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PALVELUKUVAUS: TYÖTOIMINTA 
YKSIKÖN NIMI: Mikkelin Savoset monipalvelukeskus, Teknikontie 1, 50600 Mikkeli 
 
PALVELURYHMÄ: Avopalvelut 

Palvelun nimi ja kohderyhmä:  

Työtoiminta (erityishuoltolaki 2§, sosiaalihuoltolaki 27e§) erityistä tukea tarvitseville henkilöille, 
joilla ei edellytyksiä osallistua työsuhteiseen työhön.  
 

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt: 

Monipalvelukeskus järjestää asiakkaalle hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukaista työtoimin-
taa. Tavoitteena on  

- asiakkaan toimintakyvyn ja yhteiskunnallisen sopeutumisen edistäminen  
- työssä tarvittavien valmiuksien ja taitojen vahvistaminen 
- asiakkaan tyytyväisyys päiväaikaisen toiminnan palveluun 

 

Palvelun sisältö: 
 
Työtoimintaa järjestetään Savosetin esteettömissä tiloissa Mikkelissä, Rantakylän kaupungin-
osassa. Kiinteistössä on työtoimintatiloja, asiakkaiden ja henkilökunnan sosiaalitilat sekä toi-
mistotiloja. Työtoimintaosastojen lisäksi on erillisiä tiloja, mm. pienryhmätyöskentely-, toiminta-
tuokio- ja kudontatila. Toimintatilojen koko yhteensä on 1080 m2. Tilat sijaitsevat kahdessa ra-
kennuksessa, päätalo 664m2, sivurakennus 416 m2. Tiloissa toteutetaan työtoiminnan lisäksi 
osallisuutta tukevaa toimintaa ja kuntouttavaa työtoimintaa sekä asiakkaiden vapaa-ajalla to-
teutettavaa yhteisötoimintaa. Työntekijöitä on kymmenen, joista työvalmentajia 6, lähiavustajia 
2, vastaava ohjaaja ja johtaja. Työntekijöistä kuudella on sosiaalialan koulutus (mm. sosio-
nomi, lähihoitaja, kehitysvammaohjaaja) ja kolmella työvalmentajan erikoisammattitutkinto. 
Monipalvelukeskus on auki arkisin ma-to klo 8.00 - 16.00 ja pe 8.00 - 15.00. Monipalvelukes-
kuksessa on asiakkaita päivittäin n. 80 henkilöä.  
 
Savosetissä toimii viisi työtoimintaosastoa:  
Päätalossa: 
Keittiö- ja laitoshuolto huolehtii asiakkaiden ruokailuista (jakelukeittiö) ja kahvituksesta sekä 
yleisten tilojen siisteydestä ja pyykkihuollosta. 
Kevyttyössä tehdään pussitus- ja kokoonpanotehtäviä alihankintana. 
Sivurakennus: 
Kokoonpanossa tehdään erilaisia kokoonpano-, pakkaus- ja kasaustöitä alihankintana. 
Kokoonpano-/puutyö tekee pieniä korjaus- ja kunnostus töitä, sekä muutamia omia artikke-
leita. Tilassa tehdään erilaisia kokoonpano-, pakkaus- ja kasaustöitä alihankintana. 
Autojen pesu- ja puhdistuksessa pestään, vahataan ja sisäpuhdistetaan lähinnä yksityis-
henkilöiden autoja.    
    
Toiminta voi olla yksilöllisesti tai ryhmämuotoisesti toteutettua. Jokaisen asiakkaan kanssa ar-
vioidaan hänen toimintakyky arki- ja työnhakutaitoihin liittyen ja laaditaan yksilöllinen työtoi-
mintasuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan asiakkaan tavoitteet ja päivä-/viikkokohtainen toi-
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minnan toteutus. Tavoitteiden laatimisessa ja muissa asiakkaan hyvinvointiin liittyvissä asi-
oissa tehdään yhteistyötä asumispalveluyksikön, läheisten ja moniammatillisesti sidosryhmien 
kanssa. Verkostoyhteistyöstä ja yhteydenpidosta sovitaan asiakkaan kanssa. 
 
