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Huittisten vammaispalveluiden, SATADUUNIA-Työikäisten monialaisen palvelun ja työhönval-

mennuksen kehittäminen Satakunnassa sekä Työkykyohjelman Työkykyä Satakuntaan-

hankkeiden yhteiskehittäminen vuonna 2021. 
 

 

1. Kuntoutus- ja työllisyyshankkeet lyhyesti  
 

SATADUUNIA-hanke 1.8.2019-31.7.2022 
 

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Satasairaalan rahoittama ja sen päätavoitteina 

ovat työikäisten monialaisen palvelun ja työhönvalmennuksen kehittäminen Satakunnassa. 

Tavoitteena on parantaa asiakkaiden osallisuutta, elämänlaatua ja -hallintaa, parantaa pal-

veluiden oikea-aikaisuutta ja tarvelähtöisyyttä, lisätä ammattilaisten osaamista sekä edistää 

digitaalisten palvelujen käyttöä palvelujen saatavuuden parantamiseksi.  

 

Työkykyä Satakuntaan-hanke 1.12.2020-31.12.2022 
 

Hanke on sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Satasairaalan rahoittama ja sen päätavoit-

teina ovat työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmien valmistelu ja käyttöönoton 

suunnittelu sosiaali- ja terveydenhuollossa. Työkykyohjelmassa painopiste on olemassa olevan 

työ- ja toimintakyvyn vahvistamisessa ja työllistymisen edistämisessä. 

 

Molempia kuntoutus- ja työllisyyshankkeita hallinnoi Satasairaala ja toiminta-alueena on koko 

Satakunta. Hankkeiden kohderyhmänä ovat mm. työelämän ulkopuolella olevat, heikossa 

työmarkkina-asemassa olevat työikäiset satakuntalaiset: nuoret aikuiset, työttömät, vammai-

set ja kehitysvammaiset sekä osatyökykyiset henkilöt. Hankkeiden tavoitteena on osaamisen 

lisääminen, verkostoituminen sekä yhteisen ymmärryksen luominen, jotta työhönvalmennus 

tulee tunnetuksi ja käyttöön Satakunnassa.  

 

 

2. Kehittämistyön taustaa 
 

2.1 Yhteistyön aloitus ja toiminta 
 

Huittisten vammaispalvelujen sekä Satakunnan kuntoutus- ja työllisyyshankkeiden yhteispala-

verissa 10.5.2021 sovittiin kehittämisyhteistyöstä. Aluksi päätettiin kartoittaa vammaispalvelui-

den avotyötoiminnassa olevien asiakkaiden toiveet ja tarpeet sekä työhönvalmennuksen ny-

kytila. Kartoitus tehtiin kyselyn avulla. Kysely suunniteltiin yhteistyössä vammaispalveluiden ja 

hankkeiden kanssa ja siinä käytettiin pohjana hankkeiden aikaisemmin toteuttamia kyselyjä. 

Kyselyn avulla pyrittiin saamaan tietoa avotyötoiminnan ja työhönvalmennuksen nykytilasta- 

ja toiminnasta asiakkaan näkökulmasta tarkasteltuna. Kertynyttä tietoa voidaan hyödyntää 

organisaation oman toiminnan kehittämisessä, mutta myös koko Satakunnassa tehtävän ke-

hittämistoiminnan pohjana 

 

Kyselyyn haettiin hankkeiden toimesta tutkimuslupa, joka myönnettiin 9.6.2021. Kysely toteu-

tettiin Webropol-kyselynä kesäkuun aikana. Kysely toimitettiin Huittisten vammaispalvelujen 

toimesta 13 avotyöntekijälle, joista 10 vastasi kyselyyn, joten vastausprosentti on 77. Asiak-

kailla oli mahdollisuus vastata kyselyyn myös paperilomakkeella, mutta kaikki vastaajat täytti-

vät kyselyn verkossa, joko yksin tai avustettuna.  
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Kyselyn lisäksi suunniteltiin kehittäjäryhmätoiminnan aloittamista. Yhdessä päädyttiin järjestä-

mään kehitysvammaisten työllistämiseen liittyvä infotilaisuus syksyllä 2021. Tilaisuuden aiheiksi 

valittiin TE-palvelujen ja Kelan kuntoutukseen, työhönvalmennukseen ja työllistymiseen liitty-

vien etuisuuksien ja palvelujen sekä työhönvalmennuskyselyn tulosten esittely. Infotilaisuuteen 

haluttiin kutsua viranomaisia, päättäjiä, yrittäjiä sekä tietenkin avotyössä olevia kehitysvam-

maisia ja vammaispalvelujen henkilökuntaa. Tilaisuuden tavoitteeksi asetettiin kehittäjäryh-

män kokoaminen, jonka työskentelyn ansiosta Huittisissa työllistyy palkkatuettuun työhön kehi-

tysvammaisia henkilöitä. Infotilaisuudesta tehtiin mainos, joka oli hankkeiden virallisella nettisi-

vulla ja sitä jaettiin laajasti vammaispalvelujen toimesta. Kehittämistyöpajoista tehtiin myös 

esite aikatauluineen, jotta toimintaa oli helpompi markkinoida ja väkeä sitouttaa mukaan. 

