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Korkean riskin vankien siirtymävaiheiden 
hallinta ja hoito Euroopassa



Seminaarit ja raportit
Neljä kansainvälistä seminaaria Saksassa, Virossa, Suomessa ja 

Irlannissa. Kukin projektin jäsenmaa järjestää yhden seminaarin:

Seminaari 1 (Tallinna, Viro): jäsenmaissa käytössä olevien käsitteiden ja 

olemassa olevien siirtymä- ja vapauttamisvaiheiden järjestelyjen 

kartoittaminen. 

Seminaari 2 (Dublin, Irlanti): jäsenmaissa käytössä olevien siirtymä- ja 

vapauttamisvaiheiden järjestelyjen vertaileminen ja niistä raportoiminen.

Seminaari 3 (Helsinki, Suomi): jäsenmaissa käytössä olevien parhaiden 

käytäntöjen tunnistaminen ja niiden edelleen kehittäminen.

Seminaari 4 (Schwerin, Saksa): korkean riskin vankien vapauttamiseen 

liittyvän mallin kehittäminen ja siitä raportoiminen. 

Ensimmäisen seminaarin jälkeen julkaistaan aihepiiriin liittyviä käsitteitä ja 

määrittelyjä koskeva raportti.

Toisen seminaarin jälkeen julkaistaan vapautuvien vankien siirtymävaiheiden 

vertailua projektin jäsenmaissa käsittelevä raportti.

Kolmannen seminaarin jälkeen julkaistaan korkean riskin vankien 

vapauttamisen parhaita käytäntöjä käsittelevä raportti.

Neljännen seminaarin jälkeen julkaistaan korkean riskin vankien 

vapauttamisen normeja ja mallia käsittelevä raportti.

Projektin tavoitteena on kehittää eurooppalainen verkosto ja tietokanta, johon 
kerätään parhaita käytäntöjä vapautuvien vankien siirtymävaiheisiin ja hallittuun 
vapauttamiseen liittyen. Projektin pääpaino on korkean riskin vangeissa. Siirtymillä 
ja hallitulla vapauttamisella viitataan niihin yhteistyön muotoihin, joita on olemassa 
rikosoikeusjärjestelmän toimijoiden, vapaaehtoisten palveluntarjoajien ja muiden 
vapautuvien vankien yhteiskuntaan sopeuttamisen parissa työskentelevien 
toimijoiden välillä.  Näitä ovat esimerkiksi terveysviranomaiset, asianajajat, 
vapaaehtoisjärjestöt ja paikalliset viranomaiset. Projektissa kehitetään 
vähimmäisnormit ja malli korkean riskin vankien vapauttamisesta. Tavoitteena on 
malli, jossa kaikki vapauttamiseen ja siirtymävaiheisiin liittyvät toimijat on nivottu 
mukaan ja jossa jatkuvuus on keskeinen lähestymistapa. Tarkoituksena on, että 
mallia voidaan käyttää kaikkialla Euroopassa.

Projektia rahoittaa Euroopan komission rikosoikeusohjelma (Criminal Justice 
Programme).

Projektissa on viisi pääasiallista kokonaisuutta:

Yhteisen käsityksen muodostaminen korkean riskin vankien vapauttamiseen ja 
siirtymävaiheisiin liittyvistä käsitteistä. 

Olemassa olevien siirtymävaiheiden toimenpiteiden ja vapauttamisjärjestelyjen 
vertaileminen. Tarkoitus on nostaa esiin yleisesti käytettyjä toimintatapoja eri 
maissa.

Olemassa olevien käytäntöjen ja toimintatapojen analysointi ja arviointi. 
Tavoitteena on löytää hyviä käytäntöjä.

Korkean riskin vankien vapauttamiseen liittyvien vähimmäisnormien ja mallin 
kehittäminen.

Projektin tulosten levittäminen muihin EU-maihin. Tuloksia esitellään etenkin 
projektin päätöskonferenssissa.
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