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Ammatillinen kuntoutusselvitys maahanmuuttajille sisältäen 
suomen kielen arvion ja verkostotyön (Kela, TE-palvelut, sosi-
aalitoimi, palveluntuottajat ym.) 

Maahanmuuttajien ammatillinen MAHKU-kurssi 

oppimaan 
oppiminen 

kuntoutuksen 
käsite ja aja-

tusmallit 

työ- ja toi-
mintakyky 

työ 
kuntouttaa 

terveyskunto työelämän 
säännöt 

oma vertaisoppi-
mista

digitaidot
haltuun

suomen kielen 
opetusta työharjoittelu 

yrittäjyyden 
tuki 

Kesto: 130 vrk. 

8 viikkoa työharjoittelu (sis. yksi ryhmäpäivä)

3 viikkoa avojakso 

1 viikkoa avojakso 

 6 viikkoa avojakso 

8 viikkoa työharjoittelu (sis. yksi ryhmäpäivä)

omatoimijuus

Maahanmuuttajien ammatillisen 
kuntoutuksen polku kohti työelämää 

oppimaan 
oppiminen 

vertaisoppimista 
Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK) voi 
tarvittaessa toimia jatkopolkuna kohti työelämää. 

www.verve.fi 

Liite 1. Maahanmuuttajien ammatillisen kuntoutuksen polku kohti työelämää.
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Ammatillinen kuntoutusselvitys (=AKSE), maahanmuuttajille 
tarvittaessa tulkkiavusteisena 

Maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden terveydentilassa on lääkärinlausunnoista huoli-
matta selvittämättömiä sairauksia ja psyykkisiä haasteita, jotka eivät ole hoitotasapainos-
sa. Asiakkaiden kokonaistilanteissa on myös muita keskeneräisiä tai hoitamattomia asioita, 
esim. sosiaalinen tilanne tai asuminen, joita edistetään moniammatillisen työryhmän avulla. 
Suomen kielen osaamisen nykyinen taso arvioidaan/testataan joko suomen kielen arvioijan 
tai S2-opettajan avulla. Psykologisia testejä sovelletaan maahanmuuttajille, joiden suomen 
kieli on kehittymässä, ja myös oppimisvalmiudet sekä IT-taidot selvitetään. Näillä tiedoilla 
räätälöidään asiakasta parhaiten palveleva jatkopolku. 

Jatkopalvelun suunnittelu ja hakeminen tehdään viimeistään AKSE:n seurantapäivien puit-
teissa verkostotyönä eri toimijoiden kanssa, esim. Kela, TE-palvelut, sosiaalitoimi, koulutus-
tahot ja/tai palveluntuottajat. 

Maahanmuuttajien ammatillinen MAHKU-kurssi 

TAITO-kurssia pidemmät avojaksot mahdollistavat selkokielisen ja riittävän kattavan ohjel-
man sekä enemmän aikaa asioiden perusteelliseen käsittelyyn ja harjoittelupaikkojen ha-
kemiselle. Jotta osatyökykyisellä ja suomea heikommin osaavalla maahanmuuttajalla olisi 
edellytykset kiinnittyä työelämään, asiakasta pitää tukea monella eri osa-alueella ja luoda 
yhteistä näkemystä työkyvystä sekä sen ylläpitämisestä ja edistämisestä. Kahdeksan viikon 
harjoittelujaksojen puolivälissä on ryhmämuotoinen avopäivä, jotta asiakkaat saavat jakaa 
kokemuksiaan ja voimme yhdessä käsitellä harjoittelussa esille nousseita kysymyksiä. 

Teemat 

Kurssi noudattaa TAITO-kurssien sisältöä, mutta lisäpanostuksena on oppimaan oppiminen, 
kuntoutuksen käsite ja sen taustalla olevat ajatusmallit, omatoimijuus, työ- ja toimintakyky 
sekä terveyskunto. Työharjoittelun ohella käymme läpi työelämän sääntöjä ja käytänteitä 
sekä ammattitietoutta, koulutusvaihtoehtoja ja luomme oman osaamisprofiilin. Avojaksojen 
pääpaino on ryhmäkuntoutuksessa, jolloin ryhmän tuki edistää vertaisoppimista. 

Suomen kielen opetus 

Avojaksoilla on suomen kielen ryhmäopetusta 2 krt/vko. Opetuksessa panostetaan toistu-
vien työelämän arkitilanteiden hiomiseen ja suomen kielen puhumisen harjoitteluun. Tämän 
lisäksi tarjolla on yksilöopetusta työharjoittelun ja omatoimisen oppimisen tukemiseksi 10 t/ 
kurssi. Tulkkitunteja varataan 30 t/kurssi työryhmän yksilötapaamisia, kuntoutuslomakkei-
den hyödyntämistä, sekä verkosto- ja työnantajakeskusteluja varten. 

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK) voi tarvittaessa toimia jatkopolkuna 
kohti työelämää. 

www.verve.fi 
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Maahanmuuttajien ammatillinen kuntoutuspalvelu

Arviointi ja tavoitteiden asettaminen

Moniammatillisen tiimin tuki

Asiakas

Läheisten tuki

Tavoite on realistinen ja 
saavutettavissa

Tavoite on  
merkityksellinen ja tärkeä

Asiakas on sitoutunut 
tavoitteeseen

Tavoite on mahdollista 
aikatauluttaa

Palvelutarpeen 
arviointi

Sitoutuminen 
prosessiin Tavoitteiden

 asettaminen 

Yhdenvertaisuus ja  
osallisuus yhteiskunnassa

ARVIOINTI:
• Kattava alkukartoitus
• Mahdollisuudet ja haasteet
• Voimavarat ja vahvuudet
• Osallistaminen ja motivointi
• Riittävä toimintakyky
• Oikea-aikaisuus
• Jatko-ohjaus tarkoituksenmukaiseen palveluun tarvittaessa

Alanko, toim. Maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishanke. Kehittämistä, kokeilua, kohtaamisia 
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ALKUKARTOITUS

TYÖHÖNVALMENTAJA

• kartoittaa koulutus- ja työhistoriaa, ammatillista osaamista,
vahvuuksia, pystyvyyttä ja toiveita

• selvittää koulutus- ja työmahdollisuuksia

• tarjoaa tietoa ja tietolähteitä työelämän mahdollisuuksista.

