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Osallisuuden ja toimintakyvyn tukemisesta  
kohti työmarkkinoille integroitumista
Taidoista työpoluiksi -hankkeen (RAY/STEA 2013–2017) alkaessa kehitysvam-
maisten ihmisten työllistymisen tukemiseen suhtauduttiin monella taholla vanhan 
sosiaalihuoltolain (ja kehitysvammaishuoltoa koskevan lain) pohjalta lähinnä vain 
yhtenä vaihtoehtona yleisen osallisuuden lisäämiselle ja mielekkäälle päiväaikai-
selle tekemiselle. Työllistymistä tukeva toiminta (SHL 27§) oli annettu kuntien 
tehtäväksi. Sen nähtiin ylläpitävän kehitysvammaisten ihmisten toimintakykyä 
ja mahdollistavan heidän työtaitojensa sekä omatoimisuutensa arvioimisen. Käy-
tännössä valtaosa tällaisesta työelämäsuuntautuneesta toiminnasta toteutui osana 
työtoimintoja. Vastaavanlaista toimeliaisuuden tukemista järjestettiin kuitenkin 
myös asumisen ohjauksessa, mielekkään elämänsisällön luomiseksi. 

Erilaiset palvelut ja harrastustoiminnat muodostivat kehitysvammaisten ih-
misten arjessa sinänsä hyvin toimivia kokonaisuuksia, joissa palvelunkäyttäjät 
viihtyivät pääsääntöisesti hyvin. Heillä oli monesti mahdollisuus liittyä vahvasti 
osaksi erilaisia vertaisryhmiä ja osallistua halutessaan mm. tapahtumiin ja päivä-
retkille työtoimintojen aikataulujen joustaessa.

Työelämään pyrkivien kehitysvammaisten työnhakijoiden kannalta ongelma-
na oli kuitenkin ollut jo pitkään se, että todellisia työelämäsiirtymiä ei useimmissa 
kunnissa juurikaan tapahtunut. Työhönvalmennus oli kyllä tuttua alan toimijoil-
le, mutta yleensä sen suuntaista tukea tarjottiin ilman palkkatyötavoitteita. Erilli-
siä kehitysvammaisille työnhakijoille tarkoitettuja työhönvalmennuspalveluita oli 
tarjolla yleensä vain suurimmissa kaupungeissa sekä erillisissä työhön tukemiseen 
liittyvissä projekteissa. 

Taidoista työpoluksi -hankkeella pyrittiin tehostamaan kehitysvammaisten 
ihmisten omien työelämätavoitteiden toteutumista. Palkkatyön uskottiin olevan 
mahdollista aiempaa useammille, mutta myös opintoihin pääsemistä sekä etene-
mistä uudenlaisiin ja aiempaa vaativampiin työtehtäviin pidettiin tärkeinä pää-
määrinä (mikäli nämä olivat yksilön omia valintoja). 

Hankkeen kehittämistyössä huomio kiinnitettiin työllistymispolkuja estä-
viin ja edistäviin tekijöihin. Tällaisia vaikuttavia tekijöitä tarkasteltiin monilta 
eri kannoilta (mm. työnantajien, työhönvalmentajien, työtoimintojen ohjaaji-
en, läheisten sekä yhteiskunnallisten viestijöiden kannalta) ja niistä on laadittu 
hankkeessa erillisiä oppaita sekä muuta materiaalia (www.taidoistatyopoluiksi.fi).  

Johdanto
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Käsillä olevassa yhteenvedossa esitetään, millaisia toimintatapoja työllistymisen 
edistämiseen on löydetty ja miten yksilöarviointeja voidaan hyödyntää kehitys-
vammaisten ihmisten työelämäpolkujen nivelvaiheissa. Suuri osa esiteltävistä 
toimintatavoista on n.s. Tuetun työllistymisen perinteisiä menetelmiä, joiden 
soveltuvuutta kehitysvammaisille työnhakijoille on parannettu hankkeen yksilö-
kohtaisessa asiakastyössä.

Yhteiskunnallisia muutoksia hankkeen aikana
Ainakin USA:ssa ja useissa EU-maissa osatyökykyisiä on haluttu jo pitkään akti-
voida ja osallistaa yhteiskuntaan interoimalla heitä tavallisille työmarkkinoille niin 
normaalein työehdoin kuin mahdollista. Kehitysvammaisten ihmisten palveluissa 
tämä on tarkoittanut pyrkimystä päästä eroon pysyvistä ”suojatyöpaikoista” sekä 
muista työsuhteen ulkopuolella tehtävistä tuottavista töistä [1].

Usein suojatöiden alasajo on tuonut mukanaan sekä positiivisia että negatiivi-
sia muutoksia. Esimerkiksi Iso-Britanniassa osatyökykyisten palkkatyöpaikat ovat 
jonkin verran lisääntyneet [1]. Samalla joidenkin työnhakijoiden työn saanti on 
kuitenkin vaikeutunut, mikä on johtanut myös toimettomuuden lisääntymiseen. 
Suomessa suojatyöstä luopuminen on edennyt toistaiseksi hitaasti ja siihen on 
liittynyt mm. pohdintaa työtoimintojen ja avotyötoiminnan työoikeudellisesta 
luonteesta [2]. Uutta lainsäädännön valmistelua sekä uusia asetuksia on kuitenkin 
nähty jonkin verran myös hankkeen aikana: 

Vuoden 2013 alussa Työ- ja elinkeinohallinnon (TE) palveluita muutettiin 
siten, että kehitysvammaiset työnhakijat pääsivät TE-toimistojen asiakkaiksi, eli 
työttömiksi työnhakijoiksi. Nuorten työttömien kohdalla muutosta toivat myös 
nuorisotakuu sekä koulutustakuu, jotka edesauttoivat työ-, työkokeilu- opiskelu-, 
työpaja- ja kuntoutuspaikkojen löytymistä (www.nuorisotakuu.fi). Lisäksi so-
veltuvuuskokeiden merkitystä ammattiopintoihin hakeutumisessa vähennettiin 
(2016).

Samalla nuorille myönnettävän työkyvyttömyyseläkkeen arviointi on siirtynyt 
vähitellen aiemaa myöhäisemmäksi. Enää kehitysvammaisiakaan nuoria ei ole 
ohjattu säännönmukaisesti hakemaan työkyvyttömyyseläkettä ennen kuin heidän 
kouluttautumis- ja työllistymismahdollisuuksiaan on kartoitettu riittävän katta-
vasti – työnhakijoilla esimerkiksi Työvoiman palvelukeskusten (TYP) toimesta. 

Yksi keskeisiä työllistymisen esteitä on ollut alueellinen vaihtelu työhön tuke-
misen palveluiden saatavuudessa [3]. Vuonna 2016 voimaan astunut YK:n Vam-
maissopimus kuitenkin edellyttää tehokasta työhönsijoittamis- ja neuvontapal-
veluiden saatavuutta (artikla 27). Niinpä kehitysvamma-alalla toivotaankin nyt, 
että Vammaissopimuksen velvoittavuus tunnustetaan ja näitä palveluita aletaan 
tarjota entistä kattavammin.



5

Mistä kehitysvammaisten nuorten työpolut alkavat  
ja miten läheiset voivat niitä tukea?
Kehitysvammaisten lasten vanhemmat ja muut tukiverkostot joutuvat pohtimaan 
monitahoisia kysymyksiä ohjatessaan näitä lapsia kohti aikuisuutta ja mahdollista 
työelämää. 

Koulutuksen arvostus ja vaatimukset tuntuvat lisääntyneen työelämässä jatku-
vasti. Samalla opiskeleminen muodostaa tärkeän elämänvaiheen, josta myös kehi-
tysvammaisten nuorten halutaan pääsevän nauttimaan. Monesti työelämäpolun 
ensimmäisenä askeleena pidetäänkin juuri ammatillisten opintojen aloittamista.

Toisen asteen opinnot eivät ainakaan vielä ole nuoren subjektiivinen oikeus 
ja niiden hakemiseen liittyy omat haasteensa. Oikean opiskelualan löytäminen 
voi olla vaikeaa ja suosituimmille opintolinjoille voi olla vaikea päästä. Toisaalta 
opiskelualan vaihtaminen ja uudelleenkouluttautuminen on tullut osin aiempaa 
hankalammaksi. 

Taidoista työpoluiksi -hankkeen kokemusten mukaan, väärät alavalinnat eivät 
ole näillä opiskelijoilla kovinkaan harvinaisia. Joskus väärät alavalinnat tulevat ilmi 
vasta työelämässä, kun tarjolla olevat työtehtävät osoittautuvat joksikin muuksi, 
kuin mitä nuori oli aiemmin kuvitellut. Perinteiset ammatinvalinnanohjauksen 
menetelmät soveltuvat heikosti kehitysvammaisten nuorten tukemiseen. Sen si-
jaan näiden nuorten olisi tärkeää tutustua erilaisiin työpaikkoihin henkilökohtai-
sesti ja jo hyvissä ajoin ennen opintoihin hakeutumista. Koulun puolesta tällaisia 
tutustumismahdollisuuksia voidaan järjestää vain rajallisesti. Niinpä töihin tu-
tustuttaminen jää suurelta osin myös muiden lähiaikuisten varaan. Vastaavia va-
linnanvaikeuksia ilmenee varmasti myös muilla nuorilla peruskoulun päättyessä. 
Kuitenkin kehitysvammaisten nuorten valinnanvaikeus korostuu puutteellisesta 
kuvittelukyvystä ja (yleensä) rajatummista elämänkokemuksista johtuen. 

Vääriä alavalintoja voidaan välttää myös työvaltaisesti suoritettavilla opinnoil-
la, kuten tuetuilla oppisopimuskoulutuksilla. Tällöin jo opintojen suorittaminen 
antaa nuorelle realistisen kuvan opiskeltavan ammattialan työtehtävistä. Töiden 
suorittaminen toimii suoraan osoituksena opiskelijan osaamisesta. Lisäksi opis-
kelija saa luotua itselleen kokemukseen pohjautuvaa käsitystä omista työtaidois-
taan, jaksamisen rajoistaan sekä tuen tarpeistaan. Tällaisia asioita voi olla vaikea 
kartoittaa arviointimenetelmillä tai koulun penkiltä käsin. 

Työvaltaisesta opiskelusta on paljon hyviä esimerkkejä eri vammaisryhmistä. 
Kuitenkin työvaltaisen opiskelun valtavirtaistuminen saattaa osin myös vaikeuttaa 
erityisryhmien opiskelua, jos varsinaisia oppisopimus- tai työharjoittelupaikkoja 
ei riitä kaikille. Tällöin etenkin erityistä tukea tarvitsevilla opiskelijoilla on riskinä 
ohjautua työelämäjaksoille esimerkiksi työkeskuksiin (kuten esim. Saksassa). Lä-
hiaikuisten aktiivisuutta voidaankin joskus tarvita myös soveltuvien harjoittelu- 
ja oppisopimuspaikkojen etsimisessä.
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Muodollista kouluttautumista ei tarvitse pitää työllistymisen ehdottomana 
edellytyksenä etenkään n.s. ”tuetun työllistymisen” kentällä. Sen sijaan työelämä-
kokemuksella ja erilaisilla muilla työelämäkontakteilla näyttäisi olevan vähintään 
yhtä suurta merkitystä. 
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Käytännössä kehitysvammaiset ihmiset ovat työllistyneet etenkin ravitsemus-
alan, siivousalan ja kaupan alan avustaviin tehtäviin sekä erilaisiin kokoonpa-
notehtäviin [3]. Työllistymisen tukemisessa kannattaakin huomioida se, kuinka 
etenkin ensimmäiset työtehtävät liittyvät yleensä aivan tavallisten, arkipäiväisten 
työtaitojen hyödyntämiseen. Näiden taitojen harjoittelu voi kestää aikansa, jotta 
työn jälki yltää palkkatyössä vaadittavalle tasolle. Yleensä konkreettisten taitojen 
oppimisen vaikeus ei kuitenkaan muodostu varsinaiseksi työllistymisen esteeksi.

Esimerkiksi työnantajille suunnatuissa kyselytytkimuksissa työtaitojen puut-
teita ei ole koettu merkittävimmiksi esteiksi kehitysvammaisten ihmisten työl-
listymiselle. Pikemminkin haasteiksi koetaan hitaus ja puutteet niin sanotuissa 
’pehmeissä työtaidoissa’ kuten kommunikoinnissa ja asiakaspalvelussa [3, 4]. 

Ainakin nuoremmilla työnhakijoilla myös yleinen työmotivaatio voi olla vaih-
televaa ja lyhytjänteistä. Tuottavuuteen vaadittava työote voi tuntua yllättävän 
rasittavalta ja sen ylläpitäminen voi vaatia totuttelua. Kannattaakin huomioida, 
että työelämäjaksojen on todettu lisäävän työllistymisen todennäköisyyttä sitä 
enemmän, mitä varhaisemmassa vaiheessa ne alkavat. (Joidenkin selvitysten mu-
kaan optimaalinen aloitusikä voisi olla jo 14–15-vuotiaana.) Myös vanhempien 
omakohtaisilla kokemuksilla ja esimerkillä näyttää olevan merkitystä: työntekijä-
ammateissa toimivien vanhempien lapsilla voi olla jopa suuremmat tuetun työl-
listymisen todennäköisyydet kuin akateemisten vanhempien lapsilla [5].

Taidoista työpoluiksi -hankkeessa on julkaistu vanhemmille ja muille lähei-
sille tarkoitettu, Kohti työtä! -niminen opas kehitysvammaisten lasten ja nuor-
ten työelämävalmiuksien tukemiseen (http://www.taidoistatyopoluiksi.fi/fi-
les/2814/8698/4130/Kohti_tyota_Laheisen_rooli_tyollistymisen_tukena.pdf ). Suuri 
osa siinä tarjottavista vinkeistä liittyy töiden kokeilemiseen ja oman työmotivaa-
tion kartoittamiseen n.s. Yksilökeskeisen elämänsuunnittelun hengessä (Liite 1). 
Tämän ei tarvitse tarkoittaa sitä, että palkkatyöstä tulisi lopulta yksilön varsinaista 
tavoitetta. Kuitenkin oikeus haaveiluun, kokeilemiseen ja työllistymisen tavoitte-
luun on edellytyksenä aitojen, itseohjautuvien elämänvalintojen tekemiselle.
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Tuetun työllistymisen työkykyisyys 
Kehitysvammaisten työnhakijoiden työkyvystä puhuttaessa sotkeudutaan helposti 
erilaisiin käsitteisiin ja näkökulmiin, jotka voivat hämätä niin viranomaisia kuin 
työnantajiakin. Lääketieteen näkökulmasta työkykyisyydellä voidaan yksinker-
taisimmillaan tarkoittaa vain terveyttä, eli toimintakykyyn vaikuttavan sairauden 
puuttumista. Muita näkökulmia työkykyisyyteen voivat olla mm. yksilön näkökul-
ma (koettu työkyky), etuusnäkökulma (vakuutusjuridiikka, vakuutuslääketiede), 
työelämän näkökulma (työnantajan odotukset vs. yksilön suoriutuminen tehtä-
vistä) sekä työvoimaviranomaisen näkökulma (työllistettävyys, vajaakuntoisuus).

Lääkärin määrittämä, sairauteen perustuva ”työkyvyttömyys” ei nykyään 
tarkoita työhön tukemisen palveluiden päättymistä, vaan myös osatyökykyisiä 
työnhakijoita pyritään tukemaan ainakin osa-aikaiseen työelämään. Esimerkiksi 
työkyvyttömyyseläkkeellä olevat kehitysvammaiset ihmiset voivat kyetä tasaver-
taiseen ja tuottavaan työskentelyyn tavallisilla työpaikoilla, mutta heidän työl-
listymismahdollisuutensa riippuvat keskeisesti tarjolla olevien tukipalveluiden 
laadusta ja saatavuudesta. Tällöin voikin olla aiheellista puhua erityisestä ”tuetun 
työllistymisen työkyvystä”. 

Näyttöön perustuva työhönvalmennus
Osatyökykyisten ihmisten työllistymisen avaintekijänä pidetään yleisesti niin sa-
nottua työhönvalmennusta. Työhönvalmennukseksi kutsutaan kuitenkin keske-
nään hyvin erilaisia palveluita: 
• Työvoimahallinnon työhönvalmennuksessa keskitytään etenkin asiakkaiden 

työnhakutaitojen kohentamiseen. 
• Oppilaitoksissa toteutettava työhönvalmennus voi pyrkiä mm. tehostamaan 

työtaitojen ja yleisen työelämätietouden oppimista. 
• Työterveyshuollossa työhönvalmennus voi puolestaan kohdentua vaikkapa työ-

tehtävien uudelleenmuokkaamiseen joidenkin toimintarajoitteiden ilmaantu-
misen myötä. 

Osatyökykyisille suunnatulla Tuetun työllistymisen työhönvalmennuksella viitataan puo-
lestaan tiettyyn lähestymistapaan, filosofiaan ja prosessiin, jonka uskotaan mahdol-
listavan töihin pääsemisen myös vaikeampia toimintarajoitteita omaaville ihmisille. 

Lähtökohdat osatyökykyisten  
ihmisten työllistymiselle
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• Tuetun työllistymisen lähestymistapa työllistymisen haasteeseen on nimenomaan 
palkkatöiden tavoitteleminen, riittävän yksilöllisen tuen tarjoaminen sekä irtisa-
noutuminen toistuvista koulutus-, harjoittelu- ja kuntoutusjaksoista.

• Tuetun työllistymisen filosofiana on jokaiselle ihmiselle kuuluva oikeus työn ja 
toimeentulon tavoitteluun sekä usko siihen, että jokaisella on myös mahdolli-
suus työllistyä, kunhan hänelle annetaan siihen riittävä tuki ja kannustus.

• Tuetun työllistymisen työhönvalmennus prosessina ja tekniikkana nojaa puolestaan 
tiettyihin toimintaperiaatteisiin, joiden työllistymistä lisääville vaikutuksille on löy-
detty myös tutkimusnäyttöä etenkin mielenterveyspotilaiden työhön tukemisessa. 

Tärkeäksi tuetun työllistymisen ohjenuoraksi on muotoutunut niin sanottu IPS-
malli (Individual Placement and Support), jonka periaatteellisena lähtökohtana 
on palvelun avoimuus, eli se, että palvelunkäyttäjiä ei tulisi valikoida heidän 
oletetun työllistettävyytensä perusteella (k.s. alla oleva listaus). Muilta osiltaan 
(kohdat 2 – 7) IPS-mallin on todettu lisäävän työllistymisen todennäköisyyttä 
myös satunnaistettuihin ja kontrolloituihin vertailututkimuksiin perustuen [6, 7]. 
Näiden tutkimustulosten pohjalta IPS-mallia onkin alettu kutsua sosiaalipsykiat-
riassa n.s. näyttöön perustuvaksi kuntoutuskäytännöksi. Samalla tutkimuksista on 
saatu jonkinlaisia vertailuarvoja sille, minkälaisia määrällisiä työllistymistuloksia 
työhönvalmennuksessa voidaan tietyissä tilanteissa saavuttaa (USA:ssa mielenter-
veyskuntoutujilla n. 60 % ja lievästi kehitysvammaisilla jopa n. 40 %). 

Näyttöön perustuvan työhönvalmennuksen, eli IPS-mallin  
(Individual Placement and Support) keskeiset periaatteet: 
1. Palvelu on avoin kaikille osatyökykyisille, joilla itsellään on halu työllistyä.
2. Palvelussa tähdätään palkkatöihin, avoimille työmarkkinoille.
3. Palvelu toimii tiiviissä yhteistyössä mielenterveyshuollon kanssa,  

niin että työhönvalmentaja toimii osana kliinistä hoitotiimiä. 
4. Työn etsintä aloitetaan nopeasti palvelun alettua (n. 4 viikon kuluessa).  

Jos harjoittelu on välttämätöntä, niin sitä tulee tehdä samanaikaisesti työn- 
etsinnän kanssa. 

5. Työn etsintä suunnataan asiakkaan toiveet ja tarpeet huomioiden.  
Se ei ole vain työpaikkailmoituksiin vastaamista, vaan aktiivista työn etsintää, 
jossa luodaan työnantajayhteistyötä ja etsitään myös n.s. piilotyöpaikkoja.

6. Työhönvalmentaja neuvoo ja auttaa työnhakijaa toimeentuloon ja sosiaalitur-
vaan liittyvissä kysymyksissä työllistymisen vaikutuksia ajatellen. Lisäksi hän 
neuvoo työnantajaa maksutta mm. tuetun työllistymisen järjestelyihin  
ja saatavilla oleviin taloudellisiin tukiin liittyen.

7. Työhönvalmentajan tarjoama tuki ei pääty työpaikan löytymiseen,  
vaan jatkuu tarvittavana asiakkaan koko työuran ajan. 
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Näyttöön perustuvan työhönvalmennuksen yleisiä haasteita
IPS-mallin hyödynnettävyys riippuu ainakin jossain määrin toimintaympäristöstä. 
Esimerkiksi Euroopassa on yleensä saavutettu hieman heikompia työllistymisluku-
ja kuin Yhdysvalloissa, missä on tuetun työllistymisen lisäksi tarjolla vähemmän 
muita osallisuutta tukevia palveluita. 

Hyvinvointiyhteiskuntien toteuttamana työhönvalmennus on yleensä myös 
poikennut jonkin verran IPS-mallin periaatteista. Tällöin työhönvalmennusta on 
käytetty mm. työnhakija-asiakkaiden arviointiin ja palvelunohjaukseen: 

Usein työhönvalmennuksen tavoitteena on tarkentaa palvelunkäyttäjien oi-
keutta eriasteisiin tukiin ja palveluihin sekä ennustaa näiden tukien tuomia hyö-
tyjä palvelunkäyttäjille. 

Vaaditun työn tuottavuuden on täytynyt olla esim. 33–65%  
tavanomaisen työntekijän tuottavuudesta. 

Toisinaan palvelunkäyttäjältä on edellytetty vähintään  
12–18 h työskentelyä viikoittain. 

Esimerkiksi Irlannissa työhönvalmennuksesta on voinut karsiutua ulos, mikäli  
kaksi työhönvalmentajaa ovat antaneet kielteisen arvion työllistymisedellytyksistä. 

Epäonnistuessaan tällainen ”työllistettävyyden” arviointi voi toimia jälleen vain 
yhtenä uutena todistuksena työnhakijan heikosta työ- ja toimintakyvystä. Kui-
tenkin kriittiset arvioinnin tulokset voitaisiin tulkita myös vaikeudeksi sovittaa 
palveluita yksilön tarpeita vastaaviksi. 

Samalla asiakkaiden ohjaus eri palvelulinjoille voi myös estää eri toimijoiden 
välisen aidon asiakasyhteistyön muodostumista, vaikka tuettu työllistyminen 
edellyttäisi palvelujärjestelmältä pikemminkin uudenlaista, aiempaa monialai-
sempaa yhteistyötä ja toimintakulttuuria. 

Kaupallisesti toimivissa työhönvalmennuspalveluissa on puolestaan nähty 
taipumusta erilaisten esi-valmennusten suosimiseen sekä asiakkaiden karsintaan 
työllistettävyys-arvioiden perusteella: 

Palveluntuottajat näkevät asiakkaillaan usein tarvetta tuetun työllistymisen pal-
velua edeltävälle työhön kuntoutukselle tai muille työvalmius–aktiviteeteille [8]. 
Kuitenkin tuetun työllistymisen filosofiassa sanoudutaan selvästi irti tällaisista 
pitkäkestoisista valmennusjaksoista. Kuntoutuksen, valmennuksen tai harjoit-
telun ei nähdä edesauttavan, vaan muodostavan mieluumminkin tarpeettomia 
hidasteita työllistymiselle.

Kaupallisia työhönvalmennuspalveluita palkitaan usein saavutettujen työllis-
tymistulosten perusteella. Näin ollen niiden menestys perustuu osin niiden saa-
vuttamaan luotettavuuteen työvoiman välittäjinä. Tällaisista syistä johtuen, pal-
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veluntuottajilla on paineita valikoida asiakkaikseen vain parhaita, luotettavimpia 
ja joustavimpia työntekijöitä. Toisaalta arviointien sanotaan mm. lisäävän onnis-
tumisen mahdollisuuksia ja ennaltaehkäisevän turhia pettymyksiä. 

Jotkin työhönvalmennuspalvelut eivät hyväksy asiakkaikseen esimerkiksi alkoho-
listeja, mielenterveyspotilaita tai psyykkisesti epävakaita työnhakijoita. Sen sijaan 
työnhakijan on tullut olla motivoitunut, itsenäisesti liikkuva, apua vastaanottava 
ja ”kohtuullisen valmis” vastaanottamaan palkkatöitä.

Kaupallisten toimijoiden toteuttamaa asiakasprofilointia on kuitenkin pidetty 
osin epäluotettavana ja subjektiivisena. Siinä käytetyt menetelmät eivät yleensä 
ole julkisia, vaan työhönvalmennuspalveluiden itsensä laatimia yrityssalaisuuksia. 
Arvioinnin taustalla olevat havainnot eivät siten välttämättä tule julki, vaan arvi-
oinnit jäävät sidoksiin tiettyihin palveluntuottajiin. 

Joskus arvioinneista pyritään tekemään objektiivisempia käyttämällä standar-
doituja työnäytteitä [9] tai testitehtäviä [10], joiden arvioinnissa voidaan hyödyn-
tää myös ammattiala-kohtaisia viitearvoja. Nämä arviointimenetelmät soveltuvat 
kuitenkin lähinnä perinteisten, käsin suoritettavien tehtävien arviointiin – eivät 
nykyaikaisempiin palveluammatteihin.

Tuetun työllistymisen erityistarpeita  
kehitysvammaisilla työnhakijoilla
Työhönvalmennus on suhteellisen edullista palvelua ja siitä onkin toisinaan muo-
dostunut lähinnä vaihtoehto kehitysvammaisten ihmisten työ- ja päivätoiminnal-
le. Esimerkiksi avotyötoimintaa tukeva työhönvalmennus voi onnistua vähäisillä-
kin tuntimäärillä, kun tarvittavat tuet saadaan toimivaksi työpaikoilla. 

Matalampia tavoitteita on perusteltu muun muassa sillä, että palkkatyösuh-
teiden nähdään tuovan mukanaan liian paljon vastuita ja sitoumuksia, jotka ra-
joittavat kehitysvammaisten ihmisten muuta elämää. Joskus palkkatyö on nähty 
myös liian vaativana tavoitteena, joka johtaa helposti vain tarpeettomiin epäon-
nistumisiin ja pettymyksiin. Monet kehitysvammaisten ihmisten läheiset ovat pi-
täneet työllistymistä jopa riskinä mielenterveydelle ja elämänhallinnalle.

Tutkimustiedon mukaan, tuettu työllistyminen näyttäisi kuitenkin pikem-
minkin vähentävän kuin lisäävän psyykkistä oireilua [11]. Tosin nämä tulokset 
voivat perustua osin siihen, että tutkimusasetelmissa työhönvalmennus on toimi-
nut kiinteässä yhteydessä mielenterveyspalveluihin (IPS-malli), jolloin mm. tieto 
työssä kuormittumisesta on voitu huomioida psyykkisessä tuessa. 

Kehitysvammaisten ihmisten tuetussa työllistymisessä työhönvalmentajat to-
teuttavat yleensä koko prosessin itsenäisesti, vaikka heilläkin voisi olla tarvetta 
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yhteistyön hyödyntämiselle. Mielenterveyspalveluiden sijaan, kehitysvammaisten 
ihmisten keskeisimpiä tukiverkostoja ovat yleensä omat perheenjäsenet sekä asu-
misen ja työtoimintojen ohjaajat. Näihin tahoihin voi olla syytä pitää yhteyttä 
psyykkisen tuen varmistamiseksi sekä taitojen kartoittamiseksi. Erityisen tärke-
ää olisi sopia keskushenkilön ja koko tukiverkoston kanssa siitä, millaisia asi-
oita henkilö kulloinkin tavoittelee. Muussa tapauksessa ristiriidat voivat näkyä 
mm. niin, että yksilöä ei pidetä kotona tai vapaa-ajalla vielä työhön ”valmiina” tai 
muuten työhön soveltuvana. Tällöin eri tahoilla on taipumuksena listata henki-
lölle omia harjoittelutoiveitaan, joiden tulisi onnistua ennen, kuin voidaan siirtyä 
työllistymisen tavoitteluun.

Kehitysvammaisten ihmisten työhönvalmennukseen voi liittyä myös muita 
erityistarpeita, joiden vuoksi kaikki tuetun työllistymisen toimintaperiaatteet 
(esim. laatukriteeri [12]) eivät välttämättä sellaisinaan sovellu tälle kohderyhmälle. 
• Työelämätavoitteita ja osaamista voi olla vaikea kartoittaa pelkän haastattelun 

pohjalta. Sen sijaan työhönvalmennuksen alkukartoitus voi kannattaa toteuttaa 
yhdessä esimerkiksi työtoimintojen ohjaajien kanssa. 

• Työnhakija ei välttämättä itse muista tai osaa kertoa aiempaa työhistoriaansa, 
eikä saa toimitettua tarvittavia todistuksia työhönvalmennuksen käyttöön. Täl-
laisissa asioissa voi olla tarpeen turvautua myös vanhempien apuun.

• Yleisten työelämätaitojen oppimisen hitaus voi edellyttää jonkin verran tavallista 
pitkäkestoisempia harjoittelujaksoja.

• Omista tuen tarpeista ja toimintarajoitteista kertominen työnantajalle ei välttä-
mättä onnistu pelkän valmennuksen avulla.

• Työnhaussa ei kannata keskittyä vain avoimien työmarkkinoiden vakinaisiin 
työpaikkoihin. Sen sijaan useat kehitysvammaiset ihmiset tavoittelevat mie-
luummin myös tilapäisiä tai erityisryhmille tarkoitettuja työmahdollisuuksia.

Kehitysvammaisten ihmisten työhönvalmennuksen erityispiirteisiin voi 
perehtyä mm. Taidoista työpoluiksi -projektin oppaassa: Näyttöön perustuvan 
työhönvalmennuksen ohjenuoria.  
http://www.taidoistatyopoluiksi.fi/files/5515/0486/5970/Tuloksellisen_tyohonval-
mennuksen_ohjenuoria.pdf 
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Työelämätavoitteen ja  
motivaation selvittäminen

Tuetun työllistymisen menetelmällä on onnistuttu työllistämään lyhyessä 
ajassa ihmisiä sellaisistakin potilasryhmistä, joiden ajateltiin aiemmin pu-
donneen täysin työelämän ulkopuolelle (esimerkiksi keskivaikeasti kehi-

tysvammaiset sekä kroonista skitsofreniaa sairastavat ihmiset). Hyvien tulosten us-
kotaan perustuvan ainakin osin siihen, että menetelmä rakentuu vahvasti yksilön 
itse valitsemien työelämätoiveiden varaan. Työnhakua ei siis suunnata esimerkiksi 
aiemman koulutuksen tai työkokemuksen perusteella.

Suuri osa tuetun työllistymisen asiakkaista ei ole käynyt lainkaan ammatillisia 
opintoja. Tai sitten opinnot eivät ole johtaneen työelämätavoitteiden kirkastu-
miseen. Esimerkiksi Taidoista työpoluiksi -hankkeessa useampi työnhakija halusi 
työllistyä lähes mille tahansa muulle alalle, kuin sille, jota he olivat vuosia opis-
kelleet. 

Tuetun työllistymisen prosessissa työelämätavoitteiden kartoittaminen ta-
pahtuu yleensä lähinnä haastattelemalla. Nämä alkuhaastattelut pyritään jär-
jestämään siten, että rehellinen toiveiden ilmaiseminen olisi mahdollisimman 
helppoa. Haastattelut voidaan järjestää työnhakijan valitsemassa ympäristössä 
ja epämuodollisesti, esimerkiksi tutussa kahvilassa. Mikäli työnhakija ei kykene 
haastattelussa kuvaamaan omia työelämätoiveitaan, niin työhönvalmentaja voi 
käyttää apunaan joitain menetelmiä tarjolla olevien vaihtoehtojen kuvaamiseksi 
(k.s esim RFVII-2: Reading-Free Vocational Interest Inventory 2). Valittavien 
työelämätavoitteiden tulisi kuitenkin määräytyä työnhakijan omista motiiveista 
käsin, mikä voi olla vaikeaa, jos menetelmät rajoittuvat vain perinteisten toimi-
alojen kartoittamiseen. 

Tarvittaessa työelämätavoitteita voidaan kartoittaa myös työpaikoille jalkautu-
malla. Tällöin työnhakija valitsee aluksi joitain työpaikkoja tai ympäristöjä, joista 
hän olisi ylipäätään kiinnostunut. Sen jälkeen siirrytään esimerkiksi kauppaan tai 
rakennustyömaalle etsimään toimenkuvia, jotka näyttäisivät työnhakijan mielestä 
kiinnostavilta ja hänelle itselleen mahdollisilta. Ihannetilanteessa työpaikalta löy-
detään jokin valmis toimenkuva, jonka edellyttämiä pätevyysvaatimuksia voidaan 
seuraavaksi kartoittaa. Tämän jälkeen työpolku voi johtaa joko opintoihin tai 
kohti tuettua työllistymistä. 

Joskus työnhakijan työelämätavoitteita voidaan pyrkiä ohjailmaan realisti-
sempaan suuntaan tarjoamalla työtehtäviä, jotka ovat joiltain tärkeiltä osiltaan 
samankaltaisia kuin työnhakijan toiveammatit. Esimerkiksi lääkärin työstä haa-
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veilevalle voidaan tarjota joitain muita tehtäviä sairaalassa. Jos taas alkuperäisessä 
toiveessa keskeistä oli vaikkapa tiettyjen työvaatteiden pitäminen, niin paikkaa 
voidaan etsiä jostain muusta työasun tarjoavasta tehtävästä. Olennaista on sel-
vittää ja kunnioittaa niitä motiiveja ja arvostuksia, joiden pohjalta työnhakija on 
alkuperäiset toiveensa ilmaissut (Liite 1).

Aina toiveiden mukaista työpaikkaa tai työkokeilupaikkaa ei tietenkään löy-
detä, vaan työnhakija joutuu kohtaamaan työmarkkinoiden karun todellisuuden. 
Tällöin työhönvalmennuksessa pohditaan sitä, kannattaako mieluummin jatkaa 
epävarmojen työpaikkojen etsimistä, vaiko tavoitella pikaisempaa työllistymis-
tä joltain epämieluisammalta alalta. Itseohjautuvuuden tukemisessa onkin kyse 
myös tosiasioiden tunnustamisesta. 
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Osaamisen tunnistaminen ja arviointi

Osaamisen tunnistamisen haaste ja työtaitojen arviointi
Työelämän muutoksen ja kouluttautumisen lisääntymisen myötä työnantajat 
ovat tuoneet esiin haasteita työnhakijoiden todellisen osaamisen tunnistamises-
sa. Ammatillisten opintojen suorittamisen sanotaan kertovan entistä vähemmän 
henkilön työelämävalmiuksista. 

Osaamisen tunnistamisen ongelma voi koskea etenkin niitä erityisammat-
tioppilaitoksista valmistuneita nuoria, jotka eivät ole kaikin osin yltäneet opis-
kelualansa tutkintovaatimuksiin [13]. He voivat ajautua valmistumisensa jälkeen 
erilaisten tilapäisten tukitoimien kierteeseen [14]. Näin voi käydä etenkin siinä 
tapauksessa, että nuori kuuluu siihen kasvavaan joukkoon, joka ei haluaisi siirtyä 
toimintakeskuksiin. 

Tuetun työllistymisen näkökulmasta tutkintovaatimuksia voidaan kuitenkin 
pitää osin keinotekoisena ja liian laajaa osaamista edellyttävänä mittapuuna. Ta-
voitteenahan on yleensä vain tiettyjen, rajattujen työtehtävien hoitaminen. Työ-
hönvalmennuksen alkukartoituksen toisena tavoitteena onkin kartoittaa, mitä 
työnhakija osaa käytännössä tehdä ja millaiseen työskentelyyn hän voisi tarvitta-
essa pystyä. 

Tuetun työllistymisen filosofian mukaan ”työllistyminen on mahdollista kenelle 
tahansa”. Eli teoreettista työllistettävyyden kynnystä tulee pitää hyvin matalalla. 
Tällä viitataan tuetun työllistymisen menetelmällä saatuihin hyviin työllistymis-
tuloksiin ja erityisesti ajoittaisiin, yllättäviin yksilötason onnistumisiin. Joskus 
esimerkiksi puhekyvyttömälle ja autistiselle kehitysvammaiselle työnhakijalle voi-
daan löytää juuri sellainen työtehtävä, jossa hän onnistuu menestymään – riittävil-
lä mukautuksilla tuettuna. Tällaiset työtehtävät saattavat olla hyvin kapea-alaisia 
ja osa-aikaisia. Kuitenkin niissä saadut onnistumiset osoittavat, että työhönval-
mennuksen aloittamisen vähimmäisvaatimuksena voidaan pitää lähinnä vain sitä, 
että henkilö pystyy toimimaan annettujen ohjeiden mukaan. 

Vaikka yksilötasolla onkin vaikea ennustaa, ketkä työnhakijoista tulevat lopulta 
onnistumaan tuetussa työnhaussa, ei tämä tarkoita sitä, etteivätkö palvelunkäyt-
täjien taustatiedot, terveys ja mitatut taidot lainkaan ennustaisi tulevaa työllis-
tymistä. Esimerkiksi yleisen toimintakyvyn ja älykkyyssuoriutumisen tiedetään 
korreloivan myös tuetun työllistymisen onnistumisen kanssa [15]. 

Alkukartoituksessa on tärkeää keskittyä siihen, mitä työnhakija todella osaa tehdä 
itsenäisesti tai vähäisellä tuella ja ohjauksella autettuna. Näiden tietojen perusteella 
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hänelle pyritään rakentamaan positiivinen mutta samalla totuudenmukainen työn-
hakuprofiili. Esimerkiksi oppilaitoksista saatavilla todistuksilla ei ole tässä usein 
suurtakaan merkitystä. Sen sijaan työhönvalmentajat pyrkivät selvittämään mm. 
opintojen työharjoittelupalautteista, millaisia työtehtäviä opiskelija on onnistu-
nut hoitamaan ja millaisilla tukitoimilla autettuna. Työtaitojen kartoittamisessa 
voidaan käyttää apuna mm. erilaisia tarkistuslistoja. Niitä kannattaa antaa myös 
vanhempien ja muiden läheisten täytettäväksi varmistaen, että kyselyillä ei rapor-
toida esimerkiksi vain työtehtävien kokeilemisesta. 

Taitojen puutteiden tulisi olla alkukartoituksen fokuksessa lähinnä siltä osin, 
kun ne ovat selvästi ristiriidassa työnhakijan ilmoittamien työtoiveiden kanssa. 
Esimerkiksi sosiaalisia taitoja tullaan usein kartoittaneeksi monipuolisesti, vaikka 
työnhakijan toiveena olisi vaikkapa jokin itsenäinen tietokoneella tehtävä työ. 

Tuottavuuden vaatimus työelämäjaksoilla
Mikäli asiakkaan osaaminen jää alkukartoituksessa epäselviksi, voidaan asiaa sel-
vittää järjestämällä lyhyitä työelämän kokeilujaksoja. Nämä käytännön kokeilut 
mahdollistavat samalla myös työmotivaation ja jaksamisen arvioinnin. 

Vaikka tuetusti työllistyvillä ihmisillä onkin joitain toimintarajoitteita, ei tämä 
tarkoita sitä, että työnantajat sallisivat heille välttämättä sen matalampaa tuotta-
vuutta kuin muillekaan työntekijöille. Itse asiassa moni työnantaja näkee osatyö-
kyisten rekrytointiin tarjottavan palkkatuen kompensoivan pikemminkin muita 
tukityöllistämiseen liittyviä tekijöitä, kuten työntekijän kapeampaa osaamista tai 
vähäisempää joustavuutta. Toisinaan työnantajan on ennakoitava myös mahdol-
lisuus palkkatuen päättymiseen. 

Jos työnantajan oma vaatimustaso ei tule ilmi esimerkiksi työkokeilun aika-
na, niin kokeilut voivat päättyä pettymyksiin: Työnantajat haluavat yleensä olla 
kannustavia ja antaa positiivista palautetta vaikeuksista huolimatta. Tällöin töissä 
ilmennet vaikeudet voivat tulla ilmi vasta kokeilujakson lopuksi, kun työsuhdetta 
ei ollakaan valmiita tarjoamaan.

Työllistymiseen tähtääviä työelämäjaksoja kannattaakin suunnitella siten, että 
työtehtävät määritellään mielellään kirjallisesti. Ihannetilanteessa myös mahdol-
lisen palkkatyön edellyttämät tuottavuuden vaatimukset tulisi kirjata ylös. Näin 
pystytään välttämään sellaisia tilanteita, joissa työelämäjakson tarkoitus tai tavoit-
teet jäävät jollekin osapuolelle epäselviksi. Samalla sovitut tavoitteet määrittävät 
selkeästi ne tilanteet, joissa tarvitaan työhönvalmentajan tukea tuottavuuden ko-
hentamiseksi. Mikäli työnantajan kanssa asetettuja tavoitteita ei pystytä saavutta-
maan työkokeilun aikana, tulisi työhönvalmentajan pyrkiä korjaamaan tilannet-
ta pikaisesti mm. ehdottamalla muutoksia tehtävänkuviin. Muussa tapauksessa 
työkokeilujakson varsinainen tavoite, eli palkkatyöksi soveltuvan tehtävänkuvan 
löytyminen uhkaa epäonnistua.
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Työhönvalmennuksen asiakasvalinnat

Työhönvalmennus on ollut kansainvälisesti viime vuosien keskeisimpiä tee-
moja kehitysvammaisten ihmisten tukemisessa. Samalla työhönvalmen-
nukseen pyrkivien asiakkaiden määrä on kasvanut voimakkaasti. Tämä on 

johtanut asiakasjonojen venymiseen sekä paineeseen valikoida asiakkaita heidän 
oletetun ”työllistettävyytensä” perusteella. Palvelun avoimuus jääkin yleensä vain 
ihanteeksi ja käytännössä kaikki palvelujärjestelmät näyttävät suorittavan ainakin 
jonkinlaista palvelunkäyttäjien esivalintaa. 
”Kaikki allekirjoittavat IPS-mallin periaatteet, mutta kukaan ei onnistu noudatta-
man niitä käytännössä.” 

Esimerkiksi Saksassa ja Tanskassa on käytössä järjestelmiä, jotka pyrkivät ohjaa-
maan osatyökykyisiä ihmisiä heille soveltuviin palveluihin erilaisten asiakasprofii-
lien perusteella. Näissä profiloinneissa sallitaan joskus myös tapauskohtaista har-
kintaa. Kuitenkin esimerkiksi USA:ssa tukitoimenpiteet ja avustukset määräytyvät 
lähes yksinomaan asiakasprofilointia koskevien tilastotietojen pohjalta. (Liite 2)

Suomalaisessa järjestelmässä kehitysvammaisia työnhakijoita ei ole valikoitu pal-
veluihin testien tai tilastoihin nojaavien asiakasprofiilien perusteella. Sen sijaan 
oikeus työhönvalmennukseen on määritelty tapauskohtaisesti yksilön erityishuol-
to-ohjelmassa. Esimerkiksi oppilaitokset eivät ole ottaneet kantaa siihen, olisiko 
valmistuva opiskelija mahdollisesti työllistettävissä tuetun työllistymisen keinoin. 
Soveltuvuuden arviointi on tapahtunut ennemminkin työhönvalmentajan tai so-
siaalityöntekijän harkinnan pohjalta mm. työtoimintojen sujumiseen perustuen. 

Kehitysvammaisten ihmisten työhönvalmennus alkaa siis harvemmin suoraan 
opintojen päättyessä, vaan jonkinlainen työtoimintajakso on nähty tarpeelliseksi 
jo arviointitarkoituksessa. Tällaisilla jaksoilla on ollut taipumusta venyä pitkiksi-
kin, mutta esimerkiksi Espoon vammaispalveluiden työhönvalmennuksessa luo-
tiin (Taidoista Työpoluiksi-hankkeen tukemana) toimintamalli noin 2 viikkoa 
kestävälle arviointijaksolle (n.s. Oppiva-kurssi).

Palvelujärjestelmän tulevia muutoksia
Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman (TEOS-) työryhmän mukaan, sosiaali-
huollon työelämäosallisuutta tukevaa lainsäädäntöä ja palvelujärjestelmää tulisi 
muuttaa ainakin seuraavilla tavoilla [16]:
•  Sosiaalihuollossa tulisi luopua erillisistä työelämäosallisuutta tukevista palveluis-

ta vammaisille ja vammattomille henkilöille. 
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• Palveluihin pääsylle ei tulisi asettaa työttömyyden kestoon kytkeytyviä rajoituksia.
• Sosiaalihuolto tulisi jakaa toisaalta työelämävalmiuksia edistävään kuntoutuk-

seen ja toisaalta yleisempää osallisuutta tukevaan kuntoutukseen, yksilöllisen 
palveluntarpeen perusteella.

Sosiaalihuollossa tarjottavan kuntoutuksen työelämätavoitteita tultaisiin näin 
ollen terävöittämään nykyisestä. Palvelunohjaus tapahtuisi yksilöllisten tarpeiden 
ja edellytysten mukaan. Näitä arvioitaisiin edelleen mm. työkokeilujen ja työtoi-
mintayksiköissä suoritettavien jaksojen perusteella. 

Millaisilla käytännön toimintamalleilla ja  
arvioinneilla palvelulinjojen valitsemista voidaan tukea?
Kehitysvammaisten ihmisten palvelunohjauksessa tulisi kiinnittää erityistä huo-
miota siihen, että henkilö todella käsittää ne vaihtoehdot, joiden välillä hän on 
valintaa tekemässä. (Erityisen tärkeäksi tuettu päätöksenteko nousee siinä tapauk-
sessa, jos e.m. työllistymistä ja osallisuutta tukevat palvelulinjat laaditaan toisensa 
poissulkeviksi.)

Jotta palvelunohjaus olisi osallistavaa, pitkäjänteistä ja ainakin jossain määrin 
objektiivista, voitaisiin siinä hyödyntää esimerkiksi Taidoista työpoluiksi -hank-
keessa luotua, Työsuoriutumisprofiiliin kytkeytyvää arviointikäytäntöä (Liite 3). 
Toinen mahdollisuus perusteltuihin työelämävalintoihin on hyödyntää sellaisia 
erillistyöllistämisen yksiköitä, joissa työhönvalmentajalla on mahdollisuus ha-
vainnoida asiakkaiden työskentelyä erilaisissa tehtävissä sekä erilaisissa työsken-
tely-ympäristöissä. Esimerkkinä mm. Malminiityn toimintakeskus Vantaalla (k.s. 
Tuloksellisen työhönvalmennuksen ohjenuoria. s. 19–21 [24]). 

Joillain palveluntuottajilla on mahdollisuus hyödyntää vaatimuksiltaan erita-
soisia työpisteitä, joissa arviointijaksoja voidaan järjestää sisäisten työkokeilujen 
kautta. Lisäksi työtoimintayksiköistä voidaan koettaa tehdä arviointia tukevia. 
Kuitenkaan vaativammatkaan työtoimintayksiköt eivät saisi muodostua varsi-
naisesti tuotannollisiksi. Muussa tapauksessa työtoiminta sekoittuu työsuhteiden 
tunnusmerkkeihin, mikä toisi palveluntuottajalle myös työnantajan velvollisuu-
det [2].

Periaatteessa vastuu myös osatyökykyisten työnhakijoiden työllistämisen tu-
kemisesta olisi Työ- ja elinkeinohallinnolla. Siten myös julkiset työvoimapalvelut 
voitaisiin suunnitella heille soveltuviksi. Tämä edellyttäisi kuitenkin nykyisten pal-
veluiden huomattavaa muokkaamista ja resursointia sekä yksilöllisempää tuen tar-
peiden huomioimista. (Esimerkiksi TE-hallinnon ja Kelan työhönvalmennuspal-
veluiden on nähty soveltuvan melko heikosti osatyökykyisille työnhakijoille. [18]). 
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Tarvittaessa ammatillisen kuntoutuksen työhönvalmennukseen voitaisiin oh-
jautua myös sitä edeltävien, ohjaavien palveluiden kautta (k.s. esim. 3KK Ohjaa-
va työhönvalmennuspalvelu [19]). 

Palvelunohjauksen haasteina voivat olla etenkin sellaiset tilanteet, joissa työn-
hakijoiden vaikeat elämäntilanteet sekä fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset vaikeudet 
kietoutuvat yhteen toisten ihmisten ennakkoasenteiden kanssa. Esimerkiksi kehi-
tysvammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien työkyvyssä ja motivaatios-
sa voi olla päiväkohtaistakin vaihtelua, joka voi vaikeuttaa työhönvalmennusta ja 
koko palvelunlinjan valintaa.

Nuorten kehitysvammaisten ihmisten työnhaku ajoittuu usein elämäntilantee-
seen, johon liittyy paljon erilaisia muutoksia, kuten esimerkiksi itsenäisempään 
asumiseen siirtyminen ja seurustelun aloittaminen. Nämä voivat keskeyttää työ-
elämäsuunnitelmat ennalta arvaamatta. Esimerkiksi Tampereen kaupunkilähetyk-
sen Työklinikka-palvelussa kehitysvammaisten nuorten työelämävalmiuksia onkin 
pyritty vahvistamaan tällaisiin haasteisiin suunnatulla pienryhmätoiminnalla, 
ohjannalla ja tukikeskusteluilla. 

Jos henkilön toimintakyky vaihtelee ja suoriutumisen yleinen taso jää epäselväk-
si, voi hänet olla aiheellista ohjata myös tarkempiin (esim. psykologin tekemiin) 
toimintakyvyn ja kognition selvittelyihin. Näiden arviointien avulla voidaan vält-
tää tilanteita, joissa henkilö selvästi alisuoriutuu todellisiin kykyihinsä nähden ja 
tukiverkoston huomaamatta. Samalla arvioinnissa voidaan kartoittaa työnhakijan 
muutosvalmiutta (Liite 5), tuen tarpeita sekä tukipalveluille asetettavia tulevia 
tavoitteita. Muodollisia arviointeja ei kuitenkaan tulisi käyttää työhönvalmennuk-
sen eväämiseen ilman muita perusteita.

Päättymätön tuki vai ohjautuminen pois työhönvalmennuksesta?
Tuetun työllistymisen keskeisiä periaatteita on tarjolla olevan tuen jatkuvuus ja 
päättymättömyys. Tämä onkin perusteltua, kun huomioidaan, että valtaosa tue-
tun työllistymisen työsuhteista on alle vuoden mittaisia, mutta jokainen työsken-
telyjakso parantaa uudelleen työllistymisen todennäköisyyttä. (Tosin Taidoista 
työpoluiksi -hankkeen seurannassa työkokemus lisäsi uuden työllistymisen to-
dennäköisyyttä vain, jos työkokemus oli samalta toimialalta). Lisäksi uutta työtä 
voidaan aina etsiä ja löytää yllättäviltäkin suunnilta. 

– ”There is a million ways to make a buck!” 

Kuitenkin yksi työhönvalmentaja kykenee yleensä hallitsemaan enimmillään vain 
noin kaksikymmentä asiakasta. Näin päättymätön palvelu kasvattaisi asiakasmää-
rät nopeasti kestämättömän suuriksi. 
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Mielenterveyspotilailla saadut tutkimustulokset viittaavat siihen, että työhön-
valmennuksen kestolle voisi olla mahdollista määrittää jonkinlaisia rajoituksia pal-
velun tuloksellisuutta heikentämättä. Näissä tutkimuksissa työpaikan on todettu 
löytyvän pääosin ensimmäisen neljän kuukauden aikana palvelun alettua [20]. 
Tämän jälkeen töiden löytämisestä tuli jo erittäin epätodennäköistä. 

Kehitysvammaisten ihmisten osalta vastaavia tutkimuksia ei ole saatavilla, 
mutta oletettavasti koko työhönvalmennuksen prosessi alkuarvioineen on heillä 
jonkin verran hitaampi. Hitaus vielä korostunee niissä valtaosan tapauksissa, jois-
sa henkilö osallistuu työhönvalmennukseen vain osa-aikaisesti, joinain päivinä 
viikossa.

 
Yksilötason vaikutukset
Työllistymisen lisäksi, työhönvalmennuksen kestoa tulisi arvioida myös muut 
palvelun vaikutukset huomioiden. Tuetun työllistymisen on nimittäin todettu 
kohentavan ainakin palvelunkäyttäjien elämänlaatua ja toimintakykyä [21] – mah-
dollisesti jopa kognitiivista suoriutumista [22]. Tällaiset positiiviset yksilötason 
vaikutukset tulisi nähdä osana työhön tukemisen palveluiden tuloksellisuutta. 

Työskentelyyn liittyvät positiiviset vaikutukset halutaan säilyttää myös avotyö- 
toiminnan ja tuottavan työtoiminnan päättyessä. Tällöin vaihtoehdot työsken-
telylle vähenevät, mutta yhtenä mahdollisuutena voisi olla vapaaehtoistyöhön 
osallistuminen. 

Tuetun työllistymisen kuntoututtavista elementeistä löytyy vain vähän tutki-
mustietoa. Osa nähdyistä positiivisista vaikutuksista liittynee jo hyvin yleisiin 
tekijöihin, kuten päivärytmin ylläpitämiseen, fyysisen kunnon kohenemiseen 
sekä lisääntyviin sosiaalisiin kontakteihin. Kaikenlainen työskentely ja etenkin 
palkkatyön saavuttaminen voi merkitä myös sosiaalisen arvostuksen ja itsetunnon 
kohentumista. Osaltaan positiivisissa muutoksissa lienee kuitenkin kyse siitä, että 
töiden tekeminen haastaa osatyökykyisiä ihmisiä ja heidän työhönvalmentajiaan 
kehittämään osaamista ja löytämään keinoja vaikeidenkin tehtävien hoitamiseksi. 
Kotona tai toimintakeskuksissa tällaisia kehittymispaineita on vähemmän: Kun 
toiminnan sisältöjä saa valita paljolti oman kiinnostuksen mukaan, niin hanka-
lammiksi koetut askareet jäävät helposti tekemättä. Tästä syystä yllättäviä taito-
puutteita voi nousta esiin vielä pitkien toimintakeskusjaksojen jälkeen.
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Työhönvalmennuksen asiakkaiden tavallisia vaikeuksia  
ja niiden ilmenemismuotoja työssä

 Puheen ymmärtämisen vaikeus Ohjeiden ymmärtämisen vaikeus

 Puheen tuottamisen vaikeus Kommunikaatiokatkokset

 Hahmottamisvaikeus Eksymiset; erilaiset kokoamisen 

  vaikeudet

 Lyhytkestoisen muistamisen vaikeus Virhealttius

 Pitkäkestoisen muistamisen vaikeus Tavoitteiden & työtehtävien oikean  

  järjestyksen unohtuminen

 Abstraktien asioiden ymmärtämisen  Ongelmanratkaisun vaikeus

 vaikeus

 Joustavan toiminnanohjauksen vaikeus Vaikeus etsiä ja huomata virheitä;  

  väärien toimintatapojen jatkaminen;  

  vaikeus löytää vaihtoehtoisia toiminta- 

  tapoja; hitaus

 Keskittymisvaikeus Lyhytjänteisyys; herpaantuminen

 Motoriikan vaikeus Hitaus; epätarkka työn jälki

 Heikko itsetunto Vaikeus ottaa vastaan palautetta; 

  stressaantuminen; syrjään vetäytyminen

 Korostuneen hyvä itsetunto & vaikeus Virhealttius; tavoitteiden asettamisen  

 hyväksyä virheitä vaikeus

Yllä olevassa luettelossa on listattu joitain tyypillisiä työsuoriutumisen vaikeuksia. 
Työhönvalmentajat kykenevät yleensä löytämää näihin erilaisia patenttiratkaisuja, 
kuten:
• Puhutuissa ohjeissa tulisi välttää vaikeaselkoisia käsitteitä ja pitkiä työohjeita. 
• Kirjoitettujen työohjeiden tulisi olla lyhyitä ja selkeitä. 
• Ohjeet tulisi antaa yksi kerrallaan, pieninä kokonaisuuksina.
• Monesti soveltuvat työtehtävät ovat sellaisia, joissa on tarvittaessa mahdollisuus 

kysyä neuvoja ja saada ohjausta. 
• Yhdessä työparin kanssa työskenteleminen onnistuu lähes poikkeuksetta. 

Kehitysvammaisten ihmisten suoriutumisongelmien hahmottamista vaikeuttaa se, 
että heidän toimintakykynsä on vahvasti ympäristösidonnaista: jokin askare, joka 
onnistuu kotona vaivatta ei välttämättä näytä onnistuvan työpaikalla lainkaan. 
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Toimintakyvyn tilannesidonnainen vaihtelu voi liittyä siihen, että  
henkilöllä on vaikeuksia muistaa työtehtäviään ja erityisesti niiden  
oikeaa työjärjestystä. Tutun ympäristön esineet toimivat kuitenkin  
muistivihjeinä. Henkilö on voinut oppia esimerkiksi, että punaisella  
rätillä pyyhitään pöydät, vihreällä oven kahvat ja sinisellä lattiat.  
Jos tällainen värikoodaus puuttuu työpaikalta, niin rätin vaihtaminen 
saattaa unohtua. Toisaalta jokin työvaihe voi jäädä kokonaan tekemättä. 

Yksilöllisen kehittymisen tukemisessa tilanne- ja ympäristösidonnaisten taitojen 
tunnistamista pidetään keskeisen tärkeänä. Juuri toisinaan onnistuvien tehtävien 
ajatellaan kuvaavan yksilön kehittymispotentiaalia, eli niitä asioita, joihin hänen 
tukemisessaan kannattaa panostaa [23]. Esimerkiksi Työsuoriutumisprofiili (Liite 
3) ja TTAP:n [23] seurantarunko tarjoavat keinoja tilannesidonnaisen työsuoriutu-
misen erittelyyn. Samalla ne mahdollistavat työtaitojen kehittymisen pitkäjäntei-
sen seuraamisen myös palvelun vaikuttavuuden osoittamiseksi.

Pitkäjänteinen seuranta on tärkeää myös mahdollisten negatiivisten muutos-
ten tunnistamiseksi. Tällaisia vaikutuksia voidaan joskus nähdä lähinnä itsetun-
non ja psykososiaalisen toimintakyvyn alentumisena – etenkin, mikäli löydetty 
työpaikka ei vastaa työllistyjän toiveita ja mikäli työn määrä on yksilölle ylimitoi-
tettua [24].

Työsuoriutumisen ja jaksamisen arviointeja onkin hyvä käydä läpi säännöl-
lisesti yhdessä työnhakijan kanssa. Etenkin visuaalisesti kuvattavat arvioinnit 
parantavat tällöin työpolun aikaisempien vaiheiden muistamista ja kehittävät 
työnhakijan itsearvioinnin taitoja. Edistystä kuvastavat arvioinnit voivat toimia 
jo sellaisenaan myös motivaation kohottajina. 
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Lopuksi

Palkkatöihin työllistyminen on monille kehitysvammaisille ihmisille tärkeä ja 
samalla vaativa tavoite, johon pyrkimisellä on yleensä positiivisia vaikutuk-
sia työnhakijaan. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että yksilön omien työelä-

mätavoitteiden muodostumista tuetaan pitkäjänteisesti. Välillä työn tavoittelusta 
pitää olla mahdollista myös hellittää, niin, että mahdollisuus uuteen aloittamiseen 
säilyy.

Työnhakijoiden työtaitoja tulisi arvioida suhteessa työn asettamiin vaatimuk-
siin, mutta myös suhteessa työnantajien vaatimustasoon. Tällaiset avoimet, työn-
antajaa kuuntelevat arvioinnit mahdollistavat nopeat tukitoimet työhönvalmen-
nuksessa. Samalla ne tukevat työnhakijan itsearvioinnin ja itseohjautuvuuden 
kehittymistä. Arviointien avoimuutta voidaan pitää myös työpaikoilla edellytyk-
senä aidon monimuotoisuuden rakentumiselle.
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Liite 1. 

Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu (YKS) kehitysvammaisten  
ihmisten työhönvalmennuksessa

YKS-näkökulman tavoitteena on saavuttaa jaettu ymmärrys niistä kyvyistä ja vahvuuk-
sista, joiden avulla henkilö voisi osallistua ja tuottaa oman panoksensa yhteisön tai 
työpaikan toimintaan. 

YKS-näkökulman lähtökohtana EIVÄT ole yksilön tuen tarpeet, joiden perusteella 
henkilön tavoitteet sitten määrittyisivät ongelmalähtöisesti. Sen sijaan YKS-menetelmät 
pyrkivät hyödyntämään erilaisia luovia ja vuorovaikutusta edistäviä keinoja yksilön sekä 
hänen tavoitteidensa ja arvojensa ymmärtämiseksi. 