Kehittämistyöpajojen välille sovittiin vammaispalvelujen ja hankkeiden yhteispalavereja, joissa 

arvioitiin menneet tilaisuudet ja suunniteltiin tulevia tilaisuuksia. Kehittäjäryhmän toiminnan 

tuotoksena tavoiteltiin ehdotusta ja suunnitelmaa, miten työhönvalmennus ja kehitysvammai-

sen ihmisen työllistyminen voisivat toteutua Huittisten kaupungissa. 

 

2.2 Työhönvalmennuksen asiakaskysely 
 

Kysely toteutettiin kesäkuussa 2021 ja siihen saatiin 10 vastausta. Kysymykset eivät olleet pa-

kollisia, joten vastaajien määrä ei kaikissa kohdissa ollut 10 vaan osassa vain yhdeksän oli vas-

tannut kysymyksiin ja avoimissa kysymyksissä tätäkin vähemmän.  

 

2.2.1 Vastaajien taustatiedot 

Vastaajista puolet oli naisia ja puolet miehiä. Suurin osa vastaajista (60%, n=6) edusti ikäryh-

mää 30-54 vuotiaat. Kolme vastaajaa oli nuoria, alle 29-vuotiaita ja yksi vastaaja yli 54-vuo-

tias. Kaikki vastaajat olivat avotyössä ja neljä heistä ilmoitti olevansa myös toimintakeskuk-

sessa. Pääasiallisin toimeentulon lähde vastaajilla oli eläke tai määräaikainen kuntoutustuki 

(70%). Yksi ei osannut sanoa toimeentulonlähdettään ja kaksi ilmoitti sen olevan työosuus-

raha. 

 

2.2.2 Työhönvalmennus 

Avotyöntekijöiltä kysyttiin, mitä heidän mielestään työhönvalmennus tarkoittaa. Puolet (n=5) 

vastasi tähän avokysymykseen.  Kahdelle vastaajista työhönvalmennus ei ollut tuttu käsite, 

mutta kolme vastaajaa totesivat sen olevan kannustavaa toimintaa, valmennusta työhön 

sekä avotyönohjaajan käyntejä työpaikalla. Mielipidekysymyksen jälkeen kyselyllä oli lyhyt in-

fopaketti siitä, mitä tehtäviä työvalmentajalla on liittyen työhönvalmennukseen. 

”Työhönvalmennuksella tarkoitetaan sitä, että työvalmentaja / ohjaaja auttaa sinua esimer-

kiksi: 

Ennen työtoimintapaikkaan menoa 

• kartoittaa ja tunnistaa osaamistasi, vahvuuksiasi ja tuen tarvettasi 

• auttaa sinua tavoitteiden asettamisessa 

• auttaa sinua työtoimintapaikan etsimisessä 

Työtoimintapaikan löytyessä, työtoiminnan alkuvaiheessa 

• auttaa sinua ja työnantajaa sopimusten tekemisessä 

• mukauttaa työtehtäviä sinulle sopiviksi, yhdessä työpaikan henkilökunnan kanssa 

• opettaa ja ohjaa sinua työtehtävissä 

• toimii yhdyshenkilönä sinun ja työpaikan välillä 

Työtoiminnan aikana 

• käy työpaikalla katsomassa, miten työtehtävät siellä sujuvat 

• arvioi työssä selviytymistäsi ja jaksamistasi yhdessä sinun kanssasi 

• kannustaa, kulkee rinnalla ja on läsnä tarpeen mukaan”. 
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Avotyöntekijöiltä tiedusteltiin, ovatko he saaneet tietoa työhönvalmennuksesta ja puolet 

(n=5) koki saaneensa. Yksi ei kokenut saaneensa tietoa ja neljä vastaajaa ei osannut sanoa. 

Ne, jotka kokivat saaneensa työhönvalmennuksesta tietoa, vastasivat tahon olevan ohjaaja, 

työhönvalmentaja ja valmentajan nimellä. Kysymykseen onko itse saanut työhönvalmen-

nusta, 70 prosenttia vastaajista koki näin. 30 prosenttia ei osannut vastata kysymykseen.  

 

Vastaajilta kysyttiin, miten he pääsivät nykyiseen työtoimintapaikkaansa. Valmiiden vastaus-

vaihtoehtojen lisäksi oli mahdollisuus ilmoittaa itse pääsykeino. Suurin osa (60%, n=6) koki, että 

he saivat itse miettiä, millaista työtoimintapaikkaa lähdettiin etsimään ja 40 prosenttia (n=4) 

ei osannut vastata kysymykseen tai ei enää muistanut, miten asia oli. Työtoimintapaikan va-

linnan vaikuttamiseen lähes kaikki vastaajat kokivat saaneensa vaikuttaa riittävästi tai ainakin 

jonkin verran (89 %, n=8), heistä kuusi vastaajaa (67%) koki saaneensa vaikuttaa riittävästi. 

