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Yhdysvalloissa 1970-luvulta alkaen kehitetty tuetun työllistymisen malli on 
saanut paljon tutkimuksellista näyttöä tuloksellisuudestaan. Tutkimus-
tuloksista on johdettu näyttöön perustuvan työhönvalmennuksen laatu-

kriteerit, joiden mukaisen palvelun on osoitettu johtavan useammin asiakkaan 
työllistymiseen avoimille työmarkkinoille. (mm. Bond 2004; Härkäpää 2005; 
Bond ym 2008.)

Näyttöön perustuvan työhönvalmennuksen laatukriteerien keskeisimmät  
näkökulmat ovat, että 1) työnhakija on pidettävä valmennuksen keskipisteenä 
ja häntä tuetaan tekemään omia valmennusta koskevia valintoja ja päätöksiä ja 
2) valmentaja panostaa ripeään työnantajayhteistyöhön hyödyntäen verkostoissa 
piileviä mahdollisuuksia ja asiantuntemusta. Laatukriteerien mukaista työhön-
valmennusta on toteutettu hyvin työllistymistuloksin mielenterveyskuntoutujien 
kanssa ja toimintamalli on otettu käyttöön myös muissa asiakasryhmissä.

Tässä oppaassa pohditaan, kuinka edellä mainitut laatukriteerit sopivat työ-
hönvalmennukseen, jonka asiakkaana on kehitysvammainen henkilö. Oppaassa 
esitellään, mitä laatukriteerit pitävät sisällään ja esitetään, kuinka niiden mukai-
nen työote voisi parantaa kehitysvammaisten ihmisten työllistymistuloksia. Opas 
on tarkoitettu ensisijaisesti kehitysvammaisten henkilöiden työhönvalmentajille 
ja muille ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita työhönvalmennuksen kehit-
tämisestä. 

Oppaassa todetaan, että laatukriteerien 
mukainen työote saattaa vaatia kehitys-
vammaisen henkilön työhönvalmentajalta 
uudenlaista työotetta, sillä työhönvalmen-
tajan omat ajatusmallit ja työllistymiseen 
liittyvät myytit* voivat jarruttaa asiakkaan 
palkkatyöllistymistä. Oppaassa haastetaan miettimään, kuinka parempiin työl-
listymistuloksiin voisi päästä ottamalla oman työotteensa suurennuslasin alle 
tai hyödyntämällä näyttöön perustuvan työhönvalmennuksen toimintamallin 
mukaisia valmennuksellisia menetelmiä. Näitä testattuja menetelmiä ja onnis-
tumistarinoita esitellään jokaisen myytin jälkeisissä ”Kokeile itse!” -kappaleissa. 
Voisiko myyteistä muokata valmennusta eteenpäin vieviä työhönvalmennuksen 
ohjenuoria?

On tärkeää tiedostaa, että emme pidä palkkatyöhön tähtäävää työhönvalmen-
nusta ainoana tai parhaana vaihtoehtona kaikille kehitysvammaisille henkilöille. 

Alkusanat

* Myytti = uskomus, 
luuloon pohjautuva käsitys,  
väittämä totuudesta
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Tärkeintä on kunnioittaa jokaisen itsemääräämisoikeutta ja tuoda esille vaihto-
ehtoja, jotka tukevat hyvän elämän rakentumista jokaiselle.

Työhönvalmennus on tulevaisuuden ala, joka hyödyttää entistä useampia asia-
kasryhmiä. Siksi työhönvalmentajan kannattaa jatkuvasti kehittää omaa ammat-
titaitoaan ja tutustua erilaisiin vaihtoehtoihin, joista asiakas voi hyötyä. Oppaassa 
esitetyt näkökulmat ja suositukset perustuvat Taidoista työpoluiksi -hankkeessa 
itse toteutettuihin ja muiden kentällä toimivien tahojen kehittämiin hyviksi ha-
vaittuihin käytäntöihin. 

      Toivotamme antoisia ja ajatuksia herättäviä lukuhetkiä!
      Mari Mononen, projektipäällikkö

Suuret kiitokset seuraaville henkilöille, jotka ovat tavalla tai toisella auttaneet tämän 
oppaan tekemisessä: Johanna Haaga-Shrestha, Maija Rimpiläinen, Ville Villberg,  
Virpi Liinoja, Tea Kairi, Eveliina Ikonen, Laura Päiväpuro, Ira Mattila, Minna 
Kaipainen, Maija Mattila, Anna-Erika Mattila, Henna Harju, Paula Koskelainen-
Nordberg, Henna-Marita Kallio ja Jaana Jäntti.
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Työhönvalmennus on yksilöllistä tukea tarjoava palvelu, jonka asiakkaita 
ovat sekä työnhakijat että työnantajat. Työhönvalmennuksen aluksi val-
mentaja tutustuu työnhakijaan, etsii tämän kanssa hänelle sopivia työteh-

täviä ja harjoittelee työnhakutaitoja. Sopivan työn löydyttyä työhönvalmentaja 
on tukena muun muassa työsuhdeneuvotteluissa, työtehtävien harjoittelemisessa, 
työyhteisöön tutustumisessa sekä muissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa. 

Työhönvalmentajan tuki ei siis yleensä lopu työpaikan löydyttyä tai pereh-
dytyksen päätyttyä, vaan jatkuu niin pitkään kuin on tarpeen. Usein tuen tarve 
vähenee sitä mukaa, kun työntekijä on perehtynyt uuteen työpaikkaan ja työteh-
tävään. Työhönvalmentaja on kuitenkin aina kutsuttavissa paikalle uusien tilan-
teiden tai kysymysten ilmaannuttua. Työhönvalmentajalta voi pyytää esimerkiksi 
osatyökykyisyyteen tai työyhteisön monimuotoisuuteen liittyvää valmennusta 
myös koko työyhteisölle.

Työhönvalmennuksen asiakkuutta voi hakea henkilö, joka tarvitsee tukea työl-
listymiseen. Palvelun asiakkaaksi voi päästä esimerkiksi TE-toimistosta, työvoi-
man palvelukeskuksesta, Kelasta tai vakuutusyhtiön kautta, ja se on maksutonta 
sekä työnhakijalle että työnantajille. Palvelua tuottavat mm. erilaiset yritykset, 
säätiöt, järjestöt, oppilaitokset ja kunnat.

Työhönvalmennuksen synonyymina käytetään työvalmennusta. Tässä oppaas-
sa on käytetään termiä työhönvalmennus, joka kuvaa paremmin asiakkaan pyrki-
mystä kohti työelämää.

Kehitysvammaiset työnhakijat työhönvalmennuksen asiakkaina
Kehitysvammaisella työnhakijalla voi olla käytössään kotikunnan vammaispalve-
lujen kautta järjestetty työhönvalmennuspalvelu. Palvelu ei ole yhdenvertaisesti 
saatavilla valtakunnallisesti, vaan paras tilanne näyttää olevan pääkaupunkiseu-
dulla ja isoissa kaupungeissa. Niissä kunnissa, joissa työhönvalmennus ei kuulu 
tarjottaviin palveluihin, edellä kuvatun kaltaista palvelua voi kuitenkin olla tarjolla 
eri nimikkeellä.

Kehitysvammaisten työnhakijoiden kohdalla työhönvalmennuksesta on usein 
erityistä hyötyä, sillä valmennuksella on muutakin arvoa kuin asiakkaan työn-
hakutaitojen karttuminen ja työtaitojen ylläpitäminen. Kyse on myös ihmisoi-
keuksista, sillä jokaisella henkilöllä on oikeus tavoitella työtä ja toimeentuloa. 

Työhönvalmentaja on  
työnhakijan ja työnantajan tuki
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Työhönvalmennuksen avulla tasoitetaan eroja työnhakijoiden välillä – kehitys-
vammaiset työnhakijat voivat tuetusti päästä työnhaussa samalle viivalle muiden 
työnhakijoiden kanssa. Työhönvalmennus on verrattain edullista palvelua, ja se 
lisää asiakkaan mahdollisuuksia päästä palkkatyöhön. Näin ollen on myös yhteis-
kunnallisesti tarkoituksenmukaista ohjata työhönvalmennuksen piiriin henkilöt, 
jotka ovat motivoituneita työllistymään.

Työhönvalmennus on aina yksilöllistä ja asiakkaan omista tarpeista lähtevää. 
Jo kehitysvammadiagnoosin saamiseksi henkilöllä on oltava merkittäviä vaikeuk-
sia arkiselviytymisessä. Lisäksi kehitysvammaisilla henkilöillä liitännäissairaudet 
ja esimerkiksi mielenterveysongelmat ovat yleisempiä kuin muilla ihmisillä. (Työ-
elämän tuoreet tuulet 2016a.)

Aula-työkotien kannatusyhdistys ry:n Työelämän tuoreet tuulet -hanke (STEA 
2016–2017) selvitti, millaisina kehitysvammaisten ihmisten työhönvalmentajat 
näkevät mahdollisuutensa edistää asiakkaidensa työllistymistä. Vastanneiden val-
mentajien mielestä heidän työnsä eroaa joiltain osin muiden työhönvalmentajien 
työstä asiakasryhmän erityistarpeiden vuoksi. 

Vastanneiden työhönvalmentajien mukaan kehitysvammaiset ihmiset tarvit-
sevat usein valmennuksessa kokonaisvaltaisempaa tukea elämänhallintaan kuin 
muut asiakasryhmät. Työtehtävien opettelun lisäksi moni tarvitsee muita enem-
män aikaa mm. työmatkan ja työaikojen oppimiseen sekä työtilan hahmotta-
miseen. Valmentajalla täytyy olla kyky esittää asiat selkeästi ja toistaa niitä tar-
vittaessa. Työhönvalmentajat tarvitsevat myös taitoa havaita työpaikalla sellaiset 
työtehtävät, joihin asiakkaan työkyky on riittävä, ja jotka hän voi oppia tekemään 
itsenäisesti perehdytyksen jälkeen. 

Myös työnantajat tarvitsevat usein työhönvalmentajan tukea, erityisesti eri-
laisten tukien hakuun ja niiden yhteensovittamiseen. Työhönvalmentajien asian-
tuntijuutta tarvitaan myös työyhteisöjen kouluttamiseen ja tiedon lisäämiseen 
kehitysvammaisuudesta. Työhönvalmentajan työ edellyttää siis hyviä sosiaalisia 
taitoja: herkkyyttä tunnistaa erilaisia toiveita ja tarpeita, markkinointitaitoja, ky-
kyä mukauttaa omaa kommunikaatiotapaa sekä sitkeyttä. 

Etenkin nuorten kehitysvammaisten työnhakijoiden elämäntilanteeseen saat-
taa kuulua työllistymisen lisäksi myös muita yhtäaikaisia suuria muutoksia, ku-
ten henkilön muuttaminen asumaan itsenäisemmin. Hyvän kokonaiskuvan saa-
miseksi työhönvalmentajan voikin olla syytä 
osallistua ajoittain erilaisiin yhteistyöpalave-
reihin, joissa työnhakijan elämäntilannetta 
tarkastellaan kokonaisvaltaisesti yhdessä eri 
tukipalveluiden edustajien ja hänen läheisten-
sä kanssa.
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Tuettu työllistyminen ja näyttöön perustuva työhönvalmennus
Pohjois-Amerikassa 1970-luvulta lähtien kehitetty yksilölliseen työhönvalmen-
nukseen perustuva tuetun työllistymisen (supported employment, SE) toimin-
tamalli on lähellä suomalaista työhönvalmennuspalvelua. Tuettu työllistyminen 
on tarkoitettu henkilöille, joilla on vamman tai sairauden vuoksi vaikeuksia saada 
töitä tai pitää saavutettu työ ilman valmennusta ja tukea. Tuetun työllistymisen 
päämääränä on turvata asiakkaan toiveiden mukainen työsuhde tavallisella työpai-
kalla. Työ, josta saa palkkaa, ja jossa tukea on saatavilla tarpeen mukaan. (Bond 
2004; Härkäpää 2005; Pikkusaari 2016.)

Tuetun työllistymisen IPS-mallissa (individual placement and support) tavoit-
teena on, että työnhakija työllistyy palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille. Alun 
perin IPS kehitettiin helpottamaan mielenterveyskuntoutujien työllistymistä, 
mutta myöhemmin tukimuoto on laajentunut ainakin osittain myös muille asia-
kasryhmille, kuten kehitysvammaisille työnhakijoille. Mallia kutsutaan näyttöön 
perustuvaksi työhönvalmennukseksi, sillä IPS-toimintamalli on saanut runsaas-
ti tutkimuksellista näyttöä toimivuudestaan. (Bond ym. 2008.) Mallin hyvien 
työllistymistulosten perusteella IPS-mallin mukaisen työhönvalmennuksen käyt-
töönotosta olisi hyötyä Suomessa myös kehitysvammaisten ihmisten työhönval-
mentajille. Työhönvalmentajat voivat kehittää työtään mallin mukaiseksi, toki 
huomioiden kehitysvammaisten ihmisten työhönvalmennukseen liittyvät erityis-
tarpeet. 

Toimintamallista ja tutkimustuloksista on Yhdysvalloissa johdettu laatukritee-
ristö, joka helpottaa palvelun ja työhönvalmentajan työotteen arviointia. (Härkä-
pää ym. 2013; Bond ym. 2008; Harkko 2015.) Kehitysvammaliitto on käyttänyt 
mallista myös ilmaisua tuloksellinen työhönvalmennus, jota myös tässä oppaassa 
käytetään synonyyminä näyttöön perustuvalle työhönvalmennukselle. 

Laatukriteereistä voi päätellä, että työhönvalmentajilta edellytetään laaja-alais-
ta ammattitaitoa, pitkäjänteisyyttä ja kykyä huomioida yhtäaikaisesti useiden si-
dosryhmien tarpeet. Samaan aikaan, kun työllistymistä tavoittelevan asiakkaan 
toiveet ja valinnat ohjaavat valmennusta ja työn valintaa, pitäisi pystyä tarjoa-
maan työnantajille juuri heidän tarpeisiinsa sopivia ratkaisuja. Asiakkaalla voi 
olla yksityiskohtaisia toiveita työtehtävien ja työpaikan sijainnin suhteen, mikä 
todennäköisesti vaikeuttaa sopivan työpaikan löytymistä. Työhönvalmentajan 
työajan pitäisi riittää työnantajien lähestymiseen, yksilölliseen valmentamiseen, 
uusien työtehtävien opetteluun ja opettamiseen, sekä oman asiantuntijuuden päi-
vittämiseen. 

