
Hyviä käytäntöjä Risen  

ja yhteiskunnan palvelujärjestelmän 

(kuntoutus ja työllisyys) väliseen 

yhteistyöhön ja tiedonvaihtoon  

Vankeusaika mahdollisuutena! – hankkeen webinaari 3.12. ja 

10.12.2018  

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

/vankeusaikamahdollisuutena.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


Tervetuloa! 

 Kysymykset chatissa, niihin vastataan esityksen jälkeen 

tai keskusteluosiossa, joten mikit kiinni   

 Lyncin video voi olla myös kiinni – ei rasita kaistaa 

 Jos ei kuulu tai näy - > chattiin tieto  

 Materiaali ladataan hankkeen nettisivuille muutaman 

päivän kuluessa  

 3.12. ja 10.12. koulutukset ovat identtiset  

 Tämä on ensimmäinen webinaari, kömmähdykset 

mahdollisia   

 

 



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  



Miksi Risen pitää tai kannattaa tehdä yhteistyötä 

kuntoutus ja työllisyystoimijoiden kanssa?  

 Rikosseuraamusasiakkailla heikko työmarkkina-asema jo ennen 
rangaistusta 

 Rikosseuraamusasiakkailla ei ole riittävästi tietoa palveluista, jotka 
edistäisivät heidän kuntoutumistaan -> meidän täytyy heitä siinä tukea! 

 Rise ei osaa hyödyntää riittävästi palvelujärjestelmän mahdollisuuksia 

 Nivelvaiheissa kuntoutus usein katkeaa -> yhteistyöllä ja tiedonvaihdolla 
säästetään kaikkien aikaa  ja RAHAA  

 Rangaistuksesta huolimatta tuomitulla on oikeus käyttää useita palveluita – 
Risen tulee se yhteistyön kautta mahdollistaa 

ASIAKAS:  

Parempi 

integraatio, 

osallisuus, 

hyvinvointi  

RISE:  

Saadaan 

tukea 

uusintarikollisu

uden 

vähentämis- 

työhön  

YHTEISTYÖ 

KUMPPANI:  

Parempi 

asiakastuntemus, 

valmista 

asiakastietoa, 

jouhevampi 

siirtymä 

YHTEISKUNTA:  

Turvallisuus, 

hyvinvointi ja 

taloudellinen 

säästö  



Mitä hankkeessa on kokeiltu ja hyväksi havaittu?   

 Henkilöstön osaamisen lisääminen 

 Asiakkaiden työelämävalmiuksien edistäminen  

 Yhteiskunnan palvelut laitoksessa  

 Tiedonvaihdon lisääminen  

 

Pahimmat mokat lopuksi!  

 



Henkilöstön osaamisen edistäminen 

Rise ja yhteistyökumppanit  

 Lukuisia koulutuksellisia tilaisuuksia  

 Moke-koulutukset TYP:n henkilöstölle (Keski-

Suomi, Keski-Uusimaa ja Varsinais-Suomi)  

 Tutustumiskäynnit ja infot (mm. Kela tai TE-

palvelut -> henkilöstölle), mm. Turun vankilan 

työtoimintojen vierailu Turun kaupungin työpajoilla  

 Kehittämistyöpajat henkilöstön osaamisen 

lisäämiseksi (Sukeva, Naarajärvi, Huittinen, Keski-

Uusimaa)  

 Työkykykoordinaattorikoulutus (23 aloittanutta) + 

heistä syntyvä verkosto, jota ohjataan Kehasta ja 

Alkesta käsin 

 Webinaarit joulukuussa 2018  

 2019 keväällä tulevat tilaisuudet  

 Voitte jatkaa itseopiskelua verkossa: 

https://polku.tietyoelamaan.fi/  

Croissantin ja 

appelsiinimehun 

voima on 

merkittävä!  

https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/ajankohtaista/hankkeet/vankeusaikamahdollisuutena/koulutuksetjatapahtumat.html
https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/ajankohtaista/hankkeet/vankeusaikamahdollisuutena/koulutuksetjatapahtumat.html
https://stm.fi/tyokykykoordinaattorikoulutus
https://polku.tietyoelamaan.fi/
https://polku.tietyoelamaan.fi/


