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Job Shadow Day 
pähkinänkuoressa

Mikä?
Job Shadow Day on päivä, jolloin huomio 

kohdistetaan sopivaan työhön.   
 

Missä?
Missä tahansa, missä on sopiva ja mieleinen työ. 

Työn seuraajat varjostivat vuonna 2015 töitä 
kirjastossa, kahvilassa, teatterissa, päiväkodissa, 
kampaajalla, lossilla, musiikkiopistossa, tallilla, 

painotalossa, uutistoimistossa, ruokakaupassa, 
kuljetusyrityksessä, musiikkistudiossa, vaate- 
myymälässä, oppilaitoksessa, kukkakaupassa, 
ravintolassa, bensa-asemalla, senioritalossa, 
pieneläinpolikliniikalla ja lahjamyymälässä.

Miten?
Työn seuraaja saa päivän ajan tutustua 

unelmatyöhön, jonka löytämiseen hän on 
saanut ohjausta ja apua. Työnantaja auttaa näin 

hänen matkaansa työelämään. 

Milloin?
Yhteiseurooppalainen Job Shadow Day 

järjestetään vuonna 2016 
keskiviikkona 27.4.  

Miksi?
Monen ihmisen kyvyt jäävät elämän- 

tilanteen, sairauden tai vamman  varjoon.  
Job Shadow Day on päivä, jolloin kyvyt 

ovat rajoitteita tärkeämmät.

Sopiva työ 
– hyvä startti



 

Työn seuraaminen 
 Työn seuraaminen auttaa mieleisen ja sopivan   

 työn löytämisessä.

 Henkilökohtainen apu työnhaussa on aina   
 tehokkaampi kuin automatisoitu palvelu. Toimijat  
 auttavat työn seuraajia sopivan työn haussa sekä  
 yhteyksissä työnantajiin.

 Työn seuraaja oppii, miten työ todellisuudessa   
 tehdään ja pystyy arvioimaan, onko tämä   
 hänen unelmatyönsä. 

 Työnantaja kantaa sosiaalista vastuuta antamalla  
 kiinnostuneelle henkilölle mahdollisuuden   
 tutustua työpäivään valitussa työssä.

 Erityisesti nuoret hyötyvät siitä, että saavat nähdä, 
 miten kiinnostavaa työtä tehdään. Tieto siitä, mitä  
 tahtoo ja mihin pystyy, motivoi työnhakuun  
 ja opintoihin. Työn seuraamisen tarkoitus ei ole   
 välitön palkkasuhde, vaan auttaa matkalla   
 työelämään.

 Yritykset ja järjestöt saavat näkyvyyttä työlleen   
 paremman ja monipuolisemman työelämän   
 puolesta. Suomi on täynnä tekemättömiä töitä!

 Aktivera resurser jakaa tietoa siitä, missä työn   
 seurantaa järjestetään ja kuka antaa siihen   
 mahdollisuuksia. Vuonna 2015 työtä seurattiin   
 seitsemällä alueella, Pietarsaaresta Porvooseen.

 Vates-säätiö vakuuttaa työn seuraajat  
 Job Shadow Day -päivän ajan.

 Job Shadow Day auttaa osatyökykyisiä 
 henkilöitä löytämään työn. 

 Päivä perehdyttää työelämän vaatimuksiin  
 ja tarjoaa uusia yhteistyömahdollisuuksia  
 paikallisille toimijoille ja viranomaisille. 
 
 Yritys näyttää, miten uusi työntekijä otetaan  

 osaksi työyhteisöä. Työn seuraaja saa   
 tuntumaa sujuisiko unelmatyö häneltä.  

 Job Shadow Day on päivä, jolloin keskitytään  
 vahvuuksiin eikä rajoitteisiin. Työn seuraajan  
 kokemus helpottaa myös TE-toimiston   
 asiantuntijoita laatimaan hänelle sopivan  
 työllistymissuunnitelman.

 Job Shadow Day toteutuu paikallisten  
 toimijoiden ja työnantajien yhteistyössä  
 ja Vates-säätiön tuella.

 Toimijat ovat mm. oppilaitoksia, työpajoja,  
 vammaisjärjestöjä, työllistämisyksiköitä,  
 yhdistyksiä, kansalaisjärjestöjä ja viran- 
 omaisia. Työnantaja osallistuu esim. ilmoitta- 
 malla ottavansa vastaan työn seuraajan.

 Sinunkin yrityksesi tai järjestösi on   
 tervetullut osallistumaan. 

Lue enemmän: jobshadowday.fi

Job Shadow Day

 Job Shadow Day on päivä työnhakijoille, joiden  
 elämäntilanne, sairaus tai vamma vaikeuttaa työllistymistä.  
 
 Tarkoitus on muuttaa asenteita ja näyttää, että myös   

 osatyökykyinen henkilö voi olla täysin työkykyinen hänelle   
 sopivassa työssä.  

 Joka kuudennella henkilöllä on toimintarajoite. Jotkut   
 ovat ohimeneviä toiset pysyviä, jotkut vähäisiä toiset   
 vakavia.

 Ajan mittaan meistä kaikista tulee enemmän tai vähemmän  
 osatyökykyisiä, kun ikä tuo meille toimintarajoitteita  
 ja erityistarpeita, jotka on huomioitava. 

 Suurin osa henkilöistä, joilla on toimintarajoite,  
 ovat töissä. Useammat olisivat, ellei heidän  
 kykynsä jäisi erityistarpeiden varjoon. 

 Job Shadow Day tukee monipuolisemman ja tehokkaam-  
 man työelämän sekä paremman työilmapiirin kehitystä.  

 Muuttamalla asenteitamme muutamme maailmaa.

Ehkä juuri Sinä tarjoat työnhakijalle  
mahdollisuuden seurata unelma- 
työtä päivän ajan?

Yhteiseurooppalainen Job Shadow Day 
järjestetään vuonna 2016 keskiviikkona 27.4.


