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ESIPUHE

T

ämän julkaisun tarkoituksena on antaa erilaisia näkökulmia tuettuun
työllistymiseen. Samalla lukijalle avautuu tilaisuus tutustua tuetun työllistymisen ideologiaan ja mahdollisuuksiin työllistää vajaakuntoisia ja

heikossa työmarkkina-asemassa olevia ihmisiä tukihenkilön, työhönvalmentajan tuella. Julkaisussa on useiden asiantuntijoiden kirjoituksia, jotta lukijalle muodostuisi kokonaisvaltainen kuva tuetun työllistymisen menetelmästä ja
käyttötarkoituksesta. Lisähaasteen tuetun työllistymisen käytölle työvoimahallinnossa antaa ammatillisen kuntoutuksen työhönvalmennuspalvelun perustuminen ostopalveluihin.
Kirjan luvut artikkeleineen pyrkivät antamaan monipuolisen ja todellisuutta vastaavan kuvan tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen monipuolisuudesta ja joustavuudesta. Julkaisu on rakennettu siten, että jokainen artikkeli sisältää kirjoittajan jäsennyksen mukaisesti kaikki asiaan liittyvät näkökulmat.
Lukija voi siis valita itselleen mielekkään kokonaisuuden, johon palaa aina uudelleen tai tutustua teokseen pala palalta.
Julkaisua on työstetty työryhmässä, jonka puheenjohtajana on toiminut kehittämispäällikkö Leena Sariola VATES -säätiöstä; muina jäseninä kehittämispäällikkö Liisa Metsola Keskuspuiston ammattiopistosta, vammaisten työ- ja
päivätoiminnan päällikkö Tuula Poikonen Helsingin sosiaalivirastosta, johtaja
Esko Karjalainen Espoon työvoiman palvelukeskuksesta sekä projektipäällikkö
Pauliina Lampinen ja tutkija Pasi Ylipaavalniemi VATES -säätiöstä. Sihteerinä
on toiminut Eija Andelin VATES- säätiöstä. Kiitän työryhmää aktiivisesta ja sitoutuneesta työskentelystä julkaisun toteuttamiseksi.
Artikkelien kirjoittajiksi on kutsuttu työryhmän jäsenten lisäksi kehittämispäällikkö Marianne Kivelä Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymästä, joh-
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tava työvalmentaja Marita Kokkonen Helsingin sosiaalivirastosta, työvalmentaja Kirsi Kotonen ja toimitusjohtaja Mirja Laine Laptuote-säätiöstä, työvalmentaja Jukka Laitila Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisesta yhdistyksestä, lehtori Vuokko Lammintausta Keskuspuiston ammattiopistosta, ylitarkastaja Pentti
Lehmijoki työministeriöstä, suunnittelija Eija Tuutti Helsingin työvoimatoimistosta, työvalmentaja Jenny Vironen Helsingin sosiaalivirastosta sekä kehittämiskonsultti Ellen Vogt VATES -säätiöstä. Lämpimät kiitokset kaikille kirjoittajille
hyvästä yhteistyöstä ja ansiokkaista artikkeleista, joita ilman tätä opasta ei olisi
olemassa. Kiitokset myös kommenteista julkaisun viimeistelyvaiheessa kaikille
osallisille.
Kirjaa ovat olleet mukana työstämässä vt. toimittaja Heikki Manninen ja tiedottaja Outi Lindroos VATES -säätiöstä. Kiitän heitä arvokkaista kieliasun kommenteista ja korjauksista. Julkaisun valokuvat ovat VATES -säätiön kuva-arkistosta.
Kirjan tuottamisen on rahoittanut Raha-automaattiyhdistys.
Lopuksi toivon, että lukija pystyy tämän julkaisun avulla hahmottamaan
tuetun työllistymisen menetelmän tai oikeastaan ideologian, monet mahdollisuudet ja toteuttamismuodot, jotka joustavat yksilöllisesti asiakkaan toiveiden
ja tarpeiden mukaan.
Helsingissä 25. marraskuuta 2005

Leena Sariola
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1.
Johdanto
Leena Sariola

J

okaisella ihmisellä on perustuslain mukaan oikeus työhön. Kun vammaisjärjestöt ovat lähteneet kehittämään vammaisten ja vajaakuntoisten työllistymistä, tavoitteena on ollut lisätä vammaisten osuutta työelämässä, osana

