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Esittely

Harjoitus
 Kuvittele, että olet matkustamassa Tunisiaan. Sinulla on siellä

suomalaisia ystäviä, joiden tiedät olevan sekaantunut
johonkin, joka ei kestä päivänvaloa. He pyytävät sinua
tuomaan paketin Suomesta ja sanovat, että saat palkkioksi
siitä 5000 euroa. Suostut siihen, vaikka tiedät että paketti
todennäköisesti sisältää huumeita tai jotain vastaavaa. Jäät
kiinni Tunisian rajalla ja joudut paikalliseen vankilaan.
 Olet tunisialaisen vankilan tulo-osastolla. Mieti:





Mitä ajattelet?
Mitä tunnet?
Mitä toivoisit tapahtuvan?
Tarvitsisitko jotain apua?

 Pohdi asiaa ja tee muutama muistiinpano

Mitä toivoisimme, jos itse
olisimme samassa tilanteessa?
 Olet tunisialaisen vankilan tulo-osastolla:
 Mitä tunnet?
 Mitä ajattelet?
 Mitä toivoisit tapahtuvan?
 Tarvitsisitko jotain apua? Mistä sitä saisit?

Lukumäärä

ULKOMAALAISTEN VANKIEN KESKIMÄÄRÄ JA OSUUS KAIKKIEN
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ULKOMAALAISET VANGIT 2.5.2018 (kahdeksan suurinta ryhmää)

N

%

Viro

87

17,3

Irak

55

10,9

Romania

40

8,0

Liettua

34

6,8

Ruotsi

28

5,6

Venäjä

22

4,4

Albania

21

4,2

Somalia

17

3,4

Ulkomaalaisten vankeusvankien päärikokset 2.5.2018
Päärikos
N
Prosenttia

Ulkomaalaisten vankeusvankien päärikokset 1.5.2017
Päärikos
N
Prosenttia

ryöstö

22

7,2

varkaus

20

6,5

9

2,9

henkirikos

31

10,1

muu väkivaltarikos

27

8,8

ryöstö
varkaus
muu omaisuusrikos
henkirikos
muu väkivaltarikos
seksuaalirikos
huumausainerikos
liikennejuopumus
muut rikokset
Yhteensä

muu omaisuusrikos

seksuaalirikos
huumausainerikos
liikennejuopumus
muut rikokset
Yhteensä

27

8,8

151

49,3

12

3,9

7

2,3
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100
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Ulkomaalaisten vankeusvankien päärikokset 1.5.2016
Päärikos
N
Prosenttia

Ulkomaalaisten vankeusvankien päärikokset 1.5.2015
Päärikos
N
Prosenttia

ryöstö

17

5,5

ryöstö

15

5,1

varkaus

36

11,7

varkaus

43

14,6

9

2,9

muu omaisuusrikos

10

3,4

henkirikos

33

11,2

muu omaisuusrikos
henkirikos

31

10,1

muu väkivaltarikos

20

6,5

muu väkivaltarikos

19

6,5

seksuaalirikos

17

5,5

siveellisyysrikos

29

9,9

155

50,5

huumausainerikos

liikennejuopumus
muut rikokset
Yhteensä

huumausainerikos

14

4,6

liikennejuopumus

8

2,6

muut rikokset

307

100

Yhteensä

136

46,3

4

1,4

5

1,7

294

100

Hankkeen aikana on huomattu, että uusia keinoja
tarvitaan ulkomaalaistaustaisten kuntoutuksen tueksi
”Koulutuksen ja kuntoutuksen näkökulmasta
meillä on aika moninainen kohdejoukko: noin 500 yksilöä, yli 60 eri
kansalaisuudesta – joista noin 200:lla on vakinainen asuinpaikka Suomessa.
Vangit on sijoitettu ympäri Suomea.”
 Kielimuurin vuoksi henkilön kanssa asiointi voi olla joskus haasteellista
 Kielitaidon puutteen vuoksi ei aina voida osallistua koulutukseen tai

työtoimintaan
 Vanki voi kohdata rasismia toiminnoissa, kuten koulutuksessa tai
työtoiminnoissa
 Maassaolon epävarmuus/ maasta poistamisen mahdollisuus vaikuttaa
vapautumisen valmisteluun
 Risen henkilöstön tarvitsee edelleen lisää osaamista ulkomaalaisiin liittyviin
erityiskysymyksiin, vaikka koulutuksia on jo ollutkin:
 Yhteistyö: Minun silmin Sinun silmin (Helsingin kaupunki)
 Ulkomaalainen rikoksentekijänä – seminaari
 Kepeli, Metropolia

 Toivon, että tulevaisuudessa henkilöstössämme on lisää eri kieli – ja

kulttuuritaustaisia ammattilaisia!

Sanastot 13 eri kielellä vankien käyttöön

Youtube:
https://www.youtube.
com/playlist?list=PLFcTC5fopoKw2kpDPrJqx8
sm6yPIgM-

”Selkeä, rauhallinen,
riittävästi tietoa”
”Hyvä!”

