
MODULAARINEN 

TYÖHÖNVALMENNUSMALLI 



Yhdessä hyvä OTE 

Modulaarisen työhönvalmennusmallin avulla luodaan 
maakunnan kattava palvelukokonaisuus ja 
toimintamalli osatyökykyisten työllistymisen 
tukemiseksi.  
 
Toimintamallin keskeinen periaate on palvelun 
tarjoaminen osatyökykyisille työnhakijoille ilman 
vaatimusta diagnoosista tai työttömyyden kestosta. 
 
Malli perustuu monialaiseen yhteistyöhön. 
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TYÖHÖNVALMENNUKSEN SOVELTUVUUS 

 

Malli soveltuu työnhakijoille 

jotka ovat motivoituneita työllistymään 

joilla on työelämässä hyödynnettävää osaamista 

joilla on riittävät työelämätaidot. 

 

Mallin soveltaminen ei ole oikea-aikaista työnhakijoille 

joiden työ- ja toimintakyky tai terveydentila vaatii 
lisäselvityksiä 

joilla on akuutti päihde- tai mielenterveysongelma. 

 

 

Yhdessä hyvä OTE 
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TYÖNHAKIJAN TUEN TARVE 

 

Työnhakija voi tarvita 

tukea työnhakuasiakirjojen laatimisessa tai päivittämisessä 

tukea ja apua työpaikan löytämiseen 

tukea työn aloituksessa 

työn räätälöintiä ja/tai työhön perehtymisessä selkokielistä 
ohjeistusta 

tukea työssä selviytymiseen. 

 

 

 

Yhdessä hyvä OTE 
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MODUULIRAKENNE JA PALVELUN SISÄLTÖ 

 

Työhönvalmennuksen moduulirakenne perustuu näyttöön 
perustuvan työhönvalmennuksen (IPS-malli) 
laatukriteeristössä kuvattuun palveluprosessiin. 

Moduulirakenteessa valmennus voidaan toteuttaa omina 
osioinaan. Jokaisen moduulin jälkeen toteutetaan asiakkaan, 
palveluntuottajan ja tilaajan toimesta arvio, jossa  

käydään läpi toteutetun moduulin tulokset 

määritellään seuraava toteutettava moduuli tai sovitaan 
asiakkaan siirtymisestä pois palvelusta 

määritellään yksilöllisesti seuraavan moduulin vaatimat 
resurssit. 

Moduulirakenne mahdollistaa tuen rakentamisen yksilöllisesti 
asiakkaan palvelutarpeesta käsin.  

 

Yhdessä hyvä OTE 
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MODULAARISEN TYÖHÖNVALMENNUKSEN KOKONAISUUS  

työnhakijan ensisijaisena tavoitteena työllistyminen avoimille työmarkkinoille 

 

1. Valmennuksen aloitus 
 työhönvalmennuksen 

tuen tarpeen 
kartoitus (esimerkiksi 
Ohjaten uralle kysely) 

2. Ammattiprofiili ja 
työnhakusuunnitelma 
 työnhakusuunnitel- 

man laatiminen 
 työnhakuasiakirjo-

jen laatiminen / 
päivitys 

3 A. Työnhaun tuki 
 työnhakuasiakirjojen 

viimeistely 
 työnetsinnän 

selkiyttäminen, 
haettava ala ja 
työpaikat, ohjaus ja 
tuki 

 työhaastatteluun 
valmistautuminen 

3 B. Intensiivinen 
työnhaun tuki 
Työnetsijä 
 markkinointi ja 

etuusneuvonta 
työnantajalle  

 työtehtävien 
räätälöinti 

 
Työnetsijä ja 
työhönvalmentaja 
työparina 
 
Työhönvalmentaja 
 työpaikan/työtehtä-

vän esittely 
 työnhakuasiakirjojen 

viimeistely 
 työhaastatteluun 

valmistautuminen 
 haastattelussa 

mukana olo 
tarvittaessa 

4. Työn  
aloituksen tuki 
 
Työnantajalle 
 työyhteisön  

informointi/ 
valmennus 

 työtehtävien 
räätälöinti 
 

Työntekijälle 
 perehdytyksessä 

annettava tuki 
 työohjeiden 

selkokielistäminen, 
kuvalliset ohjeet 
tarvittaessa 

5. Jatkotuki 
 tarvittava tuki 

työntekijälle ja 
työnantajalle 
työsuhteen 
aikana 

Arviointi 

 

 

 

 

 

Palveluun ohjaus 

 oikea-aikaisuus 

 yhdenmukaiset 

tavoitteet lähettävän 

tahon, asiakkaan ja 

palveluntuottajan 

kanssa 

 verkostoyhteistyö ja 

hoitotahon 

mukanaolo 
 

 
 
 

Arviointi 

Arviointi 

Ei työhönvalmennuksen tuen tarvetta / muun 
palvelun tarve 

Ei tuen tarvetta 

Ei tuen tarvetta 

Ei tuen tarvetta 

TYÖPAIKALLA 
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PALVELUN ARVOLUPAUS 

 

 

palvelujärjestelmän edustajat saavat kriteerit ja 
ohjausväylän palveluun 

asiakkaat pääsevät palvelutarpeensa mukaiseen 
palveluun  

palvelun sisältö on yhdenmukainen. 

 

Yhdessä hyvä OTE 



29.10.2018 8 

TULOSTEN ARVIOIMINEN 

 

 

palveluun ohjautuneiden asiakkaiden määrä 

moduuli 1:stä jatkaneiden osuus 

työllistyneiden asiakkaiden määrä 

asiakaspalautteet 

palveluntuottajan raportointi palvelun toteutumisesta 
palvelunostajalle. 

 

Yhdessä hyvä OTE 
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PALVELUN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTTAMINEN 

 

 

palvelun järjestämisestä vastaa kasvupalvelut 

palvelun tuottaa maakunta omana toimintana ja/tai 
ostopalveluina, asiakkaalla on valinnanvapaus 
palveluntuottajan valinnassa. 

 

Yhdessä hyvä OTE 


