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1. TOIMINTAPERIAATTEET 
 

Tuusulan kunta tuottaa tuusulalaisille kehitysvammaisille henkilöille työ-, päivätoiminta- 

ja tuetun työtoiminnan palveluja kunnan ylläpitämässä toimintakeskus Kettusessa. Työ-, 

päivätoiminta- ja tuetun työtoiminnan palvelut järjestetään laadukkaasti ja taloudellises-

ti kehitysvammaisen henkilön elämänhallintaa edistäen. 

Työ- ja päivätoimintojen tehtävä on tarjota mielekästä työtä ja toimintaa kehitysvam-

maisen henkilön arkeen sekä tukea kotona asuvien kehitysvammaisten henkilöiden per-

hettä järjestämällä hoitoa ja toimintaa kodin ulkopuolella. Toimintakeskus Kettusessa 

järjestettävän tuetun työtoiminnan tarkoituksena on tarjota henkilölle hänen kykyihinsä 

mitoitettua, tarkoituksenmukaista, oikea-aikaista ja räätälöityä työtoimintaa, joka ta-

pahtuu toimintakeskuksen ulkopuolella yksityisissä yrityksissä tai kunnan yksiköissä. 

Toimintaohjeen tarkoituksena on selkiyttää palvelun järjestämisen periaatteita asiakkail-

le, toimintakeskuksen työntekijöille ja yhteistyökumppaneille. Toimintaohje on myös oh-

jeena henkilöille, jotka ohjaavat kehitysvammahuollon asiakkaita toimintakeskus Kettu-

sen palveluihin (kehitysvammahuollon sosiaaliohjaajille).  

2. JÄRJESTÄMISVASTUU  
 

Työ- ja päivätoiminta sekä tuettu työtoiminta ovat kehitysvammalain (laki kehitysvam-

maisten erityishuollosta 519/1977) mukaisia tukitoimia, jotka Tuusulan kunta järjestää 

varattujen määrärahojen puitteissa. 

 

3. MYÖNTÄMISPERUSTEET 
 

Palvelu perustuu erityishuolto-ohjelmaan. Kehitysvammalain (519/1977) mukaan eri-

tyishuollon tarpeessa olevalle henkilölle on laadittava erityishuolto-ohjelma. Erityishuol-

to-ohjelmaan kirjataan kenelle palvelu myönnetään, mikä on palvelutuote, mille ajalle ja 

montako päivää palvelua myönnetään. 

 

4. PALVELUT 
 

4.1 Tuettu työtoiminta 

Tuettu työtoimintapalvelu on työnluonteista toimintaa, joka on kohdennettu yli 18-

vuotiaille kehitysvammaisille henkilöille, jotka omaavat tarvittavat taidot osallistuakseen 

tuettuun työtoimintaan. 

Tuettu työtoiminta on työtoimintaa, joka tapahtuu toimintakeskuksen ulkopuolella yksi-

tyisissä yrityksissä tai kunnan yksiköissä. Tuettu työtoiminta on huoltosuhteeseen pe-
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rustuvaa eikä siitä makseta palkkaa, vaan toimeentulon takaa työkyvyttömyyseläke. 

Tuetusta työtoiminnasta maksetaan korvauksena työosuusrahaa. 

Tuettuun työtoimintaan osallistuvalle ei tehdä työsopimuslain tarkoittamaa työsopimusta 

työpaikan kanssa vaan yhteistyösuunnitelma, johon yhdessä sovitut asiat kirjataan. 

 

4.1.1 Tuetun työtoiminnan sisältö 

Tuetun työtoiminnan määrä sovitaan aina yksilöllisesti, henkilön ja työpaikan tar-

peet sovittaen. Toimintakeskuksen työvalmentaja on henkilön tukena tuettuun työ-

toimintaan liittyvien asioiden sopimisessa. 

