
PROSESSIEHDOTUS 

 

 

     

 

 

 

      

 

 

 

 

      

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te-asiantuntijat käyvät läpi työttömien listaa ja tarkistavat heidän tilanteen.

  JA 

Te-asiantuntijat kontaktoivat asiakkaan 2vkon kuluessa työttömäksi 

ilmoittautumisesta ja päivittävät työllistymissuunnitelman.  

 

Te-asiantuntijat hoitavat  

koulutus ja 

työllistymisvaiheessa 

olevien asiakkaiden  

asioita ja tekevät heidän 

kanssaan 

työllistymissuunnitelmia. 

-työkykykoordinaattoria 

voisi hyödyntää näiden 

asiakkaiden kanssa?

 

 

 

 

 

 

  

Kun Te-asiantuntijat näkevät 

sosiaalihuollon palveluiden 

tarpeen, he laittavat lähetteen ja 

työllistymissuunnitelman 

koordinoivalle 

sos.työntekijälle/yhteyshenkilölle 

sos.palveluissa 

Lähetteet jaetaan kerran viikossa 

sosiaalityöntekijöiden (7) kesken. 

Sosiaalityöntekijä ottaa yhteyttä te-

asiantuntijaan ja he miettivät yhdessä, 

onko tarvetta yhteiselle ajanvaraukselle 

ja tarvitaanko myös muita tahoja 

mukaan ajanvaraukselle.   

Ajanvaraukset menevät noin 1kk päähän 

riippuen lähetteiden määrästä (kiireetön 

palvelu).  

 

 

Yhteinen aikavaraus 

asiakkaiden kohdalla, jotka 

tarvitsevat sosiaalihuollon 

palveluita, mutta ovat 

selkeämmin etenemässä 

koulutusta ja työtä kohti 

(lähtevät koulutukseen ja 

työhön suuntaavaan 

kuntouttavaan työtoimintaan 

tai tarvitsevat esim. Kelan 

ammatillisen kuntoutuksen 

palveluja).  

Ensin SHL:n mukainen 

palvelutarpeen arviointi tai 

TYP:n monialainen 

palvelutarpeen arviointi  

Aksu/monialainen 

työllistymissuunnitelma 

tehdään vasta palvelutarpeen 

arvioinnin jälkeen. 

   

Tarvittaessa 

myös 

myöhemmin voi 

pyytää 

sosiaalihuollon 

palvelutarpeen 

arviointia/Monia

laista 

palvelutarpeen 

arviointia. 

Onko lupa ottaa  

yhteyttä? 

Arvioinnin tekeminen vaatii noin 

1-2 tapaamista. Asiakkaat eivät 

aina tule paikalle ja arvioinnin 

tekeminen siirtyy. Monesti 

akuutteja asioita, jotka täytyy 

hoitaa ensin esim. häätö. 

 



 

 
Ajanvaraus pelkästään 

sosiaalityöntekijälle, jos asiakas 

tarvitsee esim. työkyky-

/eläkeselvittelyjä tai hänellä on 

esim. vakavia päihde- ja/tai 

mielenterveysongelmia tai jos 

suunnitelmana on, että asiakas 

lähtee osallisuutta tukevaan 

kuntouttavaan työtoimintaan (1-

2pv/Vko). 

Sosiaalityöntekijä tekee 

sosiaalihuollon palvelutarpeen 

arvioinnin, jossa arvioidaan mistä 

palveluista asiakas hyötyisi. 

Sos.tt. miettii myös kuka jatkaa 

asiakkaan työntekijänä: 

sosiaalityöntekijä, -ohjaaja vai 

molemmat.  

Aikuissosiaalityön palveluita on 

palvelutarpeen arvioinnin ja 

palveluiden koordinoinnin lisäksi 

sosiaalinen kuntoutus (sis. 

työkyky-/eläkeselvittely, 

kuntouttava työtoiminta) ja 

välitystilipalvelu.  

 

Mikäli asiakas ei hyödy 

aikuissosiaalityön 

palveluista (esim. 

ensisijaiset palvelut 

terveydenhuollossa), 

asiakkuutta 

aikuissosiaalityössä ei 

aloiteta.  

(Miten tietojen luovutus 

jos asiakkuus päätetään? 

Voiko ilmoittaa jos ei 

tavoiteta? Lähetetäänkö 

velvoittava kutsu jos 

asiakas ei tule paikalle?) 

Kuntouttava työtoiminta (ryhmämuotoinen ja yksilömuotoinen) 

 

Kelan palvelut (esim. kuntoutusselvitys, työkokeilu) 

Sopeutumisvalmennuksia, taito-kursseja voisi olla enemmän tarjolla 

alueellisesti, 

etuusasiat koko ajan läsnä/huomioitava  

  

Te-toimiston palvelut (esim. työkokeilu, uravalmennus) 

 

  

 

 

Koulutus 

Koulutusval

mentajan 

tuki 

Palkkatukityö 

(pitkäkestoinen

) 

Työhönvalment

ajan tuki                 

->jatkopolun 

rakentaminen 

Avoimet  

työmarkkinat 

Kela-neuvojan tuki 

Riittääkö 
aktivointisuunnitelmien 
tekeminen 6kk välein, 
pitääkö te-asiantuntijoiden 
silti tehdä 3kk välein 
työllistymissuunnitelman  
tarkistus? 
 

Kenen nimillä  

esim. 

korvaushoitoasiak

kaat, jotka eivät 

hyödy 

aikuissos.työn 

palveluista? 

Tarve sosiaalisen kuntoutuksen ryhmille 

> suunnattu asiakkaille, jotka eivät kykene vielä 

kutyyn, opiskelijoille ja asiakkaille, jotka ovat 

sairauslomalla/kuntoutustuella. Tässä on nyt 

hankkeita alueella! 

-Työkokeiluun 

työvalmentaja 

-henkilökohtaista 

ohjausta, 

ryhmävalmennus 

ei toimi 


