadittaessa tulee pitää mielessä

koko rangaistusaika. Suunnitelman

säännöllinen päivittäminen varmistaa,

että muutokset tuomitun tilanteessa

huomioidaan, myös myönteinen

kehittyminen. ,

• Tuomioistuimelle toimitetaan

vapauttamissuunnitelma ennen kuin

se tekee päätöksen ehdonalaiseen

vapautumisesta. Raportti sisältää tietoa
rangaistus ajan sujumisesta ja arvion

elämäntilanteesta vapautumisen jälkeen.

Yhdyskuntaseuraamustyöntekijä on

kiinteästi mukana prosessissa.

•••
•

• Vertaistuki auttaa pääsemään kiinni normaaliin elämään. •
B • • • • • • •
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• Uusimisriskiä arvioivien työkalujen merkitys on erityisesti se,

että tuomittu tunnistaa ja ymmärtää tekijät ja tilanteet, joissa

uusimisen riski on erityisen korkea. Hyvä työkalu ei pelkästään

tunnista riskejä, vaan pyrkii myös vaikuttamaan niihin.

• Vapautumista valmistellaan monien eri virastojenja

toimijoiden kesken (esim. poliisi, vankilaviranomaiset, koti kunta,

lastensuojelu, asuntoviranomaiset) sen mukaan kuin nähdään

tarpeelliseksi.

•••••·•••

tuminen saattaa viime kädessä olla män mutta on myös palkitsevampi. neiden parhaiden käytäntöjen poh-

kaikkein tärkein tukielementti. Kaikki alalla työskentelevät tietävät, jalta yleistä mallia korkeariskisten

Yksimielisyys vallitsi myös sii- ettei rikollisesta elämäntavasta luo- tuomittujen vapauttamisprosessiin.
tä, että hyvistä suunnitelmista huo- pumien ole suoraviivainen prosessi,

limatta on ensiarvoisen tärkeää, et-
tä vapautumisprosessin ytimessä on

tuomittu, joka kokee itse ohjaavansa

elämäänsä ja olevansa vastuussa sen

tapahtumista. Työntekijöiltä yksilöl-
linen työskentelytapa vaatii enem-

vaan vaatii usein lukuisia yrityksiä. Lue lisää projektista Ringistä >
Osa ammatillisuuden haastetta on Toiminta> Hankkeet ja työryhmät>
hyväksyä retkahdukset luonnollise- EU-projekti: korkean uusimisriskin
na osana muutosprosessia. vangit ja asiakkaat.

Työ projektissa jatkuu keväällä Suoraan projektin sivuille:
Saksassa. Silloin työstetään löyty- http://jcn.pixel-online.org/
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