Yksi vastaaja koki, ettei saanut vaikuttaa lainkaan valintaan.  

 

Kaikki vastaajat ovat kokeneet, että he ovat päässeet vaikuttamaan työtehtäviin riittävästi 

(78%, n=7) tai ainakin jonkin verran (22%, n=2). Kaikki kokivat saaneensa riittävästi opastusta 

työtoimintapaikalla sekä työpaikan toimesta (70%, n=7) että työvalmentajalta tai ohjaajalta 

(40%, n=4). Tässä kysymyksessä oli mahdollista valita useampi vaihtoehto. Työtehtävät olivat 

lähes kaikkien mielestä sopivia (90%, n=9), vain yksi oli sitä mieltä, että ne ovat liian helppoja. 

Työajat koettiin lähes yksimielisesti sopiviksi omaan jaksamiseen nähden (90%, n=9), yksi vas-

taaja koki jaksavansa enemmän. 

 

Lähes kaikki viihtyivät työssä pääsääntöisesti hyvin (90%, n=9), yksi koki viihtyvänsä kohtalai-

sesti. Kyselyssä oli mahdollisuus kertoa omin sanoin ajatuksia työtehtävistä, jaksamisesta ja 

viihtymisestä. Yksi vastaaja käytti mahdollisuuden ja kertoi urahaaveistaan. Kyselyn pienen ja 

rajatun vastaajajoukon vuoksi vastausta ei voida laittaa sellaisenaan yhteenvetoon, koska se 

toisi julki vastaajan henkilöllisyyden. 

 

Työvalmentaja tai ohjaaja kävi työtoimintapaikalla vastaajien mukaan tarvittaessa (89%, n= 

8), vain yksi vastaaja koki, ettei työtoimintapaikalla käyty ollenkaan. Kysyttäessä toivetta työ-

valmentajan tai ohjaajan työtoimintapaikkakäynneille vain neljä vastasi kysymykseen, joista 

kaksi vastasi, että tarvittaessa, yksi toivoi käyntejä kerran viikossa ja yksi ei halunnut käyntejä 

ollenkaan.  

 

Suurin osa vastaajista koki saaneensa riittävästi tukea työvalmentajalta tai ohjaajalta (70%, 

n=7), seuraaviin vaihtoehtoihin tuli kuhunkin yksi vastaus: on saanut jonkin verran tukea, ei ole 

saanut paljoakaan tukea sekä ei ole saanut lainkaan tukea. Työtoimintapaikoilla on käytössä 

myös muita erilaisia keinoja tukea avotyöntekijää ja työtehtävien tekemistä. Kyselyssä annet-

tiin valmiita vastausvaihtoehtoja ja niitä oli mahdollista valita useampi, mutta annettiin myös 

mahdollisuus kertoa vapaasti muista tukikeinoista, tähän ei kuitenkaan kukaan vastannut mi-

tään. Lähes kaikki vastaajat (90%, n=9) kokivat, että työtehtävät olivat sovitut ja tarkasti raja-

tut. Toiseksi tärkeimmäksi tukikeinoksi nousi työpaikalla nimetty tukihenkilö (n=4) ja kaksi vas-

taajaa piti omaa työpistettä tai työtilaa tukikeinona. Yksi vastaaja koki tukena selkokieliset ja 

kuvalliset ohjeet työtehtävissä ja yksi vastaaja ei kokenut saaneensa mitään tukikeinoja työ-

paikalla. 

 

Työvalmentajalta tai ohjaajalta saatavaa palautetta koki saaneensa 70 prosenttia vastaa-

jista. Joskus palautetta koki saaneensa kaksi vastaajaa ja yksi vastaaja ei kokenut saaneensa 

sitä ollenkaan. Kukaan vastaaja ei valinnut vastausvaihtoehtoa ”haluaisin enemmän pa-

lautetta”. Kaikista työhön liittyvistä asioista rohkeni kertoa 70 prosenttia vastaajista, mutta 

muut vastaajat (n=3) kokivat, että eivät halua tai uskalla kysyä. Vastaajia pyydettiin kom-

mentoimaan, missä asioissa he ovat tarvinneet ja saaneet apua ja tukea työvalmentajalta 
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tai ohjaajalta. Lisäksi heitä pyydettiin kommentoimaan, millaisissa asioissa he olisivat tarvin-

neet tai voisivat tarvita työvalmentajalta tai ohjaajalta lisää tukea. Kaksi vastasi näihin kysy-

myksiin, joista toinen kertoi kertovansa kaiken valmentajalle tai ohjaajalle ja saavansa tieota 

heiltä, kun sitä tarvitsee. Toinen vastaaja kommentoi, ettei oikein muista tai ei tule nyt mie-

leen. 