Vankeusaika mahdollisuutena!
– yhteisasiakkuus sosiaalista osallisuutta ja työllisyyttä tukevissa verkostoissa
(2016–2019)

TURUN VANKILA
Kulttuuritulkkitoiminta
Vankeusaika mahdollisuutena! – Vapaaehtoistyöntekijän (kulttuuritulkin) pilotointi

- Omankielinen
ihminen, jonka
kanssa voi vapaasti
keskustella

Turun vankilassa

Hankkeessa panostetaan eri kieli- ja kulttuuritaustaisten palveluiden kehittämiseen. Käytännön asiakastyön
lisäksi tuotetaan koulutusta henkilöstölle monikulttuurisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Pyritään löytämään
hyviä käytäntöjä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten kanssa työskentelyyn sekä rakentamaan yhteistyösuhteita
monikulttuuristen järjestöjen kanssa. Pyritään löytämään rakentavia tapoja vastata uusiin yhteiskunnallisiin
haasteisiin, joita mm. polarisaatio ja maahanmuuton haasteet aiheuttavat. Tavoitteena on vähentää
syrjäytymistä, syrjinnän kokemuksia ja sitä kautta edistää myönteistä integroitumista.

- Kulttuuritulkin
toiminta helpottaa
vangin ja
viranomaisen välistä
vuorovaikutusta
- Vangeilla kokemus
siitä, ettei heitä ole
unohdettu laitokseen

Syyskuussa aloitetaan kulttuuritulkin pilotointi Turun vankilassa. Muhannad Alkhalil on irakilaissyntyinen,
Suomessa jo pienestä asti asunut. Tarkoituksena on, että hän tulisi Tuv:aan ainakin kerran kuukaudessa koko
päiväksi pienentämään Arabian kielen kielimuuria. Hän toimii Balicin työkaverina maahanmuuttajia koskevissa
asioissa. Yhdessä muun henkilöstön kanssa selvittelemme esimerkiksi kielitaidottomien asioita.

Lisätietoja: projektityöntekijä Adnan Balic adnan.balic@om.fi; +358504393896

Vankeusaika mahdollisuutena! – hankkeessa kehitetty
tehtävänkuva:
Eri kieli- ja kulttuuritaustaisiin vankeihin keskittyvä työntekijä vakinaisena virkana Turun
vankilaan maaliskuusta 2019 alkaen
- uusi tehtävänkuva Rikosseuraamuslaitoksella

Työskentely vähentää
syrjintää, ennakkoluuloja
ja edistää vähemmistön
osallisuutta ja vähentää
sitä kautta
uusintarikollisuutta ja
radikalisoitumista

Aktivoi
Rikosseuraamuslaitoksen
yhteisyökumppaneita
tuottamaan/kehittämään
palveluita
ulkomaalaistaustaisille,
mm. ohjaus, neuvonta,
koulutus, päihdetyö,
omakieliset palvelut

Työskentelee
ulkomaalaistaustaisen vankien
kanssa
Huolehtii eri kieli- ja
kulttuuritaustaisten
tiedonsaannista,
ulkopuolisten
palveluiden saannista,
edistää laitoksessa
toimintoihin
osallistumista

Vaadittava osaaminen:
Kieli-, kulttuuri- ja
maahanmuutto
osaamista.

Edistää muun
henkilöstön
osaamisen
kehittymistä
ulkomaalaisiin ja
maahanmuuttoon
liittyviin kysymyksiin
liittyen

Asiakastarinat
 Tarina 1- Nuori lähtijä
 Tarina 2 – Vain yksi ei

lähtenyt
 Mitä tarinasta voi oppia?
 Entä jos itse kohtaan

samankaltaisen tilanteen
– mitä teen?

Mikä on tärkeää eri kieli- ja kulttuuritaustaisten
kuntouttamisessa?
 Kontaktin luominen, yhteys asiakkaaseen
 Kuka on uskottava sanansaattaja?
 Kokonaisvaltainen auttaminen
 Arkisessa asiassa auttaminen voi luoda kokemuksen avun

saamisesta ja siitä, että joku välittää
 Vastavuoroisuuden periaate

 Muutos ei synny väkisin, väittely ei auta tilannetta
 Pyydä apua ja tukea asiantuntijoilta
 Jos asiakas ei ole muutoksen polulla – turvallisuuden

näkökulma korostuu

Haaveena MyFuture keskustelusarja
ulkomaalaistaustaisille rangaistusta suorittaville
Kotimaahansa palaaville:
- Mihin olen palaamassa?
- Mitä siellä on odottamassa?
- Mistä voin saada nyt tukea?
- Entä tulevaisuudessa?
- Maahanmuuttoviraston
tilanne
- Millaisia tunteita tilanne
herättää?

Kohti suomalaisista
yhteiskuntaa tuleville:
-

Mikä on maassaolotilanteeni?
Suomenkielentaso, mahdollinen testi,
suunnitelma suomen kielen opiskeluun?
Mitä ajattelen tekemästäni rikoksesta?
Mitä ajattelen suomalaisen yhteiskunnan
lainsäädännöstä? Esim.
-

-

Seksuaalinen kanssakäyminen
Päihteiden käyttö
Fyysinen koskemattomuus

Ketkä ovat minulle tärkeitä ihmisiä?
Asuvatko he Suomessa vai jossain
muualla?
Kuulunko johonkin yhteisöön?
Mitä tukea tarvitsen kotoutumiseen?

Uusi hanke
alkamassa vuoden
2019 alussa!