Toimintakeskus Kettusen työvalmentaja osallistuu asiakkaan viimeisen vuoden 

HOJKS:iin (henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) ja käy 

mahdollisuuksien mukaan tapaamassa opiskelijaa työharjoittelupaikalla opintojen 

viimeisenä vuonna. Näin työvalmentajalla on mahdollisuus tutustua tulevaan asiak-

kaaseen etukäteen sekä tulevalla asiakkaalla on mahdollisuus tutustua työvalmenta-

jaan. 

Asiakas yleensä tulee opintojen jälkeen aluksi toimintakeskuksen valmentavaan ryh-

mään tutustumisjaksolle. Henkilön oman, hänen lähiverkostonsa, opettajan ja sosiaa-

liohjaajan arvioinnin perusteella työvalmentajalle muodostuu käsitys asiakkaan työtai-

doista ja hänelle soveltuvasta tuetun työtoiminnan muodosta. Tämän jälkeen työval-

mentaja etsii koulutusta tai henkilön taitoja vastaavan tuetun työtoiminnan paikan. 

Tuetun työtoiminnan työpaikkaa etsittäessä tulisi kiinnittää huomiota kohtuulliseen työ-

matkaan ja ruokailumahdollisuuteen, etenkin lähes itsenäisesti tai itsenäisesti asuvien 

kohdalla.  

Työvalmentaja on yhteydessä tuettuun työtoimintaan sijoittuvan asiakkaan lähiverkos-

toon. Työvalmentaja sopii asiakkaan lähiverkoston kanssa tapaamisen toimintakeskus 

Kettuseen. Käynnin tavoitteena on, että kehitysvammaisella henkilöllä ja hänen lähipiiril-

lään on mahdollisuus tutustua toimintakeskus Kettusen toimintaan ja työvalmentajaan. 

Käynnin aikana täytetään asiakastietolomake ja samalla keskustellaan tuettuun työtoi-

mintaan liittyvistä asioista sekä sovitaan käytännön järjestelyistä. 

Tuetun työtoimintapaikan löydyttyä työvalmentaja perehdyttää tulevan työpaikan henki-

lökuntaa tuettuun työtoimintaan liittyvissä asioissa sekä asiakkaan erityistarpeista. Työ-

valmentaja perehdyttää myös asiakkaan hänelle erikseen räätälöityihin, avustaviin työ-

tehtäviin.  

Tuetun työtoiminnan paikalle nimetään työpaikasta työpaikkaohjaaja, joka toimii asiak-

kaan ja työvalmentajan yhteyshenkilönä sekä ohjaa asiakasta työpaikalla. 

Tuetun työtoiminnan onnistumisen edellytyksenä on toimiva ja säännöllinen kontakti 

omaan työvalmentajaan, joka auttaa tarvittaessa sekä työntekijää, että työnantajaa. 

Työvalmentaja ja tuettuun työtoimintaan sijoittunut henkilö sekä hänen työpaikka oh-

jaaja tapaavat sovitusti ja tarpeen mukaan, esimerkiksi kerran kahdessa viikossa tai 
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kuukausittain. Tärkeää on, että asiakas, työpaikkaohjaaja sekä työnantaja voivat luottaa 

avun saantiin tarvittaessa. 

4.1.1.1 Yhteistyösuunnitelma 

Tuetusta työtoiminnasta tehdään yhteistyösuunnitelma tuetun työn toimintapaikan, asi-

akkaan ja toimintakeskus Kettusen välille. Yhteistyösuunnitelmaan kirjataan kaikkien 

osapuolten yhteystiedot, määritetään työtehtävät, työaika, mahdollinen koeaika, työ-

osuusrahan suuruus, ruokailu, työvaatetus, työmatkojen kulkeminen, vakuutus ja muut 

tuetun työtoiminnan kannalta merkitykselliset seikat. Suunnitelman liitteeksi voidaan 

laittaa asiakkaan työohjeita esim. kuvalliset ohjeet tehtävistä. Yhteistyösuunnitelman 

valmistelee toimintakeskus Kettusen työvalmentaja ja sen hyväksyy toimintakeskus Ket-

tusen esimies. Yhteistyösuunnitelma annetaan myös sosiaaliohjaajalle tiedoksi. 

