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Järjestäytyneen rikollisuuden määritelmä
EU:n määritelmä. Luetelluista ominaisuuksista neljän pakollisen (kohdat 1, 3, 5 ja
11) sekä yhteensä kuuden kohdan on toteuduttava
 1.useamman kuin kahden henkilön yhteistyö
 2.ryhmän jäsenillä omat määrätyt tehtävät
 3.ryhmä toimii pitkän tai rajoittamattoman ajan

 4.ryhmä käyttää sisäistä kuria
 5.ryhmää epäillään törkeistä rikoksista
 6.ryhmä toimii kansainvälisellä tasolla
 7.ryhmä käyttää väkivaltaa tai muita uhkailukeinoja

 8.ryhmä käyttää peiteyhtiöitä
 9.ryhmä harjoittaa rahanpesua
 10.ryhmä pyrkii vaikuttamaan poliitikkoihin, julkiseen hallintoon, tiedotusvälineisiin,

oikeusviranomaisiin tai talouselämän edustajiin
 11.ryhmän toiminnassa taloudellisen hyödyn ja/tai vallan tavoittelu on

määräävänä tekijänä.
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Rikosseuraamuslaitoksen strategiakartta
Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden strategiatavoitteet
(asiakas, kansalainen)
Rangaistusta suorittavien edellytyksiä
rikoksettomaan elämäntapaan parannetaan
ja uusiin rikoksiin syyllistymisen riskiä
vähennetään. ”Polku rikoksettomaan
elämään aktiivisella verkostoyhteistyöllä”

Turvallisesti kohti avoimempaa
ja vaikuttavampaa
täytäntöönpanoa

Rangaistusten täytäntöönpanossa
toteutuu oikeusturva ja
yhdenmukainen kohtelu

Kansalaiset luottavat
Rikosseuraamuslaitokseen ja
rangaistusten
täytäntöönpanon
vaikuttavuuteen.

Tavoitteet vuosille 2015-2018
Vankia ei sijoiteta suljetumpaan vankilaan kuin on
välttämätöntä. Vangit sijoitetaan
valvontatasoluokkaan arvioinnin perusteella.
Kaikissa yksiköissä järjestetään
päihdemotivointia tai päihdekuntoutusta.
Pyritään yhteistyöhön ulkopuolisten
toimijoiden kanssa ja hoidon jatkuvuuteen.

Jokaiselle rangaistusta suorittavalle
nimetään lähityöntekijä, joka vastaa
rangaistusajan suunnitelman
toteuttamisesta.

Rangaistusta suorittavan omaa toimijuutta
vahvistetaan. Tunnistetaan
asiakkaan/vangin rikoksista irtautumista
tukevat tekijät ja hänen voimavarojaan
vahvistetaan.

Valvontatasoluokille määritellään yleisimmät
toimintasisällöt ja niiden toteuttamistavat
(toimintapaketit).

Suoraan siviilistä avolaitoksiin sijoittamista
lisätään. Avolaitoksien mahdollisuuksia
vastaanottaa päihteitä käyttäneitä vankeja
parannetaan. Avolaitosten terveydenhuollon
palveluita ja päihdetyötä lisätään.
Avolaitoksiin siirtymisestä ja koevapauden
valmistelun aloittamisesta vastuu on erityisesti
suljetuissa laitoksissa. Mikäli vanki vapautuu
suljetusta laitoksesta käytetään valvottua
koevapautta.
Vapauttamisvaiheen suunnitelmallista
työskentelyä kehitetään. Vapauttamisyksiköiden
rooli ja tehtävät selkeytetään.

Arviointi- ja lausuntotyölle
laaditaan kriteerit, joilla
varmistetaan
yhdenmukaiset
käytännöt.

Laaditaan
Rikosseuraamuslaito
ksen mediahallinnan
strategia.

Vankien kurinpito-, ja
poistumislupakäytännöt
yhdenmukaistetaan ja
ohjeistetaan.