työvoimaa. Etenkin nyt 2000-luvun alussa ja työvoimapulan uhatessa kaikkien
kansalaisten työpanosta tarvitaan. Suomen väestön ikääntyessä ja suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle jokaisella, jolla on vähänkin työkykyä ja työhaluja
jäljellä, on oma tarpeellinen osansa tehtävänä työelämässä. Tällaisia henkilöitä ovat vammaiset, vajaakuntoiset ja muut vaikeasti työllistyvät. Heidän kuntoutuksensa ja valmennuksensa avoimille työmarkkinoille ja osaksi aktiivista
työvoimaa vaatii monenlaisia toimenpiteitä ja yhteiskunnan panostusta. Tuettu
työllistyminen on yksi uusista työllistämisen tukimenetelmistä, jota käyttämäl-
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lä vaikeasti työllistyvällä henkilöllä on parempi mahdollisuus työllistyä kuin
pelkästään taloudellisia kannusteita käyttämällä. Tuettu työllistyminen on uudenlainen mahdollisuus ammatilliseen kuntoutukseen. Siinä asiakas kuntoutuu työkykyiseksi osaavaksi työntekijäksi suoraan työpaikalla.
Samanaikaisesti kun ennusteiden mukaan on syytä varautua työvoimapulaan,
työttömyys on edelleen korkea. Vuonna 2004 vajaakuntoisia työttömiä työnhakijoita on ollut 67 000 työministeriön tilastojen mukaan. Edelleen työministeriön
tilastotietojen mukaan huhtikuussa 2005 pitkäaikaistyöttömiä oli noin 73000 ja
työttömiä yhteensä 165 000. KELA:n tilastojen mukaan työmarkkinatukea saavia
henkilöitä oli 137 500 ja vammaistukea saavia henkilöitä 12 000.
Tuettu työllistyminen tarkoittaa yksinkertaisesti työllistymistä palkkatyösuhteeseen avoimille työmarkkinoille työhönvalmentajan tuen avulla. Työhönvalmentaja on asianmukaisen koulutuksen saanut ammattihenkilö, joka yksilöllisesti ja räätälöidysti saattaa henkilön työelämään ja tukee häntä, työnantajaa ja
työyhteisöä vielä työllistymisen jälkeenkin varmistaakseen työssä pysymisen.
Vuoden 2003 alusta lähtien laki julkisesta työvoimapalvelusta on antanut
työvoimahallinnolle mahdollisuuden ostaa ammatillisena kuntoutuksena työhönvalmennusta enintään 60 päivää kerrallaan. Lain tarkoittama työhönvalmennus on nimenomaan tuetun työllistymisen menetelmän mukaista työhönvalmennusta. Se on prosessiluonteinen ja kolmivaiheinen palvelukokonaisuus,
jossa henkilökohtainen tuki mahdollistaa työllistymisen. Työvoiman palvelukeskukset ja yhteispalvelupisteet voivat tarjouskilpailun jälkeen sopia työhönvalmennuspalvelujen ostamisesta palvelujen tuottajan kanssa käyttäen ns. puitesopimusmenettelyä. Työministeriön ja VATES -säätiön keväällä 2005 tekemän
kyselyn perusteella palvelua on ostettu hyvin varovasti ja määrällisesti vähän.
Siitäkin huolimatta, että palveluiden ostajien mielestä lähes puolet heidän asiakkaistaan tarvitsisi kyseistä palvelua.
Tämän oppaan tarkoituksena on avata palveluprosessia sekä työhönvalmennuspalveluiden ostajille että rahoittajille; mitkä ovat tuetun työllistymisen
ideologian keskeiset peruspilarit, mitä eri elementtejä siihen voi kuulua, miten
yksilöllistä se saattaa olla, mitä ohjaus tai valmennus tarkoittaa sekä miten pitkäjänteistä työtä tuloksellinen työ vaatii.
Tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen kohderyhmiä ovat eri tavoin
vammaiset, vajaakuntoiset ja vaikeasti työllistyvät. Kuka tahansa työnhakija, joka
tarvitsee normaalia enemmän henkilökohtaista ohjausta ja tukea työllistyäkseen
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ensi kertaa tai uudelleen avoimille työmarkkinoille, voi olla tuetun työllistymisen
palveluiden asiakas. Työhönvalmennuspalveluja tuottavat ja niitä myyvät erityistyöllistämisen yksiköt, esimerkiksi monipalvelukeskukset ja yksityiset säätiöt.
Tässä oppaassa tarkastellaan työhönvalmennusta neljän asiakkaita lähettävän tai palvelua toteuttavan tahon näkökulmasta. Palveluja voivat tarjota ammatilliset oppilaitokset, erityistyöllistämisen yksiköt tai kuntien sosiaalitoimi.
Nuori ammatillisessa koulutuksessa opiskeleva henkilö saattaa tarvita työllistymisensä tueksi yksilöllistä ohjausta ja tukea, jota työhönvalmentaja voi palveluillaan antaa. Toisen siirtymävaiheen on todettu onnistuvan parhaiten silloin,
kun opiskelijaa on suunnitellusti tukemassa opettajan lisäksi myös työhönvalmentaja palveluineen jo työssäoppimispaikkoja etsittäessä. Työvoimahallinto
voi ostaa työhönvalmennuspalveluita ammatillisena kuntoutuksena vajaakuntoisille ja vaikeasti työllistyville asiakkailleen esimerkiksi silloin, kun työttömänä ollut asiakas kokee olevansa erilaisten työllistymistä tukevien toimenpiteiden jälkeen valmis työllistymään avoimille työmarkkinoille. Myös kunta voi
toimia työhönvalmennuspalveluiden ostajana erityistyöllistämisen yksiköiltä
tai tuottaa niitä itse.
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2.
Tuetun työllistymisen
menetelmä ja sen
kehittyminen
Leena Sariola