 

Avotyöntekijöille järjestetään säännöllisesti yhteisiä tapaamisia. Kyselyssä selvitettiin, koke-

vatko he tapaamiset tärkeiksi ja miksi. Kysymykseen vastasi yhdeksän ja kaksi kolmasosaa 

(n=6) piti tapaamisia tärkeinä. Perusteluina olivat muiden näkeminen, kuulumisten vaihtami-

nen sekä työpäivistä keskustelu. Ne kolme vastaajat, jotka eivät pitäneet tapaamisia tärkeinä 

kokivat, että ne eivät ole hyödyllisiä tai he eivät välitä olla avotyöryhmässä.  

 

2.2.3 Osaaminen ja itsensä kehittäminen 

Vastaajista kaksi ei halunnut osallistua koulutuksiin, mutta muut vastaajat (n=8) kokivat koulu-

tuksen tarpeelliseksi. Kyselyssä oli valmiita koulutusvaihtoehtoja, joita pystyi valitsemaan 

useita. Lisäksi oli mahdollisuus lisätä itseä kiinnostava koulutus, johon ei kukaan ollut kirjannut 

mitään. Suosituin koulutus oli hätäensiapu (n=6), lisäksi työturvallisuuskorttikoulutus kiinnosti 

puolta vastaajista (n=5). Neljä vastaajaa oli kiinnostunut hygieniapassin suorittamisesta, mie-

lenterveyden ensiapukurssista sekä työn hakemisen koulutuksesta. Kolme vastaajaa halusi ko-

hentaa tietokone- ja digitaitojaan.  

 

Palkkatuettuun työhön oli kiinnostunut siirtymään 80 prosenttia vastaajista (n=8). Kiinnostusta 

palkkatuettuun työhön siirtymistä ei kieltänyt kukaan, vaan kaksi vastaajaa koki, että he eivät 

tienneet asiasta tarpeeksi tai eivät osanneet sanoa asiaan kantaansa. 

 

2.2.4 Vastausten yhteenveto 

Kyselyn perusteella huittislainen avotyössä käyvä henkilö viihtyy hyvin työssään, saa vaikuttaa 

työtoimintapaikan valintaan sekä työtehtäviin. Hän saa riittävästi opastusta työtoimintapai-

kalla enimmäkseen työpaikan toimesta, mutta myös työvalmentajalta tai ohjaajalta. Lisäksi 

hän on koulutusmyönteinen sekä kiinnostunut siirtymään palkkatuettuun työhön. 

 

Vastaajat ovat kokeneet saavansa pääsääntöisesti riittävästi tukea sekä palautetta työval-

mentajalta tai ohjaajalta. Kaikkeen työhön liittyvään asioiden kertomiseen oli rohkeus enem-

mistöllä vastaajista, mutta kolme vastaajaa koki, ettei uskaltanut kysyä tai halunnut kertoa. 

Työtehtävien tekemisessä auttoi työtehtävien tarkka määrittely ja rajaus. Avotyöntekijöiden 

yhteiset säännölliset tapaamiset koettiin pääsääntöisesti tärkeiksi. 

 

Työhönvalmennus on haastava käsite. Kyselyyn vastanneista kolme kuvaisi sitä kannustavana 

toimintana, valmennuksena työhön sekä avotyönohjaajan käyntejä työpaikalla. Kaksi kol-

masosaa vastaajista ei osannut tai halunnut kuvata työhönvalmennusta. Kuitenkin puolet 

vastaajista koki, että he olivat saaneet tietoa työhönvalmennuksesta. Työhönvalmennus ja 

sen sisältö ovat jatkossa hyvä selventää niin asiakaskunnalle kuin laajemmin eri toimijoille.  

 
 

3. Kehittämistyöpajat 
 

Kehittämistyöpajat järjestettiin torstai-iltapäivisin kello 14.30-16.30 kahden viikon välein Joki-

rannan toimintakeskuksessa Huittisissa. Tilaisuudet sisälsivät vammaispalvelujen tarjoaman 

kahvittelun, eri aiheiden alustusta, ryhmätöiden tekoa sekä keskustelua. Lisäksi kehittämistyö-

pajoista kerättiin kirjallista palautetta ns. hymiökyselyn avulla. Tilaisuuksien välillä vammaispal-

velujen edustajat ja hankeväki arvioivat tilaisuuksia ja tekivät tarkennettuja suunnitelmia tilai-

suuksien sisällöistä. 
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3.1 Infotilaisuus 23.9.2021 
 

Infotilaisuuden aluksi Huittisten vammaispalvelupäällikkö toivotti väen tervetulleeksi, SATA-

