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Arbetsträningstjänsten är riktad till arbetslösa arbetssö-
kande vid Nylands arbets- och näringsbyrå som behöver 
särskilt och övergripande personligt stöd. Du kan söka 
till arbetsträning om du har diagnostiserats med eller 
misstänks ha ett neuropsykiatriskt eller motsvarande 
syndrom, såsom autism, asperger, ADHD, ADD, Tourettes 
syndrom eller genomgripande störningar i utvecklingen.

Kiipulas arbetstränare hjälper dig personligen att hitta 
en lämplig arbetsplats. Arbetstränaren hjälper dig 
att hitta dina kompetensområden och starka sidor på 
arbetsmarknaden. Ett utbildningsalternativ kan också 
vara en lösning på din situation. Du får 2 – 8 timmar 
träning i månaden tills du har nått ditt mål. Tränaren 
kan erbjuda stöd också efter att du nått ditt mål. Trä-
ningsperioden varar högst ca 6 månader. Du kommer 
personligen överens om arbetsträningen och det går 
inte att söka till träningen elektroniskt. Meddela att du 
är intresserad av arbetsträning då du är i kontakt med 
en sakkunnig vid arbets- och näringsbyrån.

Arbetstränaren stöder dig när du

• söker jobb eller studieplats
• gör upp en arbets- eller studieansökan 
• förbereder dig på arbetsintervjuer
• ingår arbetsavtal
• börjar arbeta eller studera

Arbetsträning  
för personer i behov av särskilt stöd

Om kontakten eller ansökan inte leder till anställning 
eller en studieplats, analyserar arbetstränaren situatio-
nen med dig och hjälper dig att förbättra din plan. 
Du kan också hitta arbete genom arbetsprövning.

Arbetstränaren handleder om arbetet kräver utbildning  
Arbetstränaren hjälper dig att söka och genomgå ut-
bildning som stärker din yrkeskompetens.

När du hittat ett lämpligt jobb kan arbetstränaren 
hjälpa dig att komma i gång på arbetsplatsen. Samma 
gäller när du inleder studier. 

Under arbetsträningen får du samma förmån som om 
du vore arbetslös.

Bästa sättet att nå Kiipulas tränare är via e-post till tyo-
honvalmennus.uusimaa@kiipula.fi 
Kiipula har etablerade träffpunkter i Vanda, Helsingfors, 
Esbo, Lojo, Träskända och Borgå. Du kommer personli-
gen överens om att träffa med tränaren.  
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