Yhdysvaltalaisesta suomalaiseksi malliksi
Tuettu työllistyminen (Supported Employment) on alkuaan kehitetty Yhdysvalloissa lähinnä kehitysvammaisten työllistämiseksi avoimille työmarkkinoille.
Siellä menetelmä on sisältynyt kehitysvammalakiin (Developmental Disabili-
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ties Act) vuodesta 1984 alkaen ja on vakiintunut yhdeksi työllistämisohjelmaksi
(Saloviita ym. 1997). Yhdysvalloista menetelmä on levinnyt Eurooppaan, jossa
Irlanti ja Hollanti ensimmäisinä maina ottivat menetelmän käyttöönsä 1990-luvun alkupuolella. Tuettu työllistyminen levisi myös Suomeen Euroopan Sosiaalirahaston työllisyysohjelmien tukemana Suomen liityttyä Euroopan Unioniin
vuonna 1995.
Tuettu työllistyminen tarkoittaa vammaisen tai muuten heikossa työmarkkina-asemassa olevan henkilön työllistymiseksi kehitettyä tukimenetelmää, jonka
avulla ohjataan työllistymään avoimille työmarkkinoille. Sen peruselementtejä
ovat tavanomainen palkkatyösuhde avoimilla työmarkkinoilla ja tukihenkilön
henkilökohtainen, yksilöllisesti räätälöity tuki. Tuettu työllistyminen on vaihtoehto perinteiselle ammatilliselle kuntoutukselle. Tuetussa työllistymisessä henkilöä kuntoutetaan aidossa työympäristössä suojatun työpaikan, esimerkiksi
työkeskuksen sijasta. Erityisenä piirteenä on työhönvalmentajan tuen jatkuminen työpaikalla myös henkilön työllistymisen jälkeen. Työhönvalmentaja tukee
työntekijää säilyttämään työpaikkansa ja avustaa myös koko työyhteisöä tai sen
esimiehiä työntekijän tarvitsemissa erityistilanteissa. Periaatteessa työhönvalmentajan tuki työpaikalla voi jatkua niin kauan, kuin asiakas sitä tarvitsee.
Tuetun työllistymisen kansallisessa palvelustandardissa on määritelty tuetun työllistymisen toiminnan ideologia ja arvoperusta:
Tuetun työllistymisen tavoitteena on lisätä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden
ammatillista ja sosiaalista elämänlaatua takaamalla heille yhdenvertaiset oikeudet
työhön avoimilla työmarkkinoilla, normaalipalkkaan, jatkuvaan tukeen ja sitä kautta
täysivaltaiseen osallistumiseen yhteiskuntaan (Puolanne ym. 2000).
Tuetun työllistymisen Euroopan verkosto EUSE on määritellyt tuetun työllistymisen linjaukset ja periaatteet, jotka pohjautuvat tuetun työllistymisen
ideologiaan ja nykyisiin toimintaympäristöihin.
Tuetulla työllistymisellä (Supported Employment) ymmärretään tuen järjestämistä
vammaisille, vajaakuntoisille ja syrjäytyneille ryhmille. Tuella turvataan heidän työllistymisensä palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille ja heidän työpaikkansa. Arvoina ja
periaatteina tuetun työllistymisen taustalla ovat yksilöllisyys, kunnioitus, itsemääräämisoikeus, valinnan vapaus, valtaistuminen, luottamuksellisuus, joustavuus ja esteet-
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tömyys palveluissa, liikkumisessa ja tiedottamisessa (European Union of Supported
Employment, 2005).
Tuettu työllistyminen on yksi työllistämisohjelmista, joilla Irlannissa ja
Britanniassa pyritään työllistämään vammaisia avoimille työmarkkinoille. Belgiassa ja Hollannissa tuetun työllistymisen ideologiaa käytetään ammatillisessa
kuntoutuksessa. Ruotsissa ja Norjassa tuettu työllistyminen on oma, erillinen
työllisyysohjelmansa työvoimahallinnon sisällä ja uusissa EU-maissa vammaisten ja vajaakuntoisten työllistyminen avoimille työmarkkinoille on jo nyt sisällytetty lainsäädäntöön. Uudet EU - maat ovat linjanneet vammaisten työllistämisen edistämisen avoimille työmarkkinoille muun muassa siksi, että näissä
maissa ei ole työkeskusperinteitä.

Selkeyttä tuetun työllistymisen terminologiaan
Tuetun työllistymisen kehittyminen on maakohtaisista erovaisuuksista huolimatta pohjannut varsin yhteneväiseen arvopohjaan. Tuetun työllistymisen menetelmän kehittymisestä johtuen erityistyöllistämisen toimialalla on kuntoutuksen, valmennuksen ja työllistämisen alueella paljon erilaisia ja osin, näkökulmasta riippuen, myös päällekkäisiä käsitteitä. Ne aiheuttavat jatkuvasti hämmennystä eri organisaatioiden ja toimijoiden välisissä keskusteluissa. Usein jopa
saman toimialan sisällä sama käsite saa eri merkityksen.
Myös tuettu työllistyminen on tuonut uusia käsitteitä sosiaalisen työllistämisen toimialalle. Käsitteitä selittävässä julkaisussa (Ylipaavalniemi ym. 2005)
tuetun työllistymisen palvelua ja prosessia kutsutaan tuetun työllistymisen työhönvalmennukseksi. Asiantuntijaa, joka ohjaa ja valmentaa asiakastaan tuetun
työllistymisen menetelmällä, kutsutaan työhönvalmentajaksi. Tämä erotuksena työvalmentajasta, joka valmentaa ja ohjaa asiakasta hänen työtehtävissään
työpajassa. Palveluohjaaja taas ohjaa asiakasta löytämään hänen tarvitsemansa
sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalvelut. Avotyö ja työkokeilu ovat toimenpiteitä, jotka edeltävät palkkasuhteista työllistymistä eivätkä sinällään täytä
tuetun työllistymisen määritelmää.
Erityistyöllistämisen toimijat ovat toivoneet jo pitkään käsiteviidakon selkiyttämistä. Valtakunnallinen Työpajayhdistys ja VATES -säätiö päättivät yhteistyössä yhdenmukaistaa toimialan käsitteistöä. Yhteistyönä syntynyt julkaisu si-
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sältää paljon lähekkäin ja vielä ehkä päällekkäin käytettäviä käsitteitä. Julkaisussa on pyritty selkeästi selittämään, mitä jokaisella käsitteellä kulloinkin tarkoitetaan.
Tämän oppaan liitteenä on tuettuun työllistymiseen liittyviä käsitteiden
määrittelyjä ko. julkaisusta (Ylipaavalniemi ym. 2005).

Tuetun työllistymisen vakiinnuttaminen
Suomessa menetelmää alettiin kehittää vuonna 1995 EU:n Horizon-ohjelmassa aluksi muun muassa VATES –säätiön hallinnoimassa STEPS-projektissa. Kymmenen viime vuoden aikana Suomeen on muotoutunut tuetun työllistymisen
malli, jossa työhönvalmentajan yksilöllinen, räätälöity tuki asiakkaalle on menetelmän keskiössä (job coach model). Muitakin tuetun työllistymisen menetelmiä projekteissa on aikaisemmin kehitelty. Esimerkkejä niistä ovat enklaavimalli ja alihankintamalli. Enklaavimallissa usean työntekijän ryhmä työskentelee
työhönvalmentajan ohjauksessa. Alihankintamallissa vajaakuntoisista koostuva
työntekijäryhmä työskentelee tavallisella työpaikalla esimerkiksi kokoonpanotehtävissä ja on työhönvalmentajan ohjauksessa. Nämä mallit eivät ole saaneet
kestävää jalansijaa ammatillisen kuntoutuksen menetelmänä.