Alkukartoituksen pohjalta tehdään suunnitelma, ketä moniammatil-
lisen tiimin jäseniä on hyödyllistä tavata ja sovitaan aikataulu.

PSYKOLOGI

Haastattelee ja 
arvioi asiak-
kaan 
tilannetta. 
Arvioi toi-
mintakyvyn 
psyykkisiä 
edellytyksiä ja 
kuntoutumismahdolli-
suuksia. Esittää näistä 
yhteenvedon. ( jatko-
tapaamiset tarpeen 
mukaan)

SOSIAALIALAN 
ASIANTUNTIJA
Haastattelee ja arvioi 
asiakkaan  tilannetta. 
Kerää tarkennettua 
tietoa elämäntilan-
teesta, sosiaalisen 
toimintakyvyn edel-
lytyksistä ja muista 
mahdollisista työl-
listymisen esteistä, 
sekä antaa tietoa 

myös muiden 
toimijoiden 
palveluista. 
Esittää näistä 
yhteenvedon. 
( jatkotapaa-
miset tarpeen 
mukaan )

SUOMEN KIELEN 
OPETTAJA
Kartoittaa suomen 
kielen taidot ja 
suunnittelee 
valmennus-
prosessia 
asiakkaan 
kanssa.

Alkukartoitus 

LÄÄKÄRI

Arvioi terveydentilaa, 
työ- ja toimintakykyä 
sekä ottaa kantaa sai-
rauksien aiheuttamiin 
rajoitteisiin. Arvioi 
lääketieteellisten 
lisäselvitysten ja hoi-
don tarvetta. Esittää 
yhteenvedon näistä.

Alanko, toim. Maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishanke. Kehittämistä, kokeilua, kohtaamisia 
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Tavoitteiden asettaminen

TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN

Tavoite on selkeästi määritelty ja merkityksellinen. 
Mitä halutaan muuttaa? Miksi tavoite on tärkeä?

On tärkeää, että asiakas ymmärtää mitä ja miksi tavoitteet asetetaan. 
Kun tavoitteet on määritelty, sovitaan, miten niihin voidaan päästä 
kuntoutuksen keinoin ja milloin tavoitteita arvioidaan. 

Asiakkaan motivaatio ja sitoutuminen ovat avainasemassa tavoitteiden 
asettamisessa ja niiden saavuttamisessa.

Tavoite on 
mielekäs ja 
houkutteleva. 

Mitä hyvää muutok-
sesta seuraa?

Tavoite on 
saavutettavissa. 

Kuinka voi 
saavuttaa sen? 

Mikä on seuraava 
askel kohti 
muutosta?

Tavoite on mahdol-
linen aikatauluttaa. 
Tavoitteen saavut-
tamiselle asetetaan 
päivämäärä. 

Miltä tuntuu, 
kun tavoite on 
saavutettu? 

Mikä on elämässä 
toisin? 

Alanko, toim. Maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishanke. Kehittämistä, kokeilua, kohtaamisia 
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Maahanmuuttaja-asiakas työllistymistä 
edistävässä ammatillisessa kuntoutuksessa (TEAK)

Maahanmuuttajien ammatillisen kuntoutuksen palvelu

Työhönvalmentaja

Asiakas

Suomen kielen valmentaja

Realistinen tavoite

Kuntoutukseen  
sitoutuminen

Motivaatio

Kokonaisuuden  
sisäistäminen

Yhdenvertaisuus ja  
osallisuus yhteiskunnassaRiittävät tulkkipalvelut

Kielitietoinen ohjaus

Kulttuurisensitiivinen 
työote  

1. Suunnittelu

2. Kartoitus

3. Työn etsintä

5. Kuntoutuksen
päättäminen

4. Työkokeilu
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Tavoite = yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa

Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on tukea 
yksilöllisesti asiakkaan pääsyä koko- tai osa-aikaiseen palkkatyöhön 
avoimille työmarkkinoille sekä tukea asiakasta urasuunnitelman teossa ja 
alavaihtoehtojen valinnassa sekä ammattialan työn soveltuvuuden varmis-
tamisessa.  

• Riittävät tulkkipalvelut: 100 h

• Kielitietoinen ohjaus: tuetaan yhteisymmärrystä kiinnit-
tämällä huomiota käytettävään kieleen ja arvostamalla
monikielisyyttä

• Kulttuurisensitiivinen työote: tietoa, taitoa ja tahtoa sekä
arvostavaa vuorovaikutusta

Maahanmuuttaja-asiakas työllistymistä 
edistävässä ammatillisessa kuntoutuksessa (TEAK)

Alanko, toim. Maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishanke. Kehittämistä, kokeilua, kohtaamisia 
ja taitojen vahvistumista. Helsinki: Kela, Kuntoutusta kehittämässä 24, 2020. LIITTEET.



Prosessin eteneminen:

Työhönvalmennus Suomen kielen valmennus

1. Kuntoutuksen suunnittelu
• Tavoite: tutustuminen ja luottamuksen rakentaminen,

sitouttaminen kuntoutukseen, alustavan työllistymiseen 
tähtäävän suunnitelman tekeminen

• Menetelmät: yksilö- ja ryhmävalmennus, tulkki tarvit-
taessa 

Yksilövalmennus: Alustava työllistymiseen tähtäävä
suunnitelma 

Ryhmävalmennus: Työkokeilun rakenne, sisältö ja
perusteet. Sitouttaminen omaan prosessiin, Kelan ar-
viointi- ja mittauslomakkeiden täyttäminen arvioinnin 
tulosten hyödyntäminen kuntoutuksen suunnittelussa.