DUUNIA- ja Työkykyä Satakuntaan-hankkeet esiteltiin lyhyesti sekä kerrottiin kehittämistyöpa-

jatoiminnan työskentelystä ja aikataulusta. Työskentelystä jaettiin esite (liite 1). Sosiaaliohjaaja 

kertoi opinnäytetyöhönsä perustuen palkkatuen merkityksestä kehitysvammaisen ihmisen elä-

mässä. TE-palveluiden tukimuodoista ja palveluista osatyökykyisille sekä työnantajille kertoi 

työkykykoordinaattori, Kelan etuisuuksista ja palveluista kertoi Kelan työkykyohjelman projekti-

työntekijä. Työhönvalmennuskyselyn tulokset esiteltiin hankeväen toimesta. Tilaisuudessa nos-

tettiin esiin hankkeiden ja vammaispalveluiden yhteisen tekemisen tavoitteet, joista tärkeim-

piä ovat asennemuutoksen aikaansaaminen täsmätyökykyisiä kohtaan sekä konkreettisena 

tavoitteena vähintään yhden avotyössä toimivan kehitysvammaisen saaminen palkkatuet-

tuun työhön. 

 

Infotilaisuudesta tiedotettiin laajasti etukäteen vammaispalveluiden toimesta sekä Satasai-

raalan hankkeiden nettisivuilla. Tilaisuudessa oli paikalla hankeväen sekä Kelan ja TE-palvelu-

jen alustajien lisäksi 16 henkilöä, joista seitsemän oli avotyötoiminnassa olevia kehitysvammai-

sia. Mukana olivat myös työnantajan ja omaisen edustaja, kaupungin edustajat sekä SAMK:n 

opiskelija. Lauttakylä-lehden toimittaja oli mukana koko tilaisuuden ajan. Tilaisuus oli erittäin 

onnistunut, osallistujajoukko oli laaja, alustukset olivat hyvin informatiivisia ja keskustelua he-

rättäviä ja osallistujille jäi toiveikas olo. 

 
 

 
 

Kuva 1. Lauttakylä-lehden 13.10.2021 otsikko infotilaisuuden perusteella tehdystä jutusta. 

 

3.2 Ensimmäinen kehittäjäryhmän tapaaminen 7.10.2021 
 

Yhteinen kehittämistyö aloitettiin osallistujien esittäytymisellä sekä hankkeiden lyhyillä esitte-

lyillä. Kehittämistyöpajojen sisältöä ja aikataulua sekä työskentelyn tavoitteita käytiin myös 

läpi. Varsinaista työskentelyä pohjustamaan osallistujilta kerättiin lauseita unelmien työstä. 

Lauseiden perusteella vammaispalvelupäällikkö lupasi koota yhteisörunon seuraavaan ta-

paamiseen.  

 

Varsinaisessa kehittämistyössä hyödynnettiin A3-paperille tulostettuja papereita, joissa oli nos-

tettu tuetun työllistymisen kannalta olennaisia asioita:  

 työ- ja toimintakyky, omat toiveet 

 terveys- ja sosiaalipalvelut, Kela, TE-toimisto 

 arjen tuki 

 tuki toimintakeskukselta 

 työhönvalmennus, työskentelyn arviointi, yritysyhteistyö 

 tuki työllistymisen alussa ja aikana. 

Osallistujat jaettiin viiteen eri ryhmään pohtimaan, mitä kaikkea tärkeää he halusivat nostaa 

kyseisten teemojen alle. Nostot kirjattiin post it-lapuille ja ne koottiin ja tiivistettiin hankeväen 

toimesta seuraavalla kerralla käsiteltäväksi. Osallistujille annettiin kotitehtäväksi ottaa mu-

kaan seuraavaa kertaa varten tavara tai esine, joka kertoo siitä, mihin suuntaan haluaisi työ-

elämässä suunnata. 
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Kuva 2. Työskentelyn satoa. 

 

Tilaisuudessa oli hankeväen lisäksi paikalla 12 osallistujaa. Tilaisuudessa täytettiin ESR-aloituslo-

makkeet SATADUUNIA-hankkeen toimesta. Lopuksi kerättiin myös hymiökyselyllä palautetta, 

joka on koottu luvussa 4.1 Tilaisuuksien palaute. 

 
 

3.3 Toinen kehittäjäryhmän tapaaminen 21.10.2021 
 

Kehittämistyö jatkui kuuden avotyötoiminnassa olevan kehitysvammaisen, neljän vammais-

palvelujen edustajan, Kelan edustajan, SAMK:n opiskelijan sekä hanketyöntekijöiden toi-

mesta. Tilaisuuden alussa vammaispalvelupäällikkö luki kokoamansa yhteisörunon unelmien 

työstä (Kuva 3.) 
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Unelmien työ -teemaa jatkettiin kotitehtävän purkamisella. Osallistujat esittelivät tuomansa 

tavarat ja esineet ja kertoivat, mitä haluaisivat tulevaisuudessa tehdä työkseen. 