Tuettu työllistyminen kohti valtavirtaa
Ensimmäisiä valtavirtaistamispyrkimyksiä ovat olleet tuetun työllistymisen projektien ja palveluiden sisällyttäminen kansalliseen työllisyysohjelmaan (NAP)
vuodesta 1998 alkaen. Useana vuonna kansallisessa työllisyysohjelmassa on
kannustettu tuetun työllistymisen palvelun käyttöön. Raha-automaattiyhdistys
ja työvoimahallinto ovat rahoittaneet useita tuetun työllistymisen hankkeita viimeisen kymmenen vuoden aikana. Projektien jälkeen paikallinen toiminta on
muuttanut muotoaan tai pikkuhiljaa lopahtanut valtavirtaistamispyrkimyksistä
huolimatta. Kuntien osallistuminen palveluiden ostamiseen tai omaan tarjontaan on edelleen vasta alkuvaiheessa, vaikka joissakin kunnissa ja kuntayhtymissä on jo olemassa hyviä ja varsin vakiintuneita käytäntöjä. KELA:n kanssa neuvotellaan tuetun työllistymisen työhönvalmennuspalveluista ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuutena.
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Vakiinnuttamisen edistämiseksi lakiin julkisesta työvoimapalvelusta saatiin
vuoden 2003 alusta lisäys, jonka mukaan työvoimahallinto voi hankkia ammatillisena kuntoutuksena työhönvalmennusta muusta palveluyksiköstä vajaakuntoisille ja vaikeasti työllistyville henkilöille. Työvoimahallinto voi hankkia työhönvalmennusta enintään 60 päivää. Lisäksi se voi hankkia julkisia työvoimapalveluja täydentäviä palveluita, joissa voidaan käyttää myös työhönvalmentajan palvelua (Laki julkisesta työvoimapalvelusta ja asetus julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista, 2002).
Laki ja sitä säätelevä asetus olivat suuri edistysaskel tuetun työllistymisen ja
työhönvalmentajapalveluiden vakiinnuttamisessa. Kuitenkaan pelkkä lain antama mahdollisuus palveluiden käyttämiseen ei ole kasvattanut käytettyjen palveluiden määrää. Työministeriö onkin ohjeistanut palveluiden ostajia laadukkaiden palvelujen hankkimiseen. Se suosittelee ostamaan palveluja sellaisilta
tuottajilta, joiden tuetun työllistymisen palvelut on auditoitu ja joiden työhönvalmentajat ovat koulutuksen saaneita asiantuntijoita. Tällä hetkellä arviolta
noin 50 työhönvalmentajaa työskentelee erilaisissa työhönvalmennusyksiköissä käyttäen työotteenaan tuetun työllistymisen menetelmää.
Uudesta palveluiden hankintamahdollisuudesta ja uudenlaisesta palveluista tarvitaan selkeitä pelisääntöjä sekä palveluiden tilaajille että niiden tuottajille. Ohjeistus ja prosessin läpivieminen käytännössä pitää olla myös selkeää, jotta tuetun työllistymisen menetelmää on valmius käyttää. Mahdollisuus hankkia
työhönvalmennuspalvelua on herättänyt kiinnostusta kummallakin osapuolella. Silti sitä on määrällisesti käytetty vasta vähän, vaikka laki on ollut voimassa
kohta kolme vuotta.
Tuetun työllistymisen projektien tulokset vakuuttivat rahoittajat siinä määrin,
että menetelmää ja sen käyttöönottoa on voitu edelleen kehittää ESR-rahoituksella. Kansallinen tuetun työllistymisen palvelustandardi ja siihen liittyvä auditointi on kehitetty tuetun työllistymisen palvelun tasapuolisen laadun takaamiseksi
vuonna 2000. Kehittämistyön tuloksena on syntynyt muun muassa tuetun työllistymisen asiantuntijakoulutus, TRADES-Diploma. Se on 18 opintoviikon koulutusohjelma, jota toteutetaan yliopistojen täydennyskoulutusyksiköissä. Tähän
mennessä yli 200 asiantuntijaa on suorittanut koulutusohjelman.
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Laatu tuetussa työllistymisessä
Euroopan Unionin työllisyyssuuntaviivojen mukaiseen Suomen työllisyyspolitiikan toimintasuunnitelmaan (NAP) vuonna 1998 kirjoitettiin, että tuetulle
työllistymiselle on sen vakiinnuttamiseksi yhdeksi työllistämisen menetelmäksi
laadittava laatukriteerit. VATES- säätiö sai tuetun työllistymisen menetelmän kehittäjänä ESR-rahoituksen toteuttaakseen kansallisen toimintasuunnitelman esityksen palvelustandardin kehittämiseksi. Tuetun työllistymisen palvelustandardi
valmistui projektityön tuloksena vuonna 2000.
Palvelun laadulla ymmärretään tuetussa työllistymisessä asiakaslähtöistä,
räätälöityä ja avointa toimintaa, jonka tavoitteen, tarkoituksen ja sisällön työnhakija ymmärtää ja johon hänellä on täysivaltainen mahdollisuus osallistua.
Työllistymiseen johtava laadukas toiminta perustuu sopimuksiin ja palveluprosessin turvallisuuteen sekä jatkuvuuteen. Lisäksi hyvä tuetun työllistymisen palvelu on sidoksissa toimintaympäristöönsä. Tuettu työllistyminen on laadukasta silloin, kun henkilöstö ja organisaatio järjestelmällisesti huolehtivat hyvän
palvelun kehittämisestä ja kun asiakkaan työllistymisprosessin eri vaiheet on
analysoitu ja kehitetty asiakastyytyväisyyttä vastaaviksi. Hyvin toimiva tuetun
työllistymisen palvelu edellyttää pätevää ja osaavaa henkilökuntaa, joka pystyy
viemään työllistyjän uraa mallikkaasti eteenpäin yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.
Palvelustandardin tarkoituksena on varmistaa, että tuotettu palvelu on laadukasta ja samanlaista riippumatta missä palvelua tarjotaan. Palvelustandardin kriteerien täyttymisen pitäisi olla edellytyksenä palveluiden tilaajille ostopäätöstä tehdessä. Palvelustandardi on myös työhönvalmentajan väline oman
työnsä kehittämiseen. Palvelustandardin käyttöottoon sisältyy ulkopuolinen
auditointi, jota palveluntuottajat ovat pitäneet erityisen tärkeänä, koska ulkopuolisilta asiantuntijoilta saadaan näin palautetta omasta työstä.
Työhönvalmentajalla voi olla kerrallaan 10 -16 asiakasta ja hänellä on ajantasainen ammatillinen koulutus. Laadukkaan työhönvalmennuksen takaa myös se,
että organisaatioissa huolehditaan järjestelmällisesti työllistyjien valinnasta ja vastaanotosta, tuen järjestämisestä, palvelun markkinoinnista, tulosten seurannasta,
yhteistyökokouksista ja palautekäytännöistä. Normaalina käytäntönä tulee olla
palvelusopimuksen tekeminen asiakkaan kanssa hänen tullessaan palveluun.
Työllistymisprosessin suunnittelu- ja sopimusvaiheessa työllistyjä ja eri or-
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ganisaatioita edustavat toimijat sitoutuvat kirjalliseen yhteistyösuunnitelmaan,
jonka sisällön he ovat ymmärtäneet. Se toteutuu muun muassa siten, että asiakas perehdytetään tuetun työllistymisen palveluideaan ja että palvelusopimuksessa on sovittu työllistymisen tapahtuvan yhdeksän kuukauden kuluessa.
Työllistymisen valmisteluvaiheessa työnantajan työvoiman tarve ja työllistyjän yksilöllinen osaaminen on soviteltu yhteen. Silloin työllistyjälle on tarpeen mukaan räätälöity sopivat työtehtävät ja työolot. Työllistyjälle laaditaan
myös yksilöllinen tuki- ja valmennussuunnitelma ja hänelle on järjestetty mahdollisuus kokeilla erilaisia työtehtäviä eri työpaikoissa.
Työllistymisen vaiheessa työsopimuksen tulee olla kaikkia osapuolia tyydyttävä ja sen on oltava alan työehtosopimuksen mukainen. On muistettava,
että työllistyjän on voitava olla työyhteisönsä täysivaltainen jäsen ja tyytyväinen
työhönsä. Työnantaja on tehnyt työsopimuksen työntekijän kanssa ja yhdessä
heidän kanssaan työhönvalmentaja on sopinut riittävän tuen määrästä sekä sen
laadusta ja kestosta.
Kaikkiin tuetun työllistymisen vaiheisiin kuuluu laadukkaassa palvelussa dokumentointi; kirjalliset suunnitelmat ja sopimukset sekä toimiva palautejärjestelmä.
Tuetun työllistymisen palvelu on auditoitu noin kymmenessä tuetun työllistymisen palvelua tarjoavassa erityistyöllistämisen yksikössä. Palvelustandardia kehitetään edelleen ja se elää koko ajan.
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3.
Työhönvalmennus
julkisen työvoimapalvelun lainsäädännössä
Pentti Lehmijoki