• Työvälineet: Omat tavoitteet (GAS), Elämänlaatumittari
(WHOQOL-BREF), Työkykykysymykset, Ennakkokysely-
lomake

1. Kuntoutuksen suunnittelu
• Tavoite: tutustuminen ja luottamuksellisen opiskeluilma-

piirin luominen, kielitaitotason selvittäminen, sopivan 
opiskelumateriaalin löytäminen.

• Menetelmät: Asiakkaan esitietoihin tutustuminen ja mah-
dollisten todistusten ym. hankkiminen.

Kielitesti, suullinen ja kirjallinen kielitaito
• Työvälineet: haastattelulomake, valmiit, eritasoiset testi-

aineistot

2. Taitojen ja työn vaihtoehtojen kartoitus
• Tavoite: asiakkaan taitojen ja osaamisen kartoitus,

soveltuvien ammattialojen sekä työnkuvien löytyminen
• Menetelmät: yksilö- ja ryhmävalmennus, tulkki tarvit-

taessa 

Yksilövalmennus: GAS-tavoitelomakkeen täyttäminen
loppuun

2. Taitojen ja työn vaihtoehtojen kartoitus
• Tavoite: kannustava ja innostava ilmapiiri, jossa laajenne-

taan suomen kielen käyttötapoja 
• Menetelmät: lähivalmennus, teemojen integrointi työ-

hönvalmennuksen teemoihin 
• Työvälineet: funktionaalisen kielikäsityksen mukainen

oppimisympäristö ja -materiaali

Ryhmävalmennus: CV:n muokkaus
• Työvälineet: Omat tavoitteet (GAS), Kykyviisari

3. Työn etsintä
• Tavoite: työkokeilupaikan löytyminen
• Menetelmät: Yksilövalmennus, tulkki tarvittaessa

Yksilövalmennus: Työpaikkojen etsintä, yhteydenotot
työnantajiin, itsenäiset tehtävät, vertaistuki

• Työvälineet: kirjalliset tehtävät

3. Työn etsintä
• Tavoite: suomen kielen käyttäminen monipuolisesti sekä

työnhaussa että suomalaiseen työelämään tutustumi-
sessa.

• Menetelmät: lähivalmennus, mahdollisesti ryhmätoimin-
taa

• Työvälineet: mahdollisimman aito materiaali (tekstit,
videot ym.) sekä valmentajan valitsema ja muokkaama 
materiaali.

4. Työssä tukeminen ja tuen asteittainen
vähentäminen
• Tavoite: kohti itsenäistä työskentelyä, ammatillisen

työkokemuksen ja taidon hankkiminen, suomalaiseen 
työkulttuuriin perehtyminen 

• Menetelmät: Yksilövalmennus, yhteistyö työnantajan
sekä työyhteisön kanssa, työkokeilusopimuksen teko, 
verkostoyhteistyö, perehdytys, säännölliset työpaikka-
käynnit ja yhteydenotot, tulkki tarvittaessa

• Työvälineet: Perehdytyslomake, valmennuspäiväkirja-
pohja, valmentajan laatima ja/tai työpaikalta kokoama 

4. Työssä tukeminen ja tuen asteittainen
vähentäminen
• Tavoite: työtehtäviin perehdyttäminen, työtehtävien

monipuolistaminen, työyhteisön sitouttaminen.
• Menetelmät: suomen kielen valmennus työpaikalla,

havainnointi, simultaani-, lähi- ja etävalmennus. Aika-
tauluista sovitaan ohjaajan kanssa. Valmennus (esim. 
2,5 tuntia/kerta) sisältää simultaani- tai lähivalmennusta 
1,5 tuntia ja 1 tunti etävalmennusta. Etävalmennukses-
sa keskitytään simultaani- ja lähivalmennuksessa esille 
nousseisiin asioihin (esim. sanasto, fraasit, rakenteet). 

materiaali (esim. työohjeet)  • Työvälineet: havainnointilomake, valmentajan laatima ja/
tai työpaikalta kokoama materiaali (esim. työohjeet ym.) 
sekä yksilölliset tehtävät.

5. Kuntoutuksen päättäminen
• Tavoite: tavoitteiden toteutuminen, jatkosuunnitelma
• Menetelmät: Yksilökeskustelu, täytetään Kelan arvioin-

ti- ja mittauslomakkeet, tulkki tarvittaessa
• Työvälineet: Omat tavoitteet (GAS), Elämänlaatumittari

(WHOQOL-BREF), Työkykykysymykset, Kykyviisari

5. Kuntoutuksen päättäminen
• Tavoite: kielitaitotason kartoitus, jatko-ohjaus.
• Menetelmät: eri osa-alueiden testaus, palautekeskustelu.
• Työvälineet: valmiit testimateriaalit.

Alanko, toim. Maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishanke. Kehittämistä, kokeilua, kohtaamisia 
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Maahanmuuttajien ammatillinen kuntoutuspalvelu

Maahanmuuttaja-asiakkaan sosiaaliturva Työllistymistä 
edistävässä ammatillisessa kuntoutuksessa (TEAK)

Sosiaalialan asiantuntija

Asiakas

Tulkki

Elämäntilanne tukee 
kuntoutusta

Asiakkaan  
kokonaistilanteen kartoitus

Verkostoyhteistyö

Jatkuva tuki

Yhdenvertaisuus ja  
osallisuus yhteiskunnassa

Sosiaalisen ja taloudellisen 
tilanteen kartoitus

Liite 4. Maahanmuuttaja-asiakkaan sosiaaliturva Työllistymistä edistävässä ammatillisessa kuntoutuksessa (TEAK).
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SOSIAALIALAN ASIANTUNTIJA 

• Arvioi ja kartoittaa yhdessä asiakkaan kanssa tämän elämäntilanteen sekä
talouteen ja toimeentuloon liittyvät asiat

Kuntoutuksen alussa yksilölliset tapaamiset asiakkaan kanssa, 
joiden aikana kartoitetaan asiakkaan kokonaistilanne.  
On tarvittaessa yhteydessä asiakkaan toimeentuloon liittyviin  
tahoihin (mm. Kela, työttömyyskassa, sosiaalivirasto). 