Laatukriteerien huomioiminen kaikissa tilanteissa voi tuntua työhönvalmen-
tajasta työläältä. Joissain tapauksissa kuitenkin myös valmentajan omat vakiin-
tuneet toimintatavat ja ajatusmallit, sekä itse ylläpidetyt myytit valmennukseen 
tai työnhakuun liittyvistä haasteista saattavat hidastaa valmennusta. Seuraavassa 
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kappaleessa pohditaan, kuinka työhönvalmentaja voi kehittää työotettaan vastaa-
maan laatukriteerien suosituksia. Edellä mainitut laatukriteerit on tässä oppaassa 
tiivistetty kahteen kategoriaan: 1) sisäiseen valmennukseen, eli näkökulmaan, jos-
sa työnhakijan toiveet ja tarpeet ovat työhönvalmennuksen perusta ja 2) ulospäin 
suuntaavaan valmennukseen, eli työnantajayhteistyöhön panostamiseen verkos-
toja hyödyntäen. Suurin osa pohdinnoista ja vinkeistä koskee ulospäin suuntaa-
vaa valmennusta, mikä on usein työhönvalmentajien mielestä haastavampi osa 
kehitysvammaisen ihmisen työllistymisen polulla.

Tuloksellisen työhönvalmennuksen 
laatukriteerit

1. Työllistyminen avoimille työ- 
markkinoille asetetaan ensisijaiseksi 
tavoitteeksi

2. Palvelu on avoin kaikille niille, joiden  
henkilökohtaisena tavoitteena on 
palkkatyö

3. Työn etsintä on aktiivista ja ripeää
4. Asiakkaan työpaikkaan liittyvät  

valinnat ja toiveet ovat kaiken lähtö-
kohta

5. Työllistyvä henkilö saa riittävän pit-
kän ja yksilöllisiä tarpeita vastaavan 
työhönvalmennuksen sekä tuen työ-
tehtävistä suoriutumiseen

6. Taloudellisia tukia ja etuuksia kos-
keva neuvonta ja ohjaus sisältyvät 
työhönvalmennukseen

7. Työhönvalmennus tekee yhteistyötä 
muun palvelujärjestelmän kanssa

(Tutustu tarkemmin: http://verneri.net/
yleis/tuloksellisentyohonvalmennuksen-
laatukriteerit)

http://verneri.net/yleis/tuloksellisen-tyohonvalmennuksen-laatukriteerit
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Työnhakijan toiveet  
ja tarpeet valmennuksessa

Myyteistä ohjenuoriksi  
– osa 1

Tuloksellisen työhönvalmennuksen laatukriteereistä seuraavat neljä kuvaa-
vat sitä, kuinka työhönvalmennuksessa toimitaan työtä hakevan asiakkaan 
kanssa.

• Asiakkaan työpaikkaan liittyvät valinnat ja toiveet ovat kaiken lähtökohta.
• Työllistyminen avoimille työmarkkinoille asetetaan ensisijaiseksi tavoitteeksi.
• Palvelu on avoin kaikille niille, joiden henkilökohtaisena tavoitteena on palkka-

työ.
• Työllistyvä henkilö saa riittävän pitkän ja yksilöllisiä tarpeita vastaavan työhön-

valmennuksen sekä tuen työtehtävistä suoriutumiseen.

Kaikilla kehitysvammaisilla ihmisillä, jotka haluavat saada palkkatyötä, pitäisi 
laatukriteerien mukaisesti olla oikeus työhönvalmennuspalveluun. Tuloksellisen 
työhönvalmennuksen toimintamallissa asiakkuuksia ei valita esimerkiksi työhön-
valmentajan arvioimien työllistymismahdollisuuksien pohjalta. Työhönvalmen-
nuksen kestoa ei ole rajattu vaan palvelua tulisi saada niin kauan kuin palkkatyön 
tavoittelu pysyy asiakkaan tavoitteena. 

Työn etsintää ohjaavat asiakkaan omat toiveet, eivät yleistykset ja stereotypiat 
kehitysvammaisille ihmisille soveltuvista työpaikoista tai työtehtävistä. Tulokselli-
sessa työhönvalmennuksessa kenenkään unelmia ei sorkita, vaan asiakasta tuetaan 
niitä kohti – muodostamalla kuitenkin realistinen käsitys siitä, mitä unelmatyö 
tekijältään vaatii.
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Tuloksellisessa työhönvalmennuksessa valmennettavan tavoitteena on palk-
katyön saaminen. Jos asiakas pystyy ilmaisemaan perustellun halunsa ryhtyä 
tavoittelemaan palkkatyötä, hänen tulisi tuloksellisen työhönvalmennuksen 

kriteerien mukaisesti halutessaan päästä työhönvalmennuksen asiakkaaksi. Tämä 
ei kuitenkaan aina käytännössä toteudu, vaan mahdollisuudet päästä työhönval-
mennukseen vaihtelevat tapauskohtaisesti. Kynnystä päästä työhönvalmennuksen 
asiakkaaksi tulisi madaltaa erityisesti sen takia, että omakohtainen kokemus työ-
hönvalmennuksesta voi selkeyttää ajatusta siitä, onko palkkatyön tavoittelu itselle 
sopiva tavoite siinä tilanteessa. 

Joidenkin asiakkaiden työllistymistä palkkatyöhön voi työhönvalmentaja pitää 
hyvin vaikeana tai jopa mahdottomana. Omat ennakkoluulot ja oletukset eivät 
saa kuitenkaan viedä työhönvalmennuksen fokusta pois palkkatyön tavoittelusta. 
Mahdollisuus tavoitella työhön liittyvää unelmaa annetaan niille, joilla on moti-
vaatiota pyrkiä sitä kohti. Jos asiaan ei itse usko, se tuskin onnistuu.

Työhönvalmentajan tehtävä on varmistaa, että asiakas ymmärtää, mitä palkka-
työn tavoittelu tarkoittaa ja mitä se häneltä edellyttää. Mitä eroa on palkkatyöl-
lä verrattuna esimerkiksi työtoimintaan tai avotyöhön? Mitä on palkka ja mitä 
työsuhde tarkoittaa? Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia työntekijällä on? Näiden 
asioiden ymmärtäminen on tärkeää, jotta asiakas voi päättää onko palkkatyön 
tavoittelu hänelle oikea vaihtoehto. Tarkoituksena on antaa realistinen kuva työ-
elämän vaatimuksista, mutta samalla rohkaista työnhakijaksi hakeutumiseen ja 
kertoa millaista tukea työnhakemiseen on mahdollista saada. Unelman lyttäämi-
nen tai työelämän vaatimuksilla pelottelu ei kuulu työhönvalmennukseen.

Jos henkilö toteaa palkkatyön tavoittelun itselleen sopimattomaksi vaihto-
ehdoksi, hän voi työhönvalmennusta kokeiltuaan hakeutua sopivampiin palve-

Myytti 1: 

Asiakkaani ei  
ole valmis työhön- 

valmennukseen, 
saati palkka- 

työhön.
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luihin. Siirtymiä työtoiminnoista palkkatyöhön ei useinkaan tapahdu helposti, 
mikäli oma kokemus työhönvalmennuksesta puuttuu.

Kun asiakas ymmärtää, mitä työhönvalmennus ja palkkatyön tavoittelu tar-
koittavat, valmennus on helpompi aloittaa. On tärkeää huomioida, että asetettu 
tavoite palkkatyöstä ei tarkoita, että se täytyy saavuttaa heti. Tuloksellisessa työ-
hönvalmennuksessa valmennuksen kestoa ei ole rajattu, vaan tukea tarjotaan niin 
kauan kuin asiakas sitä tarvitsee. Joidenkin ihmisten tavoite palkkatyöstä voi hää-
möttää vuosienkin päässä ja sitä voi edeltää useita välivaiheita, kuten määräaikai-
sia harjoittelujaksoja. Valmennettavan ja työhönvalmentajan on hyvä saada yhtei-
nen käsitys siitä, missä ajassa palkkatyötä tavoitellaan, jotta välitavoitteet tuntuvat 
mielekkäiltä. Välitavoitteet voivat olla hyvinkin konkreettisia: työn saaminen voi 
edellyttää esimerkiksi hygieniapassin suorittamista, työssä tarvittavien laitteiden 
käytön opettelua tai päiväjärjestyksestä suoriutumista itsenäisesti.

Työharjoittelu tai työkokeilu ovat kehitysvammaisille ihmisille usein tarpeel-
linen välivaihe ennen palkkatyöhön siirtymistä, sillä työn soveltuvuutta voi olla 
vaikea ennakoida ennen kuin on konkreettista kokemusta kyseisen työn teke-
misestä. Harjoittelusopimukset ovat aina määräaikaisia, ja niiden pääasiallinen 
tarkoitus on selvittää henkilön sopivuus alalle tai kartuttaa kokemusta siltä alalta, 
jolle työllistyminen kiinnostaa. Mikäli harjoittelujakson aikana todetaan, että ala 
on sopiva ja henkilön työkyky riittää alalla 
pärjäämiseen, harjoittelujaksojen ketjuttami-
seen ei ole mitään syytä. Tällöin pitää pyrkiä 
siihen, että henkilö saa työstään palkkaa, niin 
kuin muutkin työntekijät. 

Perinteisesti monet kehitysvammaiset ihmiset ovat tehneet avotyötä. Avotyö-
toiminta on tavallisella työpaikalla tehtävää työtä, josta ei kuitenkaan makseta 
palkkaa, vaan muutaman euron päivittäinen toiminta-avustus, jota kutsutaan 
työosuusrahaksi. Joillakin kehitysvammaisilla henkilöillä voi olla vuosien hyvä 
kokemus avotyöstä, sillä sen myötä elämään on voinut tulla muita merkityksel-
lisiä asioita, kuten hyvä työyhteisö, työn tekemisen ilo, kokemus itsestä tärkeänä 
yhteiskunnan jäsenenä ja avotyösuhteen tarjoama viikkorutiini. Näistä syistä avo-
työtoiminta voi tuntua hyvältä ratkaisulta henkilölle, joka on siihen tyytyväinen. 

Avotyötoiminnassa oleva henkilö ei kuitenkaan ole työsuhteessa, vaan sosiaali- 
huollon asiakas. Tästä syystä hänelle ei kerry vuosilomia tai työeläkettä eivätkä 
työterveyspalvelut ole hänen käytettävissään. Vuonna 2015 työosuusrahaa mak-

Myytti 1 
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settiin keskimäärin vain 82 euroa kuukaudessa (Vesala ym. 2016). Lisäksi työn-
tekijä joutuu usein maksamaan työpaikalle lounaasta ja kahvista ylläpitomaksun, 
joka voi olla jopa hänen ansaitsemaansa työosuusrahaa korkeampi. Nämä seikat 
asettavat kehitysvammaiset henkilöt eriarvoiseen asemaan työsuhteessa olevien 
henkilöiden kanssa.

Mikäli kehitysvammainen henkilö pärjää hänelle tutussa työssä, avotyötoi-
minta pitäisi pyrkiä muuttamaan tavalliseksi työsuhteeksi. Tämä voi olla vaikeaa 
tilanteessa, jossa työnantaja on tottunut avotyötoiminnan olemassaoloon, ja hän 
on saanut siten edullista työvoimaa.

Vuonna 2016 Suomessa ratifioitiin viimein YK:n yleissopimus vammaisten 
henkilöiden oikeuksista. Sopimus vahvistaa sen, että vammaisille ihmisille on 
taattava samanlaiset työehdot ja yhtä hyvät työolot kuin muillekin. Yleissopimus 
mahdollistaa positiivisen erityiskohtelun ja kohtuulliset mukautukset, jotka tuo-
vat vammaiset ihmiset samalle viivalle muiden työnhakijoiden kanssa. Yleissopi-
muksen ratifiointi viimeistään määrittelee sen, että kehitysvammaisten ihmisten 
työelämän suhteen ei tulisi tyytyä vähempään kuin muidenkaan ihmisten kohdal-
la – silloin kuin työkyky ja motivaatio mahdollistavat työllistymisen.

Työhönvalmentaja on lähempänä laatukriteerien mukaista työotetta, kun hän 
muuttaa epäilyksensä asiakkaansa soveltuvuudesta ohjenuoraksi, jonka mukaan 
”Jokaisella on oikeus määritellä työelämätavoitteensa itse ja tarvittaes-
sa saada niiden saavuttamiseen tukea.”

Myytti 1 
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Vertaistoiminta kannustamassa työnhakuun

Kehitysvammaliitto koulutti osana Kehitysvammaiset ihmiset töihin -projektia 
(2013–2016) kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä tukevien vertaisryhmi-
en vetäjiä, ja toteutti yhteensä kahdeksan vertaisryhmää yhteistyökumppaniensa 
kanssa. Vertaisryhmiin osallistui projektin aikana yhteensä noin 60 työ- ja avo-
työtoiminnassa olevaa henkilöä. Vertaisryhmien tavoitteena oli, että osallistujat 
oppivat tunnistamaan omia taitojaan ja vahvuuksiaan, asettamaan työhön liittyviä 
tavoitteita ja halutessaan hakeutumaan työnhakijaksi. Keskeinen osa vertaisryhmi-
en toimintamallia oli myös työhön liittyvien ajatusten ja kokemusten jakaminen 
vertaisten kanssa. (Kairi 2017.)

Lisäksi ryhmissä saatiin tietoa työhönvalmennuksesta, työn hausta ja työsuhtei-
sesta palkkatyöstä sekä sen eroista työtoimintaan. Pilottiryhmissä havaittiin, että 
oikean tiedon jakaminen oli tarpeellista, sillä tietämys näistä asioista oli ollut riittä-
mätöntä. Osallistujia ei myöskään ollut tarpeeksi rohkaistu hakeutumaan työnha-
kijoiksi, eikä työllistymisen mahdollisuutta ollut välttämättä edes pohdittu.

Vertaisryhmien tulokset ovat lupaavia. Osallistujista lähes joka kolmas roh-
kaistui ilmoittautumaan työttömäksi työnhakijaksi. Lisäksi vertaisryhmillä arvi-
oitiin olleen positiivisia vaikutuksia 
osallistujien minäpystyvyyden ko-
kemuksiin. Eräs vertaisryhmän osal-
listujista kiteytti vertaistoiminnan 
annin seuraavalla tavalla: ”Olen ha-
vahtunut siihen, että asiat, joissa olen hyvä, jotka tekevät itsestäni hyvän tyypin 
eivät ole omaa kuvitelmaa, vaan totta... Jos toiset ovat myös samaa mieltä minusta 
ja minun vahvuuksistani, kuin minä. Sitten se on niin.” (Kairi 2017.)

Kehitysvammaliiton ”Palkkaa mut” -hankkeessa (2017–2018) jatketaan hy-
vän toimintamallin jalkauttamista kehittämällä verkkokurssi vertaisryhmien oh-
jaajiksi haluaville.
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Asiakkaan omat toiveet ja valinnat ohjaavat työhönvalmennusta, ja hän 
päättää itse mitä työtä tavoittelee. Korkea motivaatio lienee parhaita lähtö-
kohtia työnhaulle, ja kestävin motivaatio syntyy niitä tavoitteita kohtaan, 

jotka on itse määritellyt. Työelämässä tarvittavia taitoja voi opettaa ja opetella, 
mutta motivaatiota ei voi toiselle antaa.

