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Kuntouttava työtoiminta on kunnan tukemaa
toimintaa pitkään työttömänä olleille.
Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on keskittyä parantamaan työ- ja toimintakykyä, arjen
hallintaa sekä kehittää opiskelu- ja työelämävalmiuksia oman yksilöllisen tarpeen mukaisesti
2-4 päivänä viikossa.
Tienpolven kuntouttavassa työtoiminnassa on
mahdollisuus osallistua monipuolisesti erilaisiin
hevostilan avustaviin työtehtäviin kuten:
• hevostallitöihin, hevosten ruokintaan,
hoitamiseen, käsittelyyn ja liikutuksessa
avustamiseen
• hevostilan, sen kiinteistöjen ja koneiden
huoltamiseen ja kunnostamiseen, puu- ja
metallirakentamiseen sekä puutarhatöihin.
Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva saa
palvelun aikana yksilöllistä tukea ja ohjausta,
työmarkkinatuen ja ylläpitokorvauksen sekä
bussikortin tai korvauksen aiheutuneista matkakuluista.
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Työ- ja toimintakykyä edistävän kuntouttavan
työtoiminnan tarkoituksena on edistää valmentautujan työ- ja toimintakyvyn kehittymistä niin, että
hän pystyy vastaanottamaan julkisia työvoimapalvelu- ja/tai muita ensisijaisia työllistymistä edistäviä palveluja.
Palvelu toteutetaan 3 kuukauden pituisissa jaksoissa ja jakson aikana henkilö voi osallistua työtoimintaan 2-3 päivänä viikossa, 4 tuntia päivässä.
Tavoitteena on:
• tuottaa tietoa valmentautujan omista kyvyistä,
voimavaroista ja tulevaisuuden mahdollisuuksista sekä parantaa valmentautujan tietoisuutta näistä osa-alueista
• edistää hyvinvointia ja terveyttä
• tarjota mielekästä tekemistä ja sosiaalisia kontakteja työllistymisvalmiuksien parantumiseksi
• tukea valmentautujan tulevaisuuden suunnitelmien tekemistä sekä tehdä selkeät suunnitelmat niiden saavuttamiseksi
• tukea valmentautujan siirtymistä vähitellen
muihin palveluihin.
Tavoitteena jakson aikana on, että valmentautuja
• kykenee säännölliseen päivärytmiin ja toimintaan suunnitelman mukaisesti
• ymmärtää oman elämän- ja terveydentilanteensa sekä siihen vaikuttavat tekijät
• aktivoituu tekemään tulevaisuuden suunnitelmia, asettaa itselleen realistisia tavoitteita ja
hakee muutosta omaan tilanteeseensa.
Työ- ja toimintakykyä edistävä kuntouttava työ
toiminta koostuu kolmesta keskeisestä
osa-alueesta:
1) työpajalla tai toimintayksikössä toteutettavasta
työtoiminnasta
2) yksilöllisestä tuesta ja yksilövalmennuksesta
3) palvelutarpeen mukaan hankittavista moduuleista (ks. erillinen liite).
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OPPIMIS- JA TYÖELÄMÄVALMIUKSIA
EDISTÄVÄ KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA
Työhön tai koulutukseen siirtymiseen tähtäävässä kuntouttavassa työtoiminnassa painottuu työvalmentajien antama tuki ja ohjaus valmentautujan työelämävalmiuksien kehittymisessä.
Palvelun tarkoituksena on parantaa valmentautujan edellytyksiä työllistyä avoimilla työmarkkinoilla sekä edistää hänen mahdollisuuksiaan
osallistua koulutukseen tai muuhun työhallinnon
tarjoamaan työllistymistä edistävään toimenpiteeseen.
Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään vähintään 3 kuukauden pituiseksi jaksoksi kerrallaan.
Jakson aikana henkilö voi osallistua työtoimintaan 3-4 päivänä viikossa 4-6 tuntia päivässä.
Tavoitteena on:
• tarjota työelämävalmiuksia vahvistavaa
tekemistä ja sosiaalisia kontakteja
• tutustua työelämään ja sen sääntöihin sekä
saada tietoa työelämän vaatimuksista ja
omista mahdollisuuksistaan suhteessa työllistymiseen
• vahvistaa valmentautujan omaa käsitystä omista kyvyistään, voimavaroistaan,
elämän- ja terveydentilanteestaan sekä asettaa konkreettisia tavoitteita työelämäosallisuuden lisäämiseksi
• vahvistaa valmentautujan työmarkkinasekä opiskeluvalmiuksia
• saada ajan tasalle työhön ja opiskeluun
vaadittavat työnhaku- ja/tai koulutushakuasiakirjat
• valmentautujan on mahdollista saada jaksosta itselleen osaamistodistus.

