
ENNAKKOKYSELYLOMAKE AMMATILLISEN TILANTEEN SELVITTÄMISTÄ VARTEN 

Palauta täyttämäsi lomake Verveen saamiesi ohjeiden mukaan ennen kuntoutuksesi alkua. 
Käytämme antamiasi tietoja keskustelun pohjana ja valmistautuessamme ottamaan sinut 
vastaan. Antamiasi tietoja käsitellään luottamuksellisesi ja ne tallennetaan tietoturvallisesti 
asiakasjärjestelmäämme

Henkilötiedot
Nimi 
Ammatti 
Henkilötunnus 
Katuosoite 
Postinumero ja
-toimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Lähiomaisen nimi ja
puhelinnumero

Perhe- ja elämäntilanteesi 
Puolisosi ammatti ja 
työtilanne 
Lastesi 
syntymävuodet 
Muut ihmissuhteet 
Harrastukset 

Mitä muuta haluat kertoa perheeseen ja elämäntilanteeseen liittyen? 

Toimeentulo ja talous 
Mikä on toimeentulosi tällä hetkellä?
Esim. työtulo, vanhempainraha, kotihoidontuki, opintotuki, asumistuki, työttömyyspäiväraha, 
sairauspäiväraha, kuntoutustuki, toimeentulotuki, eläke, jne.



Mitkä asiat vaikuttavat taloudelliseen tilanteeseesi? 
Esim. velat, velkajärjestely, ulosotot, puolison tulot, elatusmaksut jne. 

Koulutus- ja työhistoria 
Muistele elämänkaartasi koulutuksen ja työelämän vaiheiden näkökulmasta. Kirjaa kaikki 
koulutukset, työkokemukset ja työelämästä poissaolemisen vaiheet nuoruudesta tähän 
päivään saakka.  
Koulutus 
Pohjakoulutuksesi ja opintojen suoritusvuosi 

 Kansakoulu, vuonna  Peruskoulu mukautettuna, v.  

 Keskikoulu, v.    Lukio, v.   

 Peruskoulu, v.    Ylioppilastutkinto, v.   

Ammatillinen koulutuksesi 
 Ei ammatillista koulutusta 

Kirjaa tähän aikajärjestyksessä ammatillinen koulutuksesi (myös keskeytyneet), tutkinnot 
ja suoritusvuodet  

Ajokortti ja luokka 
Varusmiespalvelus 
Kielitaito 

Tieto- ja viestintätekniset taidot: Mitä laitteita käytät ja missä, mihin laitteita käytät (esim. 
uutistenluku, nettiasiointi tms.), mitä ohjelmia osaat käyttää, laitteilla viettämäsi aika/pvä  



Työkokemus 
Kirjaa tähän aikajärjestyksessä työkokemuksesi, myös harjoittelut, kuntouttava työtoiminta 
tms. Kirjaa myös työelämästä poissaolot. 

Mikä eri tehtävissä kiinnosti tai oli 
antoisaa:

Työnantaja, työssäoloaika, ammattinimike ja työtehtävien kuvaus:



Nykyinen / viimeisin työsuhteesi 
Työtehtävien tarkempi kuvaus 

Millaisia muutoksia työssäsi tapahtui viimeisten työssäolovuosiesi aikana? 

Miten selviydyit työstäsi? Mitkä asiat vaikuttivat selviytymiseesi? 

Työsuhteen päättymisen syy? (jos se on päättynyt) 

Mistä alkaen olet ollut poissa työelämästä? 

Jos sinulla on voimassa oleva työsuhde, millaisia uudelleensijoitusselvityksiä työpaikallasi 
on tehty tai suunniteltu? 

Millaiseksi arvioit nykyisen työkykysi? 

 Olen työkykyinen 
 Työkykyni on jonkin verran alentunut, mutta selviän kyllä ammatissani 
 Tarvitsisin järjestelyjä työssä, työajassa tms. suoriutuakseni nykyisessä ammatissani 
 Kykenisin suoriutumaan paremmin jossakin muussa ammatissa 
 Tarvitsisin erityisjärjestelyjä suoriutuakseni missä tahansa työssä 
 Olen työkyvytön 
 En osaa arvioida työkykyäni 



Ammatillinen suunnittelu 
Aikaisemmat ammatilliset / muut kuntoutustoimenpiteet:  

Millaisia alustavia ajatuksia sinulla on työhön paluun tai koulutuksen suhteen?  

Mitkä asiat tukevat työssä jatkamistasi tai työhön paluutasi (voimavarat, vahvuudet, 
osaaminen, kiinnostuksen kohteet, työkokemus, onnistumiset työssä, jne.)   

Mitä terveydentilaasi ja/tai elämäntilanteeseesi liittyviä asioita pitäisi ottaa jatkossa 
huomioon työssä jatkamisen / työhön paluun kannalta? 

Mitä odotat ammatilliselta kuntoutukselta ja Verven ohjaukselta? 

Joissain Kelan kuntoutuspalveluissa voidaan hyödyntää digitaalista etäkuntoutusta, 
tietoturva huomioiden. Oletko kiinnostunut sähköisen työskentelyn mahdollisuudesta?  

Kyllä   Ei 

________________________________________________________________________ 
Päiväys                              Allekirjoitus 



Tietoja lääkärintutkimusta varten (Kelan palvelut) 
Lääkkeiden käyttö 

Mitä lääkkeitä käytät säännöllisesti? 

Lääke Vahvuus Annos (esim. 1x3) 

Mitä lääkkeitä käytät tarvittaessa? 

Lääke Vahvuus Annos (esim. 1x3) 

Allergiat 

Hoitotahot yhteystietoineen 



KÄYTÄNNÖN KYSYMYKSIÄ (Kelan palvelut) 
Ruokavaliot 

Mitä ruokavalioon liittyviä erityistarpeita sinulla on? Merkitse rastilla seuraavista 
noudattamasi ruokavalio. Huom! Kaikki ruoka on vähälaktoosista. 

Gluteeniton ...............................  .......................... 
Laktoositon ...............................  .......................... 
Kasvisruokavalio .......................  ..........................  

Mitä et voi syödä (mahdolliset allergiat, vakaumus yms.) 

Muuta huomioitavaa 

Majoitus 
Majoitus on savuttomissa kahden hengen huoneissa. Tarkennamme vielä majoittumiseen 
liittyviä kohtia, joissa sinulla tai huonetoverillasi saattaa olla erityistarpeita.  

Kyllä Ei 
Tarvitsetko majoituksen? 
Tupakoitko? 
Aiheuttaako tupakan haju sinulle merkittävää terveydellistä haittaa? 
Onko sinulla käytössäsi CPAP-laite, happirikastin tai jokin muu ääntä 
aiheuttava laite? 

Muut erityistarpeet 
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