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1. Työtoiminnassa olevan asiakkaan arvioinnissa käytettävät kriteerit 

Toimintakyky 

Asiakkaan toimintakyky tukee hänen osallistumistaan työelämävalmiuksia ja työelämäosallisuutta tu-

kevaan ja edistävään työtoimintaan. Asiakkaalla on riittävät henkiset ja fyysiset valmiudet osallistua 

työtoimintaan. Asiakkaan toimintakyvyn muuttuessa oleellisesti arvioidaan uudelleen asiakkaan osal-

listumista työtoimintaan. Asiakkaan toimintakykyä arvioidaan kulloinkin organisaatiossa käytössä ole-

vaa toimintakyvyn mittaristoa tukena käyttäen.  

Omatoimisuus 

Asiakkaan tavoitteena on edistää ja kartoittaa valmiuksiaan suoriutua itsenäisemmin ja omatoimi-

semmin ryhmämuotoisesti sekä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Asiakas ei tarvitse 

jatkuvaa/tiivistä ohjausta.  

Motivaatio 

Asiakkaan tavoitteena on edistää työelämävalmiuksiaan ja elämänhallintataitojaan sekä halua osallis-

tua erilaisiin tehtäviin ja oppia uutta. Asiakkaalla on motivaatiota sitoutua sovittujen työtehtävien 

suorittamiseen ja loppuun saattamiseen. Asiakkaalla on motivaatiota edistää toiminta- ja työkykyään 

ja hänellä on työelämään tai opintoihin suuntautuneita tavoitteita.  

Yhteistyötaidot 

Asiakkaan tavoitteena on osallistua työelämätaitoja edistävään toimintaan, jossa harjoitetaan mm. 

yhteisesti sovittujen työtoiminnan sääntöjen noudattamista, ongelmanratkaisukykyä, itsensä ilmai-

sua, yhteistyötaitoja ja toisten huomioimista.  

Tavoitteet 

Asiakkaan palvelu- ja toteuttamissuunnitemaan on asetettu tavoitteeksi edistää mm. työelämätaitoja 

ja -valmiuksia, työkykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta. Asiakkaan tulevaisuuden tavoitteet tukevat 

työtoimintaan osallistumista ja valmentautumista.  
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2. Päivätoiminnassa olevan asiakkaan arvioinnissa käytettävät kriteerit 

Toimintakyky 

Asiakkaan toimintakyky on sellainen, että avun ja ohjauksen avulla hän kykenee osallistumaan järjes-

tettävään ryhmämuotoiseen päivätoimintaan. Asiakkaalla on riittävät henkiset ja fyysiset valmiudet 

osallistua päivätoimintaan. Asiakkaan käyttäytymisen haasteet on arvioitava yksilöllisesti, jotta ryh-

mässä tapahtuva toiminta mahdollistuu. Asiakkaan toimintakyvyn muuttuessa oleellisesti arvioidaan 

uudelleen asiakkaan osallistumista päivätoimintaan. Asiakkaan toimintakykyä arvioidaan kulloinkin 

organisaatiossa käytössä olevaa toimintakyvyn mittaristoa tukena käyttäen. 

Omatoimisuus 

Asiakas avustettuna ja ohjattuna kykenee osallistumaan ryhmätoimintaan.  

Motivaatio 

Asiakas haluaa osallistua ryhmässä tapahtuvaan päivätoimintaan. Asiakasta voidaan motivoida ja kan-

nustaa osallistumaan päivätoimintaan, huomioiden asiakkaan yksilölliset tarpeet sekä tavoitteet. 

Yhteistyötaidot 

Asiakas kykenee ryhmässä tapahtuvaan päivätoimintaan. Kodin ulkopuolella tapahtuva ryhmätoi-

minta tukee asiakkaan sosiaalista osallisuutta. Asiakkaan osallistuessa ryhmässä tapahtuvaan päivä-

toimintaan hänellä ei ole toistuvaa haastetta väkivallasta itseään tai muita kohtaan, eikä karkaamista 

toimintakeskuksesta.  

Tavoitteet 

Asiakkaan palvelu- ja toteuttamissuunnitelmaan on asetettu tavoitteeksi osallisuuden, vuorovaiku-

tuksen, voimavarojen ja arkielämän toimintojen tukeminen sekä edistäminen. Asiakkaan toiminnan 

tavoitteena ovat myös mm. arjen rytmitys, mielekäs tekeminen, virikkeellisyys sekä toimintakyvyn 

ylläpitäminen. 
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3. Kulttuuri- ja taidetoimintaan osallistuvan asiakkaan arvioinnissa käytet-

tävät kriteerit 

Toimintakyky 

Asiakkaan toimintakyky on sellainen, että ohjauksen avulla hän kykenee osallistumaan järjestettä-

vään kulttuuri- ja taidetoimintaan. Asiakkaalla on riittävät henkiset ja fyysiset valmiudet osallistua 

kulttuuri- ja taidetoimintaan päivätoimintana. Asiakkaan käyttäytymisen haasteet on arvioitava yksi-

löllisesti, jotta ryhmässä tapahtuva toiminta mahdollistuu. Asiakkaan toimintakyvyn muuttuessa 

oleellisesti arvioidaan uudelleen asiakkaan osallistumista kulttuuri- ja taidetoimintaan. Asiakkaan toi-

mintakykyä arvioidaan kulloinkin organisaatiossa käytössä olevaa toimintakyvyn mittaristoa tukena 

käyttäen. 

Omatoimisuus 

Asiakas ohjattuna kykenee osallistumaan kulttuuri- ja taidetoimintaan.  

Motivaatio 

Kulttuuri- ja taidetoimintaan osallistumisen edellytys on, että asiakkaalla on halu ja tosiallinen mah-

dollisuus ja kyky osallistua toimintaan. Arvion tästä tekee ammattilainen vammaispalveluissa. 

Yhteistyötaidot 

Asiakas kykenee ryhmässä tapahtuvaan toimintaan. Kodin ulkopuolella tapahtuva toiminta tukee asi-

akkaan sosiaalista osallisuutta.  

Tavoitteet 

Kulttuuri- ja taidetoiminnassa palveluntuottaja ja asiakas suunnittelevat toiminnan asiakkaan tarpei-

siin sopiviksi. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa asiakkaan hyvinvointia, terveyttä, toimintamahdol-

lisuuksia, osallisuutta sekä yhteisöllisyyttä. 
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Järjestäminen 

Kulttuuri- ja taidetoiminta järjestetään osana päivätoimintaa asiakkaalle, jolla on tarve erityiseen 

osallisuuden tukeen. Asiakas voi osallistua kulttuuri- ja taidetoimintaan yksilöllisen harkinnan mukai-

sesti 1–5 päivänä viikossa (ma-pe) 4 - 6 tuntia päivässä. Kulttuuri- ja taidetoiminta voi olla esimerkiksi 

musiikki-, teatteri-, kuvataide- tai tanssitoimintaa, joka tukee ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmai-

suun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen, edistää osallistumista kult-

tuuriin, taiteeseen ja sivistykseen. 

4. Henkilökohtaisessa päiväaikaisessa toiminnassa olevan asiakkaan arvi-

oinnissa käytettävät kriteerit 

Päätös EHL –kuntoutusohjaus 

Toimintakyky 

Asiakkaan väkivaltaisuus/haastava käyttäytyminen itseään tai muita kohtaan estävät avustettuna-

kaan/tuettuna osallistumisen ryhmätoimintaan toimintakeskuksessa. Asiakas ei kykene toimimaan 

ryhmässä, jolloin yksilöllisempi toiminta ja suunnitelma palvelun toteuttamisesta on hänelle parempi 

vaihtoehto. Asiakkaan keskittyminen on lyhyttä. Asiakkaan aistiyliherkkyys, joka kuormittuu ryhmässä 

tapahtuvassa toiminnassa. Asiakkaan toimintakyvyn haasteet estävät ryhmätoiminnan (fyysinen, kog-

nitiivinen, psyykkinen ja sosiaalinen) mm. asiakkaan levon tarve, jaksaminen tai terveys. Asiakkaan 

toimintakyvyn muuttuessa oleellisesti arvioidaan uudelleen asiakkaan osallistumista henkilökohtai-

seen päiväaikaiseen toimintaan. Asiakkaan toimintakykyä arvioidaan kulloinkin organisaatiossa käy-

tössä olevaa toimintakyvyn mittaristoa tukena käyttäen. 

Omatoimisuus 

Ulko-ovet sekä väliovet eivät ole toimintapäivän aikana lukittuja ja asiakkailla on vapaa kulku. Jos asi-

akkaalla on taipumusta tai uhkaa karkailuun, on henkilökohtainen päiväaikainen toiminta hänelle so-

pivampi palvelu. Asiakas avustettuna ja ohjattuna kykenee osallistumaan toimintaan. 
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Motivaatio 

Asiakas haluaa osallistua henkilökohtaiseen päiväaikaiseen toimintaan. Asiakasta voidaan motivoida 

ja kannustaa osallistumiseen. 

Yhteistyötaidot 

Erilaisten tilojen tarve/omat tilat, jotta asiakas pystyy osallistumaan toimintaan. Toimintakeskuksissa 

ei ole lupaa tai mahdollisuutta eristää asiakkaita, eikä tiloja rauhoittumiseen. Toimintakeskuksessa 

asiakkaan tulee jaksaa toimintapäivänä, koska erillisiä tiloja ei ole lepoon. 

Tavoitteet 

Asiakkaan palvelu- ja toteuttamissuunnitelmaan on asetettu tavoitteeksi osallisuus, aktivointi, sosiaa-

listen tilanteiden harjoittelu. Asiakkaan toiminnan tavoitteena ovat myös mm. arjen rytmitys, miele-

käs tekeminen, virikkeellisyys sekä toimintakyvyn ylläpitäminen. 
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