4.1.1.2 Matkat 

Kodin ja tuetun työtoimintapaikan väliset matkat ovat asiakkaalle maksuttomia (laki ke-

hitysvammaisten erityishuollosta 39 §). Matkat korvataan myös toimintakeskuksen jär-

jestämiltä retkiltä kodin ja retkikohteen väliltä. 

Asiakasta rohkaistaan, tuetaan ja ohjataan omatoimiseen kulkemiseen. Matkojen kul-

keminen suunnitellaan yksilöllisesti yhdessä asiakkaan lähiverkoston kanssa huomioiden 

mm. etäisyydet ja käytettävissä olevat kulkuvälineet. Matkat korvataan vain toiminta-

keskuksen ja kodin väliltä. Mikäli asiakas poikkeaa matkalla esim. lääkärissä, fysiotera-

piassa, harrastuksessa tms. asiakas kustantaa matkan itse. 

Matkat voidaan sopia kuljettavaksi: 

 kävellen tai polkupyörällä 

 bussilla/ junalla 

 palvelulinjakyydillä 

4.1.1.3 Ateriat 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen asiakasmaksuista (Soteltk§ 

4/21.1.2015) mukaisesti toimintakeskus Kettusen asiakkailta ryhdyttiin peri-

mään ateriamaksua 1.3.2015 alkaen. Asiakasmaksut päivitetään vuosittain. 

Ateriamaksu sisältää lounaan sekä välipalan. Tuetun työtoiminnan paikka voi 

myös tarjota asiakkaalle lounaan. Tällöin asiakasmaksua ei peritä. 

 

4.1.2 Muu toiminta  

Työvalmentaja järjestää mahdollisuuksien mukaan noin kerran kuukaudessa yhteisen 

virkistyspäivän asiakkaille. Toiminnan tarkoituksena on tarjota vertaistukea tuetun työ-

toiminnan asiakkaille, jakaa tietoa tuettuun työtoimintaan ja yhteiskuntaan liittyvissä 

asioissa sekä tarjota työhyvinvointia. Asiakkaat osallistuvat toimintakeskus Kettusen 

järjestämille yhteisille retkille toimintasuunnitelman mukaan. Retkipäivät lasketaan työ-

päiviksi, mikäli silloin olisi tuetun työtoiminnan työpäivä normaalistikin. 
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4.1.3 Toiminta-ajat 

Tuettuun työtoimintaan sijoittuvan henkilön toiminta-ajat sovitaan yksilöllisesti työpai-

kan tarpeiden ja työtehtävien määrän ja laadun perusteella kuitenkin siten, että toiminta 

sijoittuu kello 8 ja 16 väliselle ajalle arkipäivinä. Viikonloppuisin ei ole tuettua työtoimin-

taa. Tuetun työtoiminnan työpäivän pituus vaihtelee kolmesta seitsemään tuntiin. 

 

4.1.4 Lomat ja muut poissaolot 

Koska tuetussa työtoiminnassa työskentelevä kehitysvammainen henkilö on huoltosuh-

teessa toimintakeskus Kettuseen, hänelle ei kerry vuosilomia siten kuin normaalissa työ-

suhteessa oleville. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus pitää loma- ja vapaapäiviä, jotka 

neuvotellaan yhdessä työvalmentajan sekä tuetun työtoiminnan toimintapaikan kanssa. 

Loma- ja vapaapäiviltä ei makseta työosuusrahaa, esim. lääkärissäkäynnit ovat työ-

osuusrahattomia päiviä mutta asiakkaalla on niihin oikeus ilman, että ne pitäisi korvata 

toimintana tuetun työtoiminnan paikalle.  

