
TE-toimiston työhönvalmennuksella 
apua työelämään
Työhönvalmennuksella pyritään auttamaan sellaisia henkilöitä 
työelämään, joille se muuten on haastavaa. Tukea tarvitsevilla henkilöillä 
voi olla kielitaidollista riittämättömyyttä, oman osaamisen 
sanoittaminen tuottaa vaikeuksia tai jokin muu syy, miksi työelämään 
pääsy on vaikeaa tai ei ole onnistunut.



Työhönvalmennusta toteutetaan TE-palveluiden itse tuottamana tai ostopalveluna. TE-palvelut 
ostavat palvelua muun muassa järjestöiltä ja yrityksiltä.

Työhönvalmennus on työnhakijalle maksutonta. Kustannukset maksaa työnhakijalle yleensä 
työvoimatoimisto, kuntien sosiaalitoimi, Kansaneläkelaitos tai muu eläkevakuutusyhtiö.

Työnhakija voidaan ohjata työhönvalmennukseen suoraan TE-toimiston kautta, hän voi hakeutua 
valmennukseen itse ilmoittautumalla TE-toimistoon työnhakijaksi tai yritys voi ohjata hänet 
valmennukseen.
Työhönvalmennuksessa ensiarvoisen tärkeää on yhteistyö yrityksen työnantajan, työhön 
valmentajan ja työnhakijan välillä.

Työnhakija

Yrityksen 
työnantaja Työhönvalmentaja



Työhönvalmentaja on erityistyöllistämisen yksiköissä ja sosiaalisissa yrityksissä toimiva 
valmentaja, jonka pääasiallisena tehtävänä on tukea työnhakijaa pääsemään tavoitteisiinsa.

Hän tekee paljon liikkuvaa työtä ja jalkautuu työnhakijan arkeen ja toimintaympäristöön sekä 
työpaikoille.

Hän toimii työnhakijan henkilökohtaisena mentorina, joka pyrkii tukemaan työnhakijan 
heikkouksia ja kaivamaan esiin vahvuuksia.

Hän auttaa työnhakijaa eri asiakirjojen valmisteluissa, ohjaa ongelmallisissa tilanteissa ja 
antaa työnhakijalle eväitä työpaikalla toimimiseen ja työelämään jatkossa.

Hän toimii linkkinä työnhakijan ja työnantajan välillä, selvittää mahdollisia 
väärinymmärryksiä ja pyrkii luomaan hyvän työntekijä-työnantaja suhteen heidän välilleen.

Kuka on työhönvalmentaja?



Työhönvalmennusta voi hakea Kelasta tai TE-toimiston kautta.
TE-toimistolta valmennusta saa enintään 50 tuntia vuodessa. Kelan kautta työhönvalmennus 
kestää 3-21 kuukautta. Kelalta on myös mahdollista päästä työkokeilun ja 
työhönvalmennuksen yhdistelmään, joka kestää 6-26 kuukautta.
Taho, kenen kautta työhönvalmennuspalveluita haetaan, riippuu työnhakijan tilanteesta.
Valmennus on henkilökohtainen etuus.

1. Ensin kartoitetaan työntekijän tilanne kokonaisvaltaisesti ja asetetaan 
työhönvalmennuksen tavoitteet. Työntekijälle tehdään työhönvalmennussopimus.

2. Seuraavaksi perehdytään syvemmin valmennettavan ammatilliseen osaamiseen ja 
muihin vahvuuksiin. Näiden pohjalta laaditaan työnhakudokumentit. Jos todetaan, että 
työnhakijalla on osaamisen vahvistamisen tarpeita, etsitään tarvittaessa sopivia 
koulutuksia ja kursseja.

3. Sitten aloitetaan työnhaku tai sitä aletaan opetella. Työhönvalmentaja tukee ja auttaa 
työnhakijaa ja on yhteydessä työnantajiin. Kun työstä päästään sopimaan, 
työhönvalmentaja on työnhakijan ja työnantajan tukena perehdytyksessä ja 
työllistämisen tukien selvittelyssä.

4. Jos työpaikkaa ei valmennuksen aikana löydy, työhönvalmentaja auttaa työntekijää  
saamaan riittävät valmiudet jatkaa työnhakua itsenäisesti.

Miten työhönvalmennus toimii?



Tämä kooste on tehty MALVA-maahanmuuttajat valmentaen työelämään hankkeessa.

Lähteet:

- Työhönvalmentajan tuella työhön tai koulutukseen - TE-Palvelut (te-palvelut.fi)

- Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus - kela.fi

- Työhönvalmennus - Tie työelämään (tietyoelamaan.fi)

- 2008-05-06-01.pdf (theseus.fi)

https://www.salpaus.fi/info/kehitamme-toimintaamme/hankkeet/malva-maahanmuuttajat-valmentaen-tyoelamaan/
https://www.te-palvelut.fi/fi/tyonhakijalle/tukea-tyollistymiseen/tyohonvalmentaja
https://www.kela.fi/tyollistymista-edistava-kuntoutus
https://tietyoelamaan.fi/keinot-tyokyvyn-tueksi/kohti-tyoelamaa/kuntoutus_koulutus_tyonhaku/tyohonvalmennus/
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/11809/2008-05-06-01.pdf?sequence=1

