
VANKEUSAIKA MAHDOLLISUUTENA!  
- Yhteisasiakkuus sosiaalista osallisuutta ja työllisyyttä  

tukevissa verkostoissa 1.10.2016 – 30.6.2019 

 

      

       



Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset Suomen vankiloissa 

ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa  

 Ulkomaalaisten vankien määrä 
on kymmenessä vuodessa 
kasvanut 75 prosenttia ja 
heidän osuutensa kaikista 
vangeista on noussut 17 
prosenttiin. 

 Ulkomaalaisten vankien 
päivittäinen keskimäärä oli 537, 
mistä tutkintavankien osuus oli 
42 prosenttia 

 Noin 25 prosenttia 
ulkomaalaisista vangeista oli 
virolaisia ja noin 10 prosenttia 
irakilaisia 

 Kaikkiaan eri kansalaisuuksia oli 
65. Ulkomaalaisista puolet oli 
tuomittu huumausainerikoksista. 

Tapaamassa Suomen muslimiverkoston puheenjohtajaa Atik Alia 

Suomen Islam-talolla.  



Ulkomaalaiset vangit 1997-2016 
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TILASTOJA 



KEHITTÄMISTYÖ ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISIIN LIITTYEN 

 Tuotetaan osaamista ja koulutuksellisia tilaisuuksia 

rikosseuraamusalalle mm. kotouttamisesta, eri kulttuureista, 

islamista uskontona ja kulttuurina sekä kieliosaamista 

 

 Luodaan ja ylläpidetään yhteistyösuhteita islamilaisten 

yhdyskuntien ja toimijoiden sekä monikulttuuristen järjestöjen 

kanssa 

 

 Teemme tiivistä yhteistyötä väkivaltaisen ekstremismin 

ennaltaehkäisyksi 

 

 Asiakkaiden kanssa tehtävä osallisuustyö: keskusteluita, 

palveluiden järjestämistä, ongelmien ratkomista, mielekkään 

tekemisen etsimistä  

 

 Käännöstyö - tulossa on syksyn 2017 aikana mm. napakka 

rikosseuraamusalan sanasto usealla eri kielellä 

 

 Kulttuuritulkki -pilotointi Turun vankilassa 

 

 

Turun vankilassa projektityöntekijä Adnan Balic ja Helsingin 

yhdyskuntaseuraamustoimistossa projektityöntekijä Ahmed 

Abdulkarim 

 



Vankeusaika mahdollisuutena!  
– yhteisasiakkuus sosiaalista osallisuutta ja työllisyyttä tukevissa verkostoissa 

(2016–2019) 
 

 

 

Vankeusaika mahdollisuutena! – Vapaaehtoistyöntekijän (kulttuuritulkin) pilotointi  

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.  

 

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 

Maahanmuuttajat ja vankeus -

keskustelutilaisuus  

 

Rikosseuraamuslaitos kutsuu Sinut 

tapaamiseen, jonka tavoitteena on saattaa 

yhteen eri kieli- ja kulttuuritaustaisten 

ihmisten kanssa työskenteleviä tahoja. 

Toivotan Sinut tervetulleeksi keskustelemaan 

sekä verkostoitumaan Turun vankilan 

auditorioon perjantaina 15.9.2017 klo 8:30 

(turvallisuuskäytännöistä johtuen, toivon 

Sinun saapuvan hyvissä ajoin ennen 

tilaisuuden alkua: ks. sähköpostiviesti).  

 

 8:30 Aamukahvi/pikkupurtava  

 9:00 Avaus: projektityöntekijä Adnan Balic 

(Rikosseuraamuslaitos)  

 9:10 Alkutervehdys: apulaisjohtaja Katja 

Reiman (Rikosseuraamuslaitos)  

 9:30 Ministeriön terveiset: 

kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen 

(Sisäministeriö)  

 10:00 Monikulttuurisuus valvontatyössä: 

rikosseuraamusesimies Viktoria Menna 

(Rikosseuraamuslaitos)  

 10:30 Maahanmuuttajatyö: 

projektityöntekijä Ahmed Abdulkarim 

(Rikosseuraamuslaitos)  

 11:00–12:00 Keskustelua, 

kehittämisideointia  

TURUN VANKILA 



Arjen osallisuutta 
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KOULUTUKSELLA JA YHTEISTYÖLLÄ 
VÄKIVALTAISTA EKSTREMISMIÄ 
VASTAAN -HANKEKOKONAISUUS  

• toteutetaan Rikosseuraamusalan 

tutkimus- ja kehittämismäärärahan 

avulla  

• Ammattilaisten koulutukset  (18.-

19.9.2017 ) 

• Yhteisöjen edustajille koulutukset  (7.–

8.10.2017 & la–su 21.–22.10.2017) 

• Yhteinen kehittämispäivä  

(8.11.2017) 

• Hanke sisältää tutkimuksellisen 

osuuden muslimitaustaisten vankien 

kokemuksista ja vankila-ajan 

jälkeisen integroinnin haasteista – 

tutkija Karin Creutz Helsingin yliopisto  

 

 



HANKKEEN TAVOITE JA TARKOITUS  
 • tavoitteena on lisätä vankiloissa käyvien ja toimivien 

uskonnollisten johtajien, mentoreiden ja yhteisöjen 

edustajien sekä rikosseuraamusalan työntekijöiden 

osaamista ja tietoisuutta väkivaltaisesta 

ekstremismistä, radikalisaation prosesseista ja 

juurisyistä, jotta he osaisivat yksilö- ja ryhmätilanteissa 

paremmin tunnistaa, keskustella ja tehdä rakentavia 

interventioita.  