 

4.1.5 Tuetun työtoimintapalvelujen asiakkaaksi ohjautuvat 

Tuettu työtoiminta on tekijälleen haasteellista, mutta antaa mahdollisuuden työskennellä 

ja olla vuorovaikutuksessa muun ympäristön kanssa. 

Tuettuun työtoimintaan osallistuminen on huomattavasti haasteellisempaa kuin toimin-

takeskustyö ja edellyttää osallistujalta melkoisesti henkilökohtaisia taitoja mutta ei kui-

tenkaan kykyä täysin itsenäiseen työskentelyyn. Työtehtävät ovat aina avustavia tehtä-

viä. Osallistujalla tulee olla:  

 kykyä muuttaa käyttäytymistään ja pukeutumistaan työpaikalle sopivaksi 

 kykyä vastaanottaa palautetta ja muuttaa toimintaansa sen mukaan 

 valmius liikkua itsenäisesti tutussa ympäristössä 

 vuorovaikutustaitoja 

 pitkäjänteisyyttä suorittaa annettu työ sovitulla tavalla 

 valmiutta ottaa vastaan ohjausta 

 kykyä pitää sopimuksista kiinni 

 noudattaa sovittuja työaikoja  

 kyetä huolehtimaan omasta hygieniastaan 

 hallita työelämään liittyvät pelisäännöt esim. sairaspoissaoloista ilmoittaminen 

 hallita kuukausi-ilmoituksen täyttäminen ja palauttaminen toimintakeskukseen 

 kykyä huolehtia tarvittaessa matkakortista/ -lipuista ja kortin lataamisesta  

 

 

4.2 Valmentava toiminta 

Valmentava toiminta on sosiaalipalvelua, joka sisältää erilaisia työtehtäviä toimintakes-

kuksen ulkopuolella sekä toimintakeskus Kettusessa. Asiakas on huoltosuhteessa toimin-

takeskukseen.  
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4.2.1 Valmentavan toiminnan sisältö 

Valmentavan ryhmän tarkoitus on valmentaa asiakkaita tuettuun työtoimintaan tai tuet-

tuun työllistymiseen. Ryhmä tekee säännöllisesti työkeikkoja toimintakeskuksen ulko-

puolelle kunnan yksiköihin. Työkeikat sisältävät mm. erilaisia siivous- ja keittiötehtäviä 

sekä pihatöitä. Ryhmässä harjoitellaan toimintakeskuksen tiloissa myös arki- ja työelä-

mäntaitoja ja treenataan erilaisia työtekniikoita. Viikko-ohjelmaan kuuluu lisäksi liikun-

taa. Valmentavan toiminnan kautta on mahdollista päästä työharjoitteluun kokeilemaan 

taitojaan ja siirtyä tuettuun työtoimintaan.  

 

4.2.1.1 Henkilökohtainen toiminta- ja ohjaussuunnitelma (TOS) 

Valmentavan toiminnan sisältö suunnitellaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja toivei-

den mukaan. Asiakkaalle nimetään henkilökohtainen vastuuohjaaja, joka vastaa asiak-

kaan toiminta- ja ohjaussuunnitelman (TOS) teosta yhdessä asiakkaan lähiverkoston 

kanssa. Toiminta- ja ohjaussuunnitelmaan kirjataan asiakkaan vahvuudet sekä yksilölli-

set tarpeet toimintakyvyn ylläpitämiseksi sekä keinot asetettujen tavoitteiden saavutta-

miseksi. 

4.2.1.2 Matkat 

Kodin ja toimintakeskuksen väliset matkat ovat asiakkaalle maksuttomia (laki kehitys-

vammaisten erityishuollosta 39 §). 

Asiakasta rohkaistaan, tuetaan ja ohjataan omatoimiseen kulkemiseen. Matkojen kul-

keminen suunnitellaan yksilöllisesti yhdessä asiakkaan lähiverkoston kanssa huomioiden 

mm. etäisyydet ja käytettävissä olevat kulkuvälineet. Matkat korvataan vain toiminta-

keskuksen ja kodin väliltä. Mikäli asiakas poikkeaa matkalla esim. lääkärissä, fysiotera-

piassa, harrastuksessa tms. asiakas kustantaa matkan itse. 

Matkojen järjestämisvastuu on toimintakeskus Kettusella. Tämä tarkoittaa, että matkat 

tilataan toimintakeskus Kettusesta ja mahdolliset muutokset kyydeissä tapahtuu Kettu-

sen toimesta. Äkillisissä sairastapauksissa perhe tai ryhmäkoti peruu matkan. 

4.2.1.3 Ateriat 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen asiakasmaksuista (Soteltk§ 

4/21.1.2015) mukaisesti toimintakeskus Kettusen asiakkailta ryhdyttiin peri-

mään ateriamaksua 1.3.2015 alkaen. Asiakasmaksut päivitetään vuosittain. 

Ateriamaksu sisältää lounaan sekä välipalan. Osa työkeikkapaikoista saattaa 

tarjota ryhmäläisille lounaan. Tällöin ateriamaksua ei peritä. 

 

4.2.2 Muu toiminta 

Toiminta voi olla myös muuta, asiakkaiden toimintakykyä ylläpitoa tukevaa tai virkistyk-

sellistä toimintaa, mikä tarkentuu vuosittain tehtävässä toimintasuunnitelmassa. 

Valmentava ryhmän asiakkaat osallistuvat toimintakeskus Kettusen järjestämille yhtei-

sille retkille toimintasuunnitelman mukaan. 
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4.2.3 Toiminta-ajat 

Toimintakeskus Kettunen järjestää valmentavaa toimintaa arkisin, viitenä päivänä vii-

kossa. Arkipyhinä ja heinäkuussa Kettunen on neljä (4) viikkoa suljettuna sekä joulun 

välipäivät. 

Toiminta sijoittuu arkipäivinä kello 9 ja 15 välille sekä perjantaisin 9 ja 13 välille. 

4.2.4 Valmentavan toiminnan palvelun asiakkaaksi ohjautuvat 

Toimintaan valikoituvat asiakkaat työtoiminnan ryhmästä, joilla on valmiuksia ja halua 

kehittää taitojaan ja päästä tulevaisuudessa tuettuun työtoimintaan. Myös suoraan opin-

tojen päätyttyä voi tulla ryhmään.  

Toimintaan osallistuvien henkilöiden tulee suoriutua itsenäisesti päivittäisistä toiminnois-

ta (esim. liikkuminen, ruokailu, wc, tms.). Heidän tulee myös omata riittävät sosiaaliset 

taidot, kyetä vastaanottamaan ohjausta ja muuttamaan toimintaansa sen mukaisesti ja 

olla motivoituneita valmentavaan toimintaan. 

 

 

4.3 Työtoiminta 

Työtoiminta on sosiaalipalvelua, joka sisältää työnomaisia, erilaisia toiminnallisia tehtä-

viä toimintakeskus Kettusessa. Asiakas on huoltosuhteessa toimintakeskukseen.  

 

4.3.1 Työtoiminnan sisältö 

Toimintakeskus Kettusen työtoiminnan tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaiden virkis-

tyksellinen toiminta ja sosiaaliset kontaktit. Toiminta on kuntoutuksellista ja ylläpitävää. 

Toiminnan avulla asiakasta tuetaan osallistumaan yhteiskuntaan. Ohjauksella pyritään 

kehittämään asiakkaan taitoja selviytyä ympäröivässä yhteisössä ja tarjota hänelle 

mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen. Työtoiminta antaa päivälle sisältöä, hyvinvointia 

sekä tarpeellisuuden ja osallisuuden tunnetta. 

Työtoiminta on monipuolista toimintaa, joka koostuu kiinteistön ylläpitoon liittyvistä teh-

tävistä, erilaisten tuotteiden valmistamista omina tuotteina, alihankintaa ja erilaisista, 

vaihtuvista teemoista ja itsensä kehittämisestä. Toiminta tapahtuu pääasiassa toiminta-

keskuksessa ja on ryhmämuotoista. 

