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Alkusanat

Aiempaa useammat kehitysvammaiset nuoret opiskelevat kohti työtä tai 
ammattia ja tavoittelevat ainakin osa-aikaista työllistymistä. Tämä opas 
on kirjoitettu heidän läheisilleen. Osa-aikainenkin palkkatyö on toki kor-

kea tavoite kehitysvammaisille ihmisille, mutta tuetun työllistymisen palveluiden 
laajentuessa yhä useampi työnhakija on onnistunut tässä tavoitteessaan ainakin 
joksikin aikaa. Tämän oppaan tarkoitus on kuvata kehitysvammaisten nuorten 
erilaisia työelämäpolkuja ja pohtia erilaisia tapoja, joilla läheiset voisivat olla näitä 
polkuja tukemassa.

Kehitysvammaisten nuorten työllistyminen ajoittuu kuitenkin usein päällek-
käin monien muiden elämänhaasteiden kanssa. Moni heistä saattaa harjoitella 
samalla esimerkiksi itsenäisempää asumista ja asioiden hoitamista. Taidoista työ-
poluiksi -projektimme (STEA 2013–2017) kokemusten mukaan nuoret kohtaa-
vat näitä haasteita hyvin erilaisista lähtökohdista ja eri tavoin valmistautuneina. 
Jotkut heistä ovat suuntautuneet jo pidemmän aikaa kohti unelmiensa ammattia 
kun taas toisilla käsitykset omista työelämätavoitteista eivät välttämättä ole vielä 
edes alkaneet muodostua. Toiset saattavat tarvita muita enemmän aikaa ja tukea 
kypsytelläkseen aikuisen työnhakijan roolia. 

Yksilökeskeisen elämänsuunnittelun periaatteiden mukaisesti esitämme, että 
kehitysvammaisen nuoren tulisi saada itse päättää, lähteekö hän tavoittelemaan 
työllistymistä, ja jos lähtee, niin millaisia töitä hän haluaisi tavoitella. Tässä 
oppaassa itsearviointi ja valintojen tekeminen nähdään taitoina, joita voidaan 
oppia ja harjoitella ja joiden kehittymistä myös läheiset voivat olla tukemassa. 
Uskomme, että parhaassa tapauksessa lähiomaisen tuki yhdistettynä olemassa 
oleviin työllistymisen tuen palveluihin voi helpottaa sopivan työn löytymistä 
kehitysvammaiselle ihmiselle.

Toivomme näiden pohdintojen laajentavan läheisten käsityksiä tuetun työllis-
tymisen mahdollisuuksista ja rohkaisevan heitä suhtautumaan kehitysvammaisten 
ihmisten työllistymispyrkimyksiin avoimella, kokeilemista kannustavalla mielellä.

Haluamme kiittää Espoon kaupungin vammaispalveluja, Uudenmaan Kehi-
tysvammaisten Tukipiiri ry:tä, Rinnekoti-Säätiön asumis- ja työllistymispalveluja 
sekä Puustellin työkylän Talli-hanketta. Kommenttinne, lisätietonne ja näkökul-
manne olivat arvokkaita oppaan loppuun saattamisessa.

Taidoista työpoluiksi -projekti
Johanna Haaga-Shrestha, Mari Mononen  ja Ville Villberg 
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Kotona opitut taidot  
valmistavat nuorta palkkatyöhön

Työelämässä tarvittavia asioita voidaan alkaa harjoitella jo varhaisessa vai-
heessa kotiympäristössä. Tärkeät tiedot ja taidot kohenevat, kun lapsi 
tai nuori osallistuu esimerkiksi kodin siivoukseen, kaupassa asiointiin, 

ruoanlaittoon tai perhejuhlien suunnitteluun ja valmisteluun. Näitä askareita 
kannattaa joskus rinnastaa myös työelämään, jotta kotona harjoitettujen taito-
jen merkitys olisi helpompi havaita. Usein ensimmäinen työpaikkakin voi löytyä 
joidenkin tällaisten konkreettisten työtehtävien parista.

Yksi työhönvalmennuksen tavallisista haasteista on se, että nuorilla työnhaki-
joilla ei tunnu olevan riittävästi kokemusta työelämässä vaadittavasta tuottavasta 
työotteesta. Nuorta kannattaakin rohkaista ja vaatia tekemään erilaisia asioita, 
myös oman osaamisen ja jaksamisen ylärajoilla. Oman vastuualueen antaminen 
esimerkiksi viikkosiivouksesta voi olla hyvä harjoittelun paikka. Toisaalta, puo-
lesta tekemistä ja tehtävien liiallista helpottamista kannattaa välttää, sillä oman 
osaamisen ja jaksamisen rajoja koettelemalla nuori haastaa itseään oppimaan. 

Vaikka esimerkiksi imurointi ei näyttäisi aluksi luonnistuvan, 
ei siivoamisessa kannata muuten antaa periksi helpommin 

kuin muidenkaan sisarusten kohdalla. 
On hyvä muistaa, että oma tapasi oppia ei ole vält-

tämättä nuorelle luonteva tai muuten sopiva. Usein 
oppimista helpottaa, että ohjeet annetaan usealla eri 
tavalla ja eri aisteja hyödyntäen. Ohjeita voi antaa sa-
nallisesti ja kuvien avulla, ja myös pyytämällä nuorta 
itse selittämään, mitä hän on kulloinkin tekemässä. 
Tällöin työvaiheet jäävät helpommin mieleen ja lä-

heinen voi itsekin varmistua siitä, että nuori on ym-
märtänyt asian oikein. Työtehtävien oppiminen voi vaatia 

useita toistoja, mutta kärsivällisyys palkitaan. Koti on turvallinen 
ympäristö harjoitella uusia asioita vailla pelkoa epäonnistumisesta.

