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Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta  
(SHL 27 d §) 

 

• Kuvaile palvelun sisältöä 
Työllistymistä tukeva toiminta kaupungin omiin yksiköihin. Taustalla kaupunginjohtajan päätös. 

• Mikä organisaatio palvelua järjestää? 
Kangasalan kaupunki 

• Mikä taho/tahot palvelua tarjoaa? 
Kaupungin kehitysvammahuolto ja Pähkinäkallion toimintakeskus  

• Kuinka paljon asiakkaita palvelussa on (esim. vuosittain)?  
2 asiakasta. 

• Minkälainen on asiakasrakenne ja -jakauma? 
• onko esimerkiksi kehitysvammadiagnoosia, mielenterveysdiagnoosia vai onko palveluun 

ohjattu sosiaalisista syistä, päihdeongelmista johtuen jne.?) 
Molemmille asiakkaille tehty EHO 

• Mitkä ovat asiakkaiden yleisimmät lähettäjätahot? 
Pähkinäkallion toimintakeskus 

• Mihin asiakkaat päätyvät tästä palvelusta? 
Tavoitteena työllistyminen tai määräaikainen työllistyminen toiseen kaupungin yksikköön. 

• Kuinka pitkiä palvelujaksoja asiakkailla on? 
Työsopimus 6 kk kerralla. Jaksotettu max. 3 sopimusta. 8/2021 lähtien sopimus 11 kk. 

• Kuvaile ja pohdi tiiviisti, kuinka palvelussa toimii yhteistyö muiden sote-palveluiden kanssa 
Etuusselvittelyssä avustanut kehitysvammahuollon sos.tt. 
Asumisen yksikköä ja tuetun asumisen ohjaajaa tiedotettu palvelusta. 

• Onko palvelussa tai sen asiakkailla (tai osalla asiakkaista) tukenaan asiakasvastaava? Jos on, 
kuka toimii asiakasvastaavana? Jos ei, voit pohtia, olisiko asiakasvastaavamallista hyötyä tai 
haittaa. 
Vastuuohjaaja ja lähiesimiehet. 

• Onko asiakkaille tarjolla työhönvalmennusta? Jos on, kuinka paljon? 
Työllistyneistä toinen ollut työhönvalmennusryhmässä ja molemmat avotyössä. 

• Mikäli mahdollista, kuvaile ja/tai arvioi, mitä etuuksia asiakkaat saavat. Vaikuttaako 
etuusjärjestelmän logiikka asiakkaiden ohjautumiseen palveluun? 

• Saavatko asiakkaat korvauksia palveluun osallistumisesta? 
Räätälöity palkka. 

• Pohdi, minkä asioiden pitää muuttua, jotta palvelusta päästäisiin etenemään nykyistä paremmin 
avoimille työmarkkinoille/TE-toimiston asiakkaaksi/työllisyyspalveluihin/ Kelan ammatilliseen 
kuntoutukseen tai koulutukseen.  

• Kuvaile mahdollista työnantajayhteistyötä/yhteistyötä te-toimiston kanssa. Voit myös pohtia, 
miten näitä voisi parantaa. 

• Kuvaile keskeisiä haasteita 

 

Kuvaa (hankkeen aikana) lisäksi yksi toteutunut palvelupolku asiakkaan ohjautumisesta palvelun 

aloitukseen aina (mahdolliseen) palvelun lopettamiseen asti. Miten asiakasohjaus toimi? Oliko henkilö 

myös muiden palveluiden piirissä? Mitä etuuksia asiakkaalla oli? 
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Asiakastyön 
prosessikuvaus

Asiakkaalle löytynyt määräaikainen työtehtävä kaupungin 
palvelukeskuksen yksiköstä.

Asiakkaalle (mahdollisesti hänen läheisilleen) tiedoksi 
palkkasuhteinen työ:

Työtehtävä

Tehtävän työaika/ asiakkaan työaika

Tehtävän palkkaus

Tehtävän kesto

Lomat KVTES:n mukaan

Verokortti toimitettava työnantajalle

Arvio palkkatulojen suhteesta eläketuloon/sostt 

2019 maksimi 784,52 euroa

Mhdollinen palkkatuen ja/tai työolosuhdetuen hakeminen 
työllisyyspalveluiden kautta/ Pähkinäkallion vastuuohjaaja

Perehdytys ja ohjaus vammaisten työllistymistyötä koskevaan 
tehtävään ja tehtävässä tarvittava kuvalinen työohje/ 

Pähkinäkallion vastuuohjaaja

Ohjaaja opettelee ensin itse vammaisten työllistämistyönä 
järjestettävän työn työpaikalla ja opastaa sen sitten 

työntekijälle

Pähkinäkallion ohjaaja seuraa ja arvioi työn sujumista 
yhteistyössä työnantajan edustajan kanssa

Määräaikainen työsuhde päättyy

Asiakastiedon 
prosessikuvaus

Sosiaalihuoltolain 27 d päätös vammaisten henkilöiden 
työllistymistä tukevasta toiminnasta/ sostt

Tehtävän nimike, TVA-palkka ja työaika  selvitetään tehtävän 
esimieheltä,

tiedoksi vammaispalvelun johtajalle

Palkkaus tehtävän TVA-palkka vähennettynä henkilön työkyvyn 
aleneminen 50%-30% työkyvystä riippuen, arvio Tea ja PKn 

vastuuohjaaja. Työaika 10%-45% tehtävän täydestä työajasta

Täyttölupaesitys kyseisen palvelukeskuksen johtajalle 
täyttöluvasta ja palkkauksesta/ vammaispalvelun johtaja

Ko. palvelukeskuksen johtajan päätös. 

Palkkakustannukset menevät sen työyksikön määrärahoista, 
jossa ao. työntekijä työskentelee

Vammaispalvelun johtajan asiakaspäätös vammaisten 
työllistymistä tukevan toiminnan työsuhteen ehdoista

Kyseisen tehtävän esimies laatii työsopimuksen, lomat ym.  
Populuksessa  

Vammaisen henkilön määräaikaisen työn sujuvuuden seuranta 
ja arviointi/ Pähkinäkallion vastuuohjaaja, esimies

Palvelussuhteen irtisanominen voidaan tarvittaessa tehdä paitsi 
KVTES:n irtisanomissäädösten myös sosiaalihuoltolain 27 d  

pykälän 5 momentissa tarkoitetulla perusteella

Määräaikainen työsuhde päättyy


