
Palvelut
työnhakijoille

Kajaanin kaupunki
www.kajaani.fi

Tukea ja ohjausta työnhakuun, työllistymiseen, 
osaamisesi kehittämiseen sekä tulevaisuuden suunnitteluun. 



Työllistymistä
edistävät palvelut

> KIRJAUDU PALVELUUN

Työllistymistä edistävien palveluiden tarkoitus

on auttaa sinua löytämään oma polkusi kohti

työllistymistä, koulutusta, kuntoutusta tai

tarpeen tullen eläkeselvittelyjä. 

Palveluiden tarkoituksenmukainen yhdistäminen

tukee hyvinvointiasi kaikilla elämän osa-alueilla,

opettaa sinua tunnistamaan omat vahvuutesi ja

mahdollisuutesi sekä auttaa työnantajia

löytämään itselleen sopivan työntekijän.

Työllistymistä edistäviä palveluita toteutetaan

yhteistyössä eri viranomaistahojen sekä Kajaanin

kaupungin kumppanuusyhdistysten kanssa. 

Työllistymistä edistävien palveluiden aikana 

saat samaa työttömyysetuutta kuin saisit

työttömänä työnhakijana. Edellytyksenä

kuitenkin on, että pidät työnhaun voimassa 

myös palvelun aikana. Joidenkin palveluiden

aikana voit olla oikeutettu myös korotettuun

päivärahaan, tai saada Kelasta kulukorvausta

palvelun aikaisiin matka- ja ylläpitokustannuksiin.

Mikäli sinulla on mielen päällä jotain

työllistymiseen tai työkykyysi liittyvää, 

voit olla yhteydessä omaan työllisyysohjaajaasi. 

Halutessasi voit myös jättää

yhteydenottopyynnön Oma Asiointi-palveluun,

jolloin me otamme sinuun yhteyttä!

https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi
https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi


 Valmennukset & koulutukset  Osaamisen kehittäminen

 Tukea työllistymiseen Yrittäjyys uravaihtoehtona

Työ- & toimintakyky Sosiaali- & terveyspalvelut

Erilaiset palvelut tarjoavat tukea työnhaussa,

alan vaihdossa, koulutukseen hakeutumisessa,

työkykysi ylläpitämisessä tai muussa

työllistymiseesi vaikuttavassa elämäntilanteessa.



Keskustellessasi toiveistasi ja odotuksistasi luottamuksellisesti asiantuntijoiden
kanssa tai yhdessä ideoiden muiden, työelämän seuraavaa suuntaa etsivien kanssa,
saat paremman käsityksen siitä, mitä sinun kannattaa tavoitella seuraavaksi
työelämässäsi ja millä keinoilla voit saavuttaa omat tavoitteesi.

Kaikille sopivissa, erilaisissa työllistymistäsi edistävissä koulutuksissa ja
valmennuksissa sinua autetaan löytämään ratkaisuja henkilökohtaisiin kysymyksiin
niin ammatinvalintaan, uraasi kuin koulutukseenkin liittyen. 

Lisätietoja ajankohtaisista valmennuksista ja koulutuksista alueellasi,
sekä niihin hakeutumisesta saat ottamalla yhteyttä omaan työllisyysohjaajaasi.

Valmennukset 
& koulutukset

Maksuttomat valmennukset ja koulutukset ovat yleensä lyhytkestoisia ja niitä
järjestetään eri kohderyhmille niin yksilöllisesti kuin ryhmissäkin. Sisältö sekä 
kesto riippuvat lähtötilanteestasi, tavoitteistasi sekä palvelun toteuttajasta. 
Valmennus tai koulutus voikin sopia erityisesti sinulle, jos harkitset alan vaihtoa tai
yrittäjyyttä, olet palaamassa työelämään tai sinulta puuttuu ammatillinen koulutus.



Uravalmennuksen aikana saat
henkilökohtaista ohjausta joka auttaa sinua
ottamaan askeleita kohti itsellesi asettamia
tavoitteita, sekä vertaistukea muilta oman
uran suuntaa pohtivilta. Valmennuksen
aikana laadit suunnitelman, jonka avulla
kehität valmiuttasi työelämää tai
koulutukseen hakeutumista varten
esimerkiksi tutustumalla sinulle sopivien
yritysten tai oppilaitosten toimintaan. 
Halutessasi voit myös osallistua lyhyisiin
työelämän lupa- ja korttikoulutuksiin jotka
vahvistamat asemaasi työmarkkinoilla.