L

aissa julkisesta työvoimapalvelusta (1295/2002, 6 luku 13 §) on säädetty
vajaakuntoisia henkilöitä varten järjestettävästä ammatillisesta kuntoutuksesta, joka sisältää muun muassa työhönvalmennusta. Valtioneuvos-

ton asetuksella julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista (1346/2002,
4 luku 11 §) on säädetty siitä, että työhönvalmennusta voidaan järjestää työklinikan lisäksi muussa valmennusyksikössä vajaakuntoisen henkilön ja vaikeasti
työllistettävän työnhakijan työhönsijoituksen tukemiseksi. Työvoimatoimisto
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voi korvata muussa valmennusyksikössä järjestetyn työhönvalmennuksen enintään 60 valmennuspäivältä. Edellä mainitun asetuksen perustelujen mukaan
työhönvalmennuksena on tarkoitus hankkia nimenomaan työhönvalmentajien
palveluja, joiden avulla voidaan edistää vajaakuntoisen henkilöasiakkaan ja vaikeasti työllistettävän työnhakijan työhönsijoittumista yleisille työmarkkinoille.
Julkiseen työvoimapalveluun kuuluva työhönvalmennus voi kestää enintään 60 valmennuspäivää.
Työvoimatoimisto voi tarjouskilpailun jälkeen sopia työhönvalmennuspalvelujen hankinnasta palvelujen tuottajan kanssa käyttäen puitesopimusmenettelyä. Työvoimatoimisto voi käyttää suorahankintamenettelyä, jos työhönvalmennuspalvelujen hankinnan arvo on vähäinen. Työministeriö on ohjeistanut
15.4.2005 TE-keskusten työvoimaosastoille, työvoimatoimistoille sekä työvoiman palvelukeskuksille ja yhteispalvelupisteille antamassaan kirjeessä (Dnro
850/59/2005 TM) julkisten työvoimapalvelujen ja niitä täydentävien palvelujen
hankintaa.
Työvoimatoimisto laatii yhdessä vajaakuntoisen henkilön tai vaikeasti työllistettävän työnhakijan kanssa ammatillisen kuntoutuksen suunnitelman tai
työnhakusuunnitelman, jossa sovitaan työhönvalmennuksen järjestämisestä.
Työhönvalmennus voidaan suunnitella osaksi palvelukokonaisuutta, esimerkiksi osaksi vajaakuntoista henkilöä varten järjestettävää työkokeilua työpaikalla,
josta tehdään erikseen asianmukainen työkokeilusopimus. Työvoimatoimisto
tekee asiakkaan suostumuksella kirjallisen tutkimuspyynnön (päätös) työhönvalmennuksen järjestämisestä valmennusyksikössä. Työvoimatoimiston tutkimuspyynnössä todetaan työnhakijan työhönvalmennuksen yksilöllinen tarve ja
tavoitteet ja valmennuksen kesto.
Lähettäessään tutkimuspyynnön valmennusyksikölle työvoimatoimisto voi
pyytää nähtäväksi valmennusyksikön laatiman yksilöllisen valmennussuunnitelman, jossa otetaan huomioon työvoimatoimiston asettamat työhönvalmennuksen tavoitteet. Valmennussuunnitelma sisältää seuraavat vaiheet:
– suunnitteluvaiheen (työedellytysten ja -valmiuksien selvitys sekä
ammatillisen osaamisen kartoitus);
– työllistymisen valmisteluvaiheen (yhteydet työpaikkoihin työkokeilutai työharjoittelupaikan tai työpaikan saamiseksi); ja
– työllistymisvaiheen (työsuhteen solmiminen, työhönsijoituksen tuki
työpaikalla ja seuranta).
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Valmennusyksikkö järjestää valmennussuunnitelman mukaista työhönvalmennusta valmennusyksikössä ja/tai sen ulkopuolella työpaikalla. Valmennusyksikkö on vastuussa siitä, että asiakkaan työhönvalmennuksen eri vaiheista ja
tuloksista annetaan työvoimaviranomaiselle kirjallinen lausunto. Tämän jälkeen työvoimaviranomainen maksaa kyseiselle valmennusyksikölle työhönvalmennuksen kustannukset valmennuspäiviltä.
Seuraavat etuudet koskevat vajaakuntoista henkilöä tai vaikeasti työllistettävää työnhakijaa, joka osallistuu julkiseen työvoimapalveluun kuuluvaan työhönvalmennukseen:

Matkakustannusten korvaaminen
Julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista annetun valtioneuvoston
asetuksen (1346/2002) 4 luvun 10 §:ssä säädetään siitä, että asiakkaalle ja hänen saattajalleen voidaan maksaa muun muassa työhönvalmennuksen matkakustannusten korvauksena ne edestakaisen matkan kustannukset, jotka aiheutuvat matkasta asuinpaikkakunnalta tai asunnosta edellä mainittuihin palveluihin
ja takaisin. Asetuksen 1 luvun 3 §:n mukaan erikseen korvattavien matkakustannusten korvausperusteena on kilometrimäärä kerrottuna 0,15 eurolla. Erikseen korvattavat matkakustannukset ovat kuitenkin vähintään 1,50 euroa korvattavalta matkalta (vuonna 2005). Asetuksen 10 §:n 2 momentin mukaan matkakustannukset voidaan edellä mainitusta poiketen korvata myös oman auton
(valtion matkustussäännön kulukorvaus on 40 snt/km, saattajan osalta 1 snt/
km vuonna 2005) tai vuokra-auton käytöstä aiheutuvien kustannusten mukaan,
jos asiakas ei voi vammansa tai sairautensa takia käyttää yleisiä kulkuneuvoja tai
myös siinä tapauksessa, jos yleisiä kulkuneuvoja ei ole muutoin käytettävissä.
Ylläpitokorvauksia ei makseta, kuten työkokeilussa työpaikalla voidaan maksaa.
Asiakkaalle ja hänen saattajalleen voidaan maksaa edellä mainittujen matkakorvausten lisäksi valtion virkaehtosopimuksen matkustussäännön mukaista
päivärahaa, ateriakorvausta ja majoittumiskorvausta muun muassa käynnistä
valmennusyksikössä. Edellä mainittua päivärahaa, ateriakorvausta ja majoittumiskorvausta voidaan maksaa matkaan käytetyltä ajalta lukuun ottamatta sitä aikaa, jolta työvoimatoimisto korvaa henkilöasiakkaan ruokailu- ja majoitusmaksut suoraan työhönvalmennuspalvelujen tuottajille. Edellä mainitut korvaukset
maksetaan julkisen työvoimapalvelun erityistoimiin osoitetusta määrärahasta.
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Toimeentuloturva
Työhönvalmennukseen osallistuvalle vajaakuntoiselle tai vaikeasti työllistettävälle työnhakijalle maksetaan joko työttömyysturvaetuutta tai harkinnanvaraista
päivärahaa toimeentulon turvaamiseksi julkiseen työvoimapalveluun kuuluvan
työhönvalmennuksen ajalta.
Työttömyysturvajärjestelmän piiriin kuuluvan henkilöasiakkaan toimeentulo turvataan työhönvalmennuksen ajalta pääsääntöisesti työttömyysturvalla
tai työmarkkinatuella (työttömyysturvalaki 7 luku 2 mom.). Työmarkkinatukea
maksetaan siihen oikeutetulle henkilölle ajalta, jona hän osallistuu työhönvalmennukseen. Työvoimatoimisto antaa Kansaneläkelaitokselle TYPO-lausunnon
0E2. TYPO-lausunto 0E9 annetaan, kun työmarkkinatukeen oikeutetun henkilön työhönvalmennus päättyy ennen Kelalle ilmoitettua päättymispäivää tai jos
päättymispäivää ei ole ilmoitettu Kelalle toimenpiteen alkaessa. Työmarkkinatuki myönnetään ilman tarveharkintaa muun muassa siltä ajalta, jona henkilö
osallistuu julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoitettuun työhönvalmennukseen (työttömyysturvalaki 1290/2002, 9 luku, 5 §).
Työmarkkinatuen maksaa Kansaneläkelaitos. Työmarkkinatukea maksetaan työhönvalmennuksen ajalta, vaikka henkilöllä olisi voimassa korvaukseton määräaika. Työmarkkinatukea maksetaan työhönvalmennuksessa olevalle,
vaikka hänelle olisi asetettu työssäolovelvoite. Työmarkkinatukea voidaan maksaa myös odotusajalta ja ajalta, jolta alle 25-vuotiaalle ei makseta työmarkkinatukea ammatilliseen koulutukseen hakeutumattomuuden vuoksi (työttömyysturvalaki 7 luku, 2 ja 3 §).
Henkilöasiakkaalle voidaan maksaa työhönvalmennuksen ajalta toimeentulon turvaamiseksi päivärahaa julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista annetun asetuksen 4 luvun 12 §:n mukaisesti. Päiväraha on työttömyysturvalain mukaisen suurimman korotetun peruspäivärahan suuruinen. Päiväraha
on harkinnanvarainen etuus, jonka tarpeen työvoimatoimisto arvioi asiakkaan
toimeentulon kannalta. Päivärahaa toimeentulon turvaamiseksi ei kuitenkaan
myönnetä, jos asiakas saa tai on oikeutettu saamaan työttömyysturvalain nojalla täyttä työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea.
Päiväraha on veronalaista tuloa. Päivärahan myöntää henkilöasiakkaan hakemuksesta työvoimatoimisto. TE-keskus maksaa päivärahan julkisen työvoimapalvelun erityistoimiin osoitetuista määrärahoista.
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Vakuutusturva
Julkiseen työvoimapalveluun kuuluvassa työhönvalmennuksessa työklinikassa
tai muussa palveluyksikössä sattuneesta tapaturmasta tai saadusta ammattitaudista suoritetaan henkilöasiakkaalle korvaus valtion varoista samojen perusteiden mukaan, kuin tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) säädetään työtapaturmasta siltä osin kuin vahingoittuneella ei ole oikeutta vähintään saman suuruiseen korvaukseen muun lain perusteella. Valtiokonttori käsittelee korvauksen
suorittamista valtion varoista koskevan asian. Työministeriö järjestää työhönvalmennukseen osallistuville myös ryhmävastuuvakuutuksen.
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4.
Työhönvalmentaja
asiakkaan rinnalla
kulkijana
Tässä luvussa kuvataan tuetun työllistymisen työhönvalmennusprosessia, joka pohjautuu palvelun laadun varmistamiseksi kehitettyyn palvelustandardiin
(Puolanne ym. 2000). Tässä kuvattu esimerkki pyritään pilkkomaan mahdollisimman konkreettisiin osiin, jotta työhönvalmennusta voidaan mallintaa. Konkreettinen esimerkki perustuu Helsingin sosiaaliviraston tuetun työllistymisen
käytäntöihin ja se toimii eräänlaisena tienviittana työhönvalmentajalle.
Työhönvalmennuksen käytännöt muodostuvat yleensä paikallisesti ja riippuvat yleensä toimijoista. Prosessiin vaikuttavat usein; kuka on palvelun rahoittaja, mistä asiakas työhönvalmennukseen tulee ja millaiset hänen tarpeensa
työllistymisprosessissa ovat.
Vaikka asiakas olisi kuinka motivoitunut ja valmis työelämään, tarvitaan
usein kaikki seuraavassa esitellyt kolme prosessivaihetta, jotta työhönvalmennus onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla.
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Tuetun työllistymisen vaiheet
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Tuetun työllistymisen prosessi vaiheittain
Marita Kokkonen

