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Sosiaali-, terveys- sekä työ- ja elinkeinojen yhteisten palvelujen sanasto
Yleiset kommentit
Yleiset kommentit sanastoluonnoksesta
-

Palvelut
1. palvelukokonaisuus
2.
työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu; työllistymistä edistävä monialainen palvelu
3. palvelupolku
4. palvelutarve; palveluntarve
5. palvelutarpeen arviointi
6. asiakasohjaus
7. palveluohjaus
8. toimintakyky
9. työkyky
10. työ- ja toimintakyvyn arviointi
11. työ- ja toimintakyvyn tuki
12. työkokeilu
Määritelmää tulee laajentaa kattamaan selkeämmin vastavalmistuneet nuoret, jotka tarvitsevat
tukea työllistymiseensä. Tämä sisältö löytyi aiemmasta työelämävalmennus-toimenpiteestä.
Työelämävalmennuksen tarkoituksena oli tällöin perehdyttää henkilöä työelämään sekä edistää
työhön sijoittumista.
Muotoilun tulisi olla: toiminta, jolla selvitetään henkilön mahdollisuuksia ja edellytyksiä suoriutua
tietyssä työssä tai ammatissa sekä hänen kiinnostustaan tiettyyn työhön tai ammattiin tai
vastavalmistuneen nuoren kohdalla tuetaan hänen työelämään perehtymistään ja työhön
sijoittumistaan.

13. työhönvalmennus
14. työn muokkaus; työn mukauttaminen; työn sopeuttaminen
15. kuntouttava työtoiminta
Määritelmässä tulee tuoda esille myös kuntouttava työtoiminta työllisyyttä edistävänä palveluna.
Huomautuksissa tulee mainita myös työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen.
Muotoilun tulisi olla: Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on vahvistaa työ- ja toimintakykyä
ja sen pääasiallinen tavoite on sijoittuminen työelämään.
Kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen suhdetta tulee tarkemmin määritellä ja
tarkentaa niiden eroavaisuuksia.
16. sosiaalinen kuntoutus
Muotoilun tulisi olla: syrjäytymisen ehkäisemiseminen - ei syrjäytymisen torjuminen
Huomautuksiin tukee lisätä sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) määritellyt nuorten sosiaalisen
kuntoutuksen tavoitteet, jotka nyt puuttuvat:
-> Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-,
työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään näiden keskeyttämistä.

Suunnitelmat
17. asiakassuunnitelma
18. terveys- ja hoitosuunnitelma
19. työllistymissuunnitelma
20 monialainen työllistymissuunnitelma
21. aktivointisuunnitelma
Kunta ja te-toimiston asiantuntija eivät ole samantasoisia toimijoita
Muotoilun tulisi olla: kunnan edustaja, te-toimiston asiantuntija
22. kotoutumissuunnitelma
-

Asiakkaat ja asiantuntijat
23. heikossa työmarkkina-asemassa oleva
Työkyvyn alenemisen yhteydessä tulee mainita myös toimintakyky, sillä usein tarvitaan ensin
nimenomaisesti sen vahvistamista.
Muotoilun tulisi olla: henkilö, jonka työ- ja toimintakyky on alentunut
24. osatyökykyinen
25. pitkäaikaissairas; kroonisesti sairas
26. vammainen henkilö; vammainen

27. työhönvalmentaja; työvalmentaja
Työhönvalmentaja ja työvalmentaja toteuttavat eri tehtäviä, eikä näitä kahta nimikettä tule
rinnastaa toisiinsa. Ko. määritelmä ei koske työvalmentajan tehtäviä, vaan nimenomaan
työhönvalmentajan. Työvalmentaja puolestaan opastaa konkreettisesti erilaisten työtehtävien
suorittamisessa ja valmentaa työssä tarvittavissa käytännön taidoissa ja menetelmissä, esimerkiksi
työpajalla.
-> työvalmentaja tulee jättää tästä pois.
Määritelmä asiantuntija
Muotoilun tulisi olla: ammattilainen, joka antaa työhönvalmennusta - ammattilainen voi olla myös
palveluntuottajan edustaja
Huomautus: kohderyhmää tulee laajentaa, tulee mainita myös työllistymiseensä tukea tarvitsevat
nuoret, jotka hyötyisivät työhönvalmennuksen tuesta merkittävästi. Kohderyhmien järjestystä
luettelossa tulee myös muuttaa.
Muotoilun tulisi olla: työhönvalmentaja voi tukea esimerkiksi: työllistymiseensä tukea tarvitsevia
nuoria, pitkäaikaistyöttömiä, osatyökykyisiä tai vammaisia henkilöitä työllistymisessä, työhön
perehtymisessä, työn suorittamisessa ja työyhteisöön sopeutumisessa.
28. työkykykoordinaattori
Miksi Ohjaamoiden tehtäväkenttää määritellään, mutta muiden tahojen ei: on jo vakiintunut
palvelu.
Muotoilun tulisi olla: nuorille apua ja tukea tarjoavassa pois, riittää: Ohjaamossa
29. asiakasvastaava; case manager; potilasvastaava (terveydenhuolto); omatyöntekijä
(sosiaalihuolto);
omavalmentaja (työ- ja elinkeinopalvelut)
Asiakaskohderyhmän muotoilu siten, ettei tule kuvaa, että tulee olla sekä työtön että
pitkäaikaissairas:
Muotoilun tulisi olla: asiakasvastaavan asiakas voi esimerkiksi olla työtön tai pitkäaikaissairas
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