Ammatinvalinta- ja uraohjauksessa
pääset keskustelemaan TE-palveluiden
psykologin kanssa. Saat ohjausta
ammatinvalintaa ja uramuutoksia
pohtiessasi. Yksittäinen ohjauskeskustelu
on noin tunnin mittainen, ja voit
keskustella yhden tai useamman kerran
saman psykologin kanssa. Ohjaukseen
voidaan myös sisällyttää erilaisia testejä
sekä koulutus- tai työkokeiluja. 

Uravalmennus

Ammatinvalinta- & uraohjaus

Työnhakuvalmennuksen aikana pääset
tutustumaan työnhaun eri kanaviin,
tämänhetkisiin työmarkkinoihin sekä
luomaan työnhaun eri asiakirjoja tai
päivittämään niitä nykyaikaisia vaatimuksia
vastaavan tasoiseksi. 
Pääset kartoittamaan omaa osaamistasi ja
työllistymisesi edellytyksiä, niin että sinulla
on paremmat valmiudet tunnistaa ja
arvioida omia vahvuuksiasi työelämässä.
Työnhakuvalmennuksen aikana saat myös
sovellettavissa olevaa työelämäosaamista
sekä neuvoja esimerkiksi työhaastatteluun
valmistautumiseen.

Työnhakuvalmennus 

"Koulutuksen myötä löytänyt uudelleen motivaation työelämään."

"Kaikki ei tehneet samoja juttuja, 
vaan jokaisen omat tarpeet otettiin huomioon."

Asiakaspalautteita työnhaku- ja uravalmennuksista 
(KoulutusAvain Oy)

Työhönvalmennus

Työhönvalmennus on täysin yksilöllistä
valmennusta työllistymiseen. 
Saat tueksesi henkilökohtaisen
valmentajan, joka auttaa sinua
lähtötilanteesi kartoittamisessa,
sopivien työnantajien löytämisessä,
työnhakuasiakirjojen laatimisessa sekä
työhaastatteluun valmistautumisessa. 



Osaamisen
kehittäminen

Uuden oppiminen kaikissa elämänvaiheissa vaikuttaa suuresti ihmisen hyvinvointiin. 
Nopeasti muuttuvassa maailmassa oman osaamisen ylläpitäminen ja uuden oppiminen
on tärkeää, oli sitten työelämässä tai työelämän ulkopuolella. Mitä pidempään työttömyys
kestää, sitä tärkeämpää on ylläpitää ja kehittää omaa ammatillista osaamistaan.

Työttömänä ollessasi sinulla on mahdollisuus hakeutua erilaisiin ammatillista osaamisen
kehittämistä tukeviin palveluihin. Ne vaikuttavat tulevaisuutesi
työllistymismahdollisuuksiin, sillä aidossa työympäristössä opit käytännönläheisesti,
verkostoidut työyhteisössä ja saat uutta potkua tulevaisuuden urasuunnitelmiin. Vaikka
osaamisen kehittämisen ja työnteon yhdistämisen mahdollisuutta ei olisikaan tarjolla,
osaamistaan voi kehittää vaikka omaehtoisesti opiskellen. 

Lisätietoja sinulle sopivista koulutusmahdollisuuksista sekä niihin hakeutumisesta saat
ottamalla yhteyttä omaan työllisyysohjaajaasi.



Työvoimakoulutuksen tavoitteena on suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto
samalla työtä tehden. Työvoimakoulutuksena voit suorittaa loppuun myös kesken jääneet
yliopisto- tai ammattikorkeakouluopinnot. Työvoimapoliittinen koulutus sisältää niin
käytännön kokemuksen kartuttamista työn parissa kuin ammatillista teoriaakin.

Maksuton työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan
alaisille aikuisille, jotka ovat jo suorittaneet oppivelvollisuutensa. Opiskelijat valitaan
hakemusten, haastatteluiden sekä mahdollisten soveltuvuuskokeiden perusteella.

Haussa olevia työvoimapoliittisia koulutuksia löydät TE-palveluiden sivuilta. 
Voit myös hakea mukaan suoraan verkossa kiinnostavan koulutuksen löydettyäsi!

> TUTUSTU HAUSSA 
OLEVIIN KOLUTUKSIIN 

Työvoimakoulutus

Koulutuskokeilu

Koulutuskokeilu voi sopia sinulle, jos sinulla
on sairauden tai vamman vuoksi erityisiä
vaikeuksia koulutusalan valinnassa.