 

Ensimmäisessä työpajassa kootut huomiot oli tiivistetty ja niiden perusteella jatkettiin työsken-

telyä kolmessa eri ryhmässä, jotta saatiin vielä tästä aineistosta nostettua ne kaikista tärkeim-

mät asiat jatkotyöstämisen kohteeksi. Tärkeimmiksi nostoiksi koettiin työ- ja toimintakyky ja 

omat toiveet sekä tuki työllistymisen alussa ja aikana. Tuetussa työllistymisessä on tärkeää niin 

työhön menevän toiveet ja osaaminen kuin myös työhönvalmennus ja työvalmentajan osaa-

minen. Työpajassa käytiin monipuolista ja konkreettista keskustelua, myös työelämän peli-

säännöistä, työntekijän vastuista ja velvollisuuksista sekä asenteista. Osallistujat lähtivätkin hie-

man mietteliäämmin kotiin kuin ensimmäisen kerran jälkeen. 
 

 

3.4 Kolmas kehittäjäryhmän tapaaminen 4.11.2021 
 

Kehittämistyön tavoitteena oli, että kehittäjäryhmän toiminnan tuotoksena on ehdotus ja 

suunnitelma, miten työhönvalmennus ja kehitysvammaisen ihmisen työllistyminen voisivat to-

teutua Huittisten kaupungissa. Paikalla kuusi avotyötoiminnassa olevaa kehitysvammaista, 

neljä vammaispalvelujen työntekijää, yrittäjän edustaja, Kelan edustaja sekä hankeväki. 

Osallistujilta kerättiin ESR-lopetusilmoitukset SATADUUNIA-hankkeen toimesta. 
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Kehittämistyöpajojen työskentelyn pohjalta hankeväki oli tehnyt kaksi erilaista polkukuvausta, 

jotka oli käyty läpi etukäteen myös vammaispalvelujen kanssa. Polkukuvaukset käytiin yh-

dessä kehittäjäryhmän kanssa läpi ja ne jaettiin tulosteina myös osallistujille.  

 

 

Kuva 4. Huittislaisen polku palkkatyöhön 
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Kuva 5. Huittislaisen polku avotyötoiminnasta palkkatyöhön 

 

Jatkotoimista tehtiin käytännön toteutusehdotus: 

• Asiakaskohderyhmänä ovat nykyiset avotyöntekijät, jotka ovat kiinnostuneet suuntaa-

maan palkkatyöhön. Toimintakeskuksen henkilökunta, joilla on osana työnkuvaan määri-

telty työvalmennus (ohjaus ja tukeminen) toteuttavat kohderyhmän kanssa malleihin ku-

vattuja toimia seuraavan kuuden kuukauden aikana. Toimintamallin mukaisesti; mm. 

osaamiskartoitus, Kykyviisari (kysytään suostumus työkykyohjelman arviointi- ja seuranta-

tutkimukseen, työvalmentaja on asiakkaan ja yrityksen tukena työpaikan etsinnässä, työn 

aloituksessa ja työsuhteen aikana. 

• Kelan projektityöntekijä ja TE-palveluiden työkykykoordinaattori ovat asiakkaiden ja työn-

tekijöiden käytettävissä kokeilun aikana. Työkykyä Satakuntaan -hanke on toimijoiden tu-

kena toimintamallin käynnistämisessä, käytännön toteutuksessa, kokemusten keräämi-

sessä sekä arvioinnissa. Toimintaa arvioidaan yhdessä toimijoiden ja asiakkaiden kanssa 

kokeilun aikana, huhtikuussa 2022 ja loppuvuodesta 2022. Toimintaa raportoidaan osana 

Työkykyohjelman toteutusta Satakunnassa. 

 

Vammaispalvelupäällikkö kertoi kehittämistyön aikana saavutetuista tavoitteista ja tulevista 

konkreettisista toimista. Kaikille osallistujille jaettiin kunniakirjat kiitokseksi hyvästä yhteisestä ke-

hittämistyöstä ja otettiin ryhmäkuva hankkeiden sosiaalisen median kanaviin.   
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Kuva 6. Kehittämistoimintaan osallistuneille jaettiin ansaitut kunniakirjat. 

 

 

4. Kehittämistoiminnan arviointia  
 

4.1. Tilaisuuksien palaute 
 

Kehittämistyöpajoihin osallistuneilta kerättiin palautetta aina tilaisuuden päättyessä. Kyselylo-

make oli ns. hymiökysely eli neliportainen arviointiasteikko oli rakennettu hymiöistä (leveä 

hymy, hymy, viivasuu ja suupielet alaspäin). Kyselyssä pyydettiin arvioimaan sitä, miten vas-

taaja koki tulleensa kuulluksi tilaisuudessa sekä millä mielellä hän lähtee kotiin tilaisuudesta. 

Lisäksi kyselyssä oli mahdollisuus antaa muuta palautetta (ruusut ja risut). Palautteisiin saatiin 

hyvin vastauksia, vastausprosentti oli 83-92 prosenttia. Palautteiden mukaan kehittäjäryhmä-

läiset tulivat kuulluksi hyvin ja lähtivät hyvällä mielellä tilaisuudesta kotiin. Sanallisessa palaut-

teessa kommentoitiin tilaisuuden hyvää henkeä, mielenkiintoisia keskusteluja sekä yhdessä 

ideointia. Kommenteissa toivottiin myös lisää konkreettista tekemistä, mutta toisaalta todettiin 

myös, miten paljon on saatu yhdessä aikaan varsin lyhyessä ajassa. 