Toisinaan pitää myös hyväksyä se, että nuori ei välttämättä opi kaikkea. 
Vaikka työelämässä arvostetaan yhä enemmän erilaisia moniosaajia, on tuetun 
työllistymisen kentällä löydetty toimivia keinoja myös kapea-alaisemman 
osaamisen hyödyntämiseen. Työhönvalmennuksessa voidaankin usein keskittyä 
juuri niiden taitojen hyödyntämiseen, jotka ovat työnhakijan omia vahvuuksia 
ja kiinnostuksen kohteita.
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Kotiympäristö ei suinkaan ole ainoa paikka työelämätaitojen opetteluun, vaan 
esimerkiksi harrastukset tai vapaaehtoistyö voivat olla taitojen harjoittamisen 
kannalta yhtä hyödyllisiä. Esimerkiksi ravintolapäivän tapahtuman järjestäminen 
sisältää suunnittelua ja organisointia, mikä on hyvä harjoitus kenelle tahansa.
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Ammatillista osaamista  
tuetulla oppisopimuksella

Työhön pääseminen ilman peruskoulun jälkeistä koulutusta on nykyään 
melko hankalaa. Suomessa ammattiin kouluttaudutaan ensisijaisesti 
hakeutumalla peruskoulun jälkeen esimerkiksi ammattiopistoon. Kehi-

tysvammaisten nuorten kohdalla vaihtoehtoina kouluttautumiselle ovat yleensä 
ammatillisen tutkinnon suorittaminen ammattiopistoissa tai erityisammattiop-
pilaitoksissa. Erityisoppilaitoksissa tehdään henkilökohtainen opiskelun jär-
jestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), jonka mukaan opinnot etenevät.  
Ammatilliseen perustutkintoon johtavan lähiopetuksen rinnalla on kuitenkin 
muitakin vaihtoehtoja ammatillisen osaamisen hankkimiselle. Voisiko tutkinnon 
tai tutkinnon osan suorittaminen onnistua vaihtoehtoisella, työelämälähtöisem-
mällä tavalla?

Oppisopimuskoulutuksessa pääosa opinnoista järjestetään työpaikalla käytän-
nön työtehtävissä, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Oppisopimus pe-
rustuu määräaikaiseen työsuhteeseen ja tällöin opiskelija saa työehtosopimuksen 
mukaista palkkaa.  Oppisopimuksella voi opiskella pääsääntöisesti samoihin amma-
tillisiin tutkintoihin kuin oppilaitoksissakin. Tuettu oppisopimus on tarkoitettu niil-
le, jotka tarvitsevat kokonaisvaltaista ohjausta ja tukea. Ennen tuetun oppisopimus-
koulutuksen alkamista  selvitetään henkilön kehittämishaasteet ja vahvuudet niin 
opiskelussa kuin työpaikalla. Henkilön voi olla mahdollista osallistua työkokeilu- 
jaksolle, jonka aikana sekä työantaja että henkilö voivat varmistua, onko ala- 
valinta ja työ oikeanlainen. Tuetulla oppisopimuksella voi opiskella koko tutkin-
non tai tutkinnon osia. 

Tuetussa oppisopimusopiskelussa oleellista on työhön-
valmentajan vahva tuki niin teoriaopinnoissa kuin 
työpaikallakin. Tuettua oppisopimuskoulutusta eri 
vammaisryhmille, lähinnä lievästi kehitysvammaisil-
le, on kokeiltu ja järjestetty Suomessa vuodesta 2009 
alkaen ammatillisten erityisoppilaitosten ja oppi- 
sopimustoimistojen toimesta.
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Kenelle tuettu oppisopimusopiskelu sopii?

”Tuettu oppisopimusopiskelu vaatii henkilöltä muun  
muassa motivaatiota, itsearviointikykyä sekä käsitystä  
työelämän realiteeteista ja reunaehdoista:  
velvollisuuksista ja vastuista. 

Työtehtävien ja opiskelujen yksilöllisellä räätälöinnillä  
päästään onnistuneeseen lopputulokseen. Työnantajan  
tarpeiden ja henkilön omien toiveiden tulee kohdata. 

Työhönvalmentajan tukea tarvitaan erityisesti tuetun 
oppisopimuksen suunnitteluvaiheeessa ja työkokeilujen 
aikana. Työhönvalmentaja auttaa mm. hakuprosessissa 
(lomakkeet, aikataulut). Oppisopimuksen aikana työhön-
valmentaja on ollut mukana näyttöihin valmistautumisessa 
sekä työohjeiden laadinnassa työpaikalla. Tuettu oppi- 
sopimusprosessi vaatii pitkäjänteisyyttä, ja byrokratian  
joustamattomuus on osoittautunut toisinaan haasteelli- 
seksi. Aidolla yhteistyöllä ja yksilöllisellä suunnitelmalla 
päästään kuitenkin hyvään lopputulokseen!”