1. vaihe: Tuetun työllistymisen suunnittelu ja sopimus
Asiakkaaksi ohjautuminen
Työhönvalmentajan asiakaskunta muodostuu niistä henkilöistä, jotka hakeutuvat palvelun piiriin. Kriteerinä asiakkuudelle on jonkinasteinen hankaluus omaehtoisessa työllistymisessä, kuten oppimisvaikeudet, kommunikaatiovaikeudet,
vammaisuus, sosiaaliset lähtökohdat tai pitkäaikaistyöttömyys.
Työhönvalmentajan asiakkaaksi hakeminen tapahtuu eri reittejä, jotka vaihtelevat työnhakijan henkilökohtaisen tilanteen mukaan. Asiakas saattaa itse ottaa yhteyttä tai yhteys voi tulla työkeskuksesta tai työvoimahallinnosta. Sosiaalityöntekijä tai opinto-ohjaaja/kuraattori/aineenopettaja voivat niin ikään ohjata asiakkaan palveluun tai hän voi tulla sinne kuntoutusohjaajan suosituksesta
tai vakuutuslaitoksen kautta.
Ensimmäisen kontaktin jälkeen sovitaan alkuhaastattelu, jolloin kartoitetaan asiakkaan työllistymistilanne. Haastattelun jälkeen sovitaan asiakkuudesta, mikäli työllistyminen on arvion mukaan realistista. Muutoin asiakas ohjataan takaisin lähettävälle taholle tai muun palvelun piiriin esimerkiksi hakeutumaan koulutukseen, kuntoutus- tai työkyvynarviointiin tai työharjoitteluun
työkeskukseen.
Pulmiakin on käytännössä ollut:
Joskus asiakkaiksi on ohjautunut henkilöitä, joiden riittämättömät valmiudet työhön ilmenevät vasta työpaikkahaastattelussa tai ensimmäisinä työpäivinä. Työhönvalmentaja tukee ja auttaa työllistymiskysymyksissä, mutta hän ohjaa asiakkaan niiden
viranomaisten luo, jotka hoitavat ja selvittävät esimerkiksi terveydenhuollon tutkimuksia, asumisen järjestelyitä ja toimeentuloturvan kokonaisuuden koordinoimista.