Työtoimintaan voi osallistua viitenä päivänä viikossa tai harvemmin. Toimintaan osallis-

tumisaika sovitaan aina yksilöllisesti ja määritetään asiakkaan erityishuolto-ohjelmassa. 

Myös toisen asteen opiskelijoilla on mahdollista osallistua työtoimintaan oppilaitosten 

loma-aikaan. 

Toiminnan sisältö koostuu mm. 

 kädentaitotuotteiden valmistuksesta omana tuotantona  

 oman yksikön ylläpitoon liittyvistä tehtävistä (piha-, siivous-, ja keittiötyöt ja ko-

dinhoidolliset tehtävät) 
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 alihankintatöistä (pussitus, lajittelu ja tarroitus) 

 työelämä- ja arkielämäntaitojen harjoittelemisesta 

 liikunnasta 

4.3.1.1 Henkilökohtainen toiminta- ja ohjaussuunnitelma (TOS) 

Työtoiminnan sisältö suunnitellaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mu-

kaan.Työtoiminnassa asiakkaalle nimetään henkilökohtainen vastuuohjaaja, joka vastaa 

asiakkaan toiminta- ja ohjaussuunnitelman (TOS) teosta yhdessä asiakkaan lähiverkos-

ton kanssa. Toiminta- ja ohjaussuunnitelmaan kirjataan asiakkaan vahvuudet sekä yksi-

lölliset tarpeet toimintakyvyn ylläpitämiseksi sekä keinot asetettujen tavoitteiden saa-

vuttamiseksi. 

4.3.1.2 Matkat 

Kodin ja toimintakeskuksen väliset matkat ovat asiakkaalle maksuttomia (laki kehitys-

vammaisten erityishuollosta 39 §). 

Asiakasta rohkaistaan, tuetaan ja ohjataan omatoimiseen kulkemiseen. Matkojen kul-

keminen suunnitellaan yksilöllisesti yhdessä asiakkaan lähiverkoston kanssa huomioiden 

mm. etäisyydet ja käytettävissä olevat kulkuvälineet. Matkat korvataan vain toiminta-

keskuksen ja kodin väliltä. Mikäli asiakas poikkeaa matkalla esim. lääkärissä, fysiotera-

piassa, harrastuksessa tms. asiakas kustantaa matkan itse. 

Matkojen järjestämisvastuu on toimintakeskus Kettusella. Tämä tarkoittaa, että matkat 

tilataan toimintakeskus Kettusesta ja mahdolliset muutokset kyydeissä tapahtuu Kettu-

sen toimesta. Äkillisissä sairastapauksissa perhe tai ryhmäkoti peruu matkan. 

4.3.1.3 Ateriat 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen asiakasmaksuista (Soteltk§ 4/21.1.2015) 

mukaisesti toimintakeskus Kettusen asiakkailta ryhdyttiin perimään ateriamaksua 

1.3.2015 alkaen. Asiakasmaksut päivitetään vuosittain. Ateriamaksu sisältää lounaan 

sekä välipalan. 

 

4.3.2 Muu toiminta 

Toiminta voi olla myös muuta, asiakkaiden toimintakykyä ylläpitoa tukevaa tai virkistyk-

sellistä toimintaa, mikä tarkentuu vuosittain tehtävässä toimintasuunnitelmassa. 

Työtoiminnan asiakkaat osallistuvat toimintakeskus Kettusen järjestämille yhteisille ret-

kille toimintasuunnitelman mukaan.  

4.3.3 Toiminta-ajat 

Toimintakeskus Kettusessa järjestetään työtoimintaa arkisin, viitenä päivänä viikossa. 

Arkipyhinä ja heinäkuussa Kettunen on neljä (4) viikkoa suljettuna sekä joulun välipäi-

vät. 