 

4.2 Työntekijöiden tekemää arviointia 
 

Kehittämistyöpajojen välillä pidettiin arviointi- ja suunnittelupalavereja hankeväen ja vam-

maispalvelujen työntekijöiden kesken. Hymiökyselyn tulokset käytiin läpi ja tehtiin työpajojen 

sisältöihin vielä yhteisiä tarkennuksia. Varsinainen arviointikeskustelu käytiin Huittisten toiminta-

keskuksessa 17.11.2021, jossa oli mukana hankeväen lisäksi vammaispalvelujen edustajat 

sekä Kelan ja TE-palvelujen edustajat.  

 

Kaiken kaikkiaan Huittisissa on tehty todella hyvää, intensiivistä ja innostunutta kehitysyhteis-

työtä. Vammaispalveluista ollaan oltu aktiivisesti yhteydessä kaupungin muihin hallintokuntiin 

sekä yrityksiin. Kaupungin palkkatukirahoista on käyty keskusteluja ja toive onkin, että kuhun-

kin hallintokuntaan varattaisiin oma palkkatukirahoitus. Tarkoituksenmukaista olisi, että esimer-

kiksi ruokapalvelujen avustavissa tehtävissä avotyötoimintapäätöksellä työskentelevä kehitys-

vammainen voitaisiin palkata palkkatuella suoraan ruokapalvelujen kustannuspaikalta. Kes-

kusteltiin myös palkkatukirahoituksen jatkosta ja tulevaisuudesta hyvinvointialueella, nämä 

ovat vielä epäselviä asioita. 
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Työhönvalmennuksessa osaamiskartoituksia ei oltu vielä tehty aikaresurssin vähyyden vuoksi, 

mutta ollaan tekemässä jatkossa ensisijaisesti niille avotyötoiminnassa oleville kehitysvammai-

sille, joille palkkatukityö on mahdollinen jossain vaiheessa. Käyty läpi työhönvalmennuskoulu-

tusverkostossa EUSE Toolkitin (Tuetun työllistymisen työkalupakki tuetun-tyollistymisen-tyokalu-

pakki-euse-toolkit.pdf (vates.fi)) pohjalta muokattu työllistymisen osaamiskartoituslomake, 

jota voi hyödyntää palkkatuettuun työhön meneville asiakkaille. Kykyviisarin hyödyntämisestä 

keskusteltiin myös. SATADUUNIA-hankkeen toimesta Kykyviisaria on kokeiltu mm. Satasairaa-

lan sosiaalipalveluissa ja mittarin käytöstä saadut kokemukset ja havainnot on hyödynnettä-

vissä raportista Sos palvelut Kykyviisari -pilotti.pdf (satasairaala.fi). Kykyviisari on paras tehdä 

jokaiselle asiakkaalle yksitellen, mutta sen voi myös ajan säästämiseksi tehdä ryhmässä kysy-

mys kerrallaan sellaisille avotyössä oleville, joille se on tarkoituksen mukaista.  Ryhmässä Kyky-

viisarin täyttämisessä on riskinä se, että ryhmän mielipiteet voivat vaikuttaa vastauksiin, vaikka 

jokainen vastaa itsenäisesti omaan Kykyviisariinsa, mutta keskustelua syntyy luonnollisesti. Ryh-

mätilanteessa ei myöskään päästä keskustelemaan syvällisemmin kullekin asiakkaalle sopi-

valla tasolla.  

 

Kaikki yhteiskehittämiseen osallistuneet olivat tyytyväisiä tehtyyn työhön. Kehittämistyö onnis-

tui hyvin, koska aikataulu oli tehty sopivan tiiviiksi (kokoontumiset kahden viikon välein ja ta-

paamisten välillä arviointipalaverit), tilaisuudet oli ennakkoon hyvin suunniteltu ja valmisteltu 

sekä vammaispalvelujen taholta tehtiin erittäin vahvaa vaikuttamistyötä kaupungin, yrittäjien 

sekä median suuntaan. Kehittämistyö sai hyvää mediahuomiota. Paikallisessa Lauttakylä-leh-

dessä oli lähes sivun mittainen juttu Infotilaisuudesta sekä juttu nettilehdessä. Arviointipalave-

rin jälkeen lehden toimittaja teki myös vammaispalvelupäällikölle ja hanketyöntekijöille haas-

tattelun kehittämistyön tuloksista, joka julkaistiin 9.12.2021 ilmestyneessä Lauttakylä-lehdessä 

puolen sivun mittaisena juttuna. Kehittämistoiminta on mainittu Työkyky-hankkeen projekti-

päällikön kirjoittamassa jutussa ”Kokemusasiantuntijat edistämässä työkykyohjelman mukaista 

toimintaa Satakunnassa” Vatesin julkaisemassa Kyvyt käyttöön Extra-verkkolehdessä. Linkki 

lehteen: Järjestöt mukana työllisyydenhoidon uudistuksissa -extra 2021 (vates.fi).  

