
   

 

Vankeusaika mahdollisuutena!  
– yhteisasiakkuus sosiaalista osallisuutta ja työllisyyttä tukevissa 

verkostoissa (2016–2019) 

 

VANKEUSAIKA MAHDOLLISUUTENA! – HANKKEEN WEBINAARI: 

Kuntoutus- ja työllisyyspolut rikostaustaisille asiakkaille 

 

Vankeusaika mahdollisuutena! -hanke järjestää joulukuun 2018 aikana kaksi samansisältöistä webinaaria:  

 

                                            maanantaina 3.12. ja 10.12.2018 klo 12.30 – 15.45  

 

Tarkoituksenamme on tavoittaa mahdollisimman laajasti Rikosseuraamuslaitoksen ja vankiterveydenhuollon henkilökuntaa, 
ja sen vuoksi tilaisuudet pidetään webinaareina, jolloin minimoimme matkustamisen ja hiilijalanjäljen sekä toisaalta 
edistämme myös sähköisen palveluiden ja välineiden käyttöä. Tilaisuus järjestetään Lync:n välityksellä ja toivommekin, että 
webinaareihin osallistujat käyttäisivät pääsääntöisesti Lync-yhteyttä. Suosittelemme katsomaan lähetystä yhdeltä yhteydeltä 
per yksikkö. Webinaari nauhoitetaan ja se on katsottavissa jälkikäteen. 

Kohderyhmä: Keskushallinnon, aluekeskusten, vankiloiden, arviointikeskusten, yhdyskuntaseuraamustoimistojen ja 
vankiterveydenhuollon henkilöstö, joiden tehtäviin kuuluu rangaistusajan suunnitelmien edistäminen, 
vapauttamisvalmistelut ja palveluiden järjestäminen rangaistuksen päättymisen jälkeen tai näiden toimintojen ohjaaminen 
tai suunnittelu. 

Koulutuksen tavoite: Tavoitteena on edistää rikostaustaisten ohjautumista oikea-aikaisiin ja tarkoituksenmukaisiin 
palveluihin (TYP, TE, KELA ja kunnat) sekä edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä mm. tehostamalla 
Rikosseuraamuslaitoksen ja vankiterveydenhuollon edellytyksiä arvioida vankien työ- ja toimintakykyä sekä 
palvelutarpeita. Tarkoituksena on myös lisätä tiedonvaihtoa ja suunnitelmien yhteensovittamisen mahdollisuuksia eri 
toimijoiden välillä. 

Ilmoittautuminen: Ilmoita osallistumisestasi webinaariin hyväksymällä kokouskutsu!  

 

  



   

 

 

OHJELMA:  

 

12.30 – 12.50 Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeen pilotit ja kokeilut (TE-palvelut vankiloissa, TYP sekä 
KELA-yhteistyön esimerkkejä): Kati Kaarlejärvi, projektipäällikkö Vankeusaika mahdollisuutena! –hanke 

12.50 – 14.10 Palvelujärjestelmän kuvaus 

 Kuntoutumista ja työllistymistä tukeva palvelujärjestelmä rikostaustaisten lähtökohdista: 
 kuntoutusasiantuntija Matti Tuusa (noin 1 tunti)  

TYP:n palvelut ja asiakasohjautuminen: Harri Halttunen, palvelupäällikkö Keski-Suomen eteläinen TYP-
verkosto (noin 20 min.)  

14.10 – 14.20 Tauko 

14.20 – 14.40 Vankeusajan hyödyntäminen työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa: Mariitta Vaara, erikoissuunnittelija 
THL/Vankiterveydenhuolto 

14.40 – 15.30 Tiedonvaihto palveluiden järjestämiseksi 

Mitä ja miten tietoa kannattaa toimittaa palvelujärjestelmälle? Anne Raivisto ja Kaisa Kämäräinen, 
projektityöntekijät Vankeusaika mahdollisuutena! – hanke (noin 35 min.)  

 Lupa tietojenvaihtoon: Tiina Ahtonen, lakimies Rikosseuraamuslaitos (noin 15 min.)  

15.30 – 15.45 Keskustelua & kysymyksiä 

 

 

Tervetuloa! 

 

 

Lisätietoja:  

 Vankeusaika mahdollisuutena! – hanke, projektipäällikkö Kati Kaarlejärvi +358 50 3439593 tai kati.kaarlejarvi@om.fi 

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  
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