Toiminta sijoittuu arkipäivinä kello 9 ja 15 välille sekä perjantaisin 9 ja 13 välille. 
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4.3.4 Työtoimintapalvelujen asiakkaaksi ohjautuvat 

 henkilöt, jotka suoriutuvat itsenäisesti tai vähäisellä ohjauksella päivittäisistä toi-

minnoista (esim. liikkuminen, ruokailu, wc, tms.)  

 henkilöt, jotka kykenevät vastaanottamaan ohjausta ja muuttamaan toimintaansa 

sen mukaisesti 

 henkilöt, joilla on valmiuksia ryhmätoimintaan 

 henkilöt, jotka tarvitsevat ohjausta ja neuvontaa työtehtävien hoitamisessa. 

 

 

4.4 Päivätoiminta 
Päivätoiminta on useimmiten vaikeimmin vammaisille tarkoitettua viriketoimintaa. Päi-

vätoiminnan tarkoituksena on rytmittää arkea ja ylläpitää toimintakykyä.   

 

4.4.1 Päivätoiminnan sisältö 

Toimintakeskus Kettusessa järjestettävän päivätoiminnan tarkoituksena on rytmittää 

asiakkaan arkea ja tarjota monipuolisia virikkeitä toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja kehit-

tämiseksi.  

Päivätoiminnassa ylläpidetään saavutettuja taitoja tehtävien, toiminnan ja virkistyksen 

avulla. Päivätoiminta tapahtuu pienryhmässä, joka mahdollistaa vuorovaikutuksellisen 

oppimisen ja osallistumisen.  

Toiminta perustuu asiakkaan omien voimavarojen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. 

Päivätoimintaan voi osallistua viitenä päivänä viikossa tai harvemmin. Toimintaan osal-

listumisaika sovitaan aina yksilöllisesti ja määritetään asiakkaan erityishuolto-

ohjelmassa. Myös toisen asteen opiskelijoilla on mahdollista osallistua päivätoimintaan 

oppilaitosten loma-aikaan. 

Toiminnan sisältö koostuu mm. 

 vuorovaikutusharjoitteista kuten sosiaalisten tarinoiden käytöstä sekä keskustelu-

ryhmistä  

 liikunnasta 

 aistiharjoitteista ja aistielämyksistä 

 kädentaidoista 

 musiikista  

4.4.1.1 Henkilökohtainen toiminta- ja ohjaussuunnitelma (TOS) 

Päivätoiminnan sisältö suunnitellaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mu-

kaan. Päivätoiminnassa asiakkaalle nimetään henkilökohtainen vastuuohjaaja, joka vas-

taa asiakkaan toiminta- ja ohjaussuunnitelman (TOS) teosta yhdessä asiakkaan lähiver-

koston kanssa. Toiminta- ja ohjaussuunnitelmaan kirjataan asiakkaan vahvuudet sekä 

yksilölliset tarpeet toimintakyvyn ylläpitämiseksi sekä keinot asetettujen tavoitteiden 

saavuttamiseksi. 
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4.4.1.2 Matkat 

Kodin ja toimintakeskuksen väliset matkat ovat asiakkaalle maksuttomia (laki kehitys-

vammaisten erityishuollosta 39 §). 

Matkojen kulkeminen suunnitellaan yksilöllisesti yhdessä asiakkaan lähiverkoston kanssa 

huomioiden mm. etäisyydet ja käytettävissä olevat kulkuvälineet. Matkat korvataan vain 

toimintakeskuksen ja kodin väliltä. Mikäli asiakas poikkeaa matkalla esim. lääkärissä, 

fysioterapiassa, harrastuksessa tms. asiakas kustantaa matkan itse.  

Matkojen järjestämisvastuu on toimintakeskus Kettusella. Tämä tarkoittaa että matkat 

tilataan toimintakeskus Kettusesta ja mahdolliset muutokset kyydeissä tapahtuu Kettu-

sen toimesta. Äkillisissä sairastapauksissa perhe tai ryhmäkoti peruu matkan. 