Avolaitossijoittelua ja
valvotun koevapauden
käyttöä
yhdenmukaistetaan ja
ohjeistetaan.

Parannetaan YKS käytön mahdollisuuksia mm.
lisäämällä tukea päihteiden käyttäjille ja luomalla
uusia palvelupaikkoja ja toimintasisältöjä.
Rikosten tekeminen rangaistusaikana estetään.
Järjestäytyneen rikollisuuden
toimintamahdollisuudet vankiloissa estetään.
Rangaistusaikaisen rikollisuuden torjunnan
keinoina käytetään viranomaisyhteistyötä poliisin
ja muiden turvallisuusviranomaisten kanssa sekä
käytössä olevia viranomaisten tietojärjestelmiä.
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 ”Rangaistusaikana lisätään tuomittujen niitä valmiuksia, jotka tukevat

rikoksetonta elämää, edistävät järjestäytyneestä rikollisryhmästä tai sen
toiminnasta irtautumista ja edistävät elämänhallintaa.”
ja
 ”Eri viranomaisten toiminnassa huomioidaan se, ettei järjestäytyneen
rikollisuuden toimintaedellytyksiä edes välillisesti lisätä.” (s.7.)
Valtioneuvoston periaatepäätös järjestäytyneen
rikollisuuden torjunnan strategiasta

Järjestäytyneen rikollisuuden toimintamahdollisuuksia
rajoitetaan parhaiten sijoittamalla järjestäytyneeseen
rikollisuuteen kuuluviksi tunnistetut vangit suljettuihin
vankiloihin, joissa heitä voidaan valvoa tarpeen mukaisesti.
Rikollisvaikuttajat ja väkivaltaista radikalismia
levittävät vangit tulee sijoittaa tarpeellisen valvonnan
alaisiksi suljettuihin vankiloihin. Riippuen näiden erityisryhmiin
kuuluvien vankien todennetusta edistymisestä ja irtaantumisesta
rikollisesta alakulttuurista heidät voidaan sijoittaa avoimempiin
olosuhteisiin hallitusti.
(RISE:n turvallisuuslinjaukset s.18)

JR-vangin toiminta ja vaikutus
 Pyrkivät ohjaamaan toimintaa taustalta
 Pitävät kuria ja käyttävät päätösvaltaa osastoilla
 Voivat käyttäytyä asiallisesti henkilökuntaa kohtaan
 Tuetaan usein siviilistä rahallisesti
 Muiden vankien pelko ja kunnioitus
 Toisten vankien painostus ja uhkailu
 Suojeluraha ja ”vuokra”
 Henkilökunnan painostus
 Uusien jäsenten rekrytointi
 Rikollisen toiminnan harjoittaminen vankilasta

Lainsäädännön suomia mahdollisuuksia
rikosseuraamuslaitoksessa
 Sijoitukset ainoastaan korkeimman turvallisuustason





vankiloihin √
Poistumislupien ja muiden oikeuksien rajoittaminen √
Tiedonvaihto viranomaisten välillä √
Ehdonalaisvalvonnan tehostaminen ?
Irtautumisen systemaattinen tukeminen √

JR-rikollisen kustannukset
 Invar Nilssonin ja Eva Lundmarkin raportin ”Vänd dem inte ryggen –

Socioekonomisk analys av destruktiva subkulturer” (Fryshuset, 2012) johtopäätelmänä
oli, että yhden jengiläisen kustannukset yhteiskunnalle ovat 23
miljoonaa kruunua (2 664 900 euroa). Kustannukset on jaoteltu
seuraavanlaisesti: tuotannolliset tappiot 8 miljoonaa (930 000), kustannukset
rikoksista ihmisiä ja yrityksiä kohtaan 5 miljoonaa (580 000) rikosoikeudelliset
kustannukset 3 miljoonaa (348 000), sosiaalivakuutuksista koituvat kustannukset
2,5 miljoonaa (290 000), kunnille koituvat kustannukset 0,5 miljoonaa (58
000).

 Ruotsalaisen arvion mukaan jengissä toimiva rikollinen tekee 3-5 kertaa

enemmän rikoksia kuin jengin ulkopuolella toimiva.

 Suomessa rikollisryhmittymään kuuluva uusii (aito uusiminen) kolmen vuoden

seurannalla 83,5% todennäköisyydellä, kun jengiin kuulumattoman
uusimistodennäköisyys on 59,8%

Irtautumishankkeen keskeiset
tavoitteet
 Vähennetään rikollisuutta vaikuttamalla vakavaa ja ammattimaista

rikollisuutta harjoittavien henkilöiden käyttäytymiseen
 Autetaan irti pyrkiviä JR-henkilöitä ja heidän perheitään
irrottautumaan rikollisesta vastakulttuurista ja sopeutumaan
yhteiskuntaan
 Estetään uusien jäsenten rekrytointia järjestäytyneeseen
rikollisuuteen

Projektin visio
Lyhyellä tähtäimellä: Koko Suomessa lähestytään järjestäytyneeseen
rikollisuuteen kiinnittyneitä vankeja ja tuomittuja systemaattisesti ja
ammattitaitoisesti. JR-henkilöille luodaan mahdollisuuksia antaa
irtautumissignaaleja rikosseuraamusprosessin kaikissa vaiheissa
koulutetun henkilöstön tuella. Exit-toiminnan myötä irtautumisen
kynnys on alentunut ja irtautumisprosessi koetaan turvalliseksi ja
yhteiskuntaan sijoittumista tukevaksi.
Pitkällä tähtäimellä: Samat mallinnetut tukiprosessit toimivat ja
jatkuvat sekä vankilassa että sen ulkopuolella viranomaisten ja
järjestöjen yhteistyönä. Sama organisaatiorakenne vastaa Exit-työstä ja
sen koordinoinnista koko Suomessa.

Irtautujien erityispiirteitä
 Rikollisryhmän jäsenyys muodostaa identiteetin keskeisen rakenteen – JR-ryhmä on









tullut ennen kaikkea muuta!
Fyysinen uhka ja muu häirintä jr-ryhmän taholta
Irtaantumishalun taustalla yleensä moraalinen närkästyminen ryhmän toimintaan,
jengitoiminnasta ”uloskasvaminen” tai ryhmän sisäinen konflikti: BS vai GS?
Psykologinen tuki on välttämätöntä, koska valtaosalla asiakkaista on tai tulee
olemaan mielenterveydellisiä ongelmia.
Lähes kaikki sosiaaliset suhteet ovat usein liittyneet jr-toimintaan.
Irtaantujaan kohdistettavien exit-toimenpiteiden tulee olla johdonmukaisia ja ne on
toteutettava riittävän pitkällä aikavälillä. Luottamuksen kehittäminen keskeistä
Irtautujan perheen osallistaminen on tärkeää sitoutumisen kannalta
Irtautumisesta maksettavat korvaukset jr-ryhmälle tuovat taloushuolia
Välttämättömät akuutit toimenpiteet: tatuoinnin poistaminen, pyörän ja liivien
palautus jne.

Erilaisia ”irtautujia”
Irtautujan määritelmä: Henkilöllä on ollut jokin määriteltävissä oleva asema
rikollisorganisaatiossa
 Exit-asiakas: Irtautuminen voi olla joko alkuvaiheessa tai jo tapahtunut, mutta








asian prosessointi on jo edennyt ja irtautuminen on asennetasolla uskottavasti
käynnissä.
Henkilö on irrottautunut jr-rikollisuudesta, muttei koe tarvitsevansa erityistä
tukea. Haluaa tulla kohdelluksi tavallisena vankina. Irtautuminen on tapahtunut gs;
ei suojaustarvetta.
Henkilö on erotettu bs muttei välttämättä halua tai koe tarvitsevansa apua. Voi olla
asennetasolla edelleen kiinnittynyt kerhoon - tekee surutyötä erottamisen vuoksi.
Henkilö kertoo olevansa eronnut tai erotettu, mutta tietoa ei ole voitu vahvistaa.
Mahdollinen vastatiedustelija.
Henkilö on pikemminkin soveltuva ja halukas tietolähteeksi, muttei Exittoiminnan piiriin.

Irtautumisen puheeksi ottaminen
1.

2.

3.

Kartoita liittymisen syitä: Mitä asiakas on kerholta toivonut? Mitkä arvot ovat
vaikuttaneet liittymisen taustalla? Mihin tarpeisiin kerho on vastannut?
Millaisia hienoja kokemuksia kerhoelämä on tarjonnut?
Selvitä odotusten ja arvojen suhdetta: Onko kerhoelämä ja kerhon toiminta
ollut sitä mitä asiakas on odottanut? Millainen asema asiakkaalla on kerhossa?
Mitä positiivisia ja negatiivisia asioita kerhossa oleminen on asiakkaalle
tuottanut?
Selvitä muutoksia ja muutostarpeita asiakkaan ja kerhon suhteessa:
Muuttaisiko asiakas jotakin kerhossa? Onko jotakin kerhon toiminnassa
muuttunut tai näyttäytyvätkö jotkin asiat toisessa valossa? Onko omassa
elämässä tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat myös kerhoelämään? Miten
asiakas toivoisi oman tilanteensa kehittyvän?
Pyydä asiakasta kertomaan ongelmia tuottavien asioiden tai tapahtumien
taustoista mahdollisimman yksityiskohtaisesti!

Irtautujan kanssa työskentelevältä
edellytettäviä ominaisuuksia
 Ilmiön tuntemus: Rikollisryhmien toimintaan liittyvien seikkojen laaja ja syvä ymmärrys
 Tilannekuva: Selkeä ja ajantasainen kuva järjestäytyneestä rikollisuudesta
 Arviointiin ja motivointiin liittyvä osaaminen: Potentiaalisten asiakkaiden

muutosmotivaation aitouden ja syvyyden arviointi sekä irtautumisoptimismin
vahvistaminen
 Lähityön kokemus: Pitkä kokemus vuorovaikutuksellisesta lähityöstä haastavien
asiakkaiden kanssa
 Turvallisen työskentelyn perustaidot:Ymmärrys irtautujaan kohdistuvista uhista ja
tilanteen arkaluontoisuudesta
 Ammatillinen uskottavuus: Kyky toimia ammatillisesta näkökulmasta vakuuttavasti ja
luottamusta herättävällä tavalla

Mitä Exit voi tarjota irtaantumishaluiselle?
 Vankiloissa Exit-toimintaan sitoutuneelle voidaan antaa ”tavallisen” vangin








oikeuksia: poistumisluvat, avolaitossijoitukset, valvottu koevapaus etc.
Exit-kandidaatti saa asiantuntevaa palveluohjausta ja apua velkaselvittelyyn sekä
työpaikan, asunnon ja opiskelupaikan etsimiseen. Painopiste on kuitenkin
kognitiivisessa ohjelmatyössä ja psykologisen tuen tarjoamisessa.
Jatkuvasti tavoitettavissa olevan exit-koordinaattorin ja/tai muun tukitiimin
jäsenen
Suojaamistoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus. Paikkakunnan vaihtaminen on
mahdollista
Irtaantumisprosessin aikajänne on 2-3 vuoden katkeamaton jatkumo (esim.
poliisi – vankila –YKS-tsto – III-sektori – poliisi).
Myös vähäisen taloudellisen tuen antamista voidaan harkita (esim. vuokratakuu,
harkinnanvarainen toimeentulotuki, tatuoinnin poisto)

Tukitiimi räätälöidään jokaiselle irtautujalle
tarpeiden ja alueellisen tarjonnan perusteella
Exitkoordinaattori
Vankilatyöntekijä

Paikallispoliisi

Irtautuja
Muu järjestötai kuntatoimija

Mentori

YKSvalvoja

Aggredi

Kiitos mielenkiinnosta!

Sami.peltovuoma@om.fi
0504420916
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