• Tavoitteena on saada keskeiset toimijat yhteistyöhön 

keskenään, lisätä keskinäistä ja avointa 

vuorovaikutusta. Sitä kautta on mahdollista saada 

aikaiseksi keskinäistä luottamusta, jakaa hyviä 

käytäntöjä ja osaamista sekä sitä kautta saada 

tehokasta työskentelyä yhteistä tavoitetta kohti.  

• Pilotin avulla hahmotellaan hyviä käytäntöjä 

uskonnolla perusteltua väkivaltaa vastaan 

rikosseuraamusalalla. Pääasiallisena tavoitteena on 

ennaltaehkäistä radikalisoitumista ja ekstremistisiä 

väkivallantekoja. Lisäksi tavoitteena on vähentää ja 

ennaltaehkäistä vähemmistöihin liittyviä 

ennakkoluuloja ja syrjäytymistä tuottavia 

yhteiskunnallisia prosesseja. 

 

• ---- tuottaa koulutettuja yhteisöjen edustajia  

 





HUOMIOITA JA TOIVEITA 
VIRANOMAISKOULUTETTAVILTA 

• Miten kysyä oikeita kysymyksiä, miten arvioida?  

• Suoria yhteyksiä paikallisiin yhteisöihin ja imaameihin  

• Palveluita maahanmuuttajataustaisille  

• Opastusta uskonnonharjoittamiseen liittyen (mm. millaisia 

rukousmatot ovat)  

• Ammattitaitoisten tulkkien tarve  

• Käännytettävät tai maahan paperitta jäävät tuomitut  

 

Keskiarvo koulutettavilta oli 4.1.  

 

 



LAUANTAI 21.10.2017 

• 09.30 Aamukahvit  

• 10.00 Tervetuloa! Mitä jäi mieleen edelliseltä viikonlopulta? Ja virittäytyminen viikonloppuun: Matti Cantell  

• 10.15 Millainen kokemus vankeus ja vapautuminen on, ja miten elämänmuutos tapahtuu: Kati Kaarlejärvi  ja  
 kokemusasiantuntija 

• 11.15  Tauko 

• 11.30 Radikalisoituminen ilmiönä: Oussama Yousfi 

• 12.45- 14.00 Lounas  

• 14.00 Radikalisoituminen vankilassa: Jouni Holappa 

• 14.45  Tauko 

• 15.00  Radikalisoituminen vankilassa: Jouni Holappa 

• 16.00  Päivä päättyy  

 

SUNNNUNTAI 22.10.2017  

• 09.30  Aamukahvia 

• 10.00  Vierailijana vankilassa: vapaaehtoistoiminta vankilaympäristössä: Margit Isomäki, SPR:n vankilavierailija-
vapaaehtoinen 

• 11.00 - 11.15 Tauko  

• 11.15   Motivoiva keskustelu: Juha Lavikainen  

• 12.45- 14.00  Lounas  

• 14.00 Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten asiakkaiden tarpeet: Adnan Balic ja Ahmed Abdulkarim   

•  - Kohtaaminen, haastavat tilanteet, asiakkaiden tarpeet, yhteistyön tarpeet. Mitä vapautunut kaipaa? 
Käytännön   esimerkkejä!  

• 15.00  Tauko 

• 15.15 Minun roolini vankilassa: Matti Cantell ja Kati Kaarlejärvi  

•  Minä vapaaehtoisena, vierailijana, työparina, imaamina tai tukena vapautumisen jälkeen? 

•  Käytännön asiat: turvallisuusselvitys, todistus ja jatko  

• 15.45 - 16.00 Yhteenveto 

 



YHTEISÖJEN VIIKONLOPUISTA 



 

Netti: http://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/ajankohtaista/hankkeet/vankeusaikamahdollisuutena.html  

Facebook: https://www.facebook.com/vankeusaikamahdollisuutena/  

Youtube-kanava: https://www.youtube.com/watch?v=2k0w-8tVIjI&list=PL-FcTC-5foprAUTL2V1e9Z5YsYChetnvr  
 
 
 
 
 
 

  

Kati Kaarlejärvi 
 

Projektipäällikkö 

Vankeusaika mahdollisuutena ! -hanke 

Rikosseuraamuslaitos, Keskushallintoyksikkö 

+358 50 3439593tulahdenkuja 4  

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki  

 kati.kaarlejarvi@om.fi  
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