• Ohjeistaa ja auttaa asiakasta arjen hallinnassa mm. asunto- ja talous-
asioihin liittyen

Tarvittaessa auttaa asiakasta hakemaan asuntoa tai tekemään 
toimeentuloon liittyviä hakemuksia (mm. kuntoutusmatkat,  
kuntoutusraha).

• Tekee yhteistyötä asiakkaan sosiaali- ja terveyspalveluverkoston kanssa
Tilanteen vaatiessa tekee yhteistyötä asiakkaan luvalla hänen 
verkostonsa kanssa. 

• Tukee asiakasta koko kuntoutuksen ajan
Jos asiakkaan asunto- ja talousasiat eivät ole kunnossa on hänen 
vaikea motivoitua kuntoutukseensa. Sosiaalialan asiantuntijan  
tuella varmistetaan, että asiakas pystyy sitoutumaan ja keskitty- 

 mään kuntoutukseensa. 

• Käyttää tulkkia asiakkaan sosiaaliturvaan liittyvässä elämäntilanteen
arvioinnissa ja kartoituksessa

Sosiaalityö maahanmuuttajien Työllistymistä  
edistävässä ammatillisessa kuntoutuksessa (TEAK)

Alanko, toim. Maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishanke. Kehittämistä, kokeilua, kohtaamisia 
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Maahanmuuttajataustaisen asiakkaan 
ammatilliseen kuntoutukseen ohjautuminen

Suostumus

B-lausunto

Hakemus

verkosto

asiakas
omaohjaaja

työpari

3 – 16  viikkoa  
kuntoutuksen

aloitukseen

Ohjaus
oikeaan

palveluun

Alanko, toim. Maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishanke. Kehittämistä, kokeilua, kohtaamisia 
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Maahanmuuttajataustaisen asiakkaan ammatilliseen 
kuntoutukseen ohjautuminen

Prosessikuvaus

Asiakas täyttää hakemuslomakkeen yhdessä Mahku-kuntoutukseen 
ohjaavan tahon kanssa. Hakemuksen liitteeksi toimitetaan lääkärin 
B-lausunto, josta ilmenee asiakkaan nykytilanne. B-lausunto on enintään 
vuoden vanha, kuitenkin mahdollisimman ajantasainen lausunto. 
Hakemuksen liitteenä on myös suostumus tietojenvaihtoon verkoston ja 
palveluntuottajan välillä arviointi- ja ohjauspäivää varten. Arviointi- ja 
ohjauspäivän jälkeen asiakkaalle joko myönnetään Mahku-kuntoutus 
tai hänet ohjataan yhdessä hänelle sopivampaan ja ajankohtaisempaan 
palveluun.

Yhteydenpito palvelutuottajan ja verkoston välillä tarpeen mukaan 
hakeutumiseen tai Mahku-kuntoutusprosessiin liittyvistä kysymyksistä 
keskustelemisen mahdollistamiseksi. Arviointi- ja ohjauspäivän 
sopimiseksi yhteydenpitomahdollisuus palveluntuottajan ja verkoston 
välillä. 

Arviointi- ja ohjauspäivä tapahtuu palveluntuottajan tiloissa, jossa 
kokoontuvat Mahku-kuntoutukseen hakeutunut asiakas, asiakkaan 
omaohjaaja ja työhönvalmentaja omaohjaajan työparina sekä lähettävän 
tahon edustaja osana asiakkaan verkostoa. Omaohjaajan ja työparin 
koulutustausta ja osaaminen ovat toisiaan täydentäviä, esimerkiksi 
sosionomi – työterveyshoitaja tai toimintaterapeutti – sairaanhoitaja. 

Arviointipäivän aamupäivän aikana kokoontuvat asiakas, omaohjaaja ja 
työhönvalmentaja palveluntuottajan tiloissa. Aamupäivällä on tarkoitus 
selvittää B-lausunnon ja keskustelujen pohjalta asiakkaan ajankohtaista 
terveystilannetta, elämäntilannetta, kielitaitoa sekä motivaatiota 
maahanmuuttajille suunnatun ammatillisen kuntoutuksen aloittamiseen. 
Aamupäivän keskustelujen jälkeen on lounastauko.

Arviointipäivän iltapäivään tulee mukaan asiakkaan, omaohjaajan 
ja työhönvalmentajan lisäksi asiakkaan lähettävän tahon edustaja 
osana asiakkaan verkostoa. Keskustelu jatkuu Mahku-kuntoutukseen 
hakeutumisesta, motivaatiosta sekä ajankohtaisesta terveys- sekä 
elämäntilanteen sopivuudesta kuntoutuksen aloittamiseksi. Päivän 
loppupuolella tehdään yhdessä suositus Kelaan Mahku-kuntoutuksen 
aloittamisesta 3 – 16 viikon kuluessa tai ohjautuminen asiakkaalle 
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sopivampaan palveluun. Arviointi- ja ohjauspäivästä kirjoitetaan lyhyt 
kirjallinen yhteenveto. Palveluntuottaja ottaa yhteyden Kelan Mahku-
vastaavaan päivän päätteeksi arviointi- ja ohjauspäivässä sovitusta 
asiakkaan kuntoutussuosituksesta. Kelan Mahku-vastaava kyseiseltä 
Erva-alueelta vahvistaa Mahku-kuntoutuspäätöksen palveluntuottajalle. 

