
KELA-WEBINAARI 
 

Kuinka Kelan palvelukanavia ja työkaluja hyödynnetään? Ammatillisen 

kuntoutuksen mahdollisuudet vankeusaikana sekä etuustärpit: 

Yhteistyön mahdollisuudet Kelan kanssa 

 
17.4.2019 klo 12.00-15.45 

 

 

TERVETULOA! 

VANKEUSAIKA MAHDOLLISUUTENA! -hanke 

 

- Yhteisasiakkuus sosiaalista osallisuutta ja työllisyyttä tukevissa 

verkostoissa 

ESR-hanke ajalla 1.10.2016–30.6.2019 

Koordinaattori RISE, budjetti noin 2 milj. euroa 

 

https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/ajankohtaista/hankkeet/vankeu

saikamahdollisuutena.html 

https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/ajankohtaista/hankkeet/vankeusaikamahdollisuutena.html
https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/ajankohtaista/hankkeet/vankeusaikamahdollisuutena.html
https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/ajankohtaista/hankkeet/vankeusaikamahdollisuutena.html


WEBINAARI: 

 
 
 Kysymykset Lyncin chatissä tai esitysten välissä suullisesti. Niihin vastataan esitysten jälkeen 
tai lopussa keskusteluosiossa. Muutoin pyytäisin ystävällisesti tarkistamaan, että mikit ovat kiinni 
  
 
 Mikäli esitykset eivät kuulu tai näy -> Chattiin tieto 

 
 

 Pidämme lyhyen tauon noin klo 13.45 
 
 
 Webinaari nauhoitetaan 
 
  
Materiaali ladataan hankkeen nettisivuille lähiaikoina, laitamme webinaarista myös intraan 
koosteen 



OHJELMA: 

 

12:00–12:05 Webinaarin avaus: Vankeusaika mahdollisuutena! -hanke  

 

12:05–12:15 Kela–Rise -yhteistyö: Suomenlinnan vankilan pilotti / Hanna Dogan  

 

12:15–12:45 Kelan palvelukanavat ja työkalut: Kuinka Kelan kanssa toimitaan ja mistä tietoa saa? / Heli 

Nevalainen tai Noora Tahvanainen  

 

12:45–13:45 Ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet vankeusaikana osa 1: Kuntoutustarpeen 

tunnistaminen, Ammatillinen kuntoutus / Milla Kaitola  

 

13:45–14:00 Tauko  

 

14:00–14:30 Ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet vankeusaikana osa 2: Nuoren ammatillinen 

kuntoutus / Anne Koski 

 

14:30–15:15 Etuustärpit: Toimeentulotuki, työttömyysturva, asumistuki ja kuntoutusraha / Reetta Tilvis, 

Katja Heikkilä, Pia Kuusisto, Anne Flak  

 

15:15–15:30 Etuuksien yleisimmät kompastuskivet  

 

15:30–15:45 Keskustelu/kysymykset  

 



 Naarajärven vankilan pilotti: 

 Kelan NUOTTI-valmennus on ammatillista kuntoutusta, joka sisältää yksilöllistä tukea ja ohjausta. 

Nuorelle nimetään henkilökohtainen valmentaja 

 16-29 -vuotias nuori voi hakea ammatilliseen kuntoutukseen ilman lääkärinlausuntoa tai 

hakemusta 

 NaV: Nuori asiakas ohjattiin NUOTTI-valmennukseen osana valvotun koevapauden 

toimintavelvoitetta 

 Asiakkaan tarpeiden moniammatillinen kartoitus, kirjaus vankilassa. Yhteys yhdessä asiakkaan 

kanssa Kelan kuntoutusasiantuntijaan. Asiakkaan puhelinhaastattelu, jonka jälkeen Kelan 

päätös. Vkv:n aikana yhteistyötä Risen vastuutyöntekijän, palveluntuottajan, Kelan sekä 

asiakkaan välillä 

 Palveluntuottajan selkeä ohjeistaminen vkv:n velvoitteista etukäteen tarpeen 

 Kelan kuntoutusraha: Nuori voi saada kuntoutusrahaa koko nuoren ammatillisen kuntoutuksen 

ajalta, mutta vankeusaikana kuntoutusrahan saaminen tutkitaan aina tapauskohtaisesti 

 

 Suomenlinnan pilotti: 

 Rikosseuraamuslaitoksen, Vankiterveydenhuollon ja Kelan välinen yhteistyö, jossa on arvioitu 

asiakkaiden kuntoutustarpeita ja kuntoutuspolkuja, ja Suomenlinnan vankilan asiakkaita on 

ohjattu Kelan kuntoutuspalveluiden piiriin 

 Tavoitteena sujuvan ja pysyvän yhteistyömallin luominen 

VANKEUSAIKA MAHDOLLISUUTENA -HANKKEEN AIKANA KOKEILTUA YHTEISTYÖTÄ KELAN 

KANSSA 



 

 

 

 Yhteistyön jatkosta sopiminen? 

 KEHA 

 ALKEt 

 

 

 Muita kysymyksiä tai kommentteja? 

 

 

 

KIITOS OSALLISTUMISESTA! 

YHTEISTYÖN JATKAMINEN KELAN KANSSA 