Voit hakea koulutuskokeilua myös ilman
todettua sairautta, jos olet 16-29-vuotias ja
toimintakykysi on heikentynyt. 

Kokeilun aikana valitset oppilaitoksen ja
koulutusalan, joihin haluat tutustua.
Sovit käytännön järjestelyt oppilaitoksen
kanssa, ja pääset tutustumaan koulutuksen
sisältöön, jotta saat paremman käsityksen
vaatimuksista jotka koulutus asettaa, sekä
varmistat sopiiko ala sinulle.

Koulutuskokeilu kestää enintään kymmenen
päivää ja se on hakijalle maksutonta. Kela
korvaa kustannukset oppilaitokselle. 

https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/


Omaehtoinen opiskelu

Opinnollistamisella tarkoitetaan osaamisen
kehittämistä käytännön työtehtävissä, ja
tutkinnon osien suorittamista muuten kuin
opiskelemalla päätoimisesti oppilaitoksessa.

Opinnollistamisen kautta saadusta osaamisesta
saat osaamistodistuksen ja ammatillista
osaamista, joka voidaan hyväksilukea
tulevaisuudessa opintoihin hakeutuessasi. 

Voit olla esimerkiksi työsuhteessa,
palkkatuetussa työssä, työkokeilussa tai
kuntouttavan työtoiminnan työtoimintajaksolla.
Oppimisympäristönä voi siis toimia yhdistys,
kunta tai jokin yritys. Oppimisympäristön arvioi
ammatillinen opettaja, joka selvittää, mitä
ammattitaitovaatimuksia tehtävissä voi osoittaa.  

Opinnollistaminen

> LUE LISÄÄ
OPINNOLLISTAMISESTA

Omaehtoinen opiskelu tarkoittaa oppilaitoksessa tapahtuvaa päätoimista opiskelua, jonka
aikana olet oikeutettu työttömyysturvaan. Opiskelu on päätoimista, jos ne tähtäävät
esimerkiksi alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen, tai jos opintojen
laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä tai kolme opintoviikkoa
opiskelukuukautta kohden tai 25 tuntia viikossa. 

Ennen koulutusta työllisyyspalvelut arvioi, parantaako koulutus ammattitaitoasi ja
mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla, ja täyttyvätkö muut edellytykset omaehtoisen opiskelun
tukemiseen työttömyysetuudella. Sinun tulee myös olla vähintään 25-vuotias.

Mikäli haluaisit aloittaa omaehtoiset opiskelut, otahan yhteyttä arviota varten omaohjaajaasi
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sillä opintojen tukemisesta työttömyysetuudella
tulee sopia työllistymissuunnitelmassa ennen opintojen aloittamista.

https://www.edukai.fi/wp-content/uploads/sites/4/2019/09/Opinnollistamismalli_tekstiversio.pdf
https://www.edukai.fi/wp-content/uploads/sites/4/2019/09/Opinnollistamismalli_tekstiversio.pdf


Oppisopimuskoulutus

> KAINUUN AMMATTIOPISTO

> OPPISOPIMUS.NET

Oppisopimuskoulutuksessa voit suorittaa kaikkien alojen perustutkinnon,
ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Halutessasi voit myös suorittaa yksittäisiä
tutkinnon osia sekä ammatillista tutkintoa syventävää ja täydentävää koulutusta.
Voit etsiä itsellesi kiinnostavaa koulutusalaa vastaavan työpaikan, ja sopia työnantajan
kanssa tapaamisen oppilaitoksen edustajan kanssa. Oppisopimuksen ajalta työnantajalla
on mahdollisuus saada koulutuskorvausta työssä oppimisesta aiheutuneisiin kustannuksiin. 

Oppisopimuksen aikana opiskelet oikeassa työympäristössä työtä
tehden ja sen ajaksi solmitaan määräaikainen työsuhde. Saat siis
palkkaa ja kerrytät työkokemusta. Vaikka suoritatkin suurimman
osan tutkintoon kuuluvista opinnoista työpaikalla, täydennät
osaamistasi tietopuolisilla opinnoilla ammatillisessa
oppilaitoksessa. 