Mahku-kuntoutusprosessi voi alkaa arviointi- ja ohjauspäivän 
jälkeen aikaisintaan kolmen (3) viikon kuluttua ja viimeistään 16 
viikon kuluttua. Mikäli Mahku-asiakkaalla ei ole terveydellisiä tai 
muita elämäntilanteesta johtuvia esteitä, niin hänet voidaan kutsua 
kuntoutuksen aloitukseen, suunnitteluun kolmen (3) viikon kuluttua. 
Mikäli Mahku-asiakkaalla on keskeneräisiä terveysselvityksiä tai 
elämäntilanteesta johtuvia epäselvyyksiä, voidaan aloitus sopia 3 – 16 
viikon välille. Arvioitu aloitusajankohta arvioidaan yhdessä asiakkaan, 
verkoston edustajan, omaohjaajan ja työhönvalmentajan kanssa. 
Aloitusta voidaan siirtää esimerkiksi sovitusta 8 viikosta 12 viikkoon, 
mikäli asioiden selvitys on yhä kesken. 

Mahku-jatkohakemukset 60 + 60

Asiakkaalla on mahdollisuus hakea jatkoa kuntoutukselle 60 
päivää ja toiset 60 päivää, mikäli työhönvalmennuspaikassa 
on työllistymismahdollisuus. Seurannat toteutuvat viimeisen 
työhönvalmennusjakson päättyessä. 
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Maahanmuuttajataustaisen asiakkaan 
ammatillinen kuntoutusprosessi
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) KUNTOUTUKSEN SUUNNITTELU 3 PV

1. päivä
Asiakas
Omaohjaaja
Työhönvalmentaja
S2-opettaja

2. päivä
Kielitestaus

3. päivä
Moniammatillisen
tiimin suunnittelma

Lääkäri
Psykologi 
Sosiaalityöntekijä

KARTOITUS JA TYÖNETSINTÄ 9– 27 PV

48 PV 

TYÖKOKEILUA

36 PV 

TYÖHÖNVALMENNUSTA

KONSULTAATIO-
MAHDOLLISUUS 
0 – 5 käyntikertaa

• lääkäri
• psykologi

• sosiaalityöntekijä
• fysioterapeutti

KUNTOUTUKSEN PÄÄTÖS 3 PV

Työpaikka + verkosto Kielitesti + tulokset Omaohjaaja
Kuntoutuspalaute

JATKOSUUNNITELMAT

SEURANTA 6 KK
• 1 – 3 kertaa
• 1 päivä, 5 h
• 1 – 2 käyntiä

1 – 2 h / soitto
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Maahanmuuttajataustaisen asiakkaan ammatillinen 
kuntoutusprosessi

Prosessikuvaus

Mahku-kuntoutus 120 päivää käynnistyy kolmipäiväisellä 
kuntoutuksen suunnittelulla. Ensimmäisenä päivänä asiakkaan 
kuntoutusta suunnittelevat omaohjaaja, työhönvalmentaja sekä 
suomen kielen (S2) -opettaja yhdessä asiakkaan kanssa. Ammatillisen 
kuntoutussuunnitelman liitteeksi kirjoitetaan suomen kielen opetuksen 
suunnitelma. Asiakasta ohjataan myös seuraavana päivänä toteutuvaa 
kielitestiä varten. Toisena päivänä asiakas käy kielitestissä, esimerkiksi 
Testipisteen tiloissa Helsingissä. Kielitestauspäivä on myös asiakkaan 
aktivoitumisen päivä, kun hän etsii ja löytää sopivan kulkureitin kotoaan 
testauspaikkaan. Kolmantena päivänä asiakas käy alkutarkastuksessa 
lääkärin, psykologin ja sosiaalityöntekijän luona, jotka kirjoittavat 
käynnistä lyhyen ja ajankohtaisen yhteenvedon, joka liitetään 
asiakkaan ammatilliseen kuntoutussuunnitelmaan. Alkutarkastusten 
päätteeksi pidetään yhteistyökokous, johon osallistuvat lääkäri, 
psykologi, sosiaalityöntekijä, omaohjaaja, työhönvalmentaja sekä S2-
opettaja. Yhteistyökokouksessa suunnitellaan asiakkaan mahdollisia 
konsultaatiotarpeita lääkärin, psykologin, sosiaalityöntekijän tai 
jonkin muun asiantuntijan (fysioterapeutti, toimintaterapeutti, 
työterveyshoitaja) luona kuntoutuksen aikana. Käyntikertoja voi olla 
0 – 5 kertaa kullekin asiakkaalle yhteensä, tarpeen mukaan. Asiakkaan 
kirjallinen kuntoutussuunnitelma laaditaan yhteistyökokouksen loputtua. 
Mahku-asiantuntijatiimi voi kokoontua tarpeen mukaan 1 – 2 kertaa 
kuukaudessa päivittämään asiakkaiden suunnitelmia. Verkostoa voidaan 
tavata tarpeen mukaan 1 – 3 kertaa työkokeilun ja työhönvalmennuksen 
aikana. 

Tulkkipalvelua varataan ja käytetään asiakkaan kielitaito, ymmärtämisen 
taso ja ajankohtainen tilanne huomioiden, tarpeen mukaan kuntoutuksen 
suunnittelusta päätökseen ja seurantaan saakka. Tulkkia voidaan tilata 
1 –  5 tunnin ajaksi palveluntuottajan tiloihin, verkostotapaamisiin tai 
työpaikkakäynneille. Kuntoutuksen siirtymät ovat erityisen otollisia 
tulkkauksen tarvekohtia, esimerkiksi työkokeilun aloittaminen, uuteen 
työhönvalmennuspaikkaan vaihtaminen, päätösvaiheessa työpaikalla 
työllistymisestä keskusteleminen sekä jatkosuunnitelmien varmistaminen 
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myös seurantavaiheeseen edetessä. Tulkkivarauksissa toivotaan 
asiakkaiden toiveiden huomioimista.