Minna Kaipainen  
työhönvalmentaja/hanketyöntekijä  
TALLI-hanke, Puustellin Tuki ry./RAY
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Harjoittelujaksoilta sopivasti haastetta

Oletteko joskus keskustelleet siitä, kuinka paljon nuori oikeastaan tietää 
omasta haaveammatistaan tai siitä, osaako hän arvioida sen soveltu-
vuutta itselleen? Eri ammattien toimenkuvia voi olla vaikea hahmottaa 

ennalta ilman omakohtaista kokemusta. Erityisen vaikeaa tämä ennakointi voi 
olla kehitysvammaisille nuorille, joiden tiedot työelämästä ovat yleensä niukem-
pia kuin muilla. Työelämävalintojen tekeminen on aina helpompaa, mikäli työ-
tehtäviä pääsee kokeilemaan käytännössä. Siksi peruskoulussa ja ammatillisissa 
oppilaitoksissa järjestetyt työelämän tutustumisjaksot ovatkin näille nuorille 
erityisen tärkeitä. Harjoittelun aikana heidän on mahdollista nähdä, mitä alalla 
työskentely vaatii ja missä he voisivat itse vielä kehittyä jäljellä olevan opiskelun 
aikana. Samalla ammatti ja sen toimintaympäristö tulevat tutummiksi ja konk-
reettisemmiksi.

Osa kehitysvammaisista opiskelijoista päätyy harjoittelemaan työtehtäviä joko 
omaan oppilaitokseen tai toimintakeskukseen. Tällainen selkeä ja turvallinen ym-
päristö ei kuitenkaan yleensä ole verrattavissa työelämän vaatimuksiin. Nuorelle 
ei tällöin myöskään tarjoudu mahdollisuutta kohdata uutta työyhteisöä, mikä 
on oleellinen osa työelämään tutustumista. Siksi tavoitteeksi voi olla hyvä asettaa 
ulkopuolisen harjoittelupaikan saaminen.

Läheiset voivat auttaa nuorta harjoittelupaikan etsimisessä, ja siitä voi tulla 
lopulta molempia opettava yhteinen projekti. Monet työnantajat suhtautuvat 
myönteisesti työharjoittelijoihin, etenkin opiskelijoihin. Opintoihin liittyvästä 
työharjoittelusta ei koidu heille kuluja ja he saavat lisäkäsiä työpäiviin sekä mah-
dollisesti keikkatyöläisiä tai kiireapulaisia myöhemmin käytettäväksi. Niinpä 
työnantajiin kannattaa olla rohkeasti yhteydessä – kuka tietää vaikka onnistunut 
työharjoittelu poikisi myöhemmin työpaikan. 

Harjoittelupaikkaa hakiessa kannattaa kertoa omasta osaamisesta konkreet-
tisten esimerkkien avulla. Vaikka työnantajalla ei olisikaan tarjolla harjoittelu-
paikkaa, voi sellainen muodostua, kun työnhakija itse kuvaa, mitä voisi tulla 
työpaikalle tekemään. Samalla on hyvä tilaisuus keskustella nuoren toiminta- 
rajoitteista ja siitä, miten niistä kannattaisi kertoa työnantajalle sekä muulle työ- 
yhteisölle. Kaikkien haasteiden kuvaaminen ei luultavasti ole tarpeen, mutta työn 
tekemiseen vaikuttavissa asioissa kannattaa totutella olemaan mahdollisimman 
realistinen ja rehellinen.
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Harjoittelupaikka voi löytyä yllättävän helposti, 
kun sen etsimiseen otetaan mukaan omaa lähipiiriä. 
Jokaisella on oma sosiaalinen verkosto, johon kuuluu 
esimerkiksi työtovereita, sukulaisia, naapureita ja harras-
tuskavereita. Myös heillä on omat verkostonsa, joten voimat ja 
verkostot yhdistämällä harjoittelupaikka saattaa löytyä arvaamattomalta taholta. 

Kannattaa kokeilla myös sosiaalisen median voimaa. Sosiaalisen median 
kanavissa julkaistaan paljon työpaikkailmoituksia, mutta yhtä lailla sitä voi 
käyttää työnhakuun. Uutiskynnyksen on ylittänyt parikin työllistymistarinaa, 
joissa vanhempien laittaman Facebook-ilmoituksen avulla heidän nuorensa 
onnistui saamaan työharjoittelupaikan tai työpaikan. Sosiaalisen median myötä 
 myös työnhaun muodot ovat muuttuneet, ja esimerkiksi videohakemukset voi-
vat olla joidenkin kohdalla hyvä keino tuoda omaa osaamista ja etenkin persoo-
nallisuutta esiin. Videohakemuksen voi tehdä yksinkertaisimmillaan itse omalla 
älypuhelimella ja sen voi lähettää työnantajalle sosiaalisen median kanavien kaut-
ta tai sähköpostin liitteenä.

Työharjoittelupaikkaan voi päästä kiinni myös erilaisten teemapäivien kautta. 
Esimerkiksi Job Shadow Dayn ideana on ”varjostaa” työntekijää yhden päivän 
ajan ja siten tutustua työtehtävään ja työpaikkaan. Vaikka päivän ideana on työ-
tehtävän seuraaminen, työnantajat voivat myös antaa pieniä työtehtäviä varjos-
tajalle, jolloin työhön pääsee konkreettisemmin sisälle. Päivän aikana nuori saa 
vahvistusta sille, kiinnostaako kyseinen ala häntä ja selkeyttä siihen, mitä kaikkea 
työnkuvaan voi kuulua. Työpaikalle Job Shadow Day taas on kevyt tapa kokeilla 
kehitysvammaisen ihmisen kanssa työskentelemistä, sillä päivän kokeilu ei sido 
mihinkään. 

