
Kenelle? 
Oletko työikäinen ja työhaluinen, mutta kohdallasi työn saanti tai ammatinvalinta on vaikeutunut heikenty-
neestä toiminta- ja työkyvystä tai terveydellisistä syistä johtuen? Jos vastauksesi on kyllä ja olet täyttänyt 
18 vuotta, voit hyötyä Kuntoutussäätiön toteuttamasta, Kelan järjestämästä ja rahoittamasta työhönval-
mennuksesta.

Tavoite
Työhönvalmennuksella tuetaan yksilöllisesti työhön paluuta, työelämään sijoittumista tai ammatillisen oppi-
sopimuskoulutuksen aloittamista. Työhönvalmennuksen tavoitteena on löytää kuntoutujalle hänen osaamis-
taan, toiveitaan ja toimintakykyään vastaava palkkatyö. 

Valmennuksessa kuntoutujaa ohjataan yksilöllisesti tavoitteiden asettamisessa ja ammatillisen suunnitelman 
tekemisessä. Häntä tuetaan työpaikan hakemiseen liittyvissä asioissa ja työelämätaidoissa. Työhönvalmen-
nuksesta Kuntoutussäätiössä vastaa työryhmä, johon kuuluvat työelämäasiantuntija, psykologi, sosionomi 
ja työfysioterapeutti. Valmennus tapahtuu tiiviissä yhteistyössä työpaikan kanssa. Työpaikalla harjoitellaan 
käytännön työtä ja pyritään parantamaan yleisiä työssä tarvittavia taitoja. Tarvittaessa kuntoutujaa ohjataan 
myös muiden asiantuntijapalveluiden pariin. 

Valmennuksen päättyessä kuntoutujalle laaditaan ammatillinen jatkosuunnitelma. Jos hän on työllistynyt tai 
aloittanut opiskelun, hänen tilannettaan seurataan ja tuetaan työhönvalmennusjakson jälkeen tarpeen mu-
kaan. Mikäli työtä tai koulutuspaikkaa ei ole löytynyt, kuntoutujaa tuetaan edelleen työ- tai opiskelupaikan 
haussa yhteistyössä muiden kuntoutus- ja työvoimatahojen kanssa. 

Toteutus
Työhönvalmennuksen kokonaispituus on enintään 120 kuntoutuspäivää. Työhönvalmennus toteutetaan 
avomuotoisesti.

Hakeminen
Kelaan toimitetaan ammatillisen kuntoutuksen hakulomake KU 101 (ks. Kela.fi/lomakkeet) sekä työterveys-
lääkärin tai muun hoitavan lääkärin B-lausunto. Kela kutsuu tarvittaessa hakijan haastatteluun ja päättää 
kuntoutuksen myöntämisestä. Kirjallisen päätöksen saamisen jälkeen Kuntoutussäätiö ottaa kuntoutujaan 
yhteyttä ensimmäisen käyntikerran sopimiseksi. Kurssi on kuntoutujalle maksuton. Kelasta voi anoa kuntou-
tusrahaa toimeentulon turvaamiseksi kuntoutuksen ajaksi. 

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
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TYÖHÖNVALMENNUKSESTA 
APUA JA TUKEA 
TYÖLLISTYMISEEN

104–108 kuntoutuspäivää ulkopuolisessa 
työpaikassa tai Kuntoutussäätiössä

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

1 kuntoutuspäivä ( 6 h/pv)

n Ammatillisen kuntoutuksen jatkosuunnitelma

1–10 seurantaa

n  Jatkosuunnitelma

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

Henkilöstö: työelämän asiantuntija, 
sosionomi, psykolgi ja työfysio-
terapeutti 
 
1–5 kuntoutuspäivää (6 h/pv)

n Yksilö- ja mahdollinen 
 ryhmämuotoinen toiminta
n Tavoitteet
n Suunnitelma
n  Verkostotyö   

HAKU

PÄÄTÖS

KUTSU

ALKUVAIHE

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

Kuntoutussäätiö


