•

•

•
•

REHABILITERANDE
arbetsverksamhet
Varför:
• Alternativ för arbetslöshet, meningsfull
sysselsättning som tar i beaktan dina
arbetsförmågor och kunskaper
• Prova på egna innevarande kunskaper och
färdigheter
• Skapa nya vägar till arbetslivet/studier eller
till en bättre vardag
• Möjlighet att kartlägga arbetserfarenheter
och att träna inför arbetslivet
Hur:
•
•
•
•
•

Vi sammankallar dig till ett möte för att
diskutera och kartlägga dina styrkor och
resurser
Ordnas flexibelt enligt dina egna resurser
3-24 månader, max 230 dagar/kalenderår
1-4 dagar/vecka
4-8 timmar/dag

Vad:
•

•
•
•

Tillsammans med handledaren för
rehabiliterande arbetsverksamhet söks en
så lämplig arbetsplats som möjligt.
Handledaren kan också vid behov besöka
arbetsplatser tillsammans med dig
Din handledare fungerar som
kontaktperson mellan arbetsgivare och
arbetstagare, kan komma på besök till
arbetsplatsen vid behov
Handledaren hjälper om det uppstår
problematiska situationer på arbetsplatsen
Arbetsuppgifterna inom rehabiliterande
arbetsverksamhet är alltid stödjande

Socialvårdslagen (710/1982) förpliktar
kommunens socialvård att göra en
aktiveringsplan tillsammans med personer
som varit länge arbetslös, som får
arbetsmarknadsstöd eller utkomststöd.
Aktiveringsplanen uppgörs i samarbete
med klienten enligt Lagen om
rehabiliterande arbetsverksamhet
(189/2001)
Enligt aktiveringsplanen skräddarsys en
lämplig arbetsplats åt dig som utvärderas
med jämna mellanrum
Under verksamheten ordnas från
kommunens sida arbetarskydd och
kommunen ordnar en försäkring åt dig
En person som deltar i rehabiliterande
arbetsverksamhet har inte ett
anställningsförhållande med arbetsgivaren,
således utökar inte arbetet pensionen

•

Rehabiliterande arbetsverksamhet är inte
en arbetskraftspolitisk åtgärd och avlägsnar
inte plikten att ta emot arbete
Var (t.ex.):
• Station Lotsen, butik och
återvinningscentral
• Inom Staden Jakobstad
• Församlingar
• Rehabiliterande arbetsverksamhet kan inte
ordnas inom privata företag eller affärsverk
Arbetsuppgifter (t.ex.):
• Assisterande arbetsuppgifter
• Uppgifter som gäller skötsel och underhåll
av byggnader, fastigheter, gårdsplaner,
parker, skogs- och utomhusområden
• Inom transport
• Uppgifter som kräver ”handfärdigheter”
• Assisterande uppgifter t.ex. inom
äldreomsorgen, på boende för
funktionshindrade och daghem
• Köks- och städuppgifer
• Träarbeten

Handledare inom rehabiliterande
arbetsverksamhet
Linn Lassila
puh. 040 146 7991
linn.lassila@jakobstad.fi

Taina Karvonen
puh. 044 7851435
taina.karvonen@jakobstad.fi