Vaikka valintojen ja päätöksenteon pitää olla realistista, mitään työpaikkaa 
ei tulisi pitää automaattisesti mahdottomana. Jos haaveilun kohteena oleva työ 
tuntuu vaikealta saavuttaa, kannattaa työhönvalmentajan selvittää, mitkä asiat 
kyseisessä työssä valmennettavaa kiinnostavat. Löytyisikö näitä piirteitä muista 
töistä? Lisäksi työnhakijalle on syytä korostaa, että harva meistä pääsee suoraan 
siihen työhön, mikä kiinnostaa, vaan reitti voi olla pitkäkin. 

Tärkeintä on saada asiakkaalle kokemusta työpaikasta. Työelämätoiveet voivat 
tarkentua, kun henkilö oppii tuntemaan eri ammatteihin liittyviä vaatimuksia. 
Kukaan työhönvalmentaja ei voi tuntea kaikkia ammatteja niin hyvin, että hän 
pystyisi kattavasti kertomaan niistä. Siksi kannattaa hyödyntää tilaisuuksia, jossa 
kehitysvammaisen asiakkaan on mahdollista päästä itse kokeilemaan työtä – tai 
vaikkapa keskustelemaan omaa unelmatyötä tekevien työntekijöiden kanssa. Näi-
tä mahdollisuuksia ovat mm. ammattikirjastot, rekrytointimessut ja Job Shadow 
Day, joita on esitelty oppaan sivuilla 27–29. Työnantajien kohtaamiset ja heidän 
kanssaan käydyt keskustelut jäävät varmasti paremmin mieleen kuin ryhmäval-
mennuksessa läpi käydyt asiat.

Epärealististen työelämätoiveiden sijaan myös toinen ääripää on mahdollinen: 
henkilöllä voi olla myös käsitys, että hän ei voi 
työllistyä lainkaan. Tämä voi johtua siitä, että 
henkilön lähiympäristössä ei ole esimerkkejä 
työllistyneistä kehitysvammaisista ihmisistä tai 
hänen läheiset ihmiset eivät pidä asiaa lainkaan 

Myytti 2: 

Asiakkaani  
työelämä- 

toiveet ovat  
epärealistisia.
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esillä. Työllistämistä tuskin asetetaan tavoitteeksi, jos sen mahdollisuudesta ei pu-
huta tai siihen ei rohkaista.

Myytti, joka koskee asiakkaan epärealistisia työelämätoiveita, kannattaa muut-
taa seuraavanlaiseksi ohjenuoraksi:
”Tavoitteet rakentuvat motivaation päälle. Älä riko unelmia.”

Testattua valmennusmateriaalia 
työelämätavoitteiden  
asettamiseen

Kelan rahoittamassa 3KK – ohjaava 
työhönvalmennuspalvelu -projektissa 
(2015–2017) testattiin ja koottiin useita 
menetelmiä, joita voi hyödyntää työ-
elämätavoitteita selkiyttävässä ryhmä-
valmennuksessa. Materiaalit löytyvät 
sivulta www.taidoistatyopoluiksi.fi/3kk.

Työelämän tuoreet tuulet -hankkeen 
(STEA 2016-2017) tekemä kolmiosainen 
Mahdollista! -opassarja, jossa on käy-
tännön harjoituksia työelämätavoittei-
den asettamiseen. Oppaat löytyvät 
sivulta: www.aula-tyokoti.fi/ 
mahdollistamateriaalit/. 

EUSE-toolkit, Tuetun työllistymisen 
työkalupakki koostuu tuetun työllis-
tymisen ammattilaisille suunnatuista 
linjauksista ja työmenetelmistä. Työ- 
kalupakista saa vinkkejä ja tukea laa-
dukkaan palvelun toteuttamiseen. 
Opas löytyy sivuilta www.vates.fi. 

Myytti 2 

http://www.taidoistatyopoluiksi.fi/valmentajille/tyovalineita-ja-menetelmia/ohjaava-tyohonvalmennuspalvelu/
http://www.aula-tyokoti.fi/mahdollista-materiaalit/
http://www.vates.fi
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Määrätietoisuus vei Maijan kameran eteen

Julkaistu Taidoista työpoluiksi -verkkosivuilla 1.8.2017

Heinäkuun aurinko paistaa ikkunoista sisään. Projektipäällikkö Mari  
Mononen haastattelee malli Maija Mattilaa. Äiti Anna-Erika auttaa  
muistamaan, kun Maija pyytää: ”Äiti auta, en muista.”

Luja tahto
Maija Mattilan, 19, haave mallin urasta on vanha. – Olen pienestä asti haaveil-
lut tästä kyllä. Olen katsonut telkkarista ja Youtubesta. Olen harjoitellut peilin 
edessä kävelyä ja posettamista, Maija aloittaa.

Maijan uraa ovat vauhdittaneet yhtäaikainen tyytymättömyys omaan itseen ja 
unelma mallin urasta. Äiti ja tytär ovat käyneet monia keskusteluja siitä, kumpaa 
Maija enemmän haluaa – syödä herkkuja mielin määrin vai tehdä mallin työtä. 

– Maija valitsi mallin työt. Sitten sanoin hänelle, että oman itsen arvostelemi-
nen ei auta, vaan asialle pitää tehdä jotakin. Keskusteltiin myös siitä tosiasiasta, 
että jos malliksi haluaa, pitää tehdä töitä ja muutos elintapoihin. Otimme asiassa 
monta kertaa yhteen, äiti Anna-Erika Mattila kertoo. – Totaalinen elämänmuu-
tos harmitti, sillä herkkujen syömistä piti alkaa rajoittaa, äiti jatkaa.
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– Harrastan tanssia ja laulua ja kuntosalia, Maija kertoo elämäntaparemontis-
taan. – Olen vain liikkunut ja syönyt terveellisemmin. Kaikki nämä epäterveelliset 
asiat olen jättänyt pois, esimerkiksi sokerin. Nyt on parempi olo, Maija päättää. 

– Tätä on projektia kestänyt jo yli vuoden ja Maijan paino on tippunut tois-
takymmentä kiloa. Kaikki vanhat vaatteet ovat nykyään liian isoja. Aiemmin oli 
vaikea löytää housuja, nyt niitä löytyy ihan helposti, äiti Anna-Erika kertoo.

Kuvauspäivät ovat pitkiä
Maijalla on kuvauksia keskimäärin joka viikko. Joskus voi olla pidempiä aikoja, 
jolloin ei ole keikkoja, mutta sitten kuvaksia tulee monta peräjälkeen. 

Maija kertoo, että mallin työ ei ole pelkkää kuvissa poseeraamista, vaan sitä 
edeltää useita työvaiheita. Kuvaukset alkavat pukujen sovituksella etukäteen. Sit-
ten lyödään kuvauspäivä lukkoon. Kuvauspäivänä huolehditaan mukaan oikeat 
kengät ja korut, tehdään meikki ja laitetaan kampaus. Sitten mennään studiolle. 
– Työkeikoille menen Minnan kanssa. Kuvauksissa mä kuuntelen ohjeita ja po-
seeraan niiden mukaan, Maija kertoo. 

– Mielenkiintoisinta on olla kameran edessä, Maija kertoo ja jatkaa: Mun esi-
kuvia ovat Polina Hiekkala ja Maryam Razavi. Myös Madeline Stuart on hyvä. 
– Olin samoissa kuvauksissa Sephora Ikalaban kanssa. Meitä kuvattiin Kalevala 
korun videoon. Myös Telian mainos ”Riko kuplasi” oli videokuvaus, joka on jää-
nyt mielenkiintoisena muistona Maijan mieleen.

– Saan ihan oikeaa palkkaa mallin työstä. Olen ollut tyytyväinen. Äiti hoitaa 
neuvottelut, Maija kertoo. Äiti Anna-Erika jatkaa, että oikeastaan palkkaneuvotte-
luissa vasta testataan, miten reilua yhteistyötä yritys haluaa tehdä. Palkanmaksuksi 
on jopa ehdotettu elokuvalippuja. Tätä tosin tapahtuu nykyään harvemmin, äiti 
sanoo.

Somejulkisuus on kiva ja tyhmä asia
New Yorkin muotiviikoille työmatkalle pääseminen on yksi Maijan haaveista.  
– Nyt ollaan perustamassa Maijalle omia nettisivuja ja kaikki tämä tähtää siihen, 
että Maijan tunnettuus lisääntyy, Anna-Erika kertoo. Äiti ja Heidi ovat Maijan 
virallisen facebook-sivun päivittäjiä. He keskustelevat ja hyväksyttävät kaikki ideat 
Maijalla ennen julkaisua. Myös instagramissa Maijalla on profiili. 

– Jos somea osaa käyttää oikein, mikä tahansa on mahdollista, äiti Anna- 
Erika sanoo. Somen ikävä puoli on taas se, että se on avoin kaikille – myös niille, 
joilla ei ole hyvä tarkoitus.

Siksi Maijan henkilökohtainen profiili esimerkiksi facebookissa on salanimellä 
ja hyväksyy ystävikseen vain ihmisiä, jotka hän tuntee oikeasti. 
– Tästä me ollaan Maijan kanssa puhuttu paljon, äiti jatkaa. – Myös sitä Maijan 
on vaikea hahmottaa, onko tykkääjiä 100 vai 100 000.
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Apua unelmiin pääsemiseksi
Maijan unelma on ollut tehdä mallin töitä. Tämän unelman toteutumiseen on 
tarvittu monien ihmisten ennakkoluulotonta apua. – Äiti on auttanut mua. Vis-
sykin on auttanut. Se järjesti mulle yllätyksenä kuvaukset, kun täytin 18 vuotta. 
Kuvaukset tehtiin studiossa. Siitä tuli video, Maija kertoo. 

– Kahdessa vuorokaudessa videota oli katsottu 149 000 kertaa. Sitten video 
meni Rakel Liekin toimittamaan Kioskiin. Sen jälkeen rupesi tulemaan yhtey-
denottoja, äiti Anna-Erika kertoo. – Kaikki tämä vei Maijan unelmaa eteenpäin. 
Myös Sakari-veli ja Sakarin kaverit sekä koulu tukevat Maijaa unelmassaan. Aina 
kannattaa miettiä, miten lähellä olevat ihmiset voivat auttaa, äiti päättää.

– Mä voisin antaa vinkkejä, miten voi edetä, jos kaveri haluaa myös malliksi, 
Maija aloittaa. – Mulle saa rohkeasti tulla sanomaan, jos haluaa vinkkejä vaikka 
meikkaukseen, Maija sanoo.

Jos Maija ei olisi malli, hän haluaisi silti työskennellä kauneus- ja muotialalla. 
– Mä haluaisin suunnitella vaatteita. Tykkään meikata toisia ihmisiä. Laitan aina 
oman nutturan tai letin kouluun, katson Youtubesta, miten kampauksia tehdään. 
Mä oon harjoitellut niiden tekemistä äidille, Maija kertoo. – En pidä mahdot-
tomana, että tulevaisuudessa tässä olisi Maijan ammatti, äiti sanoo. – Avustavat 
tehtävät kampaamossa! 

Suomessa ei ole kovin tavallista, että työyhteisössä työskentelee myös kehitys-
vammainen henkilö. Sen vuoksi voi olla hankalaa hahmottaa, että he saattavat tar-
vita erityistä ohjausta työssään. – Kun katsoin minusta kuvattua videota, huomasin, 
että mä kävelin vähän hassusti. Muut käveli paremmin. Mä kävelin niin nopeesti, 
mun lantio heilui niin paljon. Mä haluaisin oppia, miten Sephora kävelee. 

Äiti jatkaa: – Pointtihan on, että still-kuvissa haetaan erilaisia asentoja. Cat-
walkilla ei haeta poseerausasentoja vaan esitellään vaate. Videolla Maija haki 
paljon eri asentoja, kuten stilll-kuvauksissa tekee, eikä henkilöillä, jotka olivat 
järjestämässä näytöstä, ollut kokemusta, miten kehitysvammaista henkilöä tilan-
teessa ohjataan. Vaikuttaa siltä, että kun vastassa on kehitysvammainen henkilö, 
ei helposti uskalleta neuvoa ja ohjata, äiti sanoo. –Vaikka ihan normaali palaute 
on paikallaan myös kehitysvammaisille. 

Tällä hetkellä Maija pohtii lisäansaintamahdollisuuksia. Tavoitteena on nimit-
täin järjestää 20-vuotissynttärijuhlat Afrikka-teemalla jossakin erityisessä paikas-
sa. – Ajattelin kutsua mun kaverit ja vanhemmat. Siellä olisi jotakin afrikkalaista 
rumpumusiikkia, Maija paljastaa. – Mona on luvannut tehdä kakun sinne. Sillä 
oli unelma kakkukirjan tekemisessä ja mä autoin sitä siinä. Nyt se saa toteuttaa 
unelmansa, kun se tekee kakun mun juhliin, Maija päättää.

Teksti ja kuva: Maija Rimpiläinen
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Työhönvalmennuksesta ja työvalmennuksesta puhutaan usein synonyy-
meina, eivätkä niiden määritelmät ole vakiintuneet. Esimerkiksi VATES 
määrittelee eron siten, että työvalmennuksessa valmistaudutaan työelä-

mään kartoittamalla ja harjoittelemalla työelämässä tarvittavia taitoja, kun taas 
työhönvalmennuksessa tavoitteena on suoraviivaisempi työllistyminen tavalliseen 
työyhteisöön. (Harkko 2015.)

Työvalmennuksen aikana opittavat asiat ovatkin tärkeitä. Moni kehitysvam-
mainen henkilö tarvitsee tukea omien vahvuuksien ja itseä kiinnostavien työtehtä-
vien löytämiseen sekä tavoitteiden asettamiseen. Ennen työelämään siirtymistä voi 
olla tarpeen harjoitella mm. päivärytmin noudattamista, mahdollisia työtehtäviä, 
työpaikalla olevia sosiaalisia sääntöjä ja työnhakua. Yleensä näitä harjoitellaan val-
mennusyksikössä yhdessä muiden samassa tilanteessa olevien henkilöiden kanssa.

Valmennusyksikössä tapahtuva valmennus voi jäädä joillekin henkilöille lii-
an abstraktille tasolle, eikä se siksi motivoi heitä. Valmennusyksikkö ei vastaa 
aitoa työympäristöä, koska sieltä puuttuvat 
työyhteisö, eikä siellä voi harjoitella työpaikan 
käytäntöjä. Siksi monelle henkilölle voisi olla 
parempi vaihtoehto päästä mahdollisimman 
pian harjoittelemaan näitä taitoja tavalliselle 
työpaikalle. 

