AMMATILLINEN
KUNTOUTUSSELVITYS
Ammatillinen kuntoutusselvitys tukee työelämään siirtymistä,
siellä jatkamista tai sinne palaamista. Saat tietoa työkyvystäsi ja
kuntoutuksen mahdollisuuksista.

Ammatilliseen kuntoutusselvitykseen voivat hakeutua työikäiset
henkilöt, joiden työ- tai opiskelukyky sekä ansaintamahdollisuudet
ovat olennaisesti heikentyneet. Kuntoutusselvityksessä arvioidaan
sekä ammatillisen että lääkinnällisen kuntoutuksen tarpeet ja mahdollisuudet. Saat tietoa eri ammateista, niiden vaatimuksista, opiskelumahdollisuuksista sekä työmarkkinoista.
Ammatillisen kuntoutusselvityksen tulos on yksilöllinen kuntoutussuunnitelma. Se voi olla esimerkiksi koulutus- , työhönpaluu- , työkokeilu- tai työhönvalmennussuunnitelma. Saat tukea suunnitelmasi
toteuttamiseen myös selvityksen päätyttyä.

Tukenasi joukko asiantuntijoita
Ammatillisessa kuntoutusselvityksessä saat muodostettua kokonaiskuvan fyysisestä ja psyykkisestä työ- ja toimintakyvystäsi sekä sosiaalisesta ja ammatillisesta tilanteestasi Verven kuntoutustyöryhmän
avulla. Verkostotyöllä turvataan kuntoutuksen jatkumo ja tiedonvaihto
suunnitelmasi toteutumisen kannalta tärkeiden tahojen välillä.

Kesto. Ammatillinen kuntoutusselvitys voi
kestää 2–12 arkipäivää ja se voidaan toteuttaa
useammassa jaksossa tarpeesi mukaan.
Toteutus. Ammatillisen kuntoutusselvityksen toteuttavat Verven Helsingin, Joensuun,
Jyväskylän, Kuopion, Mikkelin, Oulun, Seinäjoen, Porin, Tampereen ja Turun toimipaikat.

Infotilaisuudet
ja lisätietoja
Vervestä:
www.verve.fi
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www.kela.fi
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Ammatillinen kuntoutusselvitys on Kelan tukemaa ja kustantamaa kuntoutusta.

AMMATILLINEN
KUNTOUTUSSELVITYS
Alkuvaihe

Jatkovaihe

Seurantavaihe

• 2–3 päivää
• arvioidaan ammatillisen
ja lääkinnällisen kuntoutuksen ajankohta ja
oikea-aikaisuus

• enintään 9 päivää
• työelämään palaamisen
tukeminen
• ammatillinen kuntoutussuunnitelma

• 1–3 päivää
• seurantavaiheen tarkoituksena on tukea kuntoutujaa
ammatillisen suunnitelman
toteutumisessa

TAVOITTEENA
ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutustarpeen sekä ammatillisen kuntoutuksen oikeaaikaisuuden arvioiminen ja ammatillisen kuntoutussuunnitelman aikaan saaminen.

1
HAKEUTUMINEN

2

KENELLE
Työikäisille, joilla on lääketieteellisesti todettu vika, vamma
tai sairaus, joka vaikuttaa työstä

• B-lausunto, jossa perustelut ja
tavoite kuntoutukselle määriteltynä
• Päätös Kelasta
• Palvelu voi alkaa

•
•
•
•

soveltuvan ammatin löytämiseen
työelämään siirtymisteen / palaamiseen
opiskelujen etenemiseen
työ- tai opiskelukyvyn alentumiseen

suoriutumiseen

3
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TAVOITTEET

TUKEA
JA OHJAUSTA

TYÖMENETELMÄT

• Työelämään siirtyminen, siellä jatkaminen
tai sinne palaaminen
• Kuntoutussuunnitelman aikaansaaminen

• Kuntoutussuunnitelman aikaansaamiseksi
• Suunnitelman realistisuuden arvioimiseksi
• Suunnitelman käynnistämiseksi tai toteuttamiseksi

• Itsenäinen ja ohjattu työskentely
• Ryhmäalustukset
• Psykologin ammatinvalinnan ohjauksen
testit tarvittaessa
• Fysioterapeutin testit tarvittaessa
• Moniammatillisen työryhmän* tuki
(*psykologi, sosiaalityöntekijä, ammatillinen kuntoutusohjaaja, kuntoutuslääkäri, fysioterapeutti ja IT-ohjaaja)

Tarkemmat tiedot ja alkavat ryhmät www.verve.fi

