Työseminaari 2, tulokset

JUST/2011-2012/JPEN/AG/2943 työseminaari 2 pidettiin Dublinissa 12.-15.06.2013. Seminaarin tavoitteena
oli tarkastella vapautumisvaiheen työskentelyprosesseja korkean uusimisriskin vankien kanssa tehtävässä
työssä jäsenmaissa. Kutsu ja ohjelma levitettiin kaikille projektin kumppaneille.
Myös Probation Servicen nimeämä yhdyskuntaseuraamustyön asiantuntija, Irlannin vankeinhoitolaitos,
Irlannin poliisi (Garda Siochana), asunnottomuutta hoitava viranomainen (Homelessness Service) sekä
terveydenhuoltoviranomainen (Health Service Executive) sekä tietyt kansalaisjärjestöt saivat kutsun
seminaariin. Työseminaariin kutsutut olivat alan asiantuntijoita, joiden työ kohdistuu vankeus- ja
vapauttamisvaiheeseen. Myös ehdonalaisvalvonnasta vastuussa olevat asiantuntijat, alan palveluntarjoajat
sekä eräät muut asiantuntijat olivat kutsuttujen listalla.
Osallistujat nimettiin heidän edustamiensa organisaatioiden taholta tai heidät oli kutsuttu järjestäjän
toimesta. Työseminaarissa kuultiin hyviä esitelmiä ja käytiin asiantuntevia ja yksityiskohtaisia keskusteluja
esiin nousseista haasteista. Keskustelujen avulla mahdollistui hedelmällinen tiedonvaihto liittyen
osaamiseen, asiantuntijuuteen ja erilaisiin lähestymistapoihin. Kumppanuuskokouksen aikana sovittiin, että
projektia varten laadittu korkean riskin määritelmä tulee tarkistaa ja siihen pitää sisällyttää viittaus
väkivalta- ja seksuaalirikollisuuteen, jotta vältyttään kaikilta mahdollisilta väärinymmärryksiltä lukijoiden
taholta tai muista syistä.
Tarkistettu määritelmä kuuluu nyt seuraavasti: ”Korkean riskin rikoksentekijä (väkivalta- tai
seksuaalirikollinen) on henkilö, jolla on suuri todennäköisyys syyllistyä rikoksiin, jotka voivat aiheuttaa
erittäin vakavaa henkilökohtaista, fyysistä tai psykologista vahinkoa.”
Korkean riskin rikollisten tunnistaminen ja arviointi oli keskeinen aihe työseminaarissa pidetyissä esityksissä
ja käydyissä keskusteluissa. Seminaarissa pohdittiin sitä, miten rikoksentekijöitä koskeva tieto voidaan
hyödyntää vankiloissa, vapautumisvaiheessa ja vapauttamisen jälkeen tehtävässä työssä. Seminaarissa
nostettiin myös esiin riski siitä, että yksilö voidaan leimata korkean riskin tapaukseksi, mikä voi nostaa
vaadittua turvallisuustasoa ja siihen liittyvää huomiota samalla kun riskiä laskevia interventioita saattaa
jäädä tekemättä.
Kolmannen sektorin tai yhteisöperustaisten palvelujen rooli vankiloissa todettiin arvokkaaksi
siirtymävaiheen työtä tukevaksi toiminnaksi. Saman työn jatkaminen siviilissä vapautumisen jälkeen nähtiin
myös erittäin tärkeäksi. Järjestöjen työn vahvistamista pidettiin seminaarissa alueena, jota voitaisiin edistää
ja kehittää projektin aikana.
Yhteistyön tärkeys, sitoutuminen ja toiminnan koordinointi risealan viranomaisten ja sosiaalipalveluiden
tarjoajien kanssa niin vankilassa kuin vapautumisen jälkeen yhteiskunnassa nostettiin tärkeäksi työn
muodoksi kehitettäessä hyviä ja vaikuttavia käytäntöjä. Seminaarin osallistujien mukaan yhteistyön avulla
voidaan merkittävästi tehostaa vapautumisvaiheen palvelujen toimivuutta sekä kannustaa vapautuvia
sitoutumaan auttamistyöhön myönteisellä ja vähemmän vastahakoisella tavalla.

Yhteistyö helpottaa kaikkien toimijoiden palvelujen järjestämistä ja edistää niiden saatavuutta
vapautuneille. JUST/2011/JPEN/AG2943 Vuorovaikutuksen kehittymistä, avointa kommunikaatiota ja
keskinäisen luottamuksen tasoa palvelujen, erityisesti valvojien ja rikoksentekijän välillä korostettiin
hyödyllisenä vapautumisvaiheen jatkumojen ylläpitämisessä ja uusimisriskin vähentämisessä sekä
selviytymisessä odottamattomista ja muista vaikeuksista.
Tämä nähtiin alueena, jossa taitojen opettelun käytäntöjä voidaan jakaa kumppanien kesken. Ajantasaisten
JCN-projektissa tuotettujen dokumenttien, työpajan esitysten ja keskustelujen perusteella oli selvää, että
kumppanit jakavat yhteiset päämäärät ja ymmärryksen rangaistusajan, vapautumisvaiheen ja vankeuden
jälkeisen ajan askelista.
Oli myös ilmeistä, että eroja on siinä, kuinka prosesseja toteutetaan ja hallinnoidaan käytännössä. Yhtä
mieltä oltiin siitä, että projektissa on edistytty niin korkean riskin rikoksentekijöiden vapautumisvaiheen
hallinnoinnissa, olemassa olevien käytäntöjen tunnistamisessa kuin oppimis- ja kehittymismahdollisuuksien
tunnistamisessa.
Seminaarissa todettiin myös, että kumppanuusmaissa on olemassa runsaasti tietoa ja osaamista ajatellen
etenemistä seuraavaan työseminaariin, jossa käsitellään parhaiden käytäntöjen tunnistamista.

