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Kenelle? 
Heikentääkö psyykkinen sairaus työkykyäsi ja vaikeuttaa työllistymistäsi? Onko sinulle tiedossa itsellesi 
soveltuva työ- tai koulutusala, mutta tarvitset pitkäkestoista yksilöllistä tukea ja ohjausta työelämässä 
pysymiseen, sinne palaamiseen tai työelämään sijoittumiseen? Jos vastauksesi on kyllä ja olet täyttänyt 18 
vuotta, voit hyötyä Kelan järjestämästä ja Kuntoutussäätiön toteuttamasta mielenterveyskuntoutujien 
(MT) työhönvalmennuksesta. 

Tavoite
MT-työhönvalmennus on tarkoitettu työ- tai ansiokyvyn parantamiseksi tai työkyvyttömyyden estämiseksi. 
Valmennuksen avulla vahvistetaan osallistujan työllistymisedellytyksiä. Työhönvalmennuksen tavoitteena 
on löytää henkilön toiveita ja osaamista vastaava sekä terveydentilaan soveltuva palkkatyö. Keskeistä val-
mennuksessa on pitkäkestoinen ja yksilöllinen tuki työn tekemiseen ja työelämään siirtymiseen. Siitä vastaa 
moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat työelämän asiantuntija, psykologi ja sosionomi. MT-työhön-
valmennuksessa huomioidaan mielenterveyden häiriöiden tuottamat erityistarpeet ja tarjotaan tukea myös 
työnantajalle työllistämisen sekä kuntoutujan työssä selviytymisen turvaamisessa.

Ennen MT-työhönvalmennusta henkilön työ- tai opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä sekä lääkinnällisen kun-
toutuksen tarpeita ja mahdollisuuksia tulee olla riittävästi selvitetty. Valmennusta voi edeltää ammatillinen 
kuntoutusselvitys tai työkokeilu. Kuntoutujalla tulee olla hoitosuhde terveydenhuoltoon ja siellä ensisijai-
sesti psykiatriseen yksikköön. Hoidon täytyy olla siinä vaiheessa, että henkilö pystyy sitoutumaan valmen-
nusprosessiin. Kuntoutujalla ei saa olla akuuttia päihdeongelmaa.

Toteutus
MT-työhönvalmennuksen pituus on enintään 240 päivää. Valmennus toteutetaan avomuotoisesti yksilölli-
sesti räätälöidyn suunnitelman mukaan.

Hakeminen
Työhönvalmennuksen ajankohtaisuudesta keskustellaan hoitotahon kanssa. Lääkäri kirjoittaa B-lausunnon,
jonka jälkeen hakija ottaa yhteyttä Kuntoutussäätiön yhteyshenkilöön ja sovitaan aika ennakkohaastatte-
luun. Jos haastattelun perusteella todetaan, että henkilö hyötyisi työhönvalmennuksesta, kuntoutustyö-
ryhmä lähettää suosituksen Kelalle. Tämän jälkeen henkilö täyttää kuntoutushakemuksen. Kela tekee pää-
töksen kuntoutuksen myöntämisestä. Päätöksen saamisen jälkeen Kuntoutussäätiöltä otetaan hakijaan yh-
teyttä ensimmäisen käyntikerran sopimiseksi. MT-työhönvalmennukseen voi hakea ympäri vuoden. 

Lisätiedot
Autamme sinua mielellämme kuntoutukseen hakeutumisessa. Ota yhteyttä!
 
sosionomi Taina Jaakkola, puh. 044 781 3097
taina.jaakkola@kuntoutussaatio.fi   
 

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

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN 
TYÖHÖNVALMENNUS TYÖELÄMÄÄN 
SIIRTYMISEN TUKENA



205–214 kuntoutuspäivää  ulkopuolisessa 
työpaikassa tai Kuntoutussäätiössä

n	 Kirjallinen sopimus
n		Yhteyshenkilö
n		Välitehtävät
n		Kuntoutuspäiväkirja
n	 Palaute
n		Tavoitteiden tarkistus

1-5 kuntoutuspäivää

n		Ammatillisen kuntoutuksen jatkosuunnitelma

3–20 seurantaa

n	 Jatkosuunnitelma

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN 
TYÖHÖNVALMENNUS TYÖELÄ-
MÄÄN SIIRTYMISEN TUKENA

TYÖHÖN VALMENNUKSEN VAIHE 

PÄÄTÖSVAIHE 

SEURANTAVAIHE

ALKUVAIHEEN YKSILÖLLISTEN TAPAAMISTEN 
TEEMOJA ESIMERKIKSI:

n	 Kuntoutujan vahvuuksien ja mahd. rajoitteiden, 
 tuen ja apuvälineiden tarpeen kartoitus 
n	 Arvioinnit ja mittaukset
n	 Työpaikan etsintä

RYHMÄTOIMINNAN TEEMOJA ESIMERKIKSI:

n	 Työelämän pelisäännöt
n	 Ansioluettelon ja työhakemuksen laadinta 

TYÖHÖN VALMENNUKSEN VAIHE: 

n	 Työpaikan yhteyshenkilö perehdyttää 
 työtehtäviin
n	 Omaohjaaja pitää yhteyttä kuntoutujan
 ja työn kokeilupaikan välillä 

PÄÄTÖS- JA SEURANTAVAIHE:

n	 Tavoitteiden toteutumisen arviointi
n	 Tavoitteet seurantavaiheelle/jatkolle
n	 Yhteydenpito esim. hoitotahoihin 
n	 Sovitaan yhteyshenkilöt jatkosuunnitelman  
 toteuttamista varten 

Kela toimittaa päätöksensä hakijalle 
ja Kuntoutussäätiölle

Kuntoutussäätiö ottaa puhelimitse 
yhteyttä hakijaan ja sopii kuntoutuksen 
aloituksen, lähettää kutsukirjeen ja 
ennakkokyselyn hakijalle

Henkilöstö: työelämän asiantuntija, 
sosionomi ja psykolgi  
n	 1–10 kuntoutuspäivää (6 h/pv)
n	 Yksilö- ja mahdollinen ryhmä-
 muotoinen toiminta
n	 Verkostotyö   

HAKU

PÄÄTÖS

KUTSU

ALKUVAIHE

Hakija 
n		hankkii lääkärin B-lausunnon 
 MT-työhönvalmennusta varten
n	 ottaa yhteyttä Kuntoutussäätiöön
Kuntoutussäätiö 
n	 tekee ennakkohaastattelun
Kuntoutustyöryhmä 
n		käsittelee asian ja suosittelee 
 MT-työhönvalmennusta Kelalle
Hakija 
n		toimittaa Kelan toimistoon ammatil-
 lisen kuntoutuksen hakulomakkeen  
 (KU 101) ja lääkärin B-lausunnon

Kuntoutussäätiö