Opintojesi sisältö ja kesto määritellään
henkilökohtaisessa opiskeluohjelmassasi, jossa
myös aikaisempi osaamisesi otetaan huomioon.
Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta 
antavat oman työllisyysohjaajasi lisäksi 
esimerkiksi ammatilliset oppilaitokset. 

https://www.kao.fi/
https://www.kao.fi/
https://oppisopimus.net/
https://oppisopimus.net/


Tukea
työllistymiseen

Työnsaanti ei aina ole helppoa ja kynnys työllistymiseen voi olla korkea eri syistä;
olet ehkä ollut kotona pienten lasten kanssa, työttömyys on pitkittynyt tai työllistymistä
hankaloittaa vamma tai sairaus. Kun sinulla on haasteita työllistyä, tuetun työllistymisen
tukimenetelmistä voi olla sinulle apua! 
 
Tuetun työllistymisen tavoitteena on avata ovia ja kannustaa sinua kohti palkkatyötä. 
Erilaiset tuetun työllistymisen palvelut, kuten työkokeilu, auttaa sinua verkostoitumaan,
parantaa ammatillista osaamistasi sekä mahdollisuuksiasi työllistyä avoimille
työmarkkinoille. 

Työllistymistä edistäviä palveluita toteutetaan yhteistyössä myös eri yhdistysten sekä
järjestöjen kanssa - saat siis tarvittaessa tukea myös työtoimintapaikan löytämisessä.
Yhteistyökumppaneiden muodostamalla verkostolla mahdollistetaan jokaiselle tukea
tarvitsevalle työnhakijalle mahdollisuus löytää juuri sopiva palvelupolku kohti koulutusta
ja työelämää.

Ota rohkeasti yhteyttä työllisyysohjaajaasi tai suoraan kiinnostavaan järjestöön
tutustumiskäyntiä varten – lähdetään yhdessä etsimään juuri sinun polkuasi! 



Työkokeilu

Palkkatuettu työ

Työkokeilun avulla saat jalkasi oven väliin, 
kun palaat työmarkkinoille tai olet
aloittamassa uraasi. Työkokeilun avulla voit
myös päivittää osaamistasi, varmistua
alavalinnasta sekä verkostoitua ja parantaa
näin työllistymisen mahdollisuuksia.  
Mikäli alavalintasi on epävarmaa, työkokeilu
on mahdollista järjestää myös esimerkiksi
työpajalla, missä voit kokeilla eri tyyppisiä
työtehtäviä. 

Työkokeilun aikana saat samaa etuutta kuin
työttömänä, ja sen jälkeen voitkin työllistyä
suoraan esimerkiksi palkkatuella. 

Työkokeilun kesto (enintään 6kk), viikoittaiset
työpäivät (1-5pv) ja päivittäinen työaika (4-8
tuntia) sovitaan yksilöllisesti. 

Työkokeilun mahdollisuudesta saat lisätietoja
ottamalla yhteyttä työllisyysohjaajasi.

Jos olet työtön työnhakija, mahdollisuuksiasi työllistymiseen voi edistää palkkatuki. 
Kyseessä on työnantajalle maksettava korvaus, joka kattaa osan palkkauskustannuksistasi. 
Esimerkiksi työkokeilun tai työvoimakoulutuksen jälkeen voit työllistyä palkkatuella
yritykseen tai yhdistykseen.

Palkkatukea voidaan myöntää tapauskohtaisesti erilaisiin työsuhteisiin, sekä myös
oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimuskoulutusta varten palkkatuki voidaan myöntää 
koko oppimisjakson ajalle. Parhaimmillaan palkkatuki tarjoaakin sinulle mahdollisuuden
päästä kerryttämään osaamista sellaisestakin työstä, johon ammatillinen osaamisesi ei
vielä muuten riittäisi. 

Voit olla oikeutettu palkkatukeen, mikäli:

sinulla on ammattiosaamisessa puutteita, jotka vaikeuttavat
työllistymisesi mahdollisuuksia
työnsaantiasi vaikeuttaa sairaus tai vamma
olet yli 60-vuotias ja työttömyytesi on jatkunut yli vuoden

Lisätietoja mahdollisuuksistasi työllistyä palkkatuella saat omalta työllisyysohjaajaltasi.



Kuntouttava työtoiminta

> YHDISTYKSET JA JÄRJESTÖT

Mikäli olet ollut pitkään työttömänä, kuntouttava työtoiminta tukee mahdollisuuksiasi
palata työelämään. Sen tavoitteena on totuttautua työelämään, vahvistaa omaa
elämän- ja arjenhallintaa sekä vahvistaa yleistä työ- ja toimintakykyäsi. 