Valmennusyksikössä ei tarvitse tulla täysin valmiiksi työelämään, sillä taidot voi-
vat kehittyä nopeammin aidossa työympäristössä. Valmennusyksikössä tapahtuvaa 
työjaksoa ei kannata venyttää liian pitkäksi, jos todelliseen työyhteisöön siirtymi-
nen on mahdollista jo varhaisemmassa vaiheessa. Ohjenuorana voisi todeta, että  
”Työelämätaidot karttuvat töitä tehdessä. Älä jarruttele.”

Myytti 3: 

työelämä- 
taitoja tulee  

harjoitella ennen  
työllistymistä.



19

Malminiitty-mallilla  
huoltosuhteesta veronmaksajaksi

Julkaistu Taidoista työpoluiksi -verkkosivuilla 19.6.2017

Astumme Malminiityn asumis- ja toimintakeskukseen keskelle vilkasta 
työn tohinaa. Käynnissä on aulatilan siivous. 

Projektiesimies Ira Mattila toivottaa meidät tervetulleeksi työpaikalleen, jossa 
tukipalvelujen työntekijät ovat eri tavoin osatyökykyisiä henkilöitä: pääasiassa pit-
käaikaistyöttömiä ja kehitysvammaisia henkilöitä, joilla on oikeus palkkatukeen. 
Palkkatyön lisäksi Malminiityssä on mahdollisuus solmia sopimus työkokeilusta, 
kuntouttavasta työtoiminnasta tai tuetusta työtoiminnasta – työllistyjän elämän-
tilanteen ja työkyvyn mukaan.

Vantaa käynnisti vuonna 2015 projektin, jonka tarkoituksena oli luoda lisää 
työpaikkoja vammaisille ihmisille. Rahat henkilöiden palkkaamiseen saatiin lo-
pettamalla aiemmin ostopalveluna toteutetut palvelut ja alkamalla tuottaa niitä 
itse. Pilottialustana uudelle toimintamallille toimi Malminiityn asumis- ja toi-
mintakeskus. 

Ostopalveluna toteutetut tukipalvelut voivat olla käytännöllinen, mutta ei 
välttämättä edullisin ratkaisu. Malminiitty-mallissa huomioidaan, että projektis-
sa työllistetyt henkilöt siirtyvät huoltosuhteesta veronmaksajiksi. Tukipalveluiden 
töiden teettäminen osatyökykyisillä työntekijöillä ei siis tuota kunnalle lisäkuluja, 
sillä työllistymisen tukemiseen tarvittava panostus saadaan takaisin eri muodoissa. 

”Meillä kaikkia työntekijöitä yhdistää se, että he ovat vantaalaisia ja heillä on 
taustalla joku työllistymiseen liittyvä haaste. Meille töihin päästäkseen on oltava 
joko vammaispalvelujen tai työllisyyspalvelujen asiakas”, Mattila kertoo. 

Tukipalvelut työllistävät kerrallaan 30–40 ihmistä, joiden vastuulla on toteut-
taa Malminiityn laitoshuollon, pesulan ja avustavien ateriapalvelujen työtehtävät. 
Työnjako hoivatyön ammattilaisten kanssa on tehty selkeäksi ja yhteistyö pelaa 
hyvin.

”Meidän ei ole tarvinnut keksiä tänne uusia työtehtäviä. Kaikki työtehtävät 
ovat tarpeellisia ja ne ovat olleet olemassa jo aiemmin”, Mattila korostaa.

Työtehtävät tutuiksi tuetusti
Projektiin palkatut työvalmentajat ja ammatilliset ohjaajat auttavat työntekijöitä 
työpaikalla oppimaan uudet työtehtävät. Tarvittaessa luodaan jokaisen työntekijän 
tarpeisiin esimerkiksi kuvallisia työohjeita, jotta työskentely voi sujua mahdolli-
simman itsenäisesti. 
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Mattilan mukaan vammais-
palvelujen kautta työllistyneil-
le henkilöille etenkin pesulan 
tehtävät ovat soveltuneet hyvin. 
Töitä on ollut mahdollista jakaa 
selkeisiin osiin, joista on voitu 
muodostaa erilaisia toimen-
kuvia. Pesulatöihin ei ole ollut 
myöskään muodollisia pätevyys-
vaatimuksia, eikä hygieniapassia 
tarvita. Kaikki pyykki pestään 
hygieenisyyden takaavissa läm-
pötiloissa.

Sen sijaan laitoshuollon puo-
lella vaatimukset ovat kovem-
mat. Muun muassa aseptinen 
työjärjestys ja erilaisten kemi-
kaalien käyttö täytyy hallita, 
jottei oteta tarpeettomia riskejä 
hygienian suhteen. Työjäljen 
varmistamiseksi apuna on käy-
tetty työparijärjestelyä. 

Tapaamme Niinan, joka on 
työskennellyt ateriapalvelujen 
avustavissa tehtävissä helmi-
kuusta lähtien. Niinan työ-
tehtäviin kuuluu mm. ruoan 
hakeminen keittiöstä, pöytien 
kattaminen, ruoan omavalvon-
ta, astiahuolto ja kahvinkeitto. 
Hygieniapassi vaaditaan kaikilta 
ateriapalvelujen työntekijöiltä. 

Niina kertoo, että aluksi hänellä meni aikaa oppia tehtävät, mutta nyt kaikki 
sujuu jo hyvin – niin hyvin, että Niinan tehtäviin kuuluu tällä hetkellä myös  
uuden työntekijän perehdyttäminen samoihin tehtäviin. Yksi Malminiitty-mallin 
vahvuuksista onkin vertaisohjaaminen.

Työkokemusta ja jatkosuunnitelmia
Malminiittyyn työllistytään projektissa määräaikaisiin työsuhteisiin. Työsuhteen 
aikana työntekijät saavat työvalmentajalta tukea ja tavoitteena kaikkien kohdalla 

Mikä tekee  
Vantaasta vahvan?

Vantaa on kehitysvammaisten ihmis-
ten työllistymisen tukemisen malliop-
pilas. Kun Suomessa vain 2 % kehitys-
vammaisista ihmisistä saa työstään 
palkkaa, vantaalaisista kehitysvam-
maisista palkkatöissä kävi 11,5 % 
vuonna 2015. Syitä upeaan tulokseen 
on monia, mutta innovatiivisuus ja 
into kokeilla uusia asioita ei liene se 
pienin.

Yhtenä merkittävimmistä tekijöis-
tä pidetään myös panostusta kehi-
tysvammaisten ihmisten työhönval-
mennukseen. Vammaispalveluissa on 
peräti viisi työvalmentajaa ja kaksi 
tuetun työtoiminnan ohjaajaa, jotka 
hankkivat asiakkailleen työpaikkoja 
kaupungilta, yrityksistä ja yhteisöistä. 
Työvalmentajien rohkeus astella suo-
raan työpaikoille on tuottanut monta 
kertaa tulosta.

Projektiin palkattujen työhönval-
mentajien ja ohjaajien rooli on ollut 
tärkeä osa myös Malminiitty-mallia. 
Varsinkin työsuhteen alussa jatkuvas-
ti saatavilla oleva ohjaus ja tuki ovat 
monelle edellytys työtehtävien op-
pimiselle. Hyvin opitut työt mahdol-
listavat vertaisohjaajana toimimisen 
tuleville työntekijöille.  
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onkin löytää sopiva jatko työsuhteen jälkeen. Osalle tämä tarkoittaa työllistymistä 
toiseen työhön, osalle koulutukseen hakeutumista ja osalle sopivampien palvelu-
jen piiriin siirtymistä. 

Malminiitty ei siis tarjoa tällä hetkellä vakituisia työsuhteita vaan ponnah-
dusalustan kohti tulevia mahdollisuuksia. Kahden ensimmäisen vuoden aikana 
projektissa tapahtui yhteensä 96 erilaista siirtymää.

Yhtenä tärkeänä tuloksena Mattila pitää myös työntekijöiden asennoitumista 
työhön. ”Täällä työskentelevät ihmiset kokevat ammattiylpeyttä. Tämä on ollut 
tykätty työpaikka ja sijaisia on ollut helppo saada vanhoista työntekijöistä. Toi-
saalta työntekijämme sairastavat niin vähän, että sijaisille ei ole useinkaan tarvet-
ta,” Mattila kertoo silmin nähden tyytyväisenä projektin onnistumisiin. 

Malminiitty-projekti päättyy vuoden 2017 lopussa ja jatkoa pohditaan vie-
lä. Mattilan mukaan pesulatoiminta on ollut edellä mainituista töistä kaikista 
menestyksekkäintä. Projektin hyvien kokemusten siivittämänä pesulapalveluja 
onkin alettu tuottaa myös muissa Vantaan yksiköissä: Korson vanhustenkeskuk-
sessa, Myyrinkodissa ja Simonkylän vanhustenkeskuksessa. 

”Hyvät toimintamallit jäävät varmasti elämään tavalla tai toisella”, Mattila uskoo.

Teksti: Mari Mononen • Kuva: Maija Rimpiläinen
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Mistä on kyse tuetussa oppisopimuskoulutuksessa ja kuinka sen avulla 
voidaan edistää kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä? Minulle tar-
joutui mahdollisuus päästä perehtymään TALLI-hankkeen kokemuksiin ja 
näkemyksiin vieraillessani Laukaassa.

TALLI-hanke on Puustellin Tuki ry:n hallinnoima ja STEA:n (ent. RAY) rahoit-
tama kolmivuotinen hanke (2015–2017), jonka tarkoituksena on edistää kehitys-
vammaisten ihmisten työllistymistä tuetun oppisopimuksen avulla. Hankkeessa 
kehitetään myös toimintamalli, jossa määritellään, kuinka lievästi kehitysvam-
maisten tuetussa oppisopimuksessa vaadittava tuki ja ohjaus saadaan toteutettua.

Oppisopimuskoulutuksessa suoritetaan ammatillinen tutkinto tai tutkinnon 
osa määräaikaisessa työsuhteessa, ja täydennetään samanaikaisesti tietopuolista 
osaamista ammattioppilaitoksessa. Opiskelija saa oppisopimuksesta työehtosopi-
muksen mukaista palkkaa ja työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta oppimi-
sen ohjauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Tuettu oppisopimus poikkeaa tavallisesta oppisopimuskoulutuksesta siten, 
että erityistä tukea tarvitsevaa opiskelijaa ja työnantajaa tuetaan eri tavoin pro-
sessin eri vaiheissa. TALLI-hankkeessa tuki on tullut hankkeen työntekijältä, 
työhönvalmentaja Minna Kaipaiselta. Minnan mukaan tarjottu tuki on ollut 
monipuolista ja yksilöllistä. Hänen roolinsa on ollut toimia opiskelijan tukena, 
”sillanrakentajana” moniammatillisessa verkostossa. Hän on etsinyt opiskelijoille 
sopivia työpaikkoja ja tehnyt yhteistyötä mm. asiakkaan vanhempien, opettajien 
ja oppisopimuksen järjestävän tahon, Kelan ja TE-toimiston virkailijoiden sekä 
vammaispalvelun ohjaajien kanssa. Työhönvalmentaja auttaa opiskelijaa myös 
mm. näyttöihin valmistautumisessa.

Minna kertoi hankkeen hienoista tuloksista. Hankkeen aikana viisi lievästi ke-
hitysvammaista työntekijää on suorittanut ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon 
osan tuetun oppisopimuksen keinoin. Opiskelijoita on ollut kaikkiaan neljästä eri 
oppilaitoksesta ja neljältä eri alalta: koti- ja puhdistuspalvelun, logistiikan, elintar-
vike- ja luonnonvara-alalla. Minna on selvitellyt työnantajien apuna, mitä tukea 
palkkaamiseen on mahdollista saada. Osa työntekijöistä oli oikeutettu palkka-
tukeen, osa sai oppisopimusopiskelua varten Kelan kuntoutusrahaa. Molemmat 
vaihtoehdot pienensivät työnantajan palkkakuluja huomattavasti. Lisäksi työn- 

Tuettu oppisopimus vaihtoehtona  
ammatillisten opintojen suorittamiselle

Julkaistu Taidoista työpoluiksi -verkkosivuilla 21.6.2017
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antaja oli halutessaan voinut hakea työolosuhteiden järjestelytukea ja yhdessä ta-
pauksessa työnantaja oli oikeutettu myös kuntalisään.

Keski-Suomessa oppisopimusten solmimista vaikeuttavat pitkät välimatkat. 
Minna huomauttaa, että syrjäseuduilla välimatka oppilaitoksen ja kodin välillä 
voi olla jopa 100 km ja työpaikka ei useinkaan löydy läheltä kotia. Oppisopi-
musopiskelijan pitäisi päästä kulkemaan molempiin paikkoihin itsenäisesti, vaik-
ka Keski-Suomessa julkisen liikenteen verkosto ei useinkaan mahdollista tätä.  
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Tämän vuoksi eri osapuolilta on tarvit-
tu suunnitelmien suhteen joustavuut-
ta. Oppilaitokset ovat olleet ilahdut-
tavan mukautuvia ja välillä pystyneet 
tarjoamaan koulutusta myös muualla 
kuin oppilaitoksen tiloissa. 

Oppisopimus – tuettunakaan – ei 
sovi kaikille. Työajan on oltava tutkin-
non mukaisissa työtehtävissä vähin-
tään 25 tuntia viikossa, mihin sisältyy 
tietopuoliset opinnot. Oppisopimusta 
vaihtoehtona voi ajatella vain niille, 
joiden työkyky riittää tähän tuntimää-
rään ainakin opintojen ajan. Koska 
oppisopimusta suorittavalle työnteki-
jälle maksetaan työehtosopimuksen 
mukaista palkkaa, eläkkeellä olevan 
henkilön kohdalla tämä tarkoittaa 
yleensä myös eläkkeen lepäämään jättämistä. Oppisopimuksen suorittamisen jäl-
keen voidaan toki hakeutua myös osa-aikaisiin töihin.

TALLI-hanke on loppusuoralla ja kokemuksiin perustuvaa toimintamallia ja 
suosituksia ollaan parhaillaan kokoamassa. Jo tässä vaiheessa voidaan kuitenkin 
todeta, että tuettu oppisopimuskoulutus voi sopia siitä kiinnostuneille lievästi 
kehitysvammaisille henkilöille, kun tukea on riittävästi saatavilla. Suunnitteilla 
olevan ammatillisen koulutuksen reformin myötä työpaikoilla tapahtuva oppimi-
nen tulee lisääntymään. Siksi tuetun oppisopimuksen mahdollisuutta tutkinnon 
tai tutkinnon osan suorittamiseksi kannattaa harkita ja syksyllä valmistuva toi-
mintamalli tulee tarjoamaan käytännön vinkkejä sen toteuttamiseen.

