
esite 140x220, kartonkia, 2-puoleinen, etupuoli

•  lakisääteistä 
• asiakkaalle maksutonta palvelua
•  kertaluonteista tai pitkäkestoista
• moniammatillista ja -alaista 
• yksilöllistä kokonaistilanteen arviointia, suunnittelua ja seurantaa
•  ohjausta ja neuvontaa kuntoutuksesta, palveluista ja tukitoimista
• kaiken ikäisten asiakkaiden arjen suoriutumisen ja osallistumisen  
 haasteissa tukemista
 

KUNTOUTUSOHJAAJAT RY • REHABILITERINGSHANDLEDARE RF

Jäsenistön muodostavat kuntoutusohjaustyötä tekevät ammattilaiset, 
kuntoutuksen ohjaaja (AMK / YAMK) -opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet.

Kuntoutuksen ohjaaja (AMK ) on laillistettu sosiaalihuollon 
ammattihenkilö.

YHTEYSTIEDOT:
www.kuntoutusohjaajat.fi 

Kuntoutusohjaus

ARVOKASTA ELÄMÄÄ 

HAASTEISTA HUOLIMATTA



• toimii kuntoutuksen yhdyshenkilönä asiakkaan toimintaympäristössä  
 kuntoutumiseen osallistuvien toimijoiden välillä 
•  ohjaa, neuvoo ja tukee asiakasta ja hänen läheisiään 
•  osallistuu kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen ja arviointiin 
•  yhteensovittaa asiakkaan palveluja 
•  osallistuu kasvatuksen ja koulunkäynnin tukemiseen 
• tukee ammatinvalintaa ja on mukana työelämän haasteissa 
• tukee asiakkaan toimintaympäristössä toimimista 
•  ohjaa kuntoutus- ja sosiaaliturvapalveluissa 
•  järjestää ja ohjaa ensitieto- ja sopeutumisvalmennuskursseilla
•  on asiantuntijana esteettömyydessä ja asunnonmuutostöiden 
    suunnittelussa

• on asiantuntijana apuvälineprosessissa

Yhteydenottajana voi olla asiakas, lähiyhteisö ja verkostoon kuuluvat 
ammattihenkilöt

Yhteistyössä: terveydenhuolto, sosiaalitoimi, päiväkodit, koulut ja 
oppilaitokset, TE-toimi, Kela, vakuutusyhtiöt, kuntoutuslaitokset, yksityiset 
palveluntuottajat ja terapeutit,  potilas- ja vammaisjärjestöt

Kuntoutusohjaaja



Kuntoutusohjaus

YHTEYSTIEDOT:
www.kuntoutusohjaajat.fi 

KUNTOUTUSOHJAUS ON

•   lakisääteistä

•  asiakkaalle maksutonta palvelua

•  kertaluonteista tai pitkäkestoista

•  moniammatillista ja -alaista 

• yksilöllistä kokonaistilanteen arviointia,  
 suunnittelua ja seurantaa 

• ohjausta ja neuvontaa kuntoutuksesta,   
 palveluista ja tukitoimista

• kaiken ikäisten asiakkaiden arjen    
 suoriutumisen ja osallistumisen    
 haasteissa tukemista

Yhteydenottajana voi olla asiakas, lähiyhteisö  
ja verkostoon kuuluvat ammattihenkilöt.

KUNTOUTUSOHJAAJA

•  toimii yhdyshenkilönä asiakkaan toimintaympäristössä 
 kuntoutumiseen osallistuvien toimijoiden välillä

• ohjaa, neuvoo ja tukee asiakasta ja hänen läheisiään

• osallistuu kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen  
 ja arviointiin

•  yhteensovittaa asiakkaan palveluja

• osallistuu kasvatuksen ja koulunkäynnin tukemiseen

• tukee ammatinvalinnassa ja työelämän haasteissa

• tukee asiakkaan toimintaympäristössä toimimista

•  ohjaa kuntoutus- ja sosiaaliturvapalveluissa

• järjestää ja ohjaa ensitieto- ja sopeutumis-
 valmennuskursseilla

•  on asiantuntijana esteettömyydessä  
 ja asunnonmuutostöiden suunnittelussa

• on asiantuntijana apuvälineprosessissa

Yhteistyössä: terveydenhuolto, sosiaalitoimi, päiväkodit, 
koulut ja oppilaitokset, TE-toimi, Kela, vakuutusyhtiöt, 
kuntoutuslaitokset, yksityiset yritykset ja terapeutit, 
potilas- ja vammaisjärjestöt.

ARVOKASTA ELÄMÄÄ 

HAASTEISTA HUOLIMATTA