Kanssasi laaditaan suunnitelma, jossa sovitaan sinulle sopivasta kuntouttavasta
työtoiminnasta ja sen sisällöstä. Päivittäinen toiminnan kesto on neljän ja kahdeksan
tunnin välillä, ja yhden kuntouttavan työtoiminnan jakson kesto on 3 - 24 kuukauden
välillä. Koska kyseessä ei ole työsuhde, kuntouttava työtoiminta sijoittuu yleensä kunnan
eri toimipisteisiin sekä yhdistyksiin ja järjestöihin. 

 Lisätietoja kuntouttavasta työtoiminnasta sekä siihen hakeutumisesta saat omalta
työllisyysohjaajaltasi, sekä palvelua toteuttavilta tahoilta. >

Useat erilaiset järjestöt, yhdistykset ja
yritykset tarjoavat mahdollisuuksia ja
palveluja työllistymiseensä tukea
tarvitseville työnhakijoille ja kuntoutujille.

Yllämainittuihin palveluihin on avoinna
paikkoja työkokeiluun, palkkatuettuun
työllistymiseen sekä kuntouttavaan
työtoimintaan.

Tutustu lisää ja ota yhteyttä joko suoraan
järjestöön tai työllisyysohjaajaasi
tutustumiskäyntiä varten:

https://www.kajaani.fi/tyo-ja-elinkeino/tyollisyyspalvelut/yhteistyo-tyollisyydenhoidossa/
https://www.kajaani.fi/tyo-ja-elinkeino/tyollisyyspalvelut/yhteistyo-tyollisyydenhoidossa/


Yrittäjyys
uravaihtoehtona

> ALOITTELEVALLE YRITTÄJÄLLE

Itsenäinen ammatinharjoittamisen tai yritystoiminnan käynnistäminen voi olla realistinen
vaihtoehto työllistymiselle toisen palveluksessa. Voit myös työskennellä yrittäjänä tai
itsenäisenä ammatinharjoittajan osa-aikaisesti palkkatyön tai opiskelun ohella. 
On tärkeää arvioida oma motiivi, tahto ja kyvyt yrittäjyyden suhteen, sekä pohtia erilaisia
itsenäisen ammatinharjoittamisen muotoja, kuten vaikkapa kevytyrittäjyyttä.

Jos aloitat uuden yritystoiminnan tai oman työn työttömänä ollessasi, sen pää- tai
sivutoimisuus arvioidaan vasta neljän ensimmäisen kuukauden jälkeen. Oikeutesi
työttömyysetuuteen päättyy, jos omassa työssä työllistymisen arvioidaan olevan
päätoimista, mutta jos yritystoiminnan arvioidaan olevan sivutoimista, voit edelleen saada
työttömyysetuutta. Yritystoiminnasta tai omasta työstä saatavat tulot tulee ilmoittaa
etuuden maksajalle, jotta niiden vaikutus työttömyysetuuteen voidaan arvioida.

Työttömyysetuuteen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä työllisyysohjaajaasi. 
Lisätietoja yrittäjyyden aloittamisesta saat esimerkiksi yrityspalveluiden yritysneuvojalta. 

https://www.kajaani.fi/tyo-ja-elinkeino/yrityspalvelut/aloittava-yritys/
https://www.kajaani.fi/tyo-ja-elinkeino/yrityspalvelut/aloittava-yritys/
https://www.kajaani.fi/tyo-ja-elinkeino/yrityspalvelut/aloittava-yritys/
https://www.kajaani.fi/tyo-ja-elinkeino/yrityspalvelut/aloittava-yritys/


Yrittäjävalmennus

Mikäli harkitset yrittäjyyttä uravaihtoehtona, saat tarvittavaa tukea ja osaamista 
hyvissä ajoin. Voit osallistua esimerkiksi yrittäjäkoulutukseen tai yrittäjäpainotteiseen
uravalmennukseen. Yrittäjävalmennus antaa tietoa yrityksen perustamisesta ja
yritystoiminnan eri alueista, kuten rahoituksesta, markkinoinnista, viestinnästä,
verotuksesta ja taloushallinnosta. Koulutus tarjoaa tietoa myös yrittämiseen 
liittyvistä riskeistä ja esimerkiksi työnantajana toimimisesta. 