Kaikista harjoitteluista on hyvä pyytää kunnollinen todistus, jossa on luetel-
tuna työtehtävät ja mahdollisesti sanallisesti niistä suoriutuminen. Työnantajat 
saattavat suhtautua positiivisesti myös siihen, että kirjaatte itse harjoitteluun 
kuuluneet työtehtävät, jolloin työnantajan tehtäväksi jää niistä arvion kirjoitta-
minen. Kaikki saadut todistukset on syytä säilyttää, sillä niiden avulla työnhakija 
voi osoittaa osaamisensa ja aiemman työkokemuksensa tuleville työnantajille.
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Pohdi ja tohdi

Miettikää yhdessä perheenjäsenten kanssa yksi tai kaksi ammattia, jotka 
kiinnostavat nuorta ja joihin liittyviä tehtäviä hän osaa tehdä. Kirjoit-
takaa se tai ne paperille, omille kohdilleen. 

Sen jälkeen käykää läpi puhelimissanne olevia yhteystietoja samalla miettien, 
mitkä yhteystiedoista olisivat niitä, joihin voisit ottaa yhteyttä, jos tarvitsisit lisä- 
tietoa tai etsisit työtä kyseiseltä alalta. Kirjoittakaa nimet ja puhelinnumerot 
työtehtävän alle. 

Harjoituksen päätyttyä rohkaistu soittamaan löytyneille kontakteille ja kysy 
heiltä vinkkejä. Samalla voi vaihtaa muutkin kuulumiset! 

Tehtävä 1 Tehtävä 2
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Työllistymistä ja osallisuutta  
edistävä toiminta uudistuu

Työllistymistä ja osallisuutta edistävää toimintaa on toisinaan kritisoitu 
siitä, että palvelunkäyttäjien työllistymispyrkimyksiä ei ole tuettu riittä-
västi. Liian yksinkertaisina toistuvien työtehtävien on pelätty hidastavan 

taitojen kehittymistä tai aiheuttavan jopa työtaitojen taantumista. Myös henki-
nen kynnys lähteä toimintakeskuksesta ulkopuolisiin töihin on saattanut nousta 
liian suureksi etenkin useita vuosia kestäneiden toimintakeskusjaksojen jälkeen.

Työtoimintakeskukseen jääminen voi toki olla myös henkilön oma ja pe-
rusteltukin valinta. Moni viihtyy työtoimintapaikan sosiaalisessa ympäristössä 
ja nauttii esimerkiksi erilaisista alihankintatöistä. Toisinaan on kuitenkin hyvä 
varmistua, ettei tilanteeseen olla vain ajauduttu, koska palvelunkäyttäjä ei ole 
tietoinen muistakaan vaihtoehdoista.  Olisiko hänen mahdollista kokeilla jotain 
muuta? Onko hänen kanssaan keskusteltu siitä, mitä palkkatyön tuettu tavoitte-
leminen hänen kohdallaan tarkoittaisi?

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta (KVANK) on pyrkinyt puut-
tumaan tilanteeseen kokoamalla keväällä 2016 laatukriteerit työllistymistä ja 
osallisuutta edistävälle toiminnalle. Laatukriteerien tarkoituksena on tukea pal-
veluntuottajia kehittämään omaa toimintaansa aiempaa laadukkaammaksi. Li-

säksi ne helpottavat toimintakeskusten kriittistä arviointia, kun 
palveluja koskeva valinnanvapaus jatkossa laajenee. Kritee-

rien avulla voidaan arvioida sitä, missä määrin palve-
lunkäyttäjä saa tukea mm. valintojen ja suunnitelmien 
tekemiseen, muutoksiin ja siirtymävaiheisiin sekä am-
matillisiin opintoihin ja työhön pääsemiseen.  

Laatukriteereiden tarkoitus on lisätä palvelunkäyt-
täjien mahdollisuuksia osallistua palvelujen suunnit-
teluun, kehittämiseen, seurantaan ja arviointiin. Eri-
tyisen tärkeää on kehitysvammaisten ihmisten omien 

tavoitteiden esiin tuominen. Tässä myös läheiset voivat 
tarvittaessa olla tukena. Etsitäänkö työtoiminnalla vielä mah-

dollisesti sopivaa suuntaa työelämään vai joko hän voisi siirtyä kohti 
työnhakua työhönvalmennuksen tukemana?

Jos töiden hakeminen ei tunnu ajankohtaiselta, niin osallisuutta edistävät 
toiminnat tarjoavat mahdollisuuden harjoitella erilaisia taitoja yhdessä oman  
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vertaisryhmän kanssa. Uusien ihmisten tapaamista voisi puolestaan kokeil-
la esimerkiksi harrastusten tai vapaaehtoistoiminnan kautta. Samalla vapaa-
ehtoistoiminta voi tarjota monen kehitysvammaisenkin ihmisen kaipaamaa 
merkityksellistä tekemistä ja mahdollisuuden olla hyödyksi yhteiskunnassa. 
Laatukriteereiden tavoitteena on, että jokaisen työtaidot, motivaatio ja työllisty-
mismahdollisuudet tulisivat arvioiduksi ja työkyky tulisi käyttöön.

Laatukriteereihin voi tutustua  
tarkemmin osoitteessa:  
http://verneri.net/yleis/osallisuuden-ja-tyon-laatukriteerit
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Asumisen ja työn harjoitteleminen  
yhtäaikaisesti voi aiheuttaa haasteita

Monilla paikkakunnilla kehitysvammaisille ihmisille on nykyään onnek-
si tarjolla monenlaisia asumisen vaihtoehtoja. Näiden soveltuvuutta 
arvioitaessa otetaan huomioon heidän avun, hoidon, ohjauksen ja 

tuen tarpeensa päivittäisessä elämässä. Eri vaihtoehtojen puntaroimiseen onkin 
hyvä käyttää riittävästi aikaa, sillä onnistunut asumismuoto voi vaikuttaa myös 
muihin elämän osa-alueisiin.

