AMMATILLINEN
KUNTOUTUSSELVITYS

Kenelle?
Tarvitsetko ohjausta työllistymisen edistämiseksi tai miten kouluttautua uudelleen työttömyyden, pitkittyneen sairauden tai sairaudesta aiheutuvien rajoitteiden takia? Oletko palaamassa työhön työkyvyttömyyseläkkeeltä, kuntoutustuelta tai pitkältä työttömyysjaksolta? Uhkaavatko opinnot keskeytyä sairauden
aiheuttamien vaikeuksien vuoksi? Onko sinulla sairaus tai oppimisvaikeus, joka rajoittaa työ- ja opiskelumahdollisuuksia? Vaatiiko tilanteesi laaja-alaista selvittelyä ja arviointia ammatillisen suunnitelman luomiseksi?
Jos vastauksesi johonkin näistä kysymyksistä on kyllä ja olet täyttänyt 18 vuotta, voit hyötyä Kelan järjestämästä ja rahoittamasta ammatillisesta kuntoutusselvityksestä, jonka Kuntoutussäätiö toteuttaa.

Tavoite
Ammatillisen kuntoutusselvityksen tavoitteena on tunnistaa ja arvioida yhdessä kuntoutujan kanssa hänen
työ- ja/tai opiskelukykyynsä vaikuttavia tekijöitä ja selvittää sekä lääkinnällisen että erityisesti ammatillisen
kuntoutuksen tarpeet ja mahdollisuudet. Tarkoituksena on tukea henkilön työelämässä jatkamista, työelämään palaamista tai sinne siirtymistä. Hänelle tehdään yksilöllinen ammatillinen kuntoutussuunnitelma
kuntoutusvaihtoehtoineen. Sen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa työryhmä, johon kuuluvat lääkäri, psykologi, sosionomi (AMK) ja työelämän asiantuntija. Lisäksi kuntoutusselvityksen toteutukseen osallistuvat fysioterapeutti ja neuropsykologi tai IT-ohjaaja kuntoutujan tarpeen mukaisesti. Neuropsykologia
on mahdollista konsultoida kuntoutujan tiedonkäsittelyyn kuten muistiin, oppimiseen tai tarkkaavuuden ja
käyttäytymisen säätelyyn liittyvissä ongelmissa.

Toteutus
Ammatillinen kuntoutusselvitys toteutetaan avomuotoisena kuntoutuksena yksilöllisesti suunnitellun kuntoutusohjelman mukaisesti. Selvitys muodostuu alku-, jatko- ja seurantavaiheesta.

Hakeminen
Ammatilliseen kuntoutusselvitykseen haetaan toimittamalla Kelaan ammatillisen kuntoutuksen hakulomake
KU 101 (ks. Kela.fi/lomakkeet) sekä lääkärin B-lausunto. Kela tekee päätöksen kuntoutuksen myöntämisestä. Kirjallisen päätöksen saamisen jälkeen Kuntoutussäätiö ottaa hakijaan yhteyttä ensimmäisen käyntikerran sopimiseksi. Kurssi on kuntoutujalle maksuton. Kuntoutuksen ajaksi voi hakea kuntoutusrahaa Kelasta.

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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AMMATILLINEN
KUNTOUTUSSELVITYS

Hakija
n toimittaa Kelan toimistoon ammatillisen kuntoutuksen hakulomakkeen
(KU 101) ja lääkärin B-lausunnon

Kela toimittaa päätöksensä hakijalle
ja Kuntoutussäätiölle

Kuntoutussäätiö
n ottaa puhelimitse yhteyttä hakijaan,
sovitaan kuntoutuksen aloitus
n lähettää kutsukirjeeen ja ennakkokyselyn hakijalle

Kuntoutussäätiö

KURSSIN TEEMOJA ESIMERKIKSI:
Opiskelussa ja työelämässä selviytyminen:
opiskelu- tai työhönpaluusuunnitelma
n Tietoa työelämä- ja työyhteisötaidoista
n Tietoa ja ohjausta muiden asiantuntijoiden ja
viranomaisten palveluista
Työ- ja toimintakyvyn tukeminen:
n Tukea oman elämäntilanteen hallintaan
n Tukea itsensä hoitamisessa ja itsetunnon
kohottamisessa

ALKUVAIHE
2–3 kuntoutuspäivää (5 h/pv)
Henkilöstö: lääkäri, sosionomi, psykologi, työelämän
asiantuntija, neuropsykologi, työfysioterapeutti
n Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen tilanne
n Koulutus- ja työhistoria, osaaminen
n Kuntoutujan vahvuudet ja odotukset
n Keskeiset tulokset ja havainnot
n Suunnitelma tarpeellisista tutkimuksista ja
konsultaatioista
n Aikatulu jatkovaiheelle /tai
kuntoutuksen keskeytys ja mahdollinen jatko-ohjaus
JATKOVAIHE
Max. 9 kuntoutuspäivää (5 h/pv)
n Suunniteltujen tutkimusten ja konsultaatioiden 		
toteuttaminen
n Ammatillisen tilanteen kartoitus
n Tarvittaessa oppimisvaikeuksien kartoitus
n Tavoitteiden asettaminen
n Verkostotyö
n Ammatillinen kuntoutussuunnitelma
SEURANTAVAIHE
1–3 seurantapäivää (5 h/pv)
n Arviointi
n Mittaaminen
n Kuntoutujan tukeminen ammatillisessa
etenemisessä
1-6 puhelin-yhteydenottoa
n Kuntoutussuunnitelman käynnistymisen
varmistaminen