Koulutuksia ja valmennuksia tarjoavat monet eri tahot - tukea ja ohjausta yrittäjyyden
aloittamiseen saat niin uravalmennuksessa, kuin työvoimakoulutuksena järjestettävästä
koulutuksesta, joka tähtää yrittäjän ammattitutkintoon. 

Yrittäjäkoulutukseen tai -valmennukseen voit hakeutua työllisyysohjaajasi kautta.

Starttiraha

Starttirahan tarkoitus on parantaa
mahdollisuuksia työllistyä yrittäjänä, sekä
tukea uutta yritystoimintaa. Se turvaa yrittäjän
toimeentulon siltä ajalta, kun yritystoiminta
käynnistetään ja vakiinnutetaan - kuitenkin
enintään 12 kuukauden ajan. 
Starttiraha on peruspäivärahan suuruinen ja
sitä maksetaan enintään viideltä päivältä
kalenteriviikossa.

Lisätietoja starttirahan hakemisprosessista
voit pyytää työllisyysohjaajaltasi.

päätoiminen yrittäjyys
riittävät valmiudet yritystoimintaan
mahdollisuudet kannattavaan toimintaan
tarpeellisuus toimeentulon kannalta
yritystoiminnan aloitus vasta sen jälkeen,
kun tuki on myönnetty.

Tuen saamisen edellytyksiä ovat muun muassa:



Työ- & toimintakyvyn arviointi on tärkeää eri elämänvaiheissa. Arviossa muodostetaan
mahdollisimman monipuolinen näkemys tilanteestasi - se auttaa sinua tunnistamaan omat
rajasi sekä hahmottamaan, millaisia kuntoutusmahdollisuuksia sinulla on takaisin
työelämään suuntaamiseksi.  

Mikäli sinulla on taustalla pitkäaikainen työttömyys, työkykyäsi heikentäviä terveydellisiä
rajoitteita tai keskeytyneitä tuetun työllistymisen jaksoja, on tärkeätä että
kuntoutustarpeesi ja kuntoutusmahdollisuutesi ovat ajan tasalla. Näin varmistetaan, että
olet työkykyäsi vastaavien etuuksien, kuten sairauspäivärahan, kuntoutustuen tai
työkyvyttömyyseläkkeen piirissä, sillä jos et työttömänä työnhakijana esimerkiksi
pystykään ottamaan vastaan sinulle tarjottua työtä työkykyäsi vaivaavien ongelmien
vuoksi, saatat menettää oikeutesi työttömyysturvaan. 

Ar vion työ- ja toi min ta ky vys tä te kee lää kä ri - li säk si ar vioin tiin voivat osal lis tu vat tar peen
mu kaan elä ke sel vit te ly koor di naat to ri, so siaa li työn te ki jä, ter vey den hoi ta ja tai muut ver kos -
too si kuu lu vat ta hot. Työ- ja toimintakyvyn arviointiin voit hakeutua esimerkiksi oman
työllisyysohjaajasi tai aikuissosiaalipalveluiden kautta. 

Työ- &
toimintakyky



Ammatillinen kuntoutus

Ammatillinen kuntoutusselvitys voi sopia sinulle, jos työ- tai opiskelukykysi on
heikentynyt ja tarvitset tukea kuntoutustarpeen selvittämisessä. Kuntoutuksella voidaan
myös tukea pitkältä sairauslomalta töihin palaamista. Ammattilaisten tuella tunnistat 
ja arvioit työ- tai opiskelukykyysi tai toimintakykyysi vaikuttavia tekijöitä. 

Ammatillisella kuntoutuksella tuetaan pitkään työelämän ulkopuolella ollutta henkilöä
työllistymään, sekä pärjäämään työelämässä. Ammatillisessa kuntoutuksessa pääset
työkyvyltäsi sinulle sopiviin työtehtäviin tai ammattiin, ja saat tukea työelämään
suuntaamisessa tai siellä jatkamisessa. 

NUOTTI-valmennus

Nuorille suunnatun valmennuksen aikana saat tueksesi henkilökohtaisen valmentajan, joka
auttaa sinua niissä asioissa, missä ikinä kaipaatkaan tukea. Henkilökohtaisen tuen ja
luottamuksellisten keskustelujen avulla opit ymmärtämään omat vahvuutesi, parannat
elämän- ja arjenhallintaasi sekä saat tarvitsemasi tuen tulevaisuutesi suunnittelemiseen 
ja konkreettisten askelten ottamiseen kohti opiskeluja tai työelämää. 