Asiakkaiden työelämävalmiuksien 

kehittäminen hankkeen aikana 

 Työturvallisuus- ja tulityökortit (Sukeva, Huittinen ja koko Suomi, 
lisätietoja Jukka Viljanen)  

 

 Mielenterveyden ensiapu-kurssit (Sukeva, lisätietoja Kaisa 
Kämäräinen)  

 

 Työnhaku- ja uravalmennus – kurssi (Sukeva, ostopalvelu)  

 

 Nuotti-valmennus (useita yksilövalmennuksia hankkeen kautta), 
Kelan kautta (mm. Naarajärvi -> VKV:n sisältönä, lisätietoja Jonna 
Luostarinen ja Anne Raivisto)  

 

 Suomen kielen kurssi (ostopalvelu, Helsingin vankila, lisätietoja 
Ahmed Abdulkarim)  

 

 Talous- ja velkaneuvonta infot ja yksilövastaanotot (mm. 
Suomenlinna ja Helsingin yks)  

 

 Tulossa koodikoulu nuorille (ostopalvelu, Turun vankila, lisätietoja 
Jukka Viljanen)  

 

 Kokeilussa: verkkotyönhakuvalmennus  

MTEA palaute asiakkailta Sukevan vankilassa 2018:  

- Kurssilla sai uutta tietoa ja ymmärrystä 

mielenterveydenhäiriöistä. 

- Valtaosalla vangeista on kokemusta 

mielenterveydenhäiriöistä, joten oli hyvä 

saada tietoa miten tukea ja auttaa.  

- Osaa tunnistaa mielenterveyden häiriöitä 

paremmin. 

- Kurssi olisi voinut olla pidempi. 

- Kurssi olisi hyvä pitää peräkkäisinä päivinä. 

Nyt tuli kurssipäivien väliin viikon tauko. 

- Kurssin sisältö sopii hyvin vankilaympäristöön 

ja ko. kohderyhmään. 

- Ryhmässä tuli esille useita näkökulmia, mikä 

oli antoisaa ja pisti ajattelemaan asioita. 

- Ryhmähenki oli hyvä. Hyvä porukka. 

- Kurssi tuntui mielekkäälle, kun siihen sai itse 

hakeutua eikä se ollut Ransu:n velvoittama. 

- Kurssi pidettiin työliikkeen yläkerrassa; tilat 

oli hyvät ja oli kiva päästä pois kivitalosta. 

https://www.tyoturvallisuuskortti.fi/
http://www.spek.fi/Suomeksi/Koulutus/Tulityot
https://www.mielenterveysseura.fi/fi/kehitt%C3%A4mistoiminta/mielenterveyden-ensiapu-koulutukset
https://www.mielenterveysseura.fi/fi/kehitt%C3%A4mistoiminta/mielenterveyden-ensiapu-koulutukset
https://www.mielenterveysseura.fi/fi/kehitt%C3%A4mistoiminta/mielenterveyden-ensiapu-koulutukset
https://www.kela.fi/nuottivalmennus
https://www.kela.fi/nuottivalmennus
https://www.kela.fi/nuottivalmennus


TYP:N, TE-TOIMISTON TAI KELA:N 

VASTAANOTTO VANKILASSA TAI SÄHKÖISEN 

ASIOINNIN KAUTTA  

Asiakas:  

Olen vapautumassa 

parin kuukauden 

päästä, hyvä että mun 

työllistymissuunnitelma 

on tehty valmiiksi!  

TE-toimiston 

asiantuntija: 

Hyvä, että nyt 

meillä on 

yhteinen 

suunnitelma, 

tunnemme 

toisemme ja 

voimme jatkaa 

hyvää prosessia, 

joka on alkanut 

vankeusaikana!  

Vankilan työntekijä:  

Näin olemme saaneet tehtyä 

vapauttamiseen liittyvät toimet 

yhteistyössä ja tarpeellinen 

tieto siirtyy työllisyydenhoidon 

toimijoille!  

Sähköinen palvelu (skype)  

Turku, Käyrä, Jokela, ja 

Riihimäki  

– TE-vastaanotot laitoksessa.  

mm. Käyrässä ammatinvalintapsykologi, 

Sukevalla Pohjois-Savon Te-palveluiden infot 

sekä etelässä ja Sukevalla  Kela konsultaatio  



Yhteiskunnan palvelut laitosrangaistuksen aikana, 

joita hankkeen aikana on edistetty  

Avolaitos 
Vastaanotto laitoksen sisällä tai lync, skype 

 

Käyrän vankila – Varsinais-Suomen TE-toimisto + TYP 

(ammatinvalinnan ohjaus etänä)  

 

Jokelan vankila – Uudenmaan TE-toimisto + TYP  

 

Suomenlinnan vankila – Uudenmaan TE-toimisto + 

Helsingin TYP – Helsingin työkykyselvitys – KELA  

 

Suljettu laitos  
Vastaanotto laitoksen sisällä tai lync, skype 

 

Turun vankila – Varsinais-Suomen TE-toimisto + TYP   

 

Riihimäen vankila – Hämeen TE-toimisto  

 

Jokelan vankila – Uudenmaan TE-toimisto +TYP  

 

Sukevan vankila – Pohjois-Savon TE-toimisto (ryhmäinfot) + 

TYP (Jkylän yhdyshenkilö+Pohjois-Pohjanmaa) + KELA 

 

Mitä on ainakin huomioitava:  
- Kuka on laitoksen koordinaattori asiassa (opo, 

sosiaalityöntekijä, erityisohjaaja, 
työkykykoordinaattori?)  

- Kuka palveluntuottajan yhteyshenkilö/-t?  
- Onko palveluntuottajalle mahdollistettu tila tai 

muu kanava palvelun toteuttamiseen?  
- Onko palveluntuottaja turvaselvitetty?  
- Onko tiedonvaihtamiseen huolehdittu riittävät 

luvat?  

Mitkä palvelut olisi hyvä saada 

rakenteellistettua osaksi laitoksen toimintaa:  

- TE-toimisto (+ ammatinvalintapsykologi)  

- KELA 

- TYP-verkosto  

- Aikuissosiaalityö   

https://www.hel.fi/sote/fi/palvelut/palvelukuvaus?id=3339




TIEDONVAIHDON LÄHTÖKOHTIA  



Tiedonvaihtoa tukee: mm. Vankeuslaki ja laki 

yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta  

Vankeuslaki 4 luku 6 §: Rangaistusajan suunnitelma 

Vangille on laadittava yksilöllinen suunnitelma rangaistusajan suorittamista, vapauttamista 

ja ehdonalaista vapautta varten (rangaistusajan suunnitelma). 

Rangaistusajan suunnitelma sisältää suunnitelman vangin sijoittamisesta, toiminnasta 

rangaistusaikana, valvotusta koevapaudesta ja ehdonalaisesta vapauttamisesta sekä 

poistumisluvan myöntämisestä. Hyvissä ajoin ennen vangin todennäköistä vapauttamista 

suunnitelmaa täydennetään vapauttamissuunnitelmalla ja valvontasuunnitelmalla. 

Vapauttamissuunnitelmaa laadittaessa arvioidaan tarvittavassa laajuudessa vangin 

edellytykset selviytyä vapaudessa sekä hänen palvelujen tarpeensa. Ehdonalaiseen 

vapauteen päästetyn valvontaa koskevasta rangaistusajan suunnitelmasta säädetään 

yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetussa laissa (400/2015). (10.4.2015/403) 

Rangaistusajan suunnitelman sisällössä ja laajuudessa otetaan huomioon vangin 

rangaistusajan pituus, aikaisemmat vankeusrangaistukset, vangin työ- ja toimintakyky sekä 

hänen henkilöstään, rikollisuudestaan ja olosuhteistaan saadut tiedot. 

  

Vankeusasetus: Vapauttaminen 76 § 

Rangaistusajan suunnitelmaan sisältyvät vapauttamistoimet 

Hyvissä ajoin ennen vangin mahdollista valvottua koevapautta, ehdonalaiseen vapauteen 

päästämistä tai koko rangaistusta suorittavan päästämistä valvottuun koevapauteen on 

yhteistyössä vangin kanssa valmisteltava rangaistusajan suunnitelman osana vapauttamis-

suunnitelmaa. 

Vapauttamissuunnitelmaa valmisteltaessa on selvitettävä niitä tekijöitä, jotka tukevat 

vapautuvan vangin sijoittumista yhteiskuntaan. Erityisesti on arvioitava vapautuvan 

vangin asumiseen, toimeentuloon, työhön tai koulutusjärjestelyihin, sosiaalisiin 

suhteisiin, työkykyyn, terveydenhuoltoon sekä päihdekuntoutukseen ja muuhun 

psykososiaaliseen kuntoutukseen liittyviä tarpeita. 

Yhteistyössä kunnan sekä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa on vangin 

suostumuksella huolehdittava siitä, että vapauttamissuunnitelma tukee kunnassa 

mahdollisesti valmisteltavaa hoito-, huolto- tai kuntoutussuunnitelmaa. 

Jos vapautuva vanki määrätään valvontaan, vapauttamissuunnitelma liitetään ehdonalaisen 

vapauden valvontasuunnitelmaan. 

 (KK)  

Laki yhdyskuntaseuraamusten 

täytäntöönpanosta 12 § 

 

Tukitoimenpiteet 

Ryhtyessään 11 §:ssä tai 71 §:n 3 

momentissa tarkoitettuun rangaistusajan 

suunnitelman laadintaan 

Rikosseuraamuslaitoksen tulee tarpeen 

mukaan yhdessä sosiaali- ja 

terveysviranomaisen kanssa kartoittaa 

rikoksesta epäillyn elinolosuhteita ja 

tukitoimenpiteiden tarvetta.  

 

Yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpano 

sekä tuomitun elämänhallintaa ja 

rangaistuksen suorittamista edistävät 

tukitoimet on sovitettava yhteen. 

 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja 

tukitoimenpiteitä yhteen sovitettaessa kunta 

vastaa kunnallisten peruspalveluiden 

kustannuksista. Rikosseuraamuslaitos 

vastaa yhdyskuntaseuraamuksen 

täytäntöönpanoon liittyvien toimintojen 

kustannuksista. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050767#a767-2005
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050767#a767-2005
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050767#a767-2005
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150400
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150400
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150400
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150400
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150400
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050767a10.4.2015-403
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050767a10.4.2015-403
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050767a10.4.2015-403
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050767a10.4.2015-403
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050767a10.4.2015-403
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050767a10.4.2015-403
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050767a10.4.2015-403
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050767a10.4.2015-403
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050767a10.4.2015-403


Tiedonvaihtoa tukee: Yhteistyösopimus Rise – 

TEM (liitteenä koulutusmateriaalissa)  

Sopimuksessa on kuvattu yhteistyötä seuraavasti:  

 

(KK)  



Tiedonvaihtoa tukee:  

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus: 

Uusintarikollisuuden vähentäminen rangaistusaikana ja sen jälkeen  

(KK)  

 Toimintatapojen erot heikentävät yhdenvertaisia edellytyksiä suorittaa rangaistusta  

 Rikosseuraamuslaitoksen aktiivisemmalla otteella yhteistyöverkostot ja 

palvelujatkumot voitaisiin turvata nykyistä paremmin  

 

Tarkastusviraston suositukset (osa viidestä)  

 Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön ja aluekeskusten tulisi yhdessä 

sovitun työnjaon mukaisesti kehittää verkostoyhteistyön edellytyksiä. 

Verkostoyhteistyön käytännöt tulisi kuvata prosessina siten, että kaikki toimijat 

tietävät omat vastuunsa.  

 Rikosseuraamuslaitoksen tulisi nykyistä aktiivisemmin varmistaa palvelun ja tuen 

järjestämisessä tarpeellisen tiedon kulku sen ja yhteistyökumppaneiden välillä.  

 Oikeusministeriön ja Rikosseuraamuslaitoksen tulisi edistää sitä, että 

uusintarikollisuuden vähentämistavoite otettaisiin huomioon jo valtiontalouden 

kehyksiä ja talousarviota laadittaessa ja niistä päätettäessä, jotta valtion 

hallinnonalarajat ylittävä yhteistyö tavoitteen saavuttamisessa toteutuisi nykyistä 

paremmin.  

https://www.vtv.fi/files/5328/18_2016_Uusintarikollisuuden_vahentaminen_rangaistusaikana_ja_sen_jalkeen.pdf
https://www.vtv.fi/files/5328/18_2016_Uusintarikollisuuden_vahentaminen_rangaistusaikana_ja_sen_jalkeen.pdf
https://www.vtv.fi/files/5328/18_2016_Uusintarikollisuuden_vahentaminen_rangaistusaikana_ja_sen_jalkeen.pdf
https://www.vtv.fi/files/5328/18_2016_Uusintarikollisuuden_vahentaminen_rangaistusaikana_ja_sen_jalkeen.pdf




 

  

PALVELUTARPEEN KUVAUS-LOMAKKEEN PILOTOINNIN 

POHJALTA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ JA KOKEMUKSIA:  
 

VAPAUTTAMISSUUNNITELMAN TÄYTTÖÖN VINKKEJÄ JA TOIMINTAMALLI VAPAUTUMISSUUNNITELMAN 

KÄYTTÖÖN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISEKSI  

Nykyinen Vatin 

vapauttamissuunnitelman 

otsikko sinisellä 

 

Lisätty hyviä käytäntöjä 

punaisella 

Kaisa 

vatin vapsupohja.docx
vatin vapsupohja.docx
vatin vapsupohja.docx
vatin vapsupohja.docx


Vapauttamissuunnitelma tiedon 

siirtämisen  

ja palveluiden järjestämisen  

välineenä 

3 – 6 kk ennen 

vapautumista  

TYP-verkosto, TE-

toimisto,  

kunta, KELA, 

terveyspalvelut 

Vapauttamissuunnitelman laatii 

vankilan henkilöstö yhteistyössä 

vangin kanssa. Se on osa 

kaikille laadittavaa 

rangaistusajan suunnitelmaa.  

 

Vankiterveydenhuollon työ- ja 

toimintakyvyn arvio täydentää 

rangaistusajan suunnitelmaa.  

En edes tiennyt 

kaikista 

palveluista ja 

tuesta, jota on 

tarjolla 

Olen 

työssä, 

koulutukse

ssa tai 

kuntoutuk-

sessa 

Minulla oli 
hyvä 

suunnitelma jo 
ennen 

vapautumista 

Uusi yhteistyön toimintatapa Risen  

ja yhteiskunnan palvelujärjestelmän välillä:  

Vankeusaika mahdollisuutena! – hankkeen ehdotus 

Kaisa 



VINKKEJÄ TIEDON SUJUVAAN SIIRTÄMISEEN:  

 
Kirjallisesti 
 

- Täytä vapauttamissuunnitelma asiakkaan kanssa ja lähetä lomake noin 3-6 kuukautta ennen vapautumista, 
jos se on mahdollista ja asiakas antaa siihen suostumuksensa. Vapauttamissuunnitelmaa ei tässä vaiheessa 
tarvitse merkitä vielä valmiiksi, koska suunnitelma todennäköisesti vielä tarkentuu.  

  

- Jos asiakkaalla on monialaisen yhteispalvelun tarve (TE, kunta, KELA) ja hän on työtön + tavoitteena 
työllistyminen tai koulutus 2 v. sisällä -> yhteydenotto TYP-verkostoon  

  

- Tulosta vapauttamissuunnitelma word-lomakkeeksi sähköisesti ja tee siitä liitetiedosto sähköpostiin. Lähetä 
liite suojattuna sähköpostina. Esim. minna.mottonen@te-toimisto.fi.s  

Lync tai skype tai puhelu 
(Asiakas, Risen virkamies ja vastaanottava taho)  

Kolmikantatapaaminen kasvokkain  

 
Kaisa 

mailto:minna.mottonen@te-toimisto.fi.s
mailto:minna.mottonen@te-toimisto.fi.s
mailto:minna.mottonen@te-toimisto.fi.s


Kenelle tietoa siirretään?  

 

 Risellä on yhdyshenkilöjärjestelmiä 
tukemassa tiedonvaihtoa  
 TE-toimistojen rise-yhdyshenkilöt  

 

 TYP-verkostot: voi olla yhdyshenkilöitä, 
joita voi konsultoida, mutta ohjaus myös 
TE-toimiston tai kunnan kautta. Pyritään 
vielä hankkeen aikana tukemaan 
aluekeskuksia yhteistyömallien 
luomisessa.  

 
 Jos et tiedä keneen ottaisit yhteyttä, kysy! 

Ole rohkea verkostoituja!   

Anne 

Rikosseuraamuslaitoksen TE-yhdyshenkilöt.pdf.xlsx
Rikosseuraamuslaitoksen TE-yhdyshenkilöt.pdf.xlsx
Rikosseuraamuslaitoksen TE-yhdyshenkilöt.pdf.xlsx
Rikosseuraamuslaitoksen TE-yhdyshenkilöt.pdf.xlsx
Rikosseuraamuslaitoksen TE-yhdyshenkilöt.pdf.xlsx
Rikosseuraamuslaitoksen TE-yhdyshenkilöt.pdf.xlsx
Rikosseuraamuslaitoksen TE-yhdyshenkilöt.pdf.xlsx
Rikosseuraamuslaitoksen TE-yhdyshenkilöt.pdf.xlsx


Viranomaislinjat yhteistyökumppaneille  

KELA 

Kelan sivusto yhteistyökumppaneille 

Anne 

Pikaopas kuntoutukseen  

Lääkärin työkalu kuntoutuskurssin valintaan 

https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit
https://www.kela.fi/kuntoutus-pikaopas
https://www.kela.fi/valitse-kuntoutuskurssi


KELA: NUOTTI-valmennus 

Yhteistyötaho 

 vakuutuspiirikohtaiseen skype-rinkiin (ma-pe klo 10-15):  

 tyokyky.lantinen@kela.fi  (Kelan Läntinen vakuutuspiiri) 

 tyokyky.keskinen@kela.fi (Kelan Keskinen vakuutuspiiri) 

 nuoret.etelainen@kela.fi  (Kelan Eteläinen vakuutuspiiri) 

 nuoret.itainen@kela.fi      (Kelan Itäinen vakuutuspiiri) 

 nuoret.pohjoinen@kela.fi (Kelan Pohjoinen vakuutuspiiri). 

 

 Kelan valtakunnallinen viranomaislinja 020 692 235.   

 

 Nuori itse ottaa yhteyttä valtakunnalliseen kuntoutuksen 

palvelunumeroon 020 692 205. 

 
Anne 



TE-palvelut  

Työlinjan viranomaispalvelu: 029 502 0730  

Kirjaamot: http://toimistot.te-palvelut.fi/web/guest   

Anne 
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Lupa tietojenvaihtoon 
Vankeusaika mahdollisuutena! –hankkeen Webinaari 

Lakimies Tiina Ahtonen 

 



Julkisuuslaki 

 Lähtökohtana julkisuusperiaate 

 Oikeuteen saada tieto ja muuhun henkilötietojen luovuttamiseen 
viranomaisen henkilörekisteristä sovelletaan, mitä viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta säädetään.  

 

 Viranomainen voi antaa toiselle viranomaiselle tiedon salassa 
pidettävästä asiakirjasta, jos 
 tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen on laissa erikseen 

nimenomaisesti säädetty 

 se, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty, antaa siihen 
suostumuksensa 

 asiakirja on tarpeen käsiteltäessä ennakkotietoa, ennakkoratkaisua, 
viranomaisen päätöksestä tehtyä muutoksenhakua taikka toimenpiteestä tehdyn 
kantelun tai alistusasian taikka kansainväliselle lainkäyttö- tai tutkintaelimelle 
tehdyn valituksen käsittelemiseksi 

 tieto on tarpeen viranomaiseen kohdistuvan yksittäisen valvonta- tai 
tarkastustehtävän suorittamiseksi. 

 



Tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen on 

laissa erikseen nimenomaisesti säädetty 

 

 Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta 

annetussa laissa ja muualla laissa säädetään 

 Jos tiedot ovat tarpeen/siltä osin kuin tiedot ovat 

välttämätöntä tehtävien suorittamiseksi. 

 Tiedot voidaan antaa teknisen käyttöyhteyden avulla tai 

muutoin sähköisesti. 



Suostumus edellytyksenä luovutukselle 

 Suostumus on vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja 

yksiselitteinen tahdonilmaisu, jolla rekisteröity hyväksyy 

henkilötietojensa käsittelyn antamalla suostumusta 

ilmaisevan lausuman tai toteuttamalla selkeästi 

suostumusta ilmaisevan toimen 

 Vallan epätasapainon ottaminen huomioon 

 Salassa pidettävät työtöntä koskevat tiedot, jotka ovat 

tarpeellisia monialaisen yhteispalvelun tarjoamiseksi, 

hankitaan työttömän suostumuksella. 

 



Suostumukselle asetettavat vaatimukset 

 Suostumus ei oikeuta rekisterinpitäjää käsittelemään tietoja 
jotka ovat tarpeettomia tietojen käyttötarkoitukseen nähden. 

 Tiedollinen itsemääräämisoikeus 

 Suostumus on saatava ennen luovuttamista 

 Suostumuksen antaminen: asiakkaan aktiivisuus 

  Suostumuksen tulisi selkeästi ja tarkasti kattaa 
henkilötietojen käsittelyn ulottuvuus ja seuraukset. 

 Yksityiskohtaisuus 

 Oikeus peruuttaa suostumus 

 

 Suostumuslomake tulossa 

 

 

 

SUOSTUMUS TIETOJEN HANKINTAAN JA LUOVUTTAMISEEN (2).pdf


Seuratkaa ja ottakaa yhteyttä! 

Projektipäällikkö Kati Kaarlejärvi, Rikosseuraamuslaitos, Keskushallintoyksikkö, Lintulahdenkatu 5, 00530 Helsinki 

+358 50 3439593, kati.kaarlejarvi@om.fi  

 

 

LÄNSI-SUOMEN RIKOSSEURAAMUSALUE  

projektityöntekijä Jukka Viljanen +358 (0)505209149, jukka.viljanen@om.fi (Varsinais-Suomen TYP-verkosto, Turun vankila ja 

Satakunnan vankila) 

 

projektityöntekijä Adnan Balic  

+358 (0)50439 3896, adnan.balic@om.fi (Turun vankila ja Satakunnan vankila)  

 

 

ITÄ-POHJOIS-SUOMEN RIKOSSEURAAMUSALUE  

Projektityöntekijä Kaisa Kämäräinen +358 50 4166541 kaisa.kamarainen@om.fi (Sukevan vankila)  

 

projektityöntekijä Jonna Luostarinen +358 50 3513379, jonna.luostarinen@om.fi (Naarajärven vankila) 

 

 

ETELÄ-SUOMEN RIKOSSEURAAMUSALUE 

projektityöntekijä Anne Raivisto, +358 (0)503515927, anne.raivisto@om.fi, (Suomenlinnan vankila ja Helsingin 

yhdyskuntaseuraamustoimisto) 

 

projektityöntekijä Johanna Lähdeaho, +358 (0)503515468, johanna.lahdeaho@om.fi, (Keski-Uudenmaan TYP-verkosto) 

 

projektityöntekijä Ahmed Abdulkarim, +358 (0)503240432, ahmed.abdulkarim@om.fi  

(Helsingin yhdyskuntaseuraamustoimisto, eri kieli- ja kulttuuritaustaisten palveluiden kehittäminen)  

 

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

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

 

 

mailto:jukka.viljanen@om.fi
https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/toimipaikatjayhteystiedot/vankilat/turunvankila.html
https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/toimipaikatjayhteystiedot/vankilat/satakunnanvankila.html
mailto:adnan.balic@om.fi
https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/toimipaikatjayhteystiedot/vankilat/turunvankila.html
https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/toimipaikatjayhteystiedot/vankilat/turunvankila.html
https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/toimipaikatjayhteystiedot/vankilat/satakunnanvankila.html
https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/toimipaikatjayhteystiedot/vankilat/naarajarvenvankila.html
mailto:anne.raivisto@om.fi
https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/toimipaikatjayhteystiedot/vankilat/suomenlinnanvankila.html
https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/toimipaikatjayhteystiedot/yhdyskuntaseuraamustoimistot/helsinginyhdyskuntaseuraamustoimisto.html
https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/toimipaikatjayhteystiedot/yhdyskuntaseuraamustoimistot/helsinginyhdyskuntaseuraamustoimisto.html
mailto:johanna.lahdeaho@om.fi
https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/toimipaikatjayhteystiedot/yhdyskuntaseuraamustoimistot/helsinginyhdyskuntaseuraamustoimisto.html
https://www.facebook.com/vankeusaikamahdollisuutena/
https://www.facebook.com/vankeusaikamahdollisuutena/
https://www.facebook.com/vankeusaikamahdollisuutena/
https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/ajankohtaista/hankkeet/vankeusaikamahdollisuutena.html