Teksti ja kuva: Mari Mononen

Puustellin Tuki ry:n ylläpitämä 
Puustellin Työkylä sijaitsee Lau-
kaan Kuhankoskella. Työkylässä 
tarjotaan yksilöllisiin erityistar-
peisiin muotoiltuja elämänhal-
linnan ja ammattitaitojen kar-
tuttamisen valmennuspalveluja. 
Erityisesti viime vuosina Työkylä 
on panostanut valmentautujien 
eteenpäin siirtymiseen. Urapol-
kuja rakennetaan entistä enem-
män kohti työelämää, jolloin 
Puustellin Työkylässä tapahtuva 
työtoiminta toimii ponnahdus-
alustana niiden kehitysvammais-
ten ihmisten kohdalla, jotka ha-
luavat tavoitella palkkatyötä.
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Työnantajayhteistyöhön  
panostaminen

Työnantajayhteistyön verkostomaista luonnetta kuvataan kolmessa laatu-
kriteerissä:

• Työn etsintä on aktiivista ja ripeää.
• Taloudellisia tukia ja etuuksia koskeva neuvonta ja ohjaus sisältyvät työhön-

valmennukseen.
• Työhönvalmennus tekee yhteistyötä muun palvelujärjestelmän kanssa.

Tuloksellisen työhönvalmennuksen laatukriteerien mukaan työhönvalmentajan 
työajan tulee painottua työnantajayhteistyöhön. Sopivan työn etsintä aloitetaan 
jo valmennuksen alkuvaiheessa.

 Työhönvalmentaja tuntee hyvin eri työnantajien toimialat ja tekee säännölli-
sesti avauksia uusiin yrityksiin yhteistyön lisäämiseksi. Työhönvalmentajan työ-
hön kuuluu myös tiedottaminen työnantajille tarjolla olevista tukipalveluista ja 
etuuksista.

Työhönvalmentajan on pysyttävä kartalla myös etuuksista, jotka ovat hänen 
asiakkaansa tai työnantajan saatavilla. Nämä etuudet ja niiden määrä muuttu-
vat jatkuvasti. Työhönvalmentaja on vastuussa tiedon etsimisestä, ja hänen on 
oltava aktiivisesti tekemisissä asiakkaan palveluverkoston kanssa. Kuitenkin ver-
kostotyö on toteutettava niin, että asiakas on kaiken keskipisteenä ja hän pääsee 
osallistumaan kaikkeen itseään koskevaan päätöksentekoon.

Myyteistä ohjenuoriksi  
– osa 2
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Palkkatyön tavoittelu kuuluu kiinteästi työhönvalmennukseen. Koska työ-
hönvalmennuksen asiakkaiden tavoitteena on päästä avoimille työmarkki-
noille, työhönvalmentajan on käytettävä iso osa työajastaan työpaikkojen 

etsimiseen. Kuitenkin, kun asiakas pidetään palvelun keskipisteenä, on tyypillinen 
kokemus, että työnantajayhteistyöhön ei jää riittävästi aikaa. Tämä on ristiriitaista, 
sillä työllistymistä tavoittelevan asiakkaan tavoite ei voi onnistua, mikäli työnan-
tajakumppaneita ei ole olemassa. 

Laatukriteerien mukaan työn etsintä tulee aloittaa ripeästi asiakkuuden alku-
vaiheessa. Työnantajiin voidaan ottaa yhteyttä jo siinä vaiheessa, kun alkukar-
toitusta vasta tehdään. Parhaassa tapauksessa työhönvalmentajalla on valmiina 
potentiaalisia työnantajakumppaneita ja mahdollisuus laajentaa yhteistyöverkos-
toa koko ajan. Koska palkkatyöhön johtavien työnantajakumppanuuksien synty-
minen vie yleensä paljon aikaa, avauksia eri suuntiin kannattaa tehdä jatkuvasti. 

Pääsääntöisesti voi ajatella, että mitä nopeammin työntekijä pääsee todelliseen 
työympäristöön kokeilemaan työntekoa, sitä parempi. Keskeinen osa tuloksel-
lisen työhönvalmennuksen mallia on, että valmennus tapahtuu pääsääntöisesti 
työpaikalla, ei valmennusyksikössä. Moni pääsee parhaiten jyvälle työnteosta, 
kun saa heti kokeilla työtä ja siihen liittyviä käytäntöjä aidossa ympäristössä. Joi-
denkin henkilöiden motivaatiota ja vastuunottokykyä voi lisätä se, että toiminta 
on konkreettista ja siten helpommin käsitettävissä olevaa. 

Työnantajayhteistyö ei ole pelkästään sitä, että soitetaan yritykseen tai men-
nään paikan päälle työnhakijan kanssa. Seuraavassa kappaleessa on esitelty 
muutamia hyväksi todettuja matalan kynnyksen tapoja laajentaa työnantajaver-
kostoja ja koukuttaa työnantajia mukaan kestävään yhteistyöhön. Tärkeä ajan-
käyttöön liittyvä oivallus muuttaa työotetta seuraavan ohjenuoran mukaiseksi:  
”Työnantajayhteistyötä voi toteuttaa yhdessä asiakkaan kanssa, osana 
valmennusta.” 

Myytti 4: 

työnantaja- 
yhteistyöhön  

ei jää aikaa  
asiakastyöltä.
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Työnantajaverkot vesille  
yhdessä valmennettavan kanssa

Työhönvalmennuksessa pitäisi pyrkiä yhdessä tekemiseen ja 
asiakkaan tukemiseen siinä määrin kuin se on tarpeellista – 
valmennukseen ei kuulu asioiden tekeminen puolesta. Seuraavia valmennuksen 
menetelmiä yhdistää se, että niissä saadaan kaksi kärpästä yhdellä iskulla: asiakkaat 
saavat työnhakua tukevaa kokemusta ja valmennusta, ja samalla työnhakijan ja 
työhönvalmentajan yhteistyöverkostot kasvavat helposti. Ensimmäisen kohtaa-
misen järjestäminen on aina vaikein askel – tutustumisen jälkeen yhteyttä työn-
antajiin on jo helpompi ottaa.

Rekrytointimessut asiakkaan kanssa
Työnantajia on helpointa tavata siellä, missä he jo valmiiksi ovat. Vuosittain jär-
jestetään useita eri alojen rekrytointimessuja, joissa yritykset ovat esittelemässä 
työmahdollisuuksiaan. Rekrytointimessut ovat tilaisuuksia, jonne työhönvalmen-
tajien on järkevää mennä esittäytymään, sillä yhden päivän aikana ehtii luoda 
useita kontakteja.

Messuista saattaa saada irti myös muuta ottamalla ne osaksi valmennusta. 
Valmennettavien kanssa voidaan ennen rekrytointimessuille menemistä tutustua 
yrityksiin, jotka ovat osallistumassa messuille ja pohtia, mitkä työpaikoista kiin-
nostaisivat valmennettavia eniten. Kiinnostavien yritysten nettisivuihin voi tu-
tustua ja samalla miettiä, mitä lisätietoa yrityksiltä haluaisi. Itse messupäivänä voi 
harjoitella työnantajien lähestymistä ja keskustelemista heidän kanssaan. Paikalla 
olevat työnantajat toimivat myös hyvänä harjoitusalustana hissipuheelle. Rohkea 
työnhakija jopa pyytää työnantajilta palautetta esittäytymisen jälkeen.

Asiakkaan tavoitteeksi rekrytointimessuille osallistumiselle ei välttämättä kan-
natakaan asettaa työpaikan löytymistä, vaan rohkeutta lähestyä työnantajia, jutel-
la heidän kanssaan ja hankkia tietoa uusista aloista. 

Ammattikirjasto
Ammattikirjasto on toiminnallinen menetelmä, joka lisää osallistujien tietoa eri 
ammateista. Ammattikirjastossa ”lainattavat kirjat” ovat eri ammatteja edustavia 
ihmisiä. Ammattilaisen voi lainata pieneksi hetkeksi ja hänen kanssaan voi keskus-
tella ammattiin liittyvistä asioista. Lainaaja saa kokemuksiin perustuvaa ensi käden 
tietoa eri ammateista ja voi esittää häntä askarruttavia kysymyksiä. Ammattikir-
jaston avulla voidaan myös kumota eri ammatteihin liittyviä ennakkoluuloja ja 
innostaa uusia ihmisiä hakeutumaan alalle. Mikäli ammattikirjasto-tilaisuuksia ei 
ole lähimailla, mikään ei estä järjestämästä omaa tilaisuutta. Valmentautujat voi-
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vat hyvin olla mukana ottamassa yhteyttä eri ammattien edustajiin ja kutsumassa 
heitä mukaan tapahtumaan.

Kaikki verkostot käyttöön
Jokaisella meistä on oma sosiaalinen verkosto, jonka ytimeen useimmilla kuuluu 
muun muassa perhe, sukulaiset ja ystävät. Todellisuudessa sosiaalinen verkosto on 
vielä paljon laajempi. Meille on voinut muodostua tuttavuuksia myös työpaikoil-
ta, naapurustosta, harrastuksista tai vaikkapa käyttämiemme palvelujen piiristä. 
Tunnemme yllättävän paljon eri-ikäisiä eri alojen ammattilaisia ja ihmisiä erilai-
sissa elämäntilanteissa. Verkostojen määrä kasvaa entisestään, mikäli päätämme 
laajentaa verkostoon kuuluvaksi myös näiden tuntemiemme ihmisten verkostot.

Tätä ajatusta voi hyödyntää työhönvalmennuksessa. Valitkaa työhönvalmen-
nusryhmästä yksi vapaaehtoinen ja antakaa hänen valita yksi tai kaksi työtä, jotka 
häntä kiinnostavat ja joihin liittyviä tehtäviä hän osaa tehdä. Kirjoittakaa ne pa-
perille.

Sen jälkeen käykää koko ryhmänä keskustelu, jossa pohditte, ketkä verkostois-
sanne ovat niitä, joihin kannattaisi ottaa yhteyttä, jos tarvitsisi lisätietoa tai etsisi 
työtä kyseiseltä alalta. Apuna voi käyttää kännykän puhelinmuistiota. Listatkaa 
löydetyt yhteyshenkilöt ja pohtikaa, keneen kannattaisi olla yhteydessä. Loppu-
tulos yllättää taatusti!

Tämä menetelmä on saatu työllisyyden asiantuntijalta, apulaisprofessori  
Laura Owensilta, joka toimi kouluttajana Kehitysvammaliiton tilaisuuksissa 
vuonna 2016.

Työhaastattelutreenit
Kovinkaan moni kehitysvammainen henkilö ei ole ollut perinteisessä työhaastat-
telussa, vaikka olisikin palkkatöissä. Tämä johtuu siitä, että työpaikka usein löytyy 
työhönvalmentajan avustuksella, joka saattaa hoitaa työllistymiseen liittyviä käy-
tännön järjestelyjä itsenäisesti. Työnhakija voi jäädä sivurooliin tilanteessa, jossa 
sovitaan hänen työsuhteeseensa liittyvistä asioista.

Tähän tarpeeseen Taidoista työpoluiksi -projekti kehitti työhaastattelutreenit 
– menetelmän, jonka avulla kehitysvammainen ihminen voi saada aitoa vastaavaa 
kokemusta työhaastattelutilanteista ja hyvän ensivaikutelman antamisesta. Ide-
ana on, että osallistuja pääsee parin tunnin sisällä useaan työhaastattelutilantee-
seen, jossa työnantaja haastattelee hänet aivan kuin haastattelisi kenet tahansa. 
Haastattelun tarkoitus ei ole kuitenkaan johtaa työllistymiseen, vaan se päättyy 
siihen, että työhaastattelija antaa osallistujalle rehellistä palautetta haastattelusta 
ja sparraa häntä seuraavaa työhaastattelua varten. Toisaalta, kuka tietää, vaikka 
kiinnostus aitoa rekrytointia kohtaan syntyisi.
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Työhaastattelutreenit voi hyvin järjestää osana työhönvalmennusta. Taidoista 
työpoluiksi -projektin kokoamat ohjeet omien työhaastattelutreenien järjestämi-
seksi löytyvät sivulta: www.taidoistatyopoluiksi.fi/valmentajille. 

Job Shadow Day
Job Shadow Day on yhteiseurooppalainen teemapäivä, jota on vuodesta 2014 
alkaen Suomessa koordinoinut Vates-säätiö. Päivän ideana on, että henkilö, jolla 
elämäntilanne, vamma tai sairaus vaikeuttaa työllistymistä, voi tutustua omaan 
unelmatyöhön. Taidoista työpoluiksi -projekti osallistui päivään ja totesi sen ke-
vyeksi tavaksi hankkia kokemuksia oikeilta työpaikoilta ja osallistaa työnantajia 
yhteistyöhön. Taidoista työpoluiksi -projekti keräsi päivän organisoimiseen liitty-
vät ohjeet ja vinkit verkkosivuille: www.taidoistatyopoluiksi.fi/valmentajille. 

http://www.taidoistatyopoluiksi.fi/valmentajille
http://www.taidoistatyopoluiksi.fi/valmentajille
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Työhaastattelu on usein jännittävä tilanne. Mitä minulta kysytään?  
Miten saan osaamiseni näkyväksi? Mitä jos mokaan? Vaikka olisi  
valmistautunut miten, kädet saattavat hikoilla ja sydän tykyttää  
normaalia nopeampaa.

Monella työtä hakevalla kehitysvammaisella ihmisellä ei ole kokemusta työhaas-
tatteluista ja jos onkin, haastatteluissa on lähes poikkeuksetta mukana työhönval-
mentaja. Työnhakija ja työhönvalmentaja ovat lisäksi saattaneet harjoitella tilan-
netta etukäteen miettimällä valmiiksi sopivia vastauksia. Totta kuitenkin on, että 
taidot karttuvat parhaiten aidoissa kohtaamisissa työnantajien kanssa.

Treenaten työhaastattelutilanne sujuvaksi

Julkaistu Rinneviestissä 2/2016



31

Rinnekodin Taidoista työpoluiksi –projektissa kokeiltiin kevään aikana jok-
seenkin erilaista työhaastattelutreeniä neljän kehitysvammaisen työnhakijan 
kanssa. Kokeilun tavoitteena oli tarjota työnhakijoille mahdollisuus harjoitella 
työhaastattelua nimenomaan aitoa vastaavassa tilanteessa, oikean työnantajan 
kanssa.

– Kokeiluun osallistuminen oli vapaaehtoista ja teimme osallistujille jo alus-
ta lähtien selväksi, että kyse on harjoittelusta. Työnantajaa ei velvoitettu työllis-
tämään. Uskomme, että työnantajan antama palaute ja vinkit ovat arvokkaita 
työnhaussa treenien jälkeenkin, Taidoista työpoluiksi –projektin työnantajayh-
teistyöstä vastaava Mari Mononen kertoo.

Kohtaamisia
Työnantajien saaminen mukaan kokeiluun oli yllättävän helppoa – yhteensä 11 
yritystä Kampin ostoskeskuksesta suostui 15 minuutin mittaisen haastattelun 
pitämiseen.  Kokeiluun osallistuneet työnhakijat pääsivät kukin neljään työhaas-
tatteluun, saman päivän aikana.

Mari Mononen oli mukana työhaastattelutilanteissa, mutta pysyi taka-alalla ja 
keskittyi havainnointiin.

– Tarkoituksena oli, että työnhakija oli yksin tilanteessa. Havainnoinnin kaut-
ta pystyin kuitenkin antamaan palautetta työnhakijalle jälkeenpäin. Myös työn-
antajat kohtasivat kehitysvammaisen ihmisen yksilönä, ei työhönvalmentajan 
kautta, Mononen kertaa.

Sekä Monosen että työnantajien palautteet osoittautuivatkin hyvin tärkeäksi 
elementiksi kokeilussa.

– Jokaisen osallistujan ensimmäisen ja viimeisen työhaastattelun välillä oli kä-
sittämättömän suuri ero. Treenit selvästi antoivat heille itsevarmuutta haastatte-
lutilanteisiin, Mononen jatkaa.

Yksi osallistujista oli Minna Tenhonen, joka sai työhaastattelijoilta hyvää pa-
lautetta muun muassa hyvästä katsekontaktista ja positiivisesta luonteestaan.

– Työhaastattelutreenit oli mielenkiintoinen ja mukava kokemus, sain koke-
musta erilaisista paikoista. Huomasin, että on tärkeää miettiä etukäteen, mitä 
haluan kysyä työnantajilta. Niitä kysymyksiä tarvittiin joka paikassa, Tenhonen 
kertoo.

Taidoista työpoluiksi –projektista uskotaan, että treenit jättivät myös hyvän 
mielikuvan työnantajille. Vaikkei työllistäminen ollut yhdellekään kokeiluun 
mukaan lähteneelle yritykselle ajankohtaista, treenien kautta mahdollistuneet 
kohtaamiset voivat muistua mieleen myöhemminkin.

Teksti ja kuvat: Johanna Haaga-Shrestha
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Irlannista alkujaan käyntiin lähtenyt Job Shadow Day on yhteiseurooppa-
lainen teemapäivä. Päivän aikana työnantaja antaa työnseuraajalle mah-
dollisuuden tutustua työpäivään seuraajaa kiinnostavassa työssä. Päivä 
järjestettiin Suomessa jo neljättä kertaa Vates-säätiön koordinoimana.

Taidoista työpoluiksi -projekti koordinoi tänä vuonna lähes kahdenkymmenen 
osallistujan päivää Rinnekodista sekä Espoon kaupungilta. Työnseuraamispaik-
koja löytyi monipuolisesti, esimerkiksi Malmin lentokentältä, kukkakaupas-
ta, eläinliikkeestä, tiedekeskus Heurekasta ja 
kahvilasta. Päivä oli ikimuistoinen paitsi työn 
seuraajille, myös työnseuraamispaikan tarjon-
neille työnantajille.

Koulutusta vastaavaa työtä
Kalle Utriaisen päivä kului seuraamalla Matti 
Piipon työpäivää Rakennus ESM Laatukoti 
Oy:stä. Työpisteitä oli useita, joten päivästä 
muodostui varsin monipuolinen ja liikkuva – 
ja samalla pitkä.

– Aloitimme jo aamulla puoli kahdeksalta 
ja kotona olin puoli viiden jälkeen. Matti oli 
kuitenkin todella hyvä seurattava ja aika kului 
todella nopeaan, Kalle kertoo.

Kalle on opiskellut talotekniikkaa, joten 
päivän aikana nähdyt työtehtävät ovat suo-
raan hänen koulutustaan vastaavalta alalta. 
Työpisteillä Kalle ei kuitenkaan voinut osal-
listua asennus- tai korjaustöihin, sillä ne oli-
vat liian vaativia.

– Se ei minua haitannut, sillä päivän tarkoituksenahan oli nimenomaan seurata 
ja siten nähdä, mitä jokin ala käytännössä on. Nyt ainakin tiedän aiempaa enem-
män tästä alasta. Toki sain kyllä autella Mattia siellä missä pystyin, Kalle summaa 
päivää.

Job Shadow Day  
toteuttaa unelmia

Julkaistu Rinneviestissä 2/2017
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Kevätsesonkia urheiluliikkeessä
Niko Hartikaisen päivä klaukkalalaisessa Team Sportia urheiluliikkeessä käynnis-
tyi polkupyörien siirtämisellä liikkeen ulkopuolelle. Kevätsesongin käynnistyessä 
oli aika myös järjestellä kenkähylly siistiksi, jossa Nikolla oli apuna kaksi muuta 
harjoittelijaa, joiden työpäivät osuivat samaan aikaan.

– Sain autella erinäisissä tehtävissä päivän aikana, mikä oli ihan kivaa. Halusin 
urheiluvälineliikkeeseen tutustumaan, koska liikunta kiinnostaa minua. Päivä oli 
mielenkiintoinen ja osallistuisin toistamiseenkin, mutta ehkä silloin menisin jon-
nekin toiseen paikkaan tutustumaan, Niko kertoo.

Järjestyksenvalvojan matkassa
Securitaksen järjestyksenvalvoja Eero Ojanen oli suunnitellut työpäivänsä Isossa 
Omenassa ennakkoon sellaiseksi, että pystyi irtautumaan normaaleista työtehtä-
vistä ja siten esittelemään työnseuraajalle järjestyksenvalvojan työtä. Neljän tunnin 
päivään sisältyi muun muassa yleisten tilojen esittelyä sekä turvavalvomoa.

– Seuraaja kertoi vierailevansa usein Isossa Omenassa ja seuraavansa aina sil-
loin tällöin sivusilmällä järjestyksenvalvojien töitä. Näki, että ala todella kiinnosti 
häntä, Ojanen toteaa.

Järjestyksenvalvojan työ on helppoinakin päivinä fyysistä, sillä siihen kuuluu 
paljon jaloilla oloa. Seuraajan jaksaminen mietityttikin Ojasta, mutta Job Sha-
dow Day päivä osoitti, että siihen ei ollut aihetta.

– Kaveri jaksoi lopulta todella hyvin ja kyseli paljon. Oli hienoa päästä kerto-
maan asioista, jotka todella häntä kiinnostivat. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun 
työtäni seurattiin, mutta hienoa, että näitä juttuja järjestetään, Ojanen toteaa.

Teksti: Johanna Haaga-Shrestha  Kuvat: Maija Rimpiläinen ja Johanna Haaga-Shrestha
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Kun työhönvalmentajalta kysyy hänen vahvuuksistaan, tyypillisesti moni 
mainitsee hyvät vuorovaikutus- ja kohtaamistaidot. Onhan työhönval-
mentajan koulutus ja kokemus useimmiten sosiaalialalta, jossa yksi tär-

keimmistä ominaisuuksista on kyky asettua toisen ihmisen asemaan. 
Sama työhönvalmentaja usein väittää kuitenkin olevansa huono työnantajayh-

teistyössä ja markkinoinnissa. Tämä väittämä on ristiriitainen.
Työnantajayhteistyö muistuttaa hyvin paljon markkinointia ja myyntiä. Asiak-

kaita saadaan, jos myytävä tuote tai palvelu tuottaa asiakkaalle jotain lisäarvoa. 
Kun kysytään, mitkä ovat hyvän myyjän ominaisuudet, mm. seuraavat piirteet 
nousevat usein esille: hyvät vuorovaikutustaidot, sosiaalinen älykkyys, luotetta-
vuus, asiantuntemus, taito kuunnella ja kysyä, nöyryys ja periksiantamattomuus. 
Hyvä myyjä osaa lukea asiakastaan, tunnistaa millainen ihminen hän on, miten 
hänelle asiat kannattaa esittää ja mikä häneen vetoaa. Hyvä myyjä luottaa vais-
toonsa. 

Eivätkö nämä ole juuri niitä piirteitä, jotka työhönvalmentajalla on jatkuvasti 
käytössä omien valmennettaviensa kanssa? Mihin samat vahvuudet katoaisivat, 
kun työhönvalmentaja työskentelee toisen asiakasryhmänsä eli työnantajien kans-
sa? Työhönvalmentaja tekee usein asiakkaidensa kanssa hissipuheita, mutta osaa-
ko hän itse tehdä hissipuheen työnantajia lähestymistä varten?

Perinteisesti työhönvalmennuksessa on käytetty markkinointikeinoina mm. 
hyväntekeväisyyteen vetoamista. Tämä on kuitenkin auttamatta vanhentunut lä-
hestymistapa. Vamman sijaan työnantajalle tulee myydä työnhakijan osaamista, 
mahdollisten puutteiden sijaan hänen erityistaitojaan. 

Tärkeintä markkinoinnissa on oman tuotteen tunteminen ja asiakkaan tar-
peiden tunnistaminen. Työnantajaa kiinnostaa ensisijaisesti, kuinka voit auttaa 
häntä säästämään aikaa tai rahaa – toimimaan tehokkaammin ja keksimään uusia 

Myytti 5: 

Minulla on  
huonot  

markkinointi- 
taidot.
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ratkaisuja. Pohdittavaksi jää, mikä on se 
työhönvalmennuksen tuote, joka auttaa 
työnantajaa saavuttamaan ainakin osan 
näistä tavoitteista? Työhönvalmennuk-
sen ”tuote” on yrityksen tarpeisiin so-

piva työntekijä, jonka työllistäminen on kustannustehokasta. Työllistävä yritys 
saa myös bonuksen, jota ei muiden työllistyjien kohdalla ole välttämättä tarjolla: 
työhönvalmentajan, joka on tukena mm. uuden työntekijän perehdyttämisessä, 
saatavilla olevien tukien selvittämisessä ja hakemisessa sekä työsuhteen aikana il-
menevissä työyhteisöä askarruttavissa kysymyksissä. 

Työnantajayhteistyö vaatii pitkäjänteisyyttä. Muista, että ”ei kiitos” ei tarkoita 
”ei koskaan”. Mikäli kehitysvammaisen ihmisen työllistyminen yritykseen ei ole 
ajankohtaista juuri tällä hetkellä, tarjoudu palaamaan asiaan myöhemmin – esi-
merkiksi vuoden päästä. 

Myytti omista huonoista markkinointitaidoista kannattaa muuttaa positiiviseksi 
”Jos osaat toimia asiakaslähtöisesti valmennettavan kanssa, hallitset 
asiakaslähtöisyyden myös työnantajien kanssa.”

Myytti 5 
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Työhönvalmentajasta  
myyntitykiksi

Kun työhönvalmennuksessa tehtävän työnantajayhteistyön ja 
myyntityön yhtäläisyydet on havaittu, mieleen tulee, voisivat-
ko myyntityössä käytetyt työkalut sopia myös työhönvalmennukseen. 

Työhönvalmentajilla on vaihtelevia keinoja työnantajaverkoston pitämiseen 
aktiivisena. Joku pitää työnantajakumppaneistaan Excel-taulukkoa, toinen pitää 
listaa muistivihossaan ja kolmas käyttää yhteydenpidon apuna sähköpostia. Joku 
ehkä luottaa täysin muistiinsa, eikä tee kirjauksia lainkaan. Tästä voi aiheutua 
useita haasteita. Ensinnäkin, saman työnantajan palveluksessa olevat työhön-
valmentajat voivat olla yhteydessä samoihin työnantajiin toisistaan tietämättä. 
Toiseksi, riski tietojen häviämiseen on suuri työhönvalmentajan vaihtaessa työ-
paikkaa. Lisäksi potentiaalisetkin työnantajakumppanit saattavat unohtua ajan 
myötä, kun kukaan ei muista ottaa heihin yhteyttä sopivalla hetkellä. Uusi työ-
hönvalmentaja joutuu usein aloittamaan yhteistyökumppanien verkoston raken-
tamisen alusta.

Taidoista työpoluiksi -projekti testasi, kuinka myyntityöhön tarkoitetun asiak- 
kuustietojärjestelmän (engl. customer relationship management, CRM) käyt-
töönotto työhönvalmentajan apuvälineeksi ratkaisisi edellä mainittuja haasteita. 

CRM:llä tarkoitetaan tukiohjelmistoa, joka auttaa strukturoimaan myyntityö-
tä sekä hallitsemaan ja vaalimaan asiakassuhteita. CRM-ohjelmistoja on saatavilla 
markkinoilla erilaisiin tarpeisiin – niin maksuttomia kevytversioita pilvipalveluna 
kuin suuryrityksille tarkoitettuja ratkaisuja. 

Projektin testaamassa ohjelmassa tunnistettiin ainakin seuraavia etuja:
• Tiedot työnantajakumppaneista ovat yhdessä paikassa avoimesti kaikkien työ-

hönvalmennusta tekevien tiedossa. Työhönvalmentajat hyötyvät toistensa kon-
takteista ja verkostoista.

• Työhönvalmentajat välttyvät tekemästä päällekkäistä tai turhaa työtä pitäessään 
yhteyttä yrityksiin. Työnantajayhteistyö tehostuu ja työaikaa säästyy ja tehty työ 
tulee näkyväksi.

• Kontaktit säilyvät, vaikka työntekijä vaihtaisi työpaikkaa. Uusi työntekijä pystyy 
jatkamaan siitä, mihin edellinen on jäänyt, sillä tiedot aiemmasta yhteyden-
pidosta ovat helposti saatavilla.

• Asiakaspalvelun laatu paranee, koska CRM-ohjelmassa näkyy, mistä asiakkaan 
kanssa on aiemmin keskusteltu tai sovittu. Ohjelma sopii pitkäjänteiseen työs-
kentelyyn, sillä se muistuttaa työhönvalmentajaa pitämään kumppanuudet 
aktiivisina.
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• CRM-ohjelmasta voi yleensä tulostaa raportteja mm. kontaktien määrästä ja 
solmituista sopimuksista.

Kokemusten perusteella ohjelmaa voidaan suositella työhönvalmennuksen 
tarpeisiin. Kuitenkin organisaatiossa kannattaa ennen ohjelman käyttöönot-
toa huomioida seuraavat asiat:
• CRM-järjestelmä voi kaatua, kuten mikä tahansa muukin ohjelmisto. Varmuus-

kopioita kannattaa ottaa säännöllisesti.
• Ohjelman käyttö edellyttää sitoutumista, jotta se alkaa kantaa hedelmää. Kaik-

kien organisaation työhönvalmentajien on opeteltava käyttämään ohjelmaa ja 
otettava se käyttöön työvälineeksi. Yhteisistä käyttötavoista on sovittava.

• Ohjelman valinnassa tulee ottaa huomioon organisaation tietoturvasäännöt. 
Lisäksi tulee selvittää, täytyykö järjestelmän tiedoista laatia henkilötietolain 
edellyttämä rekisteriseloste.
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Työnantajien ennakkoluuloja pidetään yleisenä syynä sille, miksi kehitys-
vammaiset ihmiset eivät pääse palkkatöihin. 

Joidenkin työnantajien asenteissa onkin varmasti korjattavaa, mutta 
vaikuttaa siltä, että asenteet ovat muuttumassa myönteisempään suuntaan. Kehi-
tysvammaliitto selvitti vuonna 2016 työnantajien kokemuksia kehitysvammaisis-
ta työntekijöistä (Vesala ym. 2016). Tutkimukseen osallistui 75 työnantajaorga-
nisaatiota, joissa oli palkkatyössä yhteensä 28 ja avotyössä 53 kehitysvammaista 
henkilöä. Tutkimuksen mukaan kokemukset kehitysvammaisista työntekijöistä 
olivat erittäin myönteisiä. 

Myös Työelämän tuoreet tuulet -hanke selvitti, millä tavoin työnantajat suh-
tautuvat kehitysvammaisten ihmisten työllistämiseen. Selvitykseen osallistuneista 
45 yrityksestä viidellä oli kokemusta kehi-
tysvammaisten ihmisten työllistämisestä. 
Selvityksen mukaan työnantajien suhtau-
tuminen asiaan oli itse asiassa usein erit-
täin positiivista ja monella oli kiinnostus-
ta työllistää kehitysvammainen henkilö. Asian kanssa ollaan kuitenkin varovaisia, 
sillä tietoa tuetusta työllistämisestä ei ole riittävästi tarjolla. Yli 80 % vastanneista 
ei tiennyt, mihin ottaa yhteyttä, jos asiasta kiinnostuisikin. (Työelämän tuoreet 
tuulet 2016b.)

Aikaisemmat kokemukset kehitysvammaisten ihmisten työllistämisestä vai-
kuttavat myönteisesti asenteisiin. Tämän vuoksi on tärkeää jakaa hyviä työllis-
tymistarinoita yhdessä työnantajien kanssa, jotta myös muut työnantajat voivat 
päivittää käsitystään asiasta. Mahdollisten haasteiden suhteen kannattaa kuiten-
kin olla rehellinen, jotta pettymyksiltä vältytään puolin ja toisin.

Myytti 6: 

työnantajien 
asenteissa  

on korjattavaa.
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Vaikka työnantaja olisi myönteinen työllistämistä kohtaan, ennakkoluuloja 
voi olla muilla työyhteisön jäsenillä. Työhönvalmentajan kannattaa huomioida 
koko työyhteisö ja vastata heitä askarruttaviin kysymyksiin. Työyhteisön tarpei-
den huomiointi vie toki aikaa, mutta asiaan valmistautumisesta seuraa todennä-
köisesti työllistyjän solahtaminen työyhteisöön huomattavasti helpommin. 

Koska myytti työnantajien huonoista asenteista näyttäisi olevan murrettu, voi-
daan yhdeksi työnantajayhteistyön ohjenuoraksi ottaa: 
”Työnantajien vakuuttamiseksi jaa heille ajantasaista tietoa ja  
muiden kokemuksia.

Myytti 6 



40

Yrittäjä Ari Sirkiän ja tapahtumatyöntekijä Joonas Tierannan toive 
päättäjille on, että pilkunviilaamisen sijaan osatyökykyisten työllistämi-
sessä käytettäisiin maalaisjärkeä. Työt ovat alusta lähtien sujuneet hyvin 
mutta byrokratian kiemuroista ei olisi selvitty ilman työvalmentajan apua.

Pöytiä, lämmittimiä ja punaista mattoa. Näitä ja paljon muuta pakataan mukaan, 
kun Lounais-Suomen Vuokrakaluste Oy lähtee rakentamaan tapahtumille puit-
teita. Paikan päällä loihditaan lavarakenteiden ja kalustuksen lisäksi valoa ja ääntä. 
Yrittäjä Ari Sirkiän kanssa yrityksessä työskentelee kaksi muuta henkilöä, joista 
toinen on tapahtumatyöntekijä Joonas Tieranta, 20. Sirkiä korostaa, että työssä 
asenne on se mikä ratkaisee ja Tierannalla se on kohdallaan. 

Työparin välillä on aistittavissa mestari-kisälli asetelma. ”On asioita, joita Joo-
nas osaa paremmin kun minä ja sitten taas toisin päin. Ääntä jos laitetaan niin 
Joonas ne laittaa ja jos tarvii valoa niin senkin. Minä voin keskittyä muuhun.” 
Joitain kommelluksia on näihin vuosiin kuitenkin mahtunut. ”Nämä laskenta-
hommat esimerkiksi, missä ollaan huomattu toisessa kaupungissa että kappas, 

Tapahtumia rakentamassa  
– rankkaa työtä ja mustaa huumoria

Julkaistu Työelämän tuoreet tuulet -verkkosivuilla 
19.4.2017
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kaks pöytää puuttuu kun Joonas on ne pakannut. Mutta niistäkin on selvitty.” 
Sirkiä kertoo ja nauraa. Nykyään hän tai työkaveri kertovat Tierannalle mitä pa-
kataan ja kuinka paljon ja lopuksi tehdään tarkistuslaskenta. Ongelma ratkaistu! 

Tieranta on tarvinnut työllistymisensä alussa tukea lievän kehitysvammansa 
vuoksi. Peruskoulun päätyttyä hän haki ammattiopistoon, muttei päässyt. Hän 
aloitti työtoiminnassa Kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskuksessa (KTO), 
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirissä. Koska Tierannalla oli toiveita opiskelusta 
ja työllistymisestä, alkoivat tapaamiset työvalmentaja Ari Finnen kanssa. Teknii-
kan ala kiinnosti, ja Finne lähti tältä pohjalta selvittämään yrityksiä, joissa näitä 
töitä olisi. Hetkeä myöhemmin Sirkiä sai puhelinsoiton. Puhelun aikana Finne 
kertoi nuoren osaamisesta ja toiveesta työskennellä esiintymistekniikan parissa. 

”Olin koulussa tehnyt tapahtumia, kevätjuhlissa äänihommia ja sellaista.” Tie-
ranta kertoo. Osatyökykyisten työllistämisestä Sirkiällä ei ollut aikaisemmin ko-
kemusta, mutta mieli oli ajatukselle avoin. ”Mä oon 40 vuotta ollut tällä alalla ja 
oli ensimmäinen kerta ku tällasta soitettiin ja ehdotettiin.”

Sovittiin tutustumiskäynti ja sen jälkeen aloitettiin työharjoittelu muutamana 
päivänä viikossa. Muut päivät Tieranta oli KTO:n työtoimintayksikössä metalli-
ryhmässä. Noin vuoden jälkeen työaikaa lisättiin ja marraskuussa 2015 alkoivat 
täydet viikkotyötunnit palkansaajana. Työnantaja haki ja sai työllistämiseen palk-
katukea TE-toimistosta. Molemmat ovat yhtä mieltä siitä, että on hyvä että työl-
listämisessä on edetty asteittain. Työvalmentajan tukea tarvitaan edelleen, mutta 
toisin kuin alussa, työtehtäviä ei tarvitse harjoitella vaan tuki on enemmänkin 
yhteistyötä työllistämisen palveluverkoston kanssa sekä kuulumisten vaihtoa. 

Kehitysvammaisen työllistymiseen liittyy valtavasti sosiaali- ja työllisyysjär-
jestelmän leikkauspintoja, joiden pykäläviidakosta eivät kehitysvammaiset työn-
tekijät, mutta eivät myöskään työnantajat välttämättä selviä omin päin. Näissä 
tilanteissa työvalmentajan apu on ollut tarpeen. Tierannan kohdalla tällaisia asi-
oita ovat olleet työkyvyttömyyseläkkeen lepäämään jättäminen sekä asumistuen 
ja ansiotulojen yhteensovittaminen. Asumistukea meni kaikesta huolimatta takai-
sinperintään, mikä aiheutti huolta ja harmia Tierannalle. 

Nyt selvitellään, voiko työnantaja tukea Tierannan ajokortin suorittamista ta-
loude llisesti. Ajo-oikeus olisi tässä työssä melkoinen valttikortti. Se toisi vapau-
den liikkua ja hoitaa työtehtäviä entistä itsenäisemmin. Työnantajaa on autettu 
myös palkkatukihakemuksen laatimisessa. ”Olen kysynyt että tulisitko tulkkaa-
maan mulle, mitä tää tarkottaa? Matkan varrella on ollu paljon sellaista, ettei me 
kahdestaan olis saatu ollenkaan vietyy tätä maaliin” Sirkiä kuvailee. Hän puhuu 
pienyrityksen palkkaamisen riskeistä ja toivoo päättäjiltä toimia näiden riskien 
pienentämiseen. Palkkaamista pitää todella harkita ja olla varma, että palkataan 
tekijätyyppi, joka säilyy talossa pitkään. Epäonnistunut rekrytointi voi tietää suu-
ria vaikeuksia. 
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Yrittäjä on toiminut alalla pitkään ja kertoo järjestäneensä tuhansia tapahtu-
mia. Usein rekkojen keulat suuntaavat täyteen lastattuina kohti Suomen suurim-
pia areenoja. 

Työ vaatii joustavuutta, sillä työajat vaihtelevat ja voivat venyä yöhön asti, 
kun tapahtumapaikkoja rakennetaan ja puretaan. Töissä ollaan silloin kun muut 
juhlivat ja työ on kovin fyysistä. Tieranta kertoo, että parasta työssä on vaihtele-
vuus ja se, että on mukana tapahtumissa ja paikoissa, jotka ilman työtä olisivat 
tavoittamattomissa. Porukkahenki onkin hyvä ja hurttia huumoria viljellään tuon 
tuosta. Sirkiän mukaan työ vaatii tietynlaisen tekijän ja näin pienessä työyhteisös-
sä kemioiden on kohdattava. Tässä tapauksessa on käynyt juurikin niin.

Teksti ja kuva: Laura Päiväpuro
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Monessa työpaikkailmoituksessa haetaan töihin supermiestä tai -naista. 
Työnhakijalta vaaditaan valtava määrä ominaisuuksia ja monipuolista 
työkokemusta, melkein riippumatta siitä, mikä haettava työpaikka on. 

Monien kehitysvammaisten ihmisten osaaminen voi olla kapea-alaista, mikä aset-
taa haasteita monien valmiiksi määriteltyjen työnkuvien hakemiselle.

Työhönvalmentajan tehtävä on saada työnantaja vakuuttumaan siitä, että hä-
nen tarpeisiinsa voisi sopia myös toisenlainen henkilö. Kaikkien työntekijöiden ei 
tarvitse pystyä tekemään kaikkia työtehtäviä. Useimmat työt voivat tulla hoide-
tuksi myös erilaisella työnjaolla. 

Jos pääset työhönvalmentajana tapaamaan potentiaalista työnantajaa yrityk-
seen, sinulla on oiva mahdollisuus havaita työnantajan tarpeita. Ulkopuolisena 
voit ehkä huomata, kuinka työtä voisi tehdä tehokkaammin. Käyttävätkö esimer-
kiksi asiantuntijat kallista työaikaansa avustavien tehtävien hoitamiseen? Onko 
työtä aina yhtä paljon, vai kuuluuko siihen ruuhkahuippuja tai sesonkeja? Mit-
kä tunnit päivässä ovat kiireisimpiä ja mitkä 
kuukaudet aiheuttavat harmaita hiuksia? Vie-
raillessasi työpaikalla pyri kuuntelemaan ja 
havaitsemaan työpaikan aitoja tarpeita. Siksi 
työtehtäviä kartoittaessa ei mielessä kannata 
pitää vain yhtä kiinnostunutta työnhakijaa. 

Kehitysvammaiset työntekijät tekevät usein osa-aikatyötä, mikä voi olla työtä 
hakiessa myös vahvuus. Työnantajan voi nimittäin olla hankalaa löytää työhön 
sitoutunutta osa-aikaista työntekijää. Osaamisen mahdollinen kapea-alaisuus voi 
olla myös vahvuus! Jos työntekijä saa keskittyä yhteen työvaiheeseen ja pystyy 
suorittamaan sen tehokkaasti, hänen työpanoksensa voi tehostaa koko työpaikan 
töiden edistymistä. 

Myytti 7: 

työnantajat  
vaativat  

työnhakijoilta  
liikaa.
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Valmennettavan kanssa kannattaa myös keskustella joustavuudesta. Onko 
esimerkiksi mitään todellisia esteitä sille, että valmennettava voisi työskennellä 
epätoivottuina työaikoina, kuten viikonloppuisin tai öisin? Joustavuus työaikojen 
suhteen voi olla työnhakijalle suureksi eduksi, sillä kyseisiin tehtäviin voi olla 
huomattavasti vähemmän hakijoita.

Myytti siitä, että työnantajat vaativat työnhakijoilta liikaa, pitää varmasti jois-
sain tapauksissa paikkansa. Vastaiskuna työnantajien toiveille kannattaa siksi hyö-
dyntää seuraavaa ohjenuoraa: 
”Tarjoa työnantajalle ratkaisuja, joita hän ei itse ole oivaltanut.”

Myytti 7
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Työpaikkalähtöiset toimintamallit

Kun työpaikka on jo valmiiksi kiinnostunut kehitysvammaisten 
ihmisten työllistämisestä tai yhteiskuntavastuullisesta toiminnas-
ta, työhönvalmentajan kannattaa tarttua yhteistyöhön aktiivisesti. Työnantaja voi 
olla viimeistä tuuppausta vaille valmis työllistämiseen, jolloin kaikki kannattaa 
tehdä hänelle mahdollisimman helpoksi. Seuraavat esitellyt menetelmät sopivat 
käytettäväksi silloin, kun työnantaja on kiinnostunut antamaan asialle enemmän 
aikaa. Työnantajan sitoutuneisuus asiaan voi tarjota kestävämmän pohjan työllis-
tymiselle.

Ratko-työpajat 
Ratko on Vamlasin RATKO-hankkeessa (2012–2016) kehittämä työn muotoilun 
malli. Työn muotoilussa kyse on työn uudelleen jakamisesta tai organisoimisesta 
työpaikalla. Työnantajakeskeinen malli perustuu siihen, että työntekijöiden ole-
massa olevista työnkuvista irrotetaan osia, jotka eivät kuulu kenenkään ydinosaa-
miseen tai perustehtäviin. Näitä irrotettuja työtehtäviä pyritään organisoimaan 
uudelleen niin, että ne tulisivat tehokkaammin tehtyä joko uudella työnjaolla tai 
palkkaamalla uusi työntekijä esimerkiksi avustaviin työtehtäviin. Ratko-mallilla 
on onnistuttu luomaan uusia töitä osatyökykyisille henkilöille.

Ratko-mallin menetelmät on koottu sivustolle www.ratko.fi ja ne ovat vapaasti 
käytettävissä. Sivustolla on myös esitelty eri organisaatioiden kokemuksia Ratko-
mallista ja sitä kautta voi tilata työpaikalle Ratko-asiantuntijan, jos haluaa kokeil-
la työn muotoilua omalla työpaikallaan.

Ratko-mallilla on onnistuttu luomaan uusia työnkuvia ja löytämään piilotyö-
paikkoja. Haasteena on kuitenkin se, että näihin tarpeisiin voi olla vaikea vastata 
kehitysvammaisten ihmisten yksilöllisten toiveiden tai työtaitoihin liittyvien ra-
joitteiden vuoksi. Työn muotoilun seurauksena voidaan esimerkiksi havaita tarve 
työntekijälle, jonka työtä on hoitaa sekä avustavia toimistotöitä että kiinteistö-
huollon tehtäviä. Työpaikalla määriteltyyn aitoon tarpeeseen voi olla vaikea löy-
tää kehitysvammaista työntekijää, joka hallitsee kaikki toivotut tehtävät. 

Hyvän työn ohjelma
Rinnekoti-Säätiö rekisteröityi vuonna 2014 yhteiskunnalliseksi yritykseksi. Sa-
malla Rinnekoti halusi tuoda näkyväksi toimintansa, joka tähtää osatyökykyisten 
ihmisten työllistymisen edistämiseen. Siksi Rinnekoti määritteli yhdessä Taidoista 
työpoluiksi -projektin kanssa strategiansa tueksi Hyvän työn ohjelman. Hyvän työn 
ohjelma kokoaa yhteen organisaation linjaukset siitä, millä eri tavoilla organisaati-
ossa edistetään vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymistä. 

http://ratko.fi
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Taidoista työpoluiksi -projekti on koonnut Rinnekodin kokemukset Hyvän 
työn ohjelmasta työkirjan muotoon malliksi muille yrityksille, jotka ovat kiinnos-
tuneita mallin hyödyntämisessä omassa organisaatiossaan (Taidoista työpoluiksi 
2017b). Mallin ajatellaan kiinnostavan etenkin yhteiskunnallisia yrityksiä, joiden 
tekemän yhteiskunnallisen hyvän näkyväksi tuomiseen malli sopii erityisen hy-
vin. 

Myös työhönvalmentajan kannattaa tutustua Hyvän työn ohjelman toiminta-
malliin ja sen etuihin työnantajalle. Yhteiskuntavastuullisuutta oma-aloitteisesti 
osoittavat yritykset ovat potentiaalisia osatyökykyisten ihmisten työllistäjiä. Rin-
nekodin Hyvän työn ohjelma ja malli sen luomiseksi löytyy sivuilta www.taidois-
tatyopoluiksi.fi/hto. 

Miksi Rinnekoti hakeutui  
yhteiskunnalliseksi yritykseksi?
 
”Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat viimeisen 
viidentoista vuoden aikana muuttuneet 
melko lailla. Julkisen ja kolmannen sektorin 
palveluntuottajien rinnalle on tullut voi-
makkaasti laajentuva kaupallinen palvelu-
bisnes. Tästä syystä monille kolmannen sek-
torin palveluntuottajille on syntynyt tarve 
erottautua puhtaasti kaupallisista palveluis-
ta tuomalla näkyväksi muitakin kuin talou-
dellisia tavoitteita, joita toiminnalla on. 

Rinnekoti on yhteiskunnallinen yritys 
jo sääntöjensä pohjalta ja sen luontaiset 
toimintatavat vahvistavat yritysmuotoa. 
Yhteiskunnallisen yrityksen merkki selkeyt-
tää identiteettiämme ja viestii arvoistamme 
ulospäin.” 

Markku Niemelä
Rinnekodin johtaja 2013–2016,  
Arvo-liiton perustajajäsen

http://www.taidoistatyopoluiksi.fi/tyonantajille/hyvan-tyon-ohjelma/
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Työhönvalmentajan työ vaatii itsenäistä työotetta. Se ei kuitenkaan tarkoi-
ta sitä, että työtä tarvitsisi tehdä yksin. Työhönvalmentajille on olemassa 
lukuisia verkostoja, joiden tarkoituksena on olla työn ja ammatillisen 

kehityksen tukena, joista mainitsemisen arvoisia ovat esimerkiksi Kehitysvam-
maliiton Palkkaa mut -verkosto ja Vatesin koordinoima työhönvalmennuksen 
kehittämisryhmä.

Lisäksi on luotu palveluja, joiden tarkoituksena on helpottaa työhönval-
mentajan työtä. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi loppuvuonna 2016 uuden 
verkkopalvelun, josta löytyy ajankohtaista tietoa osatyökykyisten työllistymisen 
edistämisestä ja siihen liittyvistä eri etuuksista. Osku-verkkopalvelu löytyy sivulta 
tietyoelamaan.fi ja sen päivityksestä vastaa Kuntoutussäätiö. Palvelussa on pyritty 
siihen, että kaikki ajankohtainen tieto löytyy samasta paikasta.

Osku-verkkopalvelusta löytyy myös Osku-foorumi, kohtaamispaikka osatyö-
kykyisten työllistymisen parissa työskenteleville ammattilaisille. Osku-foorumin 
ilmoituspalstalla voi jakaa tietoa työ- ja koulutuspaikoista ja keskustelupalstalla 
voi jakaa hyviä ideoita tai kysyä vinkkejä kollegoilta. Osku-foorumi on jatkoa 
Työtorni-verkostolle, jonka tarina on kerrottu seuraavalla sivulla.

Ammatillisten verkostojen lisäksi muistakin verkostoista voi olla hyötyä. Jokai-
nen meistä tuntee valtavan määrän ihmisiä eri yhteyksistä. Monilla sidosryhmillä 
voi olla paljon tietoa ja verkostoja, jotka helpottaisivat myös työn löytymisessä. 
Nämä verkostot kannattaa ottaa käyttöön – siinä määrin kuin asiakas itse haluaa.

Työhönvalmennuksen ei kuulu toimia irrallaan muista palveluista, vaan yh-
teistyötä kannattaa tehdä palvelujärjestelmän muiden toimijoiden kanssa. Työ-
hönvalmentajan tehtävä on kulkea asiakkaan rinnalla ja huolehtia hänen etunsa 
toteutumisesta. 

Myytti 8: 

työhön- 
valmennus on  

yksinäistä  
puurtamista.
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Älä ole liian mustasukkainen omista työnantajakumppaneista tai omista hy-
vistä menetelmistä. Jos työnantajakumppanisi tarjoaa työpaikkaa, joka ei sovellu 
omalle valmennettavallesi, voisitko kuvitella 
vinkkaavasi siitä toiselle valmentajalle? Jos olet 
keksinyt toimivan valmennuksellisen mene-
telmän, miksi et jakaisi sitä kollegojesi käytet-
täväksi? Vaikka työhönvalmentaja tekee työtä 
usein itsenäisesti, Suomessa on satoja ammattilaisia, joilla on sama tavoite edistää 
vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymistä. 

Siksi viimeisestä myytistä kannattaa johtaa omaan työhön seuraava ohjenuora: 
”Jakamalla osaamistasi ja ideoitasi eteenpäin, saat niitä moninkertai-
sesti myös itsellesi.”

Myytti 8
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Työtornin tarina

Työtorni sai alkunsa vuonna 2013 osatyökykyisten työllisty-
mistä edistävien hankkeiden yhteistyöstä, jossa myös Taidoista 
työpoluiksi on ollut mukana alusta lähtien. Vuoden 2016 lopussa Työtorni muutti 
uuteen kotiin, Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihankkeessa rakennettuun 
Osku-verkkopalveluun. Samalla palvelu muutti nimensä Osku-foorumiksi ja sitä 
ylläpitää Kuntoutussäätiö osoitteessa www.tietyoelamaan.fi/foorumi. 

Työtorni on ollut verkossa toimiva verkostoitumisalusta työhönvalmentajille 
ja muille työllistymisen tuen ammattilaisille. Palvelun idea on, että työhönval-
mennuksen ammattilaiset voivat saada aikaan parempia työllistymistuloksia ja-
kamalla keskenään tietoja avoimista työpaikoista. Palvelu on ollut erityisen hyö-
dyllinen siinä tilanteessa, kun työhönvalmentaja löytää työpaikan, mutta kukaan 
hänen asiakkaistaan sovellu kyseiseen työhön. Tällöin valmentaja voi laittaa tie-
don työpaikasta Työtorniin, jolloin muut työhönvalmentajat voivat olla häneen 
yhteydessä, mikäli sopiva työnhakija löytyisi hänen omista asiakkaistaan. 

Työnantajan näkökulmasta palvelu on ketterä. Palvelun jäseninä olevat työ-
hönvalmentajat tuntevat omat asiakkaansa hyvin, joten he voivat heti suositella 
avoimena oleviin tehtäviin sopivia työntekijöitä. Näin ollen työhönvalmentajat 
toimivat ikään kuin rekrytoinnin esikarsijoina, joiden ansiosta työnantaja saa jou-
kon hyviä hakemuksia ilman että hänen tarvitsee laittaa työpaikkaa avoimeksi. 
Palvelu toimii vaihtoehtoisena, maksuttomana rekrytointikanavana, jonka avulla 
voidaan edistää osatyökykyisten ihmisten työllistymistä.

Vuosien kokemusten perusteella palvelun potentiaali on suuri. Verkkopalve-
lun toimiminen edellyttää kuitenkin tällä hetkellä jäseniltään valtavasti solidaari-
suutta ja yhteen hiileen puhaltamista. Kun työhönvalmentajan pääasiallinen työ 
on edistää omien asiakkaiden työllistymistä, voi työpaikkavinkkien jakaminen 
yhteiseen tietoon tuntua työläältä. Siksi olisi toivottavaa, että verkostolle palkat-
taisiin tulevaisuudessa ylläpitäjä, jonka työtä olisi etsiä piilotyöpaikkoja palveluun 
ja pitää verkosto aktiivisena.

https://tietyoelamaan.fi/rekisteroidy/
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”Tuloksellisuus” voi kuulostaa työhönvalmentajan korvaan kylmältä sanal-
ta – varsinkin jos tulokseksi lasketaan ainoastaan asiakkaan työllistyminen 
palkkatyöhön. Niin kehitysvammaisten kuin muidenkin ihmisten kohdalla 

työhönvalmennuksen avulla voidaan saavuttaa muitakin tärkeitä elämänlaatua pa-
rantavia muutoksia, kuten omien tavoitteiden kirkastumista, työlle vaihtoehtoisen 
mielekkään tekemisen löytymistä tai vaikkapa sosiaalisten taitojen karttumista. 
Valmennettavan kasvaminen omaan mittaansa ja oman jutun löytäminen ovat 
niitä muutoksia, jotka antavat myös työhönvalmentajalle motivaatiota tärkeän 
työn tekemiseen.

Vaikka palkkatyö ei ole mielekäs tavoite kaikille kehitysvammainen henkilöille, 
sen saavuttamista on tuettava niiden ihmisten kohdalla, joille se on mahdollista. 
Kehitysvammaliitto on arvioinut, että Suomen 25 000 työikäisestä kehitysvam-
maisesta henkilöstä vain 400–500 käy palkkatyössä. Arvion mukaan kuitenkin 
jopa 3000 tällä hetkellä työkeskuksessa tai avotyötoiminnassa olevalla henkilöl-
lä olisi mahdollisuus työllistyä ainakin osa-aikaiseen palkkatyöhön. (Vesala ym. 
2016.)

Työhönvalmentajan ammatin arvostus nousee entisestään, kun ihmiset ym-
märtävät paremmin, miten monipuolisesta palvelussa on kyse. Työhönvalmen-
nuksen avulla saatuja työllistymistuloksia ei kannata piilottaa vakan alle, sillä on-
nistumisista viestiminen kannustaa ja rohkaisee muitakin kokeilemaan erilaisia 
ratkaisuja.

Viime vuosina kehitysvammaisten ihmisten heikkoon työllisyystilanteeseen 
liittyvät epäkohdat ovat olleet hyvin esillä. Asiaa ovat pitäneet työhönvalmentaji-
en lisäksi pinnalla mm. kehitysvammaisten ihmisten etujärjestöt ja erilaiset hank-
keet, joilla pyritään helpottamaan kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä. Eri 
toimijoiden toisiaan täydentävät näkökulmat lisäävät kaikkien tietoa asiasta ja 
myönteiset tosielämän tarinat rikkovat ennakkoluuloja.

Me Taidoista työpoluiksi -hankkeen työntekijät olemme kiitollisia siitä, että 
olemme saaneet toimia osana aktiivista verkostoa, nähdä positiivisia muutok-
sia sekä kuulla ja jakaa iloisia kehitysvammaisten ihmisten työllistymistarinoita.  
Tästä on hyvä jatkaa – ohjenuorien suuntaa seuraten!

Työhönvalmennuksen  
useat tulokset
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Ohjenuoria tulokselliseen työhönvalmennukseen
 

1.         Jokaisella on oikeus määritellä työelämätavoitteensa itse  
 ja tarvittaessa saada niiden saavuttamiseen tukea.

2.  Työelämätavoitteet rakentuvat motivaation päälle.  
   Älä riko unelmia.

3. Työelämätaidot karttuvat töitä tehdessä.  
  Älä jarruttele.

4.  Työnantajayhteistyötä voidaan toteuttaa  
    yhdessä asiakkaan kanssa, osana valmennusta.

5.  Jos osaat toimia asiakaslähtöisesti valmennettavan kanssa,     
   hallitset asiakaslähtöisyyden myös työnantajien kanssa.

6.  Työnantajien vakuuttamiseksi jaa heille  
   ajantasaista tietoa ja muiden kokemuksia.

7.  Tarjoa työnantajalle ratkaisuja,  
    joita hän ei itse ole oivaltanut.

8.  Jakamalla osaamistasi ja ideoitasi eteenpäin,  
 saat niitä moninkertaisesti myös itsellesi.

Keksi itse lisää!

9.
10.
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Työhönvalmentajien rooli on keskeinen  
kehitysvammaisten ihmisten työllistymisen edistämisessä. 

Tämä opas on tarkoitettu niille työhönvalmentajille,  
jotka haluavat pohtia, kuinka omaa työotetta voisi kehittää 

asiakaslähtöisemmäksi ja tuloksellisemmaksi  
– näyttöön perustuvan työhönvalmennuksen laatu- 

kriteerien mukaiseksi. Oppaassa jaetaan laatukriteerien 
mukaisia hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja työhön- 

valmentajien sovellettavaksi.

Taidoista työpoluiksi (STEA 2013–2017) on  
kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä edistävä  

kehittämishanke. Hankkeessa nostetaan esiin työllistymistä 
edistäviä ja estäviä tekijöitä ja luodaan toimintamalleja 

näiden esteiden voittamiseksi. 