Kuntoutuksen aikana sinulle tehdään kuntoutussuunnitelma, josta käy ilmi palvelut ja
toimenpiteet, joiden avulla työelämässä jatkaminen, työelämään palaaminen tai sinne
siirtyminen on mahdollista. Näitä keinoja voivat olla esimerkiksi työkokeilu,
työhönvalmennus tai koulutus. Ammatillinen kuntoutus tukee myös elämän- ja
arjenhallintaa. Tarvittaessa saat tukea myös sosiaalisen- ja lääkinnällisen kuntoutuksen
mahdollisuuksien selvittämiseen.

Valmennuksen tarkempi toteutus ja aikataulu suunnitellaan
täysin sinun yksilöllisten toiveiden ja tarpeiden mukaan.
Valmennus toteutetaan viiden kuukauden aikana, 
ja sen ajalta on mahdollista saada kuntoutusrahaa. 
Tarvittaessa valmentajasi voi tavata myös muita
tukiverkostosi jäseniä, sekä pitää sinuun
yhteyttä myös tapaamisten välissä. 

Voit ottaa yhteyttä työllisyysohjaajaasi
ja keskustella lisää valmennukseen hakemisesta, 
tai soittaa suoraan Kelan kuntoutuksen 
palvelunumeroon 020 692 205.

NUOTTI-valmennus on tarkoitettu kaikille 16-29 vuotiaille nuorille - lääkärinlausuntoa
tai lomakkeita ei siis tarvita. Riittää, että olet työtön tai opiskelupaikaton, työsi tai
opintosi ovat vaarassa keskeytyä, tai että toimintakykysi arjessa on heikentynyt
tavalla, joka estää sinua suunnittelemasta tulevaisuuttasi tai pääsemästä 
työelämään tai opiskelemaan.



Sosiaali- 
& terveyspalvelut

> OMASOTE

> AIKUISSOSIAALIPALVELUT

Omat elämäntavat vaikuttavat suoraan omaan terveyteen ja hyvinvointiin, sekä näin ollen
myös työ- ja toimintakykyysi. Työttömyys nostaa usein stressiä ja aiheuttaa ahdistusta,
tällöin oman hyvinvoinnin ylläpitäminen onkin äärimmäisen tärkeää. Erinomaisia keinoja
huolehtia terveydestä on varmistaa terveellinen ruokavalio, mielekäs liikunta, riittävä
määrä unta sekä terveet, läheiset ihmissuhteet.  

Perusterveydenhoito ja erikoissairaanhoito vastaavat työkykysi heikentäneen sairauden 
tai vamman hoidosta ja tukevat sinua matkallasi takaisin työelämään. 
Myös sosiaalipalvelut tarjoavat ohjausta, neuvoja sekä palveluja, mikäli tarvitset tukea
tämänhetkisessä elämäntilanteessasi tai terveytesi ylläpitämisessä. 

Rat kai su jen et si mi sek si ja on gel mien sel vit tä mi sek si si nul la on mah dol li suus ta va ta 
so siaa li työn te ki jää tai so siaa lioh jaa jaa, jo ka aut taa si nua sel vit tä mään elämäsi sol mu koh tia. 

> TUTUSTU POTILASJÄRJESTÖIHIN

> TALOUDELLISEN TUEN PALVELUT

https://omasote.kainuu.fi/
https://omasote.kainuu.fi/
https://sote.kainuu.fi/palvelut/neuvonta-ja-ohjaus-kunnittain
https://sote.kainuu.fi/palvelut/neuvonta-ja-ohjaus-kunnittain
https://tietyoelamaan.fi/jarjestot-tukena/
https://sote.kainuu.fi/palvelut/taloudellinen-tuki
https://sote.kainuu.fi/palvelut/taloudellinen-tuki


Työttömän terveystarkastus 

Lääkinnällinen kuntoutus

Eläkeselvittelykoordinaattori

Sosiaalinen kuntoutus

Jos olet työtön, sinulla on oikeus maksuttomaan terveystarkastukseen, joka järjestetään
terveydenhoitajan vastaanotolla. Tarkastusten tarkoituksena on arvioida 
ja vahvistaa työttömien terveydentilaa, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä.
Se sisältää terveydentilan kartoituksen, mahdollisen lähetteen verikokeisiin ja
tarvittaessa ohjauksen lääkärille tai eri alojen asiantuntijoiden vastaanotolle. 
Voit varata ajan terveystarkastukseen itse, tai sinut voidaan ohjata
terveystarkastukseen työllisyyspalveluilta saamallasi lähetteellä.  

Terveyskeskukset ja sairaalat järjestävät lääkinnällistä kuntoutusta, johon sisältyy 
yleensä hoitoa, ohjausta sekä mahdollisia apuvälinepalveluita. Lääkinnällinen kuntoutus on
tarkoitettu niille, joiden sairaus tai vamma aiheuttaa merkittäviä vaikeuksia työelämässä,
kouluttautumisessa sekä muussa arjessa. Lääkinnälliseen kuntoutukseen lukeutuu esimerkiksi
kuntoutuspsykoterapia, kun mielenterveyden häiriö uhkaa työ- tai opiskelukykyä. 
Myös harkinnanvaraista kuntoutusta työkyvyn tukemiseksi on mahdollista toteuttaa erilaisilla
kursseilla ja kuntoutuksilla. 

Tarve kuntoutukselle voidaan todeta esimerkiksi työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa, ja se
voidaan yhdistää esimerkiksi ammatilliseen sekä sosiaaliseen kuntoutukseen.

Eläkemahdollisuuksien selvittely on osa työ- ja toimintakyvyn arviointia. 
Mukaan voit pyytää eläkeselvittelykoordinaattorin. Hän auttaa sinua kokoamaan 
sel vit te lys sä tar vit ta via tie to ja, on tar vit taes sa mu ka na lää kä ri- ja tut ki mus käyn neil läsi,
osal lis tuu tar peen mu kaan yh teis työ pa la ve rei hin sekä opas taa ja aut taa si nua etuuk sien
ha ke mi ses sa ja mah dol lis ten va li tus ten te ke mi ses sä. Koor di naat to rin pal ve lut ovat si nul le
mak sut to mia, mut ta tar peen mu kai set lää kä ri käyn nit ja lau sun not tulevat kus tan taa sinulla.

Ai kuis so siaa li työs tä voit saa da mui den pal ve luiden li säk si myös so siaa lis ta kun tou tus 
ta, jonka tavoitteena on vahvistaa so siaa lis ta toi min ta ky kyä sekä tor ju a syr jäy ty mis tä. 
So siaa lis ta kun tou tus ta suun ni tel laan yh des sä asiak kaan toi vei ta ja ta voit tei ta kuun nel -
len. Tu kea voi saa da esi mer kik si ar ki päi vän toi min nois ta suo riu tu mi seen ja elä män hal -
lin taan, sekä ihmissuhteisiin. So siaa li sel la kun tou tuk sel la tue taan myös si joit tu mis ta ja
si tou tu mis ta työelämään, koulutukseen tai kuntoutumiseen. 



Yhdessä 
kohti työelämää. 

Me olemme täällä sinua varten - ota yhteyttä, niin lähdetään yhdessä rakentamaan juuri
sinun tarpeisiin ja haaveisiin sopivaa palvelupolkua kohti tulevaisuutta.

Kaikissa työnhakuun liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä omaan työllisyysohjaajaasi.
Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön Oma Asiointi-palveluun. 
Muistathan myös ilmoittaa työnhakuusi liittyvistä muutoksista mitä pikimmiten, 
jotta asiointi olisi mahdollisimman sujuvaa ja huoletonta. 



Lue lisää -
hyödyllisiä linkkejä.

> AVO AMMATINVALINTAOHJELMA

> KYKYVIISARI

> TIE TYÖELÄMÄÄN

Monikielinen työ- ja toimintakyvyn
itsearviointimenetelmä kaikille työikäisille. 

 Itsearviointitehtävien kokonaisuus joka auttaa
arvioimaan eri ammattien soveltuvuutta. 

Tietoa, keinoja ja ratkaisuja osatyökykyisten
työssä jatkamiseen ja työllistymiseen.

> AVOIMET TYÖPAIKAT

Kajaanin kaupungin avoimet työpaikat sekä
harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikat.

https://asiointi.mol.fi/avo/responsive/front-page.xhtml
https://asiointi.mol.fi/avo/responsive/front-page.xhtml
https://sivusto.kykyviisari.fi/
https://sivusto.kykyviisari.fi/
https://tietyoelamaan.fi/
https://www.kajaani.fi/tyo-ja-elinkeino/tyopaikat/
https://www.kajaani.fi/tyo-ja-elinkeino/tyopaikat/

