Saura-säätiö

Katse tulevaisuuteen!
Hakeutuminen

Kuntoutuja täyttää kuntoutushakemuksen
(KU101) ja liittää siihen alkuperäisen
hoitavan lääkärin kirjoittaman B-lääkärilausunnon, jossa on perusteet ja tavoitteet
kuntoutukselle. Nämä asiakirjat kuntoutuja
toimittaa Kelaan. Kela auttaa valitsemaan
soveltuvan palvelulinjan, joka sopii parhaiten
kuntoutujan sen hetkiseen tilanteeseen.
Ruokailu

Saura-säätiö järjestää kuntoutujalle
kuntoutuksen aikaisen ruokailun.
Majoitus

Palveluntuottaja järjestää kuntoutuksen
aikana majoituksen ja täysihoidon niille
kuntoutujille, joille päivittäinen kulkeminen
kotoa ei ole tarkoituksenmukaista, esim.
pitkien matkojen ja/tai hankalien
kulkuyhteyksien vuoksi. Majoitus ja
täysihoito voidaan järjestää edellä mainituilla
perusteilla myös viikonloppuna.

Saura-säätiö toimii alueellisena työhön
kuntoutuksenkeskuksena, jonka
tarkoituksena on yksilö- ryhmä- ja
työvalmennuksen keinoin asiakkaiden
1) palvelutarpeen arviointi
2) osallisuuden lisääminen
4) kuntoutuksen tukeminen
3) osaamisen vahvistaminen
4) työllistymisen edistäminen
Saura–säätiön työhön kuntoutuspalvelut
ovat lähtökohtaisesti asiakaslähtöisesti
räätälöityjä palveluita. Työhön kuntoutusja ohjauspalvelut ovat yksilölliset tarpeet
huomioivaa sopimukseen ja luottamukseen
perustuvaa tavoitteellista toimintaa.
Kela on valinnut Saura-säätiön tuottamaan
ammatillisena kuntoutuksena toteutettavia
työllistymistä edistäviä ammatillisen
kuntoutuksen palveluista vuosille
2017 - 2020.
Lisätietoa: www.kela.fi /tyollistymistaedistava-kuntoutus

Ota yhteyttä
Katja Hannula
Työhönvalmentaja
PUHELIN: 040 140 9020
SÄHKÖPOSTI:

KATJA.HANNULA@SAURASAATIO.FI

INTERNET: WWW.SAURASAATIO.FI

SAURA-SÄÄTIÖ
Seminaarinkatu 10
98120 KEMIJÄRVI

Kohderyhmä
Henkilöt, joiden sairaus tai vamma ja muu
kokonaistilanne aiheuttavat tai niiden
arvioidaan lähivuosina aiheuttavan työ- tai
opiskelukyvyn ja ansiomahdollisuuksien
olennaisen heikentymisen.
Valintakriteerit
Ennen kuntoutuksen aloittamista on
terveydenhuolto selvittänyt riittävästi
kuntoutujan työ- tai opiskelukykyyn
vaikuttavia tekijöitä. Selvitysten on oltava
ajantasaisia ja vastattava mahdollisimman
hyvin kuntoutujan nykytilaa. Kuntoutujan
hoidon on oltava sellaisessa vaiheessa, että
kuntoutujan on mahdollista sitoutua
kuntoutukseen.
Toteutus

KELAN
TYÖLLISTYMISTÄ
EDISTÄVÄ
AMMATILLINEN
KUNTOUTUS
Työllistymistä edistävä ammatillinen
kuntoutus on Kelan järjestämää ja
rahoittamaa kuntoutusta.
Kuntoutuja voi hakea matkakorvauksia
ja kuntoutusrahaa Kelalta.

Työllistymistä edistävä kuntoutus sisältää

kolme vaihtoehtoista palvelulinjaa
Työkokeilu
Soveltuu kuntoutujalle, jonka tavoitteena on

ulkopuolisten työpaikkojen työtä kokeilemalla
varmistaa ammatillinen urasuunnitelma,
konkreettinen työtavoite tai opiskeluala.
Työkokeilu kestää 3 - 6 kuukautta ja
työkokeilu voi jatkua työhönvalmennuksena.
Työhönvalmennus
Soveltuu kuntoutujalle, jonka tavoitteena on

vakiinnuttaa asema valitsemassaan työssä
palkkatyösuhteessa ulkopuolisessa työpaikassa. Työhönvalmennus kestää
3 - 21 kuukautta.

Työkokeilu ja työhönvalmennus
Soveltuu kuntoutujalle, joka tarvitsee

runsaasti työhönvalmentajien tukea
uratavoitteiden, työkykyä vastaavien
ammattialojen, soveltuvien työnkuvien ja
työpaikkojen täsmentämisessä ennen
ulkopuoliseen työpaikkaan siirtymistä.
Työkokeilu ja työhönvalmennus kestää
6 - 26 kuukautta.
Kuntoutuksen toteuttaa yhdessä
kuntoutujan kanssa työpari, jotka ovat
työhönvalmentajia. Toinen
työhönvalmentajista on omaohjaaja, joka
toimii koko kuntoutusprosessin ajan
kuntoutujan yhdyshenkilönä.
Rakenne
Kuntoutusta on keskimäärin 5pv/vko ja
pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin.
Kuntoutuspäivän pituus on keskimäärin 6
tuntia.