YKS-menetelmät sisältävät uudenlaisten yksilöä koskevien kysymysten esittämistä 
ja mm. hänestä tehtyjen havaintojen ja tarinoiden jakamista. Niiden lopputuloksena 
menetelmien käyttöön osallistuneille syntyy aiempaa laaja-alaisempi ja monisyisempi 
käsitys keskushenkilön elämää ohjaavista asioista.

YKS-menetelmiä voidaan käyttää monissa eri tarkoituksissa, mutta työhönvalmen-
nuksessa niitä voidaan hyödyntää etenkin 1) työelämävalintoja ohjaavien motiivien ja 
arvostusten tutkimiseen sekä 2) positiivisen työnhakijaprofiilin luomiseen. 

Yksilön työtä koskevissa valinnoissa tärkeiksi tekijöiksi voivat paljastua esimerkiksi 
seuraavat tekijät: palkka; oppiminen ja kehittyminen; mahdollisuus päästä käyttämään 
osaamista; mahdollisuus auttaa ja olla hyödyksi; mielekäs tekeminen; päivärytmin yllä-
pitäminen; kunnon kohottaminen; sosiaalisuus.

Eräs tavallisimmista YKS-menetelmistä on n.s. Kartta-työskentely. Kun Karttaa 
käytetään työhönvalmennuksessa, voidaan siihen lisätä vielä uusi, työnhakijaprofiilin 
tiivistävä sektori. Työnhakijaprofiiliin voidaan sitten nostaa tekijöitä eri elämänalueilta 
(esimerkiksi kummitäti        kokemus lasten hoitamisesta). 
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Liite 2. 

Tuetun työllistymisen asiakasprofilointi

Palvelunohjaustarkoituksessa voidaan käyttää laaja-alaisiakin sosiaalisia arviointeja,  
palvelulinjojen valitsemiseksi ja erilaisten tukien määrittämiseksi. Nämä sisältävät  
yleensä ainakin seuraavat osiot:

• koulutausta
• työhistoria
• sairaudet
• lääkitys
• toimintakyvyn rajoitukset
• avustajan tarve
• saadut tuet ja avustukset
• perustaidot: itsenäinen liikkuminen, liikennevälineiden käyttö, ajanhallinta
• akateemiset taidot: lukeminen, kirjoittaminen, laskeminen
• nykyinen viikko-ohjelma
• työtehtäviä koskevat preferenssit
• työympäristöä koskevat preferenssit 
• keinot oppia uusia asioita
• saatavilla oleva tuki ja läheisten ihmisten yhteystiedot
• luvat tietojen hankkimiseen ja luovuttamiseen
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Liite 3. 

Työsuoriutumisprofiili

Työsuoriutumisprofiili on luotu erilaisia työelämäjaksoja koskevan arvioinnin ja tulosten 
kuvaamisen välineeksi. Se on tarkoitettu ensisijaisesti esimiehen tai työpaikkaohjaajan 
täytettäväksi ja sillä arvioidaan työntekijän suoriutumista suhteessa palkkatyön vaati-
muksiin.

Arvioinnin mittapuuna toimii arvion tekijän oma käsitys kyseisestä työstä ja toimi-
alasta. Tästä syystä arvion tekijällä tulisi olla jonkin verran kokemusta kyseisistä työteh-
tävistä ja mieluiten myös niihin rekrytoimisesta.

Työsuoriutumisprofiilin on tarkoitus olla selkeä ja helposti ymmärrettävä. Se perus-
tuu työelämäjaksolla syntyneeseen kokonaisnäkemykseen henkilön työsuoriutumisesta 
ja arvion voi siten tehdä vasta muutaman päivän kuluttua työelämäjakson alkamisesta.

Vaikka lomake on suunniteltu helposti täytettäväksi, niin sen käyttäminen voidaan 
joskus kokea muista syistä hankalaksi. Esimerkiksi palkkatyön asettamia vaatimuksia 
voidaan pitää henkilön taitoihin tai taustaan nähden epäreiluna vertailukohtana. Myös 
positiivisen palautteen vähäisyys saatetaan kokea lannistavana. Työsuoriutumisprofii-
li on kuitenkin laadittu juuri siitä syystä, että työelämäjaksoilta on ollut vaikeaa saada 
riittävän objektiivista palautetta. Tämä lomakkeen ohella palautekeskustelussa kannat-
taakin hyödyntää myös muita menetelmiä.

Kun Työsuoriutumisprofiili esitellään arvion tekijälle (työnantajalle tms.), kannattaa 
työvalmentajan samalla kertoa, mistä syystä tällaisen mitta-asteikon käyttäminen on 
tärkeää. Työkokeiluissa lopullisena tavoitteena on palkkatyösuhteen muodostuminen. 
Muunlaisilla jaksoilla työnantajan näkemys voi toimia tärkeänä vertailukohtana esim. 
ammatinvalinnalle, tuen tarpeen määrittelylle ja palvelunohjaukselle.

Työsuoriutumisprofiili-lomakkeen lisäksi työvalmentajan tulisi laatia työtehtävistä 
tarkat tehtävänkuvaukset mukautuksineen ja tukijärjestelyineen. Työsuoriutumisprofii-
lia ei voi tulkita irrallaan tehtävänkuvauksista, mutta näiden laatimisella ei välttämättä 
kannata kuormittaa työnantajaa.

Työsuoriutumisprofiilia käyttäen työnhakijoiden aikaisemmat työpolut voidaan tiivis-
tää yhteen näkymään (Kuva 1). Tällaisen tiivistyksen perusteella henkilön tulevia tavoit-
teita ja tuen tarpeita voidaan arvioida. 
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Työ 1: Avustavat tehtävät 
          kiinteistönhuollossa

Työ 2: Avustavat tehtävät 
          pienessä varastossa

Fyysinen toimintakyky

Kognitiiviset taidot

Psyykkinen vointi työssä

 

Sosiaalinen toiminta 

työpaikalla

Tehtäväkohtaiset taidot

Työn tuottavuus

Työasenne

Fyysinen toimintakyky

Kognitiiviset taidot

Psyykkinen vointi työssä

 

Sosiaalinen toiminta 

työpaikalla

Tehtäväkohtaiset taidot

Työn tuottavuus

Työasenne

Fyysinen toimintakyky

Kognitiiviset taidot

Psyykkinen vointi työssä

 

Sosiaalinen toiminta 

työpaikalla

Tehtäväkohtaiset taidot

Työn tuottavuus

Työasenne

Fyysinen toimintakyky

Kognitiiviset taidot

Psyykkinen vointi työssä

 

Sosiaalinen toiminta 

työpaikalla

Tehtäväkohtaiset taidot

Työn tuottavuus

Työasenne

Työ 3: Avustavat tehtävät 
          kaupassa A

Työ 4: Avustavat tehtävät 
          kaupassa B

Kuva 1. Työsuoriutumisprofiilit kuvaavat erään henkilön suoriutumista neljällä työelämäjaksolla. 
Työelämäjaksot toteutuivat muutaman kuukauden välein kahden vuoden aikana. Henkilön omana 
tavoitteena oli koko ajan palkkatyö logistiikka-alan tehtävissä. Vaativimpiin tehtäviin siirtymisen  
myötä hänen psyykkinen jaksamisensa  kuitenkin heikentyi ja työn tuottavuus laski.
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Liite 4. 

Muutosvalmiuden kartoittaminen

Muutosvalmiuden kartoittamisessa voidaan lähteä liikkeelle henkilön toiveista  
sekä niitä koskevasta tietämyksestä: 

Missä määrin henkilöllä on omia tietoisia toiveita ja tavoitteita? 

Miksi henkilö kokee tarvetta muutokselle? 

Onko hänellä huolta muutoksen toteutumisesta esimerkiksi omiin vaikeuksiin liittyen? 

Kuinka sitoutunut hän on muutoksen toteuttamiseen?

Onko hänellä käsitystä esimerkiksi erilaisista osatavoitteista? 

Ovatko nämä hyvin muistissa tai listattuna? 

Mikä olisi muutoksen tavoiteaikataulu?

Onko henkilö jo tehnyt jotain tavoitteen edistämiseksi?
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Muistiinpanot
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Aiempaa useammat kehitysvammaiset ihmiset osallistuvat 
jossain elämänsä vaiheessa tuetun työllistymisen palveluihin. 

Aina tämä palvelu ei johda varsinaiseen työsuhteeseen,  
mutta jo työllistymisen tavoittelulla voi olla erilaisia  

positiivisia vaikutuksia työnhakijoihin. 

Tämä opas kuvaa tuetun työllistymisen yleisiä toimintatapoja 
ja esittää, miten niitä voidaan muokata kehitysvammaisten 

työnhakijoiden tukemiseksi.

Taidoista työpoluiksi (STEA 2013–2017) on kehitys- 
vammaisten ihmisten työllistymistä edistävä kehittämishanke. 

Hankkeessa nostetaan esiin työllistymistä edistäviä ja  
estäviä tekijöitä sekä luodaan toimintamalleja näiden  

esteiden voittamiseksi.
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