Työkyvyn kartoittaminen
Asiakkaan työkyvystä saadaan tietoa paitsi alkuhaastattelussa myös aikaisempien
työtodistusten tai työkyvyn kartoitusten perusteella. Työkyvyn kartoittaminen ta-
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pahtuu oikeassa työssä työkokeilujen avulla. Työkokeilu järjestetään mahdollisessa työllistävässä yrityksessä tai erilaisissa työkeskuksissa. Työhönvalmentaja seuraa harjoittelua tiiviisti. Hän on itse paikalla tai saa lähiohjaajalta konsultaatiota.
Työhönvalmentaja keskustelee sekä työnantajan että työllistyjän itsensä kanssa.
Työkyvyn kartoitukseen on olemassa erilaisia arviointimenetelmiä. Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö on aloittanut koulutuksen ja pilottikokeilun saksalaisesta Imba- ja Melba – arviointimenetelmästä. Menetelmän ideana
on kartoittaa työntekijän taidot ja verrata niitä työn vaativuuteen. Arviointiprosessissa on mukana työhönvalmentajia sekä muita työkyvyn arviointitietoja tarvitsevia ammattilaisia.
Pulmiakin on käytännössä ollut:
Joskus käytännön työssä työntekijän valmiudet ja työn vaativuus eivät kohtaa millään tasolla. Haastattelussa on saattanut tulla täysin väärä arviointi, työntekijältä
puuttuu työn tekemisen motivaatio tai haastattelussa ei ole ollut käytettävissä riittävää
taustatietoa.

Tukien ja etuuksien selvittäminen
Työhönvalmentajan tehtävänä on selvittää sekä työnantajan että työllistyjän oikeus erilaisiin tukiin ja etuuksiin. Mahdollisten tukien määrä ja muoto vaihtelevat
työllistyjän lähtötilanteen mukaan. Etuuksista ja tukimuodoista huolehtivat eri
tahot: työvoimatoimisto, KELA, kunnan sosiaalitoimi tai oppisopimustoimisto.
Jokaisen työllistyjän tilanne on yksilöllinen, joten tilanne on selvitettävä aina omana kokonaisuutenaan. Työllistyjä voi esimerkiksi saada tukea työharjoitteluun, työkokeiluun, työllistymiseen, asumiseen, matkakuluihin, opiskeluun
tai kuntoutusarvioon.
Työnantaja voi vajaakuntoisen tai muun vaikeasti työllistettävän henkilön palkatessaan saada työllistämistukea erilaisin kriteerein. Hän on tarvittaessa oikeutettu myös työolosuhteiden järjestelytukeen tai työhönvalmentajan palveluihin.
Pulmiakin on käytännössä ollut:
Virastoissa ei ole riittävästi ajanmukaista tietoa tai tiedot ovat virkailijoille uusia ja outoja. Joskus yksinkertaisenkin tiedon hankkiminen voi viedä aikaa kohtuuttoman kauan, koska työhönvalmentaja ei tavoita sitä virkamiestä, joka tietää asiasta.
Etuisuudet voivat olla riippuvaisia toisistaan, jolloin niiden yhteensovittaminen vaatii
aikaa. Suomen tietosuojalaki on melko tiukka, joten ennen asiakkaan asioihin tarttu-
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mista on huolehdittava asianmukaiset luvat kuntoon. Niiden puuttumisen ei haluaisi
turhaan viivästyttävän asioiden etenemistä.

2. vaihe: Työllistymisen valmistelu
Työn etsiminen, työnantajayhteyksien luominen
Mahdollisuuksia työn löytymiseen on paljon. Siksi työhönvalmentajan on kuljettava koko ajan tuntosarvet koholla. Tavallisimmat työn etsimistavat ovat lehti-ilmoitukset, internet ja työvoimatoimisto. Yritykseen voi myös soittaa ja puhua itsensä vierailulle, mikä on osoittautunut tehokkaaksi työtavaksi. Erilaisten
tilaisuuksien järjestäminen työnantajille tuo erinomaiset mahdollisuudet hyviin
kontakteihin. Tilaisuuksien järjestämisen tarkoituksena on toisenlaisen työllistymisväylän markkinointi. Tilaisuuden luonne voi olla esimerkiksi aamukahvikutsu, iltapäiväinfo, täsmätietoisku tai vaikka pikkujoulujuhla. Lisäksi tietoinen
julkisuus työhönvalmentajapalvelujen asialle lehdissä, TV:ssä tai erilaisissa yleisötilaisuuksissa tuo uusia kontakteja.
Ensimmäisen työnantajakontaktin jälkeen sovitaan yrityskäynti. Tutustumalla
yritykseen konkreettisesti paikan päällä saadaan selkeä kuva työmahdollisuuksista.
Yhdessä työnantajan kanssa suunnittelemalla työllistyminen onnistuu parhaiten.
Kannattaa muistaa, että työhönvalmentaja vaikuttaa omalla henkilökohtaisella persoonallaan työnantajayhteyden syntymiseen ja ylläpitämiseen. Työhönvalmentaja on koulutettu markkinoimaan ja myymään palveluitaan työnantajalle, jotta saadaan aikaan rakentava asiakkuussuhde.
Pulmiakin on käytännössä ollut:
Kiireinen tai asiasta tietämätön työnantaja saattaa vasta työnhakukysymykseen;
ei. Tätä ei pidä säikähtää vaan ystävällisesti selvittää mistä on kysymys. Usein kaikki
uusi on pelottavaa, joka on helppo torjua. Joissakin yrityksissä työ on kausiluontoista,
jolloin esitetään uudelleen yhteydenottotarjous yritykselle sopivampaan ajankohtaan.
Yrityksiltä kysytään nykyään työharjoittelupaikkoja sellaisina ajankohtina, jolloin
siellä ei ole mahdollisuutta työllistää. Tällaiset kiireiset ajankohdat on hyvä huomioida
ennalta. Näitä ovat mm. peruskoulujen TET -jaksot, jotka yleensä ajoittuvat loka-marraskuulle, lomakaudet ennen kesälomia ja joulusesonkia sekä tammikuu budjettivalmisteluineen.
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Työtehtävien sovittaminen asiakkaan taitoja vastaaviksi
Työpaikan löydyttyä on tärkeää huolehtia työn sujumisesta juuri niin kuin työnantajan kanssa on sovittu. Työnantajan ja työhönvalