
Työkykyä Satakuntaan –hanke

Projekti 2

Palvelupolkukuvaukset

17.6.2021



Palvelupolku – Satakunta, Kehitysvammaisten työtoiminta ja työhönvalmennus 
Työhönvalmennuksen polku: - työtoiminta (avotyö), -tuettu työ 

Asiakkaaksi 

tuleminen 

Hakemus 

työtoimintaan tai 

avotyöhön (liittyy 

työvalmennus, 

Alkuarviointi
Osaamiskartoitus &

Kykyviisari

Hyödyntäminen; 

tavoitteet, tukitoimet ja 

palvelut

Verkoston 

kokoaminen 

tarvittaessa
Monialainen 

työskentely 

asiakkaan 

asioissa

Toiminnan 

aloitus

Työvalmentajan 

tapaaminen (vastuu-

työntekijä ja 

asiakkaan 

yhteyshenkilö)

Työssä 

kehittyminen
Avotyötoiminta-

paikasta kesätyötä 

– työkokeilu

Työvalmentajan 

tuki

Työelämä-

taitojen 

harjoittelu
Toimintayksikössä, 

avotyönä tai 3. 

sektorin kanssa 

yhteistyössä

Avotyöpaikan / 

palkkatuki-

työpaikan 

etsintä
Paikkojen

kartoitus, 

tutustuminen

Jatko-

suunnitelma ja 

-toimet
Siirtyminen

palkkatyöhön osa-

aikaisesti

Työvalmentajan 

tuki

Avotyön / 

palkkatuetun 

työn  

aloittaminen
Avotyösopimus

Työvalmentajan 

tuki 

Palkkatyö

osa-aikaisesti, 

palkkatuki

&

Työvalmentajan 

tuki
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Asiakkaaksi 

tuleminen 

Vammaispalvelu-

hakemus

Palvelutarpeen 

arviointi

Sosiaali-työntekijä

palvelusuunnitelma

Tavoitteena työhön 

sijoittuminen 

27 d §

Vammaisten henkilöiden 

työllistymistä tukevalla 

toiminnalla tarkoitetaan 

erityisien työhön 

sijoittumista edistävien 

kuntoutus- ja muiden 

tukitoimien järjestämistä 

Vaikea-

vammaisten 

päivätoiminta

Palvelupolku - Satakunta

Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta (SHL 27 d §) ja

Vammaisten henkilöiden työtoiminta (SHL 27 e §)

Tavoitteena toimintakyvyn 

ylläpitäminen ja sen edistäminen

27 e §

Vammaisten henkilöiden työtoiminnalla 

tarkoitetaan toimintakyvyn ylläpitämistä 

ja sitä edistävää toimintaa. Työtoimintaa 

järjestetään työkyvyttömille henkilöille, 

joilla vammaisuudesta johtuen ei ole 

edellytyksiä osallistua 27 d §:ssä 

tarkoitettuun työhön ja joiden 

toimeentulo perustuu pääosin sairauden 

tai työkyvyttömyyden perusteella 

myönnettäviin etuuksiin.

Työllistyminen

osa-aikaisesti, 

palkkatuki

&

Työvalmentajan 

tuki

Tekemistä 

riittää -

Tätä 

kohti!
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Palvelupolku – Satakunta, Kuntouttava työtoiminta

Asiakkaaksi 

tuleminen
Aktivointisuunnitelman/ 

monialaisen 

työllistymissuunnitelman 

kautta kuntouttavaan 

työtoimintaan

Alku-haastattelu 

ja arviointi
Hyödynnetään 

tavoitteiden laatimisessa 

ja tukitoimien ja 

palveluiden 

järjestämisessä. 

(Kykyviisari)

Verkoston 

hyödyntäminen 

ja 

monialainen 

työskentely 

Toiminnan 

aloitus
Kuntouttavan 

työtoiminnan 

ohjaaja tai TYP-

työntekijä 

yhteyshenkilö

Tuki, ohjaus ja 

arviointi KuTy-

jakson aikana 
mm. 

työskentelyjakson 

palaute-lomake 
työpaikkaohjaaja, 

asiakas ja kuty-ohjaaja

Työllistymis-

valmiuksien 

vahvistaminen
riittävä tuki, 

palvelut, ohjaus  

esim. sos.kuntoutus

Ohjaajan tuki

Työ-

toimintapaikan 

etsintä
paikkojen

kartoitus ja 

tutustuminen, 

työhaastattelu

Ohjaajan tuki

Jatko-

suunnitelma ja 

-toimet
Siirtyminen tilanteen 

mukaan; 

palkkatuettuun (tuki 

mahdollisesti TYP) 

tai palkkatyöhön  

Kuntouttava 

työtoiminta 

sopivassa 

toiminnassa
Tavoitteet

mielekkyys

Ohjaajan tukiPalkkatyö

osa-

aikaisesti/ 

palkkatuki/ 

työllistyminen

Jatko-

suunnitelma ja 

-toimet
Siirtyminen tilanteen 

mukaan; 

Opiskelu, kuntoutus, 

sos.kuntoutus, SL, 

eläke

Ohjaajan tuki
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