Suomen opetusta toteutetaan jokaisen asiakkaan tarpeen mukaan 10 – 40 
päivää Mahku-kuntoutuksen aikana. Opetusta tapahtuu kuntoutuksen 
suunnitteluvaiheesta päätösvaiheeseen saakka 2 – 4 päivää kuukaudessa 
asiakkaan tarpeet ja työkokeilupaikan tilanne huomioiden. Opetus voi 
tapahtua joko palvelutuottajan tiloissa tai työkokeilupaikassa päivän 
opetuskertoina. Opetus voi tapahtua yksilöllisesti tai pienryhmissä  
(1 – 4 asiakasta). 

Asiakkaan kuntoutusprosessi jatkuu suoraan taitojen ja työvaihtoehtojen 
kartoittamiseen sekä työkokeilupaikan etsintään. Päiviä ei ole jaoteltu, 
vaan Mahku-kuntoutuksessa edetään asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 
Mikäli kartoitusta tarvitaan enemmän, siihen käytetään enemmän aikaa 
ja työnetsintään siirrytään joustavasti. Kartoituksen ja työnetsinnän 
vaiheisiin osallistuvat omaohjaaja ja työhönvalmentaja yhdessä 
asiakkaan kanssa.

Asiakkaan työkokeilu voi kestää enintään 48 päivää, jonka jatkoksi 
työhönvalmennus voi kestää enintään 36 päivää. Työkokeilussa 
voidaan käyttää joustoa 3 – 5 päivää viikossa, 5 – 8 tuntia päivässä. 
Työpaikkakäyntejä tehdään 1 – 4 kertaa kuukaudessa, huomioiden 
asiakkaan tarpeet ja työpaikan tilanteet. Työpaikkakäynneillä tuetaan 
myös työyhteisöä ja työpaikkaohjaajaa asiakkaan ohjaamisessa. 
Työhönvalmennuksen loppupuolella pidetään päätöskeskustelu 
työpaikalla. Toinen tapaaminen on mahdollista järjestää vielä 
päätöspäivänä palveluntuottajan tiloissa tai työpaikalla, jos 
työllistymiseen liittyviä asioita on tarpeen edistää. 

Kuntoutuksen päätös kestää kolme (3) päivää. Ensimmäisenä päivänä 
asiakkaan kanssa voi kokoontua tarpeen mukaan työnantajan edustaja 
tai asiakkaan verkostoa yhdessä omaohjaajan kanssa. Tapaamiset 
voivat tapahtua palveluntuottajan toimitiloissa, verkoston luona tai 
työpaikalla erikseen sovittuna aikana. Toisena päivänä asiakas käy 
suomen kielitestissä. Kolmantena päivänä S2-opettaja keskustelee 
asiakkaan kanssa suomen opetuksesta ja käy hänen kanssaan läpi 
suomen opetuksen yhteenvedon sekä kannustaa kielen opiskelemiseen 
jatkossakin. S2-opettaja kirjoittaa palautteeseen kielenopetuksen 
osuuden. Kielitestin tulokset katsotaan yhdessä läpi asiakkaan 
kanssa ja tulostetaan asiakkaalle kielitestistä todistus. Omaohjaaja 
ja työpari laativat asiakkaalle ammatilliset jatkosuunnitelmat. 
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Kuntoutuksesta laaditaan palaute, jossa kuvataan koko ammatillisen 
kuntoutuksen prosessi, kielenopetuksen ja työssäoppimisen vaiheet. 
Palautteeseen liitetään myös asiantuntijoiden lausunnot mahdollisista 
konsultaatiokäynneistä kuntoutusprosessin aikana. 

Mahku-kuntoutuksen seurannat tapahtuvat kuntoutuksen päättymisen 
jälkeisen kuuden (6) kuukauden aikana. Seurantoja voi olla 1 – 3 kertaa, 
joista yksi on viisituntinen seurantapäivä palveluntuottajan tiloissa ja 
toteutuu 1 – 6 kuukauden kuluttua kuntoutuksen päättymisen jälkeen. 
Seurantapäivässä voi olla 1 – 4 asiakasta, jolloin jokaisella on yksilöllinen 
tapaamisaika. Seurannoista 1 – 2 on lyhyitä käyntejä palveluntuottajan 
tiloissa tai työpaikalla, kestoltaan 1 – 2 tuntia. Lyhyet seurannat voidaan 
toteuttaa myös puhelin- tai videoyhteydellä tarpeen mukaan. 
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Maahanmuuttajataustaisen asiakkaan 
ammatillisen kuntoutuksen polku 

AKS 3 pv 
(ammatillinen 
kuntoutusselvitys) 

AKS-PLUS 
8 pv 

verkosto-
palaveri 

Terveydentilan 
selvittely + hoito 

Mahku TEAK 
(Maahanmuuttajien 
työllistymistä 
edistävä 
ammatillinen 
kuntoutus) 

Koulutus 

Suomen kielen 
opiskelu 

Muu 
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Maahanmuuttajataustaisen asiakkaan 
ammatillisen kuntoutuksen polku 

AKS (alkuvaihe) 
• Kesto  3  pv
• Normaali  hakumenettely  (B-lausunto,

ammatillisen  kuntoutuksen  hakemus)
• AKS-alkuvaiheen  toteutus  nykyisen

palvelukuvauksen  mukaisesti
• Toteutus  yksilöllisesti  sekä  pienryhmissä
• Kokonaistilanteen  selvittely,  alkukartoitus
• Moniammatillinen  tiimi  (lääkäri,  sosionomi,

psykologi,  työelämäasiantuntija)
• Tulkin  käyttö  asiakkaan  tarpeen  mukaan
• Tarvittavien  asiakirjojen  tilaus  hoitotaholta

tai  muualta  verkostosta
• Alkuvaiheen  selvittelyiden  perusteella

arvioidaan  AKS-PLUS  palvelun  tarve

AKS-PLUS (suunnitteluvaihe) 
• Kesto  8  pv  (4+4  päivää,  toteutukset  esim.  neljä

kertaa  vuodessa)
• Toteutus  yksilöllisesti  sekä  pienryhmissä
• Tavoitteena  konkreettinen  jatkosuunnitelma,

ammatillinen  suunnitelma
• Moniammatillinen  tiimi  (lääkäri,  sosionomi,

psykologi,  työelämäasiantuntija,  S2-opettaja,
fysioterapeutti)

• Lääkäri  tapaaminen  päätösvaiheessa
• Sosionomi  (palveluohjaus,  hakemukset,

verkostotyö,  ym.)
• Psykologi  (psyykkisen  toimintakyvyn  selvitys,

oppimiskyvyn  ja  tiedonkäsittelyn  selvitys,
psyykkisen  hyvinvoinnin  selvitys)

• Työelämäasiantuntija  (työ- ja  koulutus -
historian  kartoitus,  työ- ja  toimintakyky,
työelämävalmius,  ammatilliset  kiinnostukset/
vahvuudet)

• S2-opettaja  (kielitaidon  arviointi,  kielen
opiskelun  taustan  selvitys)

• Kielitaidon  testaus  Eurooppalaisen
viitekehyksen  mukaan

• Fysioterapeutti  (toimintakykytestaus,  ohjaus)

+ verkostopalaveri (pakollinen)
• AKS-tiimi/edustus  +  lähettävät

tahot  (sosiaalitoimi,  Kela,  TE-
toimisto,  hoitotahot  ja  muut
asiakkaan  jatkosuunnitelman
kannalta  oleelliset  tahot)

Jatkovaihtoehtoja:  
• Terveydentilan  selvittely

(perusterveydenhuolto,
erikoissairaanhoito)

• Mahku  TEAK
• Koulutus  (ammatillinen

koulutus,  valmentava  koulutus,
peruskoulu)

• Suomen  kielen  opiskelu
(kielikurssit,  porinaryhmät  ym.
alueellinen  tarjonta)

• Muu  (lääkinnällinen  kuntoutus,
kuntouttava  työtoiminta,
työllistyminen
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Liite 8. Maahanmuuttajataustaisen asiakkaan Mahku TEAK -prosessi.

Maahanmuuttajataustaisen asiakkaan Mahku TEAK -prosessi 
(Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus) 

2. TYÖKOKEILU 98–115 vrk

1. 
ALOITUSVAIHE 

3– 20 vrk 

3. 
PÄÄTÖSVAIHE 

2 vrk 

4. SEURANTA
2 h

1– 4 krt
Työpaikkakäynnit väh. 1 krt/kk 
TYÖHÖNVALMENTAJAN TUKI 

Tapaaminen palveluntuottajan 
tiloissa 4 – 8 krt/työssäolojakso 

Koko palvelun ajan kuntoutuspäivien määrän ja keston jousto 
3– 5 pv/vko , 4 – 8 h/pv, josta 1 pv/vko S2-opetusta. Tulkin käyttö 
kuntoutujan tarpeen mukaan koko prosessin ajan. 

Palveluntuottajan tiloissa 
SUOMEN KIELI 48 vrk 

Työpaikalla 
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Mahku TEAK -prosessikuvaus 
kesto 120 + 60 + 60 vrk 

1. ALOITUSVAIHE 3 –20 vrk
• Kuntoutuksen suunnittelu,

kartoitus ja työn etsintä, edetään
yksilöllisesti ja joustavasti
kuntoutujan tarpeen, tavoitteen
mukaan, terveydentila huomioiden

• Suomalainen koulutusjärjestelmä
ja työelämä

• Työnhaun asiakirjat
• Tavoitetyöskentely (GAS)
• Kuntoutukseen liittyvät asiakirjat,

oikeudet ja velvollisuudet
• S2-opetus, henkilökohtaisen

kielenopetuksen suunnitelman ja
tavoitteiden laatiminen

• IT-ohjaus

2. TYÖKOKEILUVAIHE  98–115 vrk
• Työpaikkakäynnit vähintään 1/kk

asiakkaan tarpeen mukaan
• Työpaikkayhteistyö ja työpaikan

tukeminen kuntoutujan
ohjaamisessa

• S2-opetus jatkuu yksilöllisesti,
ammattialakohtaisen sanaston ja
kielitaidon kehittäminen

• Kuntoutuspäiväkirja
• IT-ohjaus
• Työkyky ja työelämätaidot

(Selkokielinen arviointilomake)

SUOMEN KIELI 48 vrk 
• Toteutuu kuntoutuksen aloitus- ja työkokeiluvaiheissa yksilöllisen tarpeen

mukaan kerran viikossa yksilö- ja pienryhmämuotoisesti. Suomenkielen opetusta
järjestään työpaikalla ja palveluontuottajan tiloissa.

TYÖHÖNVALMENTAJAN TUKI 
• Työkokeilun aikainen palveluohjaus ja kuntoutusprosessin ohjaus palvelun-

tuottajan tiloissa 4 – 8 vrk/ työkokeilun aikana (puolet voi olla ryhmämuotoista)
• Työpaikkakäynnit väh. 1 krt/kk
• Asiakasta ohjataan ja tuetaan kohti suomalaista koulutusta ja työelämää
• IT-ohjaus
• Vertaistuki

3. PÄÄTÖSVAIHE 2 vrk
• Päätöskeskustelu työpaikalla
• 1. päätöspäivä palveluntuottajan

tiloissa noin kuukausi ennen
työkokeilun loppumista. Kielitesti,
verkosto, toimeentulo.

• 2. päätöspäivä palveluntuottajan
tiloissa, väliä 1 kk ensimmäisen
päätöspäivän kanssa. Kielitestin
tulokset, jatkosuunitelma, omien
tavoitteiden arviointi ja muu
päätökseen liittyvä työskentely.

• Päätösvaiheessa mukana työhön-
valmentaja ja työpari + S2-opettaja

4. SEURANTAVAIHE
• 1–4 kertaa kahden tunnin

seurantakäyntejä kuuden
kuukauden aikana viimeisestä
päätöspäivästä.

• Selvitetään jatkosuunnitelmaan
liittyviä keskeneräisiä asioita.