Työtoiminnassa asiakas voi harjoitella työelämätaitoja osallistumalla työvalmentajan tuella Sa-
voset Mikkelin eri toimintoihin työtoimintaosastoilla. Asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukai-
sesti toiminnan sisällöksi voidaan suunnitella lisäksi muuta fyysistä, psyykkistä, sosiaalista toi-
mintakykyä edistävää ja osallisuutta tukevaa toimintaa (esim. liikunta, taide, kulttuuri, tietotek-
niikka, harrastuksiin tutustuminen). Toiminta järjestetään joko työtoimintapaikalla tai vertais-
tuellisena jalkautuvana ryhmätoimintana. Asiakkailla on mahdollisuus myös tuettuun työtoimin-
taan monipalvelukeskuksen ulkopuolisilla työpaikoilla. 
 
Asiakkaalla ollessa edellytyksiä siirtyä työtoiminnasta kohti työsuhteista työtä, tehdään yh-
dessä asiakkaan kanssa tarvittaessa Melba/IMBA työkyvyn arviointi. Arvioinnin avulla saa-
daan tietoa asiakkaan fyysisistä taidoista, psykososiaalisista valmiuksista, työkyvystä ja sovel-
tuvuudesta eri ammatteihin. Arvioinnin avulla tuetaan asiakkaan työelämään sijoittumista ja 
työelämässä pysymistä. Jos asiakkaalla on valmiuksia työllistyä, hänellä on mahdollisuus siir-
tyä sovitusti tuetun työn palveluun. 
  
Työtoiminnassa asiakkaan terveydentilasta huolehditaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Kom-
munikointia tuetaan ja tarvittaessa etsitään asiakkaalle soveltuvia puhetta korvaavia kommuni-
kaatiokeinoja, jotta asiakas ymmärtää ja tulee ymmärretyksi. 
 
Työtoiminnassa noudatetaan osallisuutta ja työllistymistä tukevan toiminnan laatukriteereitä 
(Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta, Työn ja päivätoiminnan valiokunta 2016).  
Asiakkaalle annetaan tukea 

- valintojen ja suunnitelmien tekemiseen 
- muutoksin ja siirtymävaiheisiin 
- opintoihin ja työhön siirtymiseen 
- mahdollisimman suuren itsenäisyyden saavuttamiseen 
- terveyteen ja hyvinvointiin 
- itseilmaisuun ja luovuuteen 
- sosiaalisissa suhteissa toimimiseen 
- palvelujen sisältöihin ja toimintatapoihin vaikuttamiseen 

 

Palveluun sisältyy: 
Matkojen järjestäminen asiakkaan kodin ja Savosetin välillä. Matkakustannusten korvaami-
sesta sovitaan yksilöllisesti tilaajan kanssa, jos kustannukset ovat huomattavan suuret.  
 

Palveluprosessin vastuut: 

 TILAAJA TUOTTAJA ASIAKAS 
Matkakustannukset kodin ja Savoset Mikkelin välillä (x) x  
Matkat työtoiminnan ohjelman sisällä  x  
Ateriakustannukset   x 
Yksilöllinen työtoimintasuunnitelma  x  
Melba/IMBA työ- ja toimintakyvynarviointi  x  
Asiakassuunnitelma x   
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Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus: 

Yksilölliseen toimintasuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännölli-
sesti (vähintään 6 kk:n välein tai tarvittaessa). 

Tarvittaessa asiakkaalle tehdään Melba/IMBA työkyvyn arviointi.   

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta tyytyväisyydestä sekä palvelun toimivuu-
desta ja kehittämistarpeista.  
 
Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 
9001:2015). 

Dokumentointi: 

Asiakastietojen raportointi: Lifecare-asiakastietojärjestelmä 
 
Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma 
 
Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:  
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä 

  