4.4.1.3 Ateriat 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen asiakasmaksuista (Soteltk§ 4/21.1.2015) 

mukaisesti toimintakeskus Kettusen asiakkailta ryhdyttiin perimään ateriamaksua 

1.3.2015 alkaen. Asiakasmaksut päivitetään vuosittain. Ateriamaksu sisältää lounaan 

sekä välipalan. 

 

4.4.2 Muu toiminta 

Toiminta voi olla myös muuta virkistystä ja hyvinvointia ylläpitoa tukevaa toimintaa, mi-

kä tarkentuu vuosittain tehtävässä toimintasuunnitelmassa. 

Päivätoiminnan asiakkaat osallistuvat toimintakeskus Kettusen järjestämille yhteisille 

retkille toimintasuunnitelman mukaan.  

 

4.4.3 Toiminta-ajat 

Toimintakeskus Kettusessa järjestetään päivätoimintaa arkisin, viitenä päivänä viikossa. 

Toiminta sijoittuu arkipäivinä kello 9 ja 15 välille sekä perjantaisin 9 ja 13 välille. Arki-

pyhinä ja heinäkuussa Kettunen on neljä (4) viikkoa suljettuna sekä joulun välipäivät.  

  

4.4.4 Päivätoimintapalvelujen asiakkaaksi ohjautuvat: 

 henkilöt, jotka tarvitsevat erityistä tukea vuorovaikutuksessa 

 henkilöt, joille soveltuu parhaiten pienryhmässä toimiminen 

 henkilöt, joiden perussairaus (esim. diabetes, epilepsia, tms.) vaatii erityistä val-

vontaa ja hoitotoimenpiteitä 

 ikääntyvät kehitysvammaiset, jotka hyötyvät Kettusessa järjestettävästä päivä-

toiminnasta ja joiden voimavarat riittävät toimintaan osallistumiseen 

 päivittäisissä toiminnoissa (esim. liikkuminen, ruokailu, wc, tms.) paljon apua ja 

ohjausta tarvitsevat henkilöt. 

 sosiaaliseen kanssakäymiseen ja oman toiminnan hallinnassa tukea tarvitsevat 

henkilöt.  

 henkilöt, joilla toimintakyky on huomattavasti alentunut liittyen esimerkiksi ete-

nevään sairauteen. 
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5. TYÖOSUUSRAHA 
 

Työosuusrahan maksaminen perustuu kehitysvamma-asetukseen (988/1977), jonka 24§ 

mukaan työtoimintaan osallistuvalle voidaan maksaa työosuusrahaa. Tuloverolaissa 

(1535/1992) 92§:ssä verovapaista sosiaalietuuksista säädetään seuraavasti: 

”Kunnan, sosiaali- tai terveydenhuoltoa harjoittavan muun julkisyhteisön tai yleishyödyl-

lisen yhteisön kehitysvammaiselle, mielenterveyspotilaalle, päihdehuollon asiakkaalle 

taikka muulle sosiaalihuollon asiakkaalle järjestämästä työ- tai päivätoiminnasta mak-

settu keskimäärin päivää kohden enintään 12 euron suuruinen toiminta- tai muun nimi-

nen avustus, jolla tuetaan asiakkaan hoitoa, kuntoutumista tai yhteiskuntaan sopeutu-

mista.” 

Maksettavien työosuusrahojen määrät vahvistetaan Sosiaali- ja terveyslautakunnassa. 

 

6. PALVELUUN HAKEUTUMINEN 
 

Palveluun hakeudutaan Tuusulan kunnan kehitysvammahuollon sosiaaliohjaajan kautta, 

joka arvioi tarvittaessa moniammatillisen tiimin avulla asiakkaan tilannetta ja suunnitte-

lee yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa asiakkaan tarpeisiin vastaavaa pal-

velukokonaisuutta. 

 