• Seurataan suunnitelman
etenemistä.
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Muu ammatillinen 
kuntoutus 

» koulutus ammatil-
lisena kuntoutuk-
sena

» muut kuntoutuk-
set, apuvälineet,
elinkeinotuki

Ammatilliseen 
kuntoutukseen 
valmentava 
jakso 

» suomen kielen
opetusta sekä kun-
toutuksen ja työ-
elämän sanaston
opiskelua

Maahanmuutta-
jille suunnattu 
TEAK 

» TEAK -palvelu
tulkkivälitteisesti

Suomenkielinen TEAK 
(Työllistymistä edistävä 
ammatillinen kuntoutus) 
+ suomen kielen
tukiopetus 

» suomen kielen opetus
sisältäen ope-
tuskäynnit      
työpaikkalla 

» suomenkielinen
TEAK -palvelu
ja tulkin käyttö
tarvittaessa

» suomen kielen
tukiopetus

TEAK ei 
ajankohtainen 

» suomen kielen
opetus kielikou-
lutuksessa

» muu toimenpi-
de tai palvelu

Verkostotyö (Kela, TE-palvelut, sosiaalitoimi, palveluntuottaja ym.) 

Ammatillinen kuntoutusselvitys maahanmuuttajille 
moniammatillinen työryhmä + suomen kielen arvio 

 

Liite 9.  Kuntoutuksen kautta työelämään -polku maahanmuuttajille.

Kuntoutuksen kautta työelämään 
-polku maahanmuuttajille

www.verve.fi 
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Ammatillinen kuntoutusselvitys maahanmuuttajille: 
• | Kokonaisvaltainen terveydentilan selvitys
• | Perhe- ja muu sosiaalinen tilanne esim. lasten hoito, asuminen, liikkuminen
• | Koulutus- ja työtausta, oppimisvalmiudet, IT-taidot
• | Suomen kielen arviointi/testaus, työryhmässä erityistyöntekijänä S2-opettaja

tai muu kielitaidon arvioija
• | Tietotaso suomalaisesta yhteiskunnasta, työelämästä ja kuntoutuksesta
• | Tulkkiavusteinen palvelu tarvittaessa

Jatkopalvelun suunnittelu tapahtuu ammatillisen kuntoutusselvityksen 
loppuvaiheessa tai sen jälkeen verkostoneuvottelussa eri toimijoiden kanssa. 
Verkostoneuvottelussa voisivat olla esim. Kela, TE-palvelut, sosiaalitoimi, 
palveluntuottaja. 

Ammatilliseen kuntoutukseen 
valmentava jakso: 
• | Kuntoutuksen sanaston ja mene-

telmien tarkennus tulkkiavusteisesti
• | Suomen kielen alkeet esim. luku- 

ja kirjoitustaidottomuuden tai vä-
häisen koulutustaustan vuoksi

• | Mahdollisuus tehostettuun tukeen
kuntoutumisen etenemiseksi

Suomenkielinen TEAK + yksilölli-
nen suomen kielen tukiopetus: 
• | Teak-palvelun lisänä suomen

tukiopetus, joka on pääsääntöi-
sesti ammattisanaston opiskelua 
yksilöopetuksena 

• | Tulkin käytön mahdollisuus
tarvelähtöisesti

Maahanmuuttajille suunnattu 
TEAK: 

• | Suomen kielen opiskelua ja
Teak-palvelua limittäin/rinnakkain

• | Lisätietoa kuntoutuksesta,
suomalaisesta yhteiskunnasta ja
suomalaisesta työelämästä

• | Tulkkiavusteinen palvelu, tulkin
käytön mahdollisuus tarvelähtöisesti

• | Kuntoutuspäiviä enemmän, kuin
suomenkielisessä TEAK-palvelussa

Muu ammatillinen kuntoutus: 
• | Koulutus ammatillisena

kuntoutuksena
• | Taito-kurssi
• | Apuvälineet, elinkeinotuki

Ei työllistymistä edistävään ammatilliseen kuntoutukseen (TEAK): 
• | Kielikoulutus
• | Tarkemmat lääketieteelliset tutkimuksen tai jatkotutkimukset
• | Sosiaaliset tukitoimet
• | Muu kuntoutus

www.verve.fi 
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Minua kiinnostaa tämä työ paljon ja haluan 
tehdä sitä. 

Minua ei kiinnosta tämä työ. En halua tehdä tätä 
työtä. 

Minä haluan oppia lisää. Minulla ei ole motivaatiota oppia lisää. 

Minulla ei ole töissä stressiä. Minulla on töissä stressiä paljon ja usein. 

Minä ajattelen, että tämä työ on tärkeää. Minä ajattelen, että tämä työ ei ole tärkeä työ. 

Liite 10. Selkokielinen kuvitettu arviointilomake.

Psyykkinen/ kognitiivinen 

työkyky 

Kuvien lähde; Papunetin kuvapankki, papunet.net/Sergio Palao (ARASAAC), Elina Vanninen (piirroskuva), Kuvako, Paxtoncrafts Charitable Trust (Mulberry), 
Sclera 
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Psyykkinen/  

Kognitiivinen työkyky 

Minulla on töissä hyvä ja varma olo. Minulla on töissä huono, ahdistunut tai 
epävarma olo. 

Minä jaksan keskittyä työhön hyvin. Kun 
teen työtä, en ajattele muita asioita.  

Minä en pysty keskittymään, se on tosi vaikeaa. 
Kun teen työtä, ajattelen paljon muita asioita.  

Muistan ohjeet hyvin. Muistan mitä minun 
pitää tehdä. 

Unohdan usein ohjeet, tai mitä minun pitää 
tehdä. 

Kuvien lähde; Papunetin kuvapankki, papunet.net/Sergio Palao (ARASAAC), Elina Vanninen (piirroskuva), Kuvako, Paxtoncrafts Charitable Trust (Mulberry), 
Sclera 
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