Oikeanlaisen asumismuodon löytyminen on oleellista etenkin työelämän 
näkökulmasta. Liian vaativan asumismuodon mukanaan tuomat haasteet voivat 
heijastua työpaikalle ja ilmetä esimerkiksi lyhytjänteisyytenä ja sitoutumisen vai-
keutena. Pienistäkin arjen haasteista voi seurata suurempia ongelmia, jos esimer-
kiksi nuoren vaikeus noudattaa työaikoja johtuu siitä, että hän ei saa riittävästi 
tukea aamuherätyksiin. Tuen tarpeen havaitseminen varhaises-
sa vaiheessa ennaltaehkäisee ongelmien eskaloitumista. 

Asumiseen liittyvät haasteet voivat liittyä esimer-
kiksi liian suuren vastuuseen, koti-ikävään tai vie-
raiden ohjaajien ja tuntemattomien naapureiden 
läsnäoloon. Ennen muuttoa olisi hyvä sopia muut-
tajan, vanhempien ja palveluntuottajan kesken mi-
ten ja kenelle nuorta tuetaan ilmaisemaan erilaisia 
tuen tarpeitaan tai pulmiaan. Myös muista yhteis-
työn tavoista on hyvä sopia etukäteen.
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Läheiset voivat olla avuksi  
työhönvalmennuksessa

Työhönvalmennus on monelle tarpeellinen palvelu palkkatyötä tavoitelles-
sa. Työllistyminen työhönvalmentajan tuella on prosessi, johon lähdetään 
yhdessä laaditulla sopimuksella ja suunnitelmalla. Työhönvalmentaja 

tukee työllistyvää henkilöä muun muassa valmentamalla työelämään liittyvissä 
asioissa ja etsimällä sopivaa työtä. Työpaikan löydyttyä työhönvalmentaja opastaa 
sekä työllistyjää että työnantajaa työsuhteen aloittamiseen liittyvissä asioissa ja 
työtehtävien opettelussa.

Mikäli nuorta kiinnostaa työnhaku, kannattaa olla yhteydessä kunnan vam-
maispalveluihin ja kysyä mahdollisuutta työhönvalmennukseen. Työhönval-
mennuksen saatavuus kuitenkin vaihtelee ainakin tällä hetkellä kunnittain. Jos 
kotikunnassa ei ole tarjolla työhönvalmentajan palveluja, kannattaa vammaispal-
veluista tiedustella, voisiko joku muu tukihenkilö olla avuksi työnhaussa. Yksi 
vaihtoehto on hakeutua TE-toimiston palvelujen piiriin ilmoittautumalla työn-
hakijaksi. Tukea voi hakea myös TE-palvelujen TYP:istä (Työllistymistä edistävä 

monialainen yhteispalvelu), josta myös henkilöt, joilla on erityisen 
tuen tarpeita, voivat saada tukea työnhakuun.

Mikäli työhönvalmennuksen asiakkaaksi pääsee, siitä 
kannattaa ottaa kaikki irti. Yhteistyötä työhönvalmen-

tajan kanssa helpottaa, jos työnhakuun liittyvät asia-
kasta koskevat taustatiedot ja asiakirjat ovat työhön-
valmentajan saatavilla. Monesti työhönvalmennus 
aloitetaan kuitenkin hyvin niukoilla taustatiedoil-
la. Aiemmat koulu- ja työtodistukset saattavat olla  
lyhytsanaisia tai puutteellisia – mikäli niitä on edes 
säilytetty. Kaikki tieto ei myöskään välttämättä  

kulkeudu muutosten mukana, jos esimerkiksi työhön-
valmentaja vaihtuu matkan aikana.

Läheinen voi olla apuna siinä, että työhönvalmentaja saa 
riittävästi tietoa nuoren työtaidoista, aiemmasta kokemuksesta ja 

kiinnostuksen kohteista. Yksinkertaisin tapa lähteä liikkeelle on laatia esimerkiksi 
lista työelämään liittyvistä ominaisuuksista, joiden on kotona tai arjessa huoman-
nut sujuvan. Mitä työtehtäviä tai askareita nuori pystyy tekemään itsenäisesti, 
kenenkään auttamatta tai neuvomatta? Mitä tehtäviä hän pystyy tekemään vain 
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pienellä, ajoittaisella ohjauksella? Voiko joidenkin työtehtävien suorittamiseen 
liittyä pelkotiloja, kuten korkean paikan kammo tai ahdistuminen suurten ih-
misjoukkojen keskellä? Asioiden listaamisessa on hyvä olla realistinen, omien 
arvailujen tai ennusteiden esiin tuominen ei ole niinkään hyödyksi.

Muista kuitenkin, että nuori päättää itse, kuinka sinä voit osallistua työhön-
valmennukseen ja mitä tietoja voit työhönvalmentajalle luovuttaa.

Työhönvalmennus

Työhönvalmennus on tukimuoto, jossa työhön-
valmentaja auttaa työnantajaa löytämään sopivan 
työntekijän ja työntekijää löytämään sopivan työn. 
Työhönvalmennus käynnistyy, kun kehitysvammai-
nen henkilö haluaa työllistyä palkkatöihin.

 Työhönvalmentaja tutustuu työnhakijaan ja etsii 
tämän kanssa sopivia työtehtäviä sekä harjoittelee 
siten samalla työnhakutaitoja. Työtehtävän löydyt-
tyä työhönvalmentajasta on tukea muun muassa 
työsuhdeneuvotteluissa, työtehtävien oppimisessa, 
työyhteisöön tutustumisessa sekä työsuhteeseen 
liittyvissä muissa asioissa. 

Työhönvalmentajan tuki ei toki lopu työpaikan 
löydyttyä tai perehdytyksen päätyttyä, vaan jatkuu 
niin pitkään kuin on tarpeen. Yleensä tuki vähenee 
sitä mukaan, kun työntekijä pääsee sisälle uuteen 
työpaikkaan ja työtehtävään, mutta työhönvalmen-
taja on aina kutsuttavissa paikalle uusien tilantei-
den tai kysymysten ilmaannuttua.

Lisätietoja työhönvalmennuksesta:  
www.kehitysvammaliitto.fi, www.verneri.fi  
tai www.taidoistatyopoluiksi.fi 
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Mieti yhdessä nuoren kanssa

Työhönvalmennuksessa suunta voi löytyä helpommin jos asiakas tunnistaa 
omat tarpeensa ja tavoitteensa ja osaa kertoa niistä valmentajalle. Nuoren 
työelämähaaveita tai -tavoitteita voi lähteä purkamaan esimerkiksi seu-

raavien kysymysten avulla. Nämä asiat nousevat taatusti esille työhönvalmennuk-
sessa, joten nuoren on hyvä pohtia niitä jo varhaisessa vaiheessa. 

Mitkä asiat ovat minulle tärkeitä? Mitkä ovat vahvuuksiani?

Mitä tavoitteita haluan  
saavuttaa nopeasti?

Mitä tavoitteita haluan  
saavuttaa tulevaisuudessa?
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Työmotivaatio syntyy  
työlle asetetuista merkityksistä

Monet asiat motivoivat meitä työntekoon. Karkeasti voidaan ajatella, 
että työn teolle on löydettävissä sekä ulkoisia että sisäisiä motivaatio- 
tekijöitä. Ulkoisia motivaatioon vaikuttavia tekijöitä ovat muun muas-

sa työstä saatava palkka, työolot ja työyhteisö. Sisäisiä motivaatiotekijöitä sen si-
jaan ovat esimerkiksi koettu työn merkityksellisyys, mahdollisuus kehittyä työssä 
sekä saada vastuuta ja tunnustuksia. Vaikka palkka ja työyhteisöön kuuluminen 
ovat tärkeitä motivaation lähteitä, usein juuri sisäiset motivaatiotekijät lisäävät 
työhön sitoutumista. Edellä mainitut motivaatiotekijät ovat yhteisesti jaettuja ja 
kaikille tuttuja, mutta niiden merkitys jokaiselle painottuu eri tavoin. Kaikkien 
motivaatio heilahtelee ja jokainen meistä joutuu välillä miettimään työn merki-
tystä omassa elämässään.

Suurin osa meistä tuntee työhön kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet. Ym-
märrämme, että työstä saatava palkka on korvaus tehdystä työstä, ja työsuhdetta 
turvaavat useat lait ja sopimukset. Työsuhteen solmittuamme sitoudumme sa-
malla tekemään työn huolellisesti ja ahkerasti sekä noudattamaan työnantajan 
ohjeita ja työaikoja. Motivaatioon liittyy vahvasti vastuunottokyky ja työhön 
sitoutuminen. 

Monen kehitysvammaisen ihmisen on vaikea nähdä ero palkkatyön ja  työ- ja 
päivätoiminnan välillä. Työ- ja päivätoiminta ovat sosiaalipalvelua, jonka käytön 
tarve määritellään jokaisen kohdalla erikseen. Työn vaatimuksiin sitoutumista 
voi vaikeuttaa se, että kehitysvammainen henkilö ei välttämättä itse ymmärrä, 
millainen harppaus palkkatyöhön siirtyminen itse asiassa on. 

Monet työtoiminnoissa käyvät kehitysvammaiset ihmiset puhuvat mielellään 
töissä käymisestä, mikä voi tuoda heille tärkeän kokemuksen mm. yhdenvertai-
suudesta ja aikuisena olemisesta. Kuitenkin niiden henkilöiden kohdalla, jotka 
saattaisivat jatkossa pyrkiä työllistymään, kannattaisi vähitellen alkaa tehdä eroa 
oikean työn ja työtoiminnan välille. Vastaavasti varsinaisen palkan sekä sosiaa-
lihuollon maksaman korvauksen, eli työosuusrahan erottaminen voi joskus olla 
tärkeää, jotta kehitysvammainen henkilö voi paremmin hahmottaa omia valin-
tojaan työelämän suhteen. 

Palkkatyössä vapaapäiviä ei saa pitää yhtä vapaasti kuin työtoiminnassa ja 
työpaikan toimintatapoja pitää muutenkin noudattaa säntillisemmin. Töihin on 
mentävä, ellei ole kipeänä tai poissaolosta ole muuten sovittu työnantajan kanssa. 
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Joskus näiden asioiden hahmottaminen voi vaikeutua myös kehitysvammaisen 
työntekijän lähipiirin toimesta. Työnantajien kertoman mukaan joskus saattaa 
käydä esimerkiksi niin, että työntekijälle sovitaan yllättäen päiväretkiä työaikojen 
kanssa päällekkäin. Tai sitten toimintakeskuksesta saattaa yllättäen tulla ryhmä 
vierailijoita kehitysvammaisen työntekijän työpaikkaan tutustumaan.  

