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Työllistymistä edistävä  
ammatillinen kuntoutus (TEAK)

TYÖKOKEILU TYÖHÖNVALMENNUS
Kenelle työkokeilu on tarkoitettu?
Työkokeilu sopii 18 vuotta täyttäneille nuorille 
ja aikuisille, joiden työelämään paluuseen tai 
ammatinvaihtoon tarvitaan tukea. Työkokeilun 
aikana selvitetään työllistymisvaihtoehdot, 
mahdollinen sopiva koulutusala tai kesken 
jääneiden opintojen tilanne.
 
Tavoite
Selkiyttää ja tarkistaa kuntoutujan ammatillista 
suunnitelmaa tunnistamalla henkilökohtaiset 
vahvuudet ja kehittämistarpeet. Tavoitteena 
on löytää tai varmistaa soveltuva työ, 
jota kuntoutuja kokeilee pääsääntöisesti 
ulkopuolisessa työpaikassa. Lähtökohtana ovat 
omat voimavarat, motivaatio ja sitoutuminen 
yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Soveltuvuus 
alalle varmistetaan työharjoittelujaksoilla. 

Kuntoutussäätiön ohjaajien tuella kuntoutujan 
työnhaku- ja työelämätaidot vahvistuvat 
ja kuntoutujalle laaditaan realistinen sekä 
konkreettinen ammatillisen kuntoutuksen 
jatkosuunnitelma.

Toteutus
Työkokeilu toteutetaan avomuotoisesti. 
Kokonaispituus on enintään 60 
kuntoutuspäivää. Jatkohakemuksen perusteella 
Kela voi tarvittaessa jatkaa työkokeilua 
työhönvalmennuksella.

Kuka hyötyy työhönvalmennuksesta?
Oletko työikäinen ja työhaluinen, mutta 
kohdallasi työn saanti tai ammatinvalinta 
on vaikeutunut heikentyneestä toiminta- ja 
työkyvystä tai terveydellisistä syistä johtuen? 

Tavoite
Työhönvalmennuksella tuetaan yksilöllisesti 
työhön paluuta, työelämään sijoittumista tai 
yrittäjyyttä. Työhönvalmennuksen tavoitteena 
on löytää kuntoutujalle hänen osaamistaan, 
toiveitaan ja toimintakykyään vastaava 
palkkatyö työharjoittelun avulla.
Valmennuksessa kuntoutujaa ohjataan 
yksilöllisesti tavoitteiden asettamisessa ja 
ammatillisen suunnitelman tekemisessä.  
Häntä tuetaan työpaikan hakemiseen 
liittyvissä asioissa ja työelämätaidoissa.

Työhönvalmennus tapahtuu tiiviissä 
yhteistyössä työpaikan kanssa. Työpaikalla 
harjoitellaan käytännön työtä ja pyritään 
parantamaan yleisiä työssä tarvittavia taitoja.

Valmennuksen päättyessä kuntoutujalle 
laaditaan ammatillinen jatkosuunnitelma 
ja hänen tilannettaan seurataan ja tuetaan 
työhönvalmennusjakson jälkeen tarpeen 
mukaan. Mikäli työtä tai koulutuspaikkaa ei ole 
löytynyt, kuntoutujaa tuetaan edelleen työ-  
tai opiskelupaikan haussa yhteistyössä muiden 
kuntoutus- ja työvoimatahojen kanssa.

Toteutus
Työhönvalmennuksen kokonaispituus on 
60-180 päivää.  Työhönvalmennus toteutetaan 
avomuotoisesti.
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Työkokeilu ja työhönvalmennus on 
pidempijaksoinen yhdistelmä erillisistä 
Työkokeilu tai Työhönvalmennus 
-kuntoutuksista. 

Kenelle?
Kun yksilöllisen tuen tarve on runsas ja 
tarvitaan enemmän aikaa työkykyä vastaavien 
ammattialojen täsmentämisessä sekä 
koulutustarpeiden selvityksessä ennen 
ulkopuoliseen työpaikkaan hakeutumista ja 
siirtymistä.

Toteutus
Kuntoutuksen kokonaiskesto on 120–240 
päivää ja toteutus avomuotoinen.

Kuntoutuksen rakenne: 
1. Kuntoutuksen suunnittelu
2. Taitojen ja työn vaihtoehtojen kartoitus
3. Työnetsintä
4. Työssä tukeminen ja tuen asteittainen

vähentäminen
5. Kuntoutuksen päättäminen
6. Seuranta

Kuntoutuksiin hakeminen
Kelaan toimitetaan ammatillisen kuntoutuksen 
hakulomake KU 101. Kela voi tarvittaessa 
kutsua hakijan haastatteluun. Liitteeksi 
tarvitaan hoitavan lääkärin B-lausunto. 
Kela päättää kuntoutuksen myöntämisestä.

Kirjallisen päätöksen saamisen jälkeen 
Kuntoutussäätiö ottaa henkilöön yhteyttä 
ensimmäisen käyntikerran sopimiseksi. 
Kuntoutus toteutetaan Kuntoutussäätiön 
tiloissa Helsingin Malminkartanossa, 
Pakarituvantie 4:ssä hyvien julkisten 
liikenneyhteyksien varrella.

Kuntoutus on Kelan kustantama ja kuntoutujalle 
maksuton. Toimeentulon turvaamiseksi 
kuntoutuksen ajaksi voi Kelasta anoa 
kuntoutusrahaa.

Autamme sinua mielellämme,  
tervetuloa kuntoutumaan! 

uuden työn muotoilija 
Virva Arffman, puh. 0400 539 218  
virva.arffman@kuntoutussaatio.fi

kuntoutuksen ohjaaja
Päivi Sakari, puh. 044 781 3110 
paivi.sakari@kuntoutussaatio.fi

www.kuntoutussaatio.fi/kuntoutuspalvelut

TYÖKOKEILU 
JA TYÖHÖNVALMENNUS




