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Sosiaali- ja terveystoimialan yksiköille

TUETUN TYÖLLISTYMISEN PALVELU VAMMAISTYÖSSÄ

Voimassa 16.6.2019–16.6.2029

Kumoaa   Ohje: Tuettu työ vammaistyössä PYSY062, 15.12.2014

Asiasanat autismin kirjo, ADHD, tuettu, työllistyminen, kehitysvamma, 
työvalmennus

       1. Mitä tuetun työllistymisen palvelu on:

Tuetun työllistymisen palvelu on työvalmentajan tuella toteutuvaa työllistymistä 
avoimille työmarkkinoille. Päätavoitteena tuetussa työllistymisessä on 
palvelunkäyttäjän työllistyminen palkkatyöhön koko- tai osa-aikaisesti. 

Tuetun työllistymisen tavoitteena on lisätä tukea tarvitsevan henkilön ammatillista ja 
sosiaalista elämänlaatua takaamalla hänelle yhdenvertaiset oikeudet työhön 
avoimilla työmarkkinoilla, tes:n mukaisen palkan, jatkuvan tuen työelämässä 
pysymiseen ja sitä kautta täysivaltaisen osallistumiseen yhteiskuntaan.

Sosiaali- ja terveystoimialan vammaistyössä tuettua työtä järjestetään 
kehitysvammalain (519/1977) perusteella, osana erityishuoltoa ja sosiaalihuoltolain 
(1301/2014) mukaisena toimintana. Palvelu voidaan tuottaa joko tuetun 
työllistymisen palvelussa tai toimintakeskuksessa joissa työskentelee 
työvalmentajia. Kun asiakkaan taidot ja työnvaihtoehdot on kartoitettu, asiakkaan 
kanssa laaditaan urasuunnitelma ja hänen etsitään joko työkykyyn sopiva 
työkokeilu- tai työpaikka. 

Tuetun työllistymisen palvelun saamisen edellytyksenä on, että asiakas on 18 
vuotta täyttänyt helsinkiläinen, joka hyötyy tuetun työllistymisen palvelusta. Hänellä 
voi olla esim. kehitysvamma, autismikirjoon kuuluva oireyhtymä, adhd/add , puheen 
ja kielen kehityshäiriö, laaja-alainen kehityshäiriö, monimuotoinen kehityshäiriö tai 
muu kehityshäiriö tai vamma.
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            2. Tuetun työllistymisen palveluun hakeminen 

 
Yhteydenotto voi tulla joko tuetun työllistymisen palveluun suoraan tai 
sosiaalityöhön. Palvelun tarve arvioidaan yhteistyössä tuetun työllistymisen 
palvelun sekä vastuusosiaalityöntekijän kanssa. 

Vammaisten sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja tekee palvelutarpeen arvion ja
kirjaa asiakkaan palvelusuunnitelman, tulevaisuudessa asiakassuunnitelman. 
Palveluntarpeen arvioinnissa on työvalmentaja mukana tai palvelun oikea-aikai-
suutta tulee selvittää etukäteen tuetun työllistymisen palvelusta. 

Palvelun tarvetta arvioitaessa on selvitettävä voidaanko tuetun työllistymisen 
palvelulla vaikuttaa asiakkaan työllistymiseen. Arviossa painottuu asiakkaan oma 
asenne ja motivaatio työhön. Osa hakijoista voidaan ohjata tarvittaessa 
opiskelemaan, työ- ja päivätoiminnan yksiköihin, Kelan palveluihin tai muuhun 
asiakkaan tarpeeseen paremmin vastaavaan palveluun. Lisäksi on selvitettävä 
muut palvelun tarpeet esimerkiksi asumisen osalta. 

Jos palveluntarpeen arviossa palvelu todetaan oikea-aikaiseksi, asiakas ottaa joko 
itse yhteyttä tai hänet ilmoitetaan tuetun työllistymisen palvelun jonoon. Palvelu 
käynnistyy kun tuetun työllistymisen palvelussa on tilaa uudelle asiakkaalle.

Kehitysvammahuollon asiakkaista tai sosiaalihuoltolain perusteella sijoittuvista 
asiakkaista johtava työvalmentaja valmistelee ja oma sosiaalityöntekijä allekirjoittaa 
sijoituspäätöksen sosiaali- ja terveystoimialan asiakastietojärjestelmään.

Tuetun työllistymisen palvelun sisällöstä on laadittu palveluprosessi joka toimii 
ohjeena palvelun toteuttamisessa.

  
            3. Vakuutukset 

 Helsingin kaupunki on vakuuttanut vakuutusyhtiö Fennian ryhmätapa-
turmavakuutuksella päivä- ja työtoiminnassa ja tuetun työllistymisen palvelussa olev
at kehitysvammaiset ja vammaiset asiakkaat. 

Tapaturmavakuutuskorvausten hakemisesta on sosiaali- ja terveys
toimialan pysyohje nro 074 (6.3.2014). 

 Työsuhteessa avoimilla työmarkkinoilla olevat asiakkaat on vakuutettu 
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lakisääteisillä vakuutuksilla työnantajan toimesta. Työkokeilussa olevat asiakkaat 
on vakuutettu te-toimiston toimesta.

                    Lisätiedot:

                    Työllistymisen tukea koskevat kysymykset: 

                   Vammaisten työ- ja päivätoiminnan päällikkö Pauliina Vähäpesola (09 310 43209),
                   pauliina.vahapesola@hel.fi 

                   Johtava työvalmentaja Sami Niemi-Ruuth (050 4020603) sami.niemi-ruuth@hel.fi

                   Toiminnansuunnittelija Merja Jäntti (310 43715), merja.jantti@hel.fi

Juha Jolkkonen                    Maarit Sulavuori

sosiaali- ja terveystoimialan              perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
                                       toimialajohtaja
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