Valintojen tekemistä ja motivoitumista voi kuitenkin oppia, ja läheisiltä tullut 
tuki on tässäkin erityisen tärkeää. Työsuhteesta seuraavasta vastuusta 
voi kertoa nuorelle vaikkapa miettimällä yhdessä, mitä siitä seu-
raa työyhteisössä, jos yksi henkilö jättää menemättä töihin. 
Monessa työpaikassa hommat kasaantuvat ja kiire yllät-
tää, kun työntekijän poissaoloon ei ole voitu reagoida 
hyvissä ajoin.

Toisen motivoiminen on vaikeaa, ja kestävä motivaa-
tio lähteekin henkilöstä itsestään. Voit miettiä yhdessä 
nuoren kanssa alla olevia asioita, jotta opitte tunnista-
maan, mikä häntä motivoi.

MIKÄ MOTIVOI?

• Kiinnostaako ja innostaako itse työ?  
Ovatko työtehtäväsi sellaisia, mistä nautit?  
Pääsetkö tekemään sellaisia asioita, jotka tuovat sinulle iloa  
(esim. muiden auttaminen)?

• Tarjoaako työ onnistumisen mahdollisuuksia?  
Onko työ sopivan haastavaa?  
Pääsetkö hyödyntämään omaa koulutustasi ja taitojasi työssä?

• Saatko vaikuttaa työhösi?  
Voitko halutessasi vaihtaa vaikkapa työjärjestystä?  
Kenen kanssa voit keskustella jos haluat muutoksia työtehtäviisi?

• Näetkö oman työpanoksesi merkityksen?  
Hahmotatko, mitä seuraa jos et mene töihin?  
Pidätkö omaa työtäsi tärkeänä?
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Realismia ja vaihtoehtoja ammatinvalintaan

Jotkin ammatit ovat nuorten silmissä erityisen kiinnostavia ja houkuttelevia, 
vaikka kyseiset alat eivät olisikaan itselle kovin tuttuja. Trendialojen suosi-
minen näkyy muun muassa siinä, että esimerkiksi tilahuollon tehtäviin on    

         yhä vaikeampi löytää työntekijöitä, vaikka monella on käytynä alan koulutus 
ja työkyky olisi alalle riittävä. Unelma-ammatiksi voi valikoitua täysin erilainen 
työ kuin mihin on hankittu koulutus.

Oletko keskustellut nuoren kanssa siitä, mistä hänen työelämään liittyvät 
unelmansa kumpuavat? Jos hän haluaa esimerkiksi kampaajaksi, mikä on saanut 
hänet tavoittelemaan juuri sitä ammattia? Kiinnostaako häntä kyseinen ammatti 
kokonaisuudessaan vai esimerkiksi kampaamo työympäristönä?

Unelmia saa olla, mutta realististen tavoitteiden asettamisessa voidaan tarvi-
ta läheisten tukea. Ei ole välttämättä järkevää kannustaa tavoittelemaan lentä-
jän työtä, mutta aiheesta keskustelemalla voi selvittää mitkä ovat juuri ne asiat 
lentäjän työssä, jotka kiinnostavat nuorta. Onko lentokenttä työympäristönä 
kiinnostava vai kiinnostavatko erilaiset kulkuneuvot ja matkustaminen? Voisiko 
jossain muussa työssä päästä näiden itseä kiinnostavien asioiden pariin? Näiden 
motivaation lähteiden tunnistaminen helpottaa muiden kiinnostavien ammat-

tien tunnistamista.
Jos nuori on kiinnostunut vaikkapa töistä lounas- 
ravintolassa, voi hänen kanssaan miettiä, mitä kaikkea 

työ edellyttää. Kuinka oma kunto kestää seisomatyötä, 
kuinka kovassa hälinässä voi keskittyä työn tekemiseen, 
millaisia laitteita työssä joutuu käyttämään. Mitä jos 
menisitte yhdessä nuoren kanssa asiakkaaksi kiinnos-
tavaan ravintolaan ja tarkkailisitte, mitä kaikkea työn-
tekijät siellä tekevät ja pohditte mihin tehtäviin omat 

taidot yltäisivät.
Kerro nuorelle, että useimmilla unelmatyöhön pääse-

minen vie aikaa ja siinä on erilaisia vaiheita. Useimmat meistä 
joutuvat välillä tekemään vähemmän kiinnostavia töitä päästäksemme askeleen 
lähemmäs sitä, mikä oikeasti kiinnostaa. Onko oma työurasi ollut suoraviivai-
nen? Auttaisiko oman työhistoriasi jakaminen nuorta ymmärtämään työuralla 
etenemisen monivaiheisuutta?

Kun työhön liittyvistä haaveista keskustellaan tarkemmin, voidaan myös ha-
vaita, että unelmat eivät välttämättä olekaan omia, vaan kiinnostus jotain alaa 
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kohtaan on herännyt sisaruksen tai kaverin esimerkistä tai jonkun muun hen-
kilön asettamista odotuksista. Näin herännyt kiinnostus ei ole hyvä lähtökohta 
työhön sitoutumiselle, joten on tärkeää saada nuoren omat toiveet kuuluviin.



