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Uravalmennus

Mitä?

Tarjoamme uravalmennusta kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille sosiaaliohjaajiemme 
arvion pohjalta. Tämä on vapaaehtoinen palvelu, joka on asiakkaalle ilmainen. 

Uravalmennuksen ideana on auttaa maksimissaan 12 kk ajan kuntouttavassa 
työtoiminnassa työskenteleviä henkilöitä uuden työ- tai koulutuspaikan löytämisessä 
kuntouttavan työtoiminnan aikana. 

Uravalmennuksen aikana voi saada apua mm. seuraaviin asioihin:

CV, hakemus, tietoa eri työnhakusivustoista, valmistautuminen työhaastatteluun, 
työkokeiluun liittyvät asiat ja dokumentit, palkkatukeen liittyvät asiat ja dokumentit, 
rekrytointikokeiluun liittyvät asiat ja dokumentit, oppisopimus, työsopimuksen tekoon 
liittyvät asiat, tietoja koulutuksista ja niihin liittyvistä hakusivustoista, asiakkaan muut 
toiveet
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Missä?

Alkukartoitus tehdään usein kuntouttavan työtoiminnan paikassa, 
mutta voidaan myös tehdä Vantaan Työllisyyspalveluissa, Vernissakatu 
1 ja 4.krs. 01300 Vantaa (Tikkurila). Varsinainen uravalmennus tapahtuu 
pääsääntöisesti Vantaan Työllisyyspalveluissa em. osoitteessa.
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Milloin?

Alkukartoitus tehdään, kun sosiaaliohjaajamme ovat tehneet arvion 
uravalmennuksen tarpeesta, ja uravalmennus kestää maksimissaan 12 
kk ajan alkukartoituksesta. Alkukartoituksen ajankohta sovitaan 
erikseen jokaisen asiakkaan kanssa.
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Kenelle?

Uravalmennusta tarjotaan kuntouttavassa työtoiminnassa 
työskenteleville asiakkaillemme sosiaaliohjaajien arvion pohjalta (paitsi 
valmennustalot Koutsi, Reeli ja Valo, joilla on omat valmentajat). 
Uravalmennus on asiakkaalle vapaaehtoinen ja maksuton.
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Miksi?

Uravalmennuksen tavoitteena on auttaa kuntouttavassa 
työtoiminnassa työskenteleviä asiakkaitamme löytämään uuden työ- tai 
koulutuspaikan kuntouttavan työtoiminnan aikana. Näin siksi, että jos 
työttömyys pitkittyy kuntouttavan työtoiminnan jälkeen, niin uuden 
työ- tai koulutuspaikan löytäminen vaikeutuu. 



Uravalmennus

Miten?

Pyrimme varmistamaan, että jokaisen asiakkaamme työnhakuun 
liittyvät dokumentit (CV ja hakemus) ovat kunnossa. Tämän lisäksi 
pyrimme varmistamaan, että jokaisen asiakkaan työnhakutaidot ovat 
kunnossa. Pyrimme olemaan yhteydessä jokaiseen asiakkaaseen 
vähintään kerran kuussa - tapaamisen tai muun yhteydenoton kautta. 
Pyrimme myös aina viemään uravalmennusta eteenpäin asiakkaiden 
toiveiden pohjalta.
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Mihin asiakkaat ovat ohjautuneet v. 2017?

Avoimille työmarkkinoille ilman palkkatukea 8%

Avoimille työmarkkinoille palkkatuella 8%

Avoimille työmarkkinoille työkokeiluun 15%

Vantaan kaupungille palkkatuella 23%

Vantaan kaupungille työkokeiluun 8%

Kuntouttavaan työtoimintaan 3%
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Mihin asiakkaat ovat ohjautuneet v. 2017?

Oppisopimuskoulutus 5%

Työvoimapoliittinen koulutus 5%

Omaehtoinen opiskelu 8%

Yrittäjäksi 3%

Muut 14%

Yhteensä 86% asiakkaista on päässyt työhön tai koulutukseen

Yhteensä 14% asiakkaista on ohjattu muihin palveluihin
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Asiakas caseja:

Case 1 : Töihin varastotyöntekijäksi avoimille työmarkkinoille

Case 2: Töihin kaupan alalle avoimille työmarkkinoille

Case 3: Yrittäjäksi koulutuksen kautta

Case 4: Töihin hoiva-alalle oppisopimuskoulutuksen kautta
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Menestyksen salaisuus:

Selkeä ja realistinen tavoite + sitkeys = menestys!