 

 

5. Yhteiskehittämisen jatkosuunnitelmat 
 

Marraskuisessa arviointipalaverissa sovittiin konkreettisesti palkkatyöhön menemiseen liittyvät 

tehtävät ja vastuut. Työkyky-ohjelman Kelan projektityöntekijä sekä TE-palveluiden työky-

kykoordinaattori ovat vahvasti mukana vammaispalveluiden kanssa tehtävässä asiakas-

työssä, jolloin työnhakijaksi ilmoittautuminen, palkkatukeen liittyvät asiat sekä Kelan etuisuuk-

sien yhteensovittaminen palkkatukityöhön sujuisivat mahdollisimman saumattomasti. Tavoit-

teena on myös kerätä kokemuksia ja tietoja, mitä kaikkea palkkatuettuun työhön voi käytän-

nössä liittyä, kun työntekijä on eläke-etuuden piirissä, mutta on ns. täsmätyökykyinen tiettyyn 

työtehtävään. Vuonna 2022 yhteiskehittämistä vammaispalveluiden kanssa jatkaa Työkyky-

hanke. Seuraavan arviointipalaverin ajankohdaksi on sovittu huhtikuu 2022. 

 

Työhönvalmennuskysely on tarkoitus toistaa vuonna 2022. Työhönvalmennuksen nykytilan sel-

vittely liittyy vahvasti Työkykyohjelman laatukriteereihin perustuvan tuetun työllistymisen työ-

hönvalmennuksen mahdolliseen käyttöönottoon myös Satakunnassa. Vastaava kysely toteu-

tetaan myös muualla Satakunnassa ja tavoitteena onkin vertailla työhönvalmennuksen tilan-

netta kehitysvammaisten ihmisten arjessa eri puolilla Satakuntaa. Lisäksi tavoitteena on lisätä 

tietoisuutta ja ymmärrystä laatukriteereihin perustuvan tuetun työllistymisen työhönvalmen-

nuksen sisällöistä ja saada positiivisia laatukriteereihin perustuvia työhönvalmennuskokeiluja 

eri puolilla Satakuntaa. Työkykyohjelmaan liittyvä laatukriteereihin perustuva tuetun työllisty-

misen työhönvalmennus on mallinnettu ja se edellyttää työntekijä- ja aikaresurssia ja se on 

uudenlainen tapa tehdä tavoitteellista ja suunnitelmallista työhönvalmennusta. 

  

https://www.vates.fi/media/julkaisut_artikkelit_lehdet-yms/kv_toiminnan_materiaalit/tuetun-tyollistymisen-tyokalupakki-euse-toolkit.pdf
https://www.vates.fi/media/julkaisut_artikkelit_lehdet-yms/kv_toiminnan_materiaalit/tuetun-tyollistymisen-tyokalupakki-euse-toolkit.pdf
https://www.satasairaala.fi/sites/default/files/2021-11/Sos%20palvelut%20Kykyviisari%20-pilotti.pdf
https://www.vates.fi/media/julkaisut_artikkelit_lehdet-yms/kk_lehdet/kyvyt_ka776ytto776o776n_extra_02_2021.pdf
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Liite 1. Kutsu kehittämistoimintaan 

 

Tervetuloa mukaan kehittämään yhdessä 

kehitysvammaisten työllistymistä Huittisissa 
 

Yhteisen kehittämistyön tavoitteena on saada Huittisiin kehitysvammaisille polkuja 

työelämään ja palkkatuettuun työhön.  

 

Kehittäjäryhmään kutsutaan osatyökykyisten kanssa toimivia työntekijöitä, viran-

omaisia, päättäjiä ja yritysten edustajia. Kehittäjäryhmän tapaamiset järjestää yh-

teistyössä Huittisten vammaispalvelut, SATADUUNIA- ja Työkykyä Satakuntaan-

hankkeet Kelan projektityöntekijällä vahvistettuna.  

 

Kehittämistyöskentelyn aikataulu: 

 INFOTILAISUUS torstaina 23.9. klo 14.30 – 16.30 laajemmalle joukolle Jokirannan 

toimintakeskuksessa (Pajatie 7, Huittinen). Erillinen tiedote 

 kolme kehittäjäryhmän tapaamista: Torstaisin 7.10., 21.10., ja 4.11.2021 klo 

14.30-16.30, Jokirannan toimintakeskuksessa (Pajatie 7, Huittinen). Tilaisuuksissa 

kahvitarjoilu 

 

 
Ilmoittauduthan mukaan kehittäjäryhmään ja yhteiseen työskentelyyn. 

 
Kaikkien kyvyt käyttöön! 
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