26



27

Välillä on hyväksi epäonnistua

Epäonnistumiset ja vastoinkäymiset kuuluvat kaikkien elämään ja se on 
vain hyväksyttävä. Ne voivat olla mittaluokaltaan hyvinkin erilaisia; kah-
vinkeitto ei suju kun on ostanut liian pieniä suodatinpusseja, sovitut ta-

paamiset unohtuvat ja sen myötä suunnitelmat muuttuvat, työkokeilu ei johda 
palkkatyösuhteeseen. 

Tärkeää on se, kuinka vastoinkäymisiä käsitellään ja mitä niistä opitaan. Epä-
onnistumisen jälkipuinnissa on tärkeää olla nuoren tukena ja auttaa asettamaan 
asia oikeisiin mittasuhteisiin: olivatko sen seuraukset korjattavissa 
tai aiheuttiko se edes mitään harmia.

Oleellista on myös palata siihen, mitä tilanteesta 
on opittu. Miten toimin jatkossa, jottei sama vir-
he toistu? Olisinko voinut ennaltaehkäistä virheen? 
Ratkaisuja ei kannata kertoa itse suoraan, vaan aut-
taa nuorta löytämään ne itse. Mikäli työkokeilu on 
päättynyt pettymykseen, palaute ja kokemukset on 
tärkeää käydä rauhassa läpi työpaikalla ja sen jälkeen 
vielä yhdessä sillä tavalla kuin tarvetta on.

Rohkaise kehitysvammaista ihmistä uskomaan  
itseensä, taitoihinsa ja kykyynsä onnistua, jotta hän uskal-
taa toimia aktiivisesti ja tehdä itselleen tärkeitä asioita. Läheisen 
rooli tukijana muuttuu elämän eri nivelvaiheissa, mutta työtä hakevalle on hyvä 
kertoa, että olet aina lähellä tukemassa ja auttamassa, jos on tarve.

Voitte keskustella esimerkiksi siitä, kuinka tehdä hyviä valintoja, miten puo-
lustaa itseään ristiriitatilanteissa, milloin kannattaa kysyä muiden apua tai miten 
arvioida jonkin asian lopputulosta. Kerro myös, että itsensä kehittämisen vuoksi 
on hyvä ottaa välillä myös riskejä. Sanotaan, että ihminen epäonnistuu vasta 
kun lakkaa yrittämästä. Siksi kannattaa olla sinnikäs. Konkreettisilla esimerkeillä 
keskustelusta muodostuu hyödyllinen työllistymisen tukemisen näkökulmasta. 
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Rinnalla kulkien

Kehitysvammaisten ihmisten työllistyminen palkkatyöhön on Suomessa 
vielä vähäistä. Viime vuosina on kuitenkin otettu harppauksia oikeaan 
suuntaan. Monet kehitysvamma-alan edunvalvontajärjestöt ja työhön-

valmentajat nostavat äänekkäästi esiin avotyösuhteiden epäkohtia ja peräänkuu-
luttavat kehitysvammaisille ihmisille samanlaisia työsuhteita kuin muillekin – 
muun muassa näkyvien kampanjoiden avulla. Uudisraivaustyö on siis jo aloitettu 
ja tulevaisuus näyttää työllistymisten suhteen hiukan valoisammalta. 

Kaikkien työelämäpolut ovat erilaisia. Askel, joka yhdellä kestää kuukauden, 
saattaa toisella viedä vuosia. Harvoin polulla pääsee etenemään niin kuin on 
suunniteltu, olipa suunnitelmat tehty miten hyvin tahansa. Polun risteyskohdis-
sa tulevat vastaan ehkä ne kaikkein kiperimmät kysymykset: uskallanko kokeilla 
jotain uutta vai pitäisikö jatkaa tutulla reitillä? 

Juuri näissä risteyskohdissa läheiseltä saatu tuki voi olla tärkeää. Läheinen 
joutuu pohtimaan, kuinka voisi tukea nuorta työnhakijaa kohti unelmaansa siinä 
tilanteessa, kun töiden tavoittelun lopputuloksesta ei ole varmuutta. Läheinen 
tekisi monesti erilaisia ratkaisuja, kuin mitä nuori itse haluaa. Vaikka nuorta 
halutaan tukea itsenäistymään, päätöksenteon tilanteissa läheinen voi kuitenkin 
auttaa siinä, että kaikki tarpeelliset näkökulmat tulevat huomioiduiksi. Nuori voi 
tarvita tukea realististen tavoitteiden asettamisessa ja keinojen tunnistamisessa 
niiden saavuttamiseksi. 

Harvan reitti unelmatyöhön on suoraviivainen, ja työllistymisen polulla voi 
tulla vastaan kohtia, joissa ainut vaihtoehto on palata takaisin aiempaan pistee-
seen. Niissäkin tilanteissa tulisi muistaa, että kaikki elämänkokemukset onnis-
tumisineen ja pettymyksineen kerryttävät nuoren valmiuksia tehdä päätöksiä ja 
aitoja työelämään liittyviä valintoja tulevaisuudessa. 

Kaikki meistä hyötyvät työurallaan rinnallakulkijoista ja mentoreista, vinkeis-
tä ja verkostoista. Otetaan kaikki keinot käyttöön!
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Muistiinpanot



Taidoista työpoluiksi -projekti (2013–2017)  
on kehitysvammaisten henkilöiden työllistymistä  

edistävä projekti, jota rahoittaa  
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). 
 Projektin aikana nostetaan esiin kehitysvammaisten 
ihmisten työllistymistä estäviä ja edistäviä tekijöitä 

sekä lopputuotoksena kootaan toimintamalli  
työllistymisen edistämiseksi.


