
Kenelle? 
Kuntoutussäätiön järjestämät, Kelan kustantamat aikuisten ammatilliset kuntoutuskurssit on suunnattu 
18–60-vuotiaille henkilöille, jotka ovat motivoituneita löytämään työ- tai opiskelupaikan. Pitkittyneen työt-
tömyyden syinä voivat olla sairaus tai vamma sekä hankala elämäntilanne tai elämänhallinnan ongelmat, 
joiden vuoksi työ- tai opiskelupaikan hankkiminen on vaikeutunut. 

Tavoite
Kuntoutujien ammatillisten suunnitelmien edistäminen ja tukeminen sekä työ- ja toimintakyvyn, elämänhal-
linnan ja aktiivisuuden kohentaminen. 

Sisältö
Kuntoutujat laativat kurssilla yksilöllisen ammatillisen suunnitelman. Tärkeä osa kuntoutusta on työharjoit-
telu, jonka avulla kuntoutujat saavat käytännön kokemusta työkyvystään sekä tavoittelemaltaan työalalta. 
Kurssilla paneudutaan omien voimavarojen tunnistamiseen, sosiaalisten valmiuksien vahvistamiseen ja op-
pimisvalmiuksien parantamiseen. Lisäksi opitaan mm. työnhakutaitoja, saadaan tietoa terveyteen liittyvistä 
asioista ja opitaan hyödyntämään lähiverkostoja sekä saadaan vertaistukea.

Toteutus
Kurssit pidetään Kuntoutussäätiön tiloissa Helsingin Malminkartanossa. Kurssin toteutuksesta vastaa työ-
ryhmä, johon kuuluvat lääkäri, psykologi, työelämän asiantuntija, sosionomi, fysioterapeutti ja opettaja. 
Kurssin ohjelma koostuu avomuotoisista ryhmäjaksoista (6 h/vrk), yksilöllisistä käyntikerroista (2 h/kerta) 
sekä työharjoittelusta (70 päivää, 5 h/vrk). Kurssin kesto 8 kk, minkä jälkeen seurantakäynnit. Ryhmäjakso 
35 päivää / Yksilölliset käyntikerrat 2 kpl / Työharjoittelu 70 päivää / 1 yksilö- ja 2 ryhmäseurantakäyntiä.

Hakeminen
Kuntoutukseen on esivalinta, jolla varmistetaan, että kuntoutus edistää hakijan ammatillista etenemistä. 
Kuntoutukseen haetaan toimittamalla Kuntoutussäätiöön Kelan lomake KU 101 (ks. Kela.fi/lomakkeet tai 
kuntoutussaatio.fi/ammatillinen) sekä lääkärin B-lausunto, jonka saa hoitavalta lääkäriltä tai terveyskeskuk-
sen omalääkäriltä. 

Hakemukset lähetetään osoitteeseen: Kuntoutussäätiö,
Aikuisten ammatillinen kuntoutuskurssi/hakemus, PL 39, 00411 Helsinki

Kurssien aloitusajankohdat 2017

18–60-vuotiaat
Kelan kurssinumero 62202
Kurssi alkaa 7.8.2017 
Hakemukset Kuntoutussäätiölle viimeistään 8.5.2017 mennessä

Lisätiedot

Autamme sinua mielellämme kuntoutukseen hakeutumisessa. Ota yhteyttä! 

kuntoutussihteeri Virva Arffman, puh. 0400 539 218
virva.arffman@kuntoutussaatio.fi

palvelusuunnittelija Sarita Lehto, puh. 044 517 8130   
sarita.lehto@kuntoutussaatio.fi    

www.kuntoutussaatio.fi/kuntoutuspalvelut
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Kuntoutussäätiö
Esivalinta: Hakemusten arviointi ja 
ennakkohaastattelu

Kela 
Lopullinen valinta ja varallaolijat

Kuntoutuspäätös

Kuntoutussäätiö
Kutsukirje ja ennakkokysely 
kuntoutujalle

20 vrk avomuotoinen jakso
n	 Lääkärintutkimus
n	 Omaohjaajan tekemät haastattelut
n	 Työryhmän muun jäsenen tekemät haastattelut
   -  kuntoutujan kokonaistilanteen arviointi ja tavoitteiden määrittely (GAS)
     -  yksilöllisen kurssisuunnitelman laatiminen ja ryhmän tavoitteiden 
  määrittely

2 yksilöllistä käyntikertaa 
n		Omaohjaajan tuki ja ohjaus työharjoittelupaikan hakuun ja 
 harjoittelun aloittamiseen
n		Loppukeskustelu omaohjaajan kanssa, tilannearvio, mahdolliset 
 muutostarpeet, jatkotoimenpiteet ja ohjeet seuraavalle jaksolle

25 vrk työharjoittelu
n	 Omaohjaajan vierailu/t
n	 Puhelinsoitot kuntoutujalle viikoittain
n	 Vähintään 5 h/pv itsevalitussa työpaikassa oman ammatillisen 
 suunnitelman mukaisesti
n	 Omaohjaajan tuki harjoittelun aikana

5 vrk avomuotoinen jakso
n	 Työelämään ja -harjoitteluun liittyvien asioiden ja kokemusten 
 käsitteleminen 

25 vrk työharjoittelu
n	 Ks. edellä

5 vrk avomuotoinen jakso
n	 Ks. edellä

20 vrk työharjoittelu
n	 Ks. edellä
n	 Loppukeskustelu: kuntoutuksen toteutumisen arviointi, mahdolliset 
 muutostarpeet 
n	 Tavoitteiden tarkentaminen (GAS)

5 vrk avomuotoinen jakso
n		Lääkäri arvioi kuntoutujan tilanteen
n		Omaohjaajan haastattelu
n		Loppukeskustelu omaohjaajan kanssa
   - kuntoutumisen etenemisen ja tavoitteiden saavuttamisen arviointi (GAS)
 - kuntoutujan kokonaistilanteen arviointi tarvittavien jatkotoimenpiteiden  
  ja seuraavien tavoitteiden asettaminen

1 yksilökäyntikerta
n	 Kuntoutuja ja omaohjaaja arvioivat ammatillisen jatkosuunnitelman   
 toteutumista

2 ryhmämuotoista käyntikertaa
n	 Ammatillisten jatkosuunnitelmien toteutumisen seuranta

AIKUISTEN AMMATILLINEN
KUNTOUTUSKURSSI

ALOITUSJAKSO

KESKIJAKSO

PÄÄTÖSJAKSO

KURSSIN TEEMOJA ESIMERKIKSI:

n	 Opiskelussa tai työelämässä selviytyminen
n	 Psykososialinen ohjaus ja neuvonta
n		Arjessa selviytyminen
n		Tietoja ja ohjausta terveyteen liittyvistä asioista
n		Fyysinen aktivointi ja ohjaus
n	 Sosiaalinen aktivointi ja neuvonta
n		Ravitsemusneuvonta
n		Työharjoittelu

KURSSIJAKSOJEN VÄLIAJOILLA:

n		Välitehtävien tekeminen 
n		Kuntoutuspäiväkirjan kirjoittaminen

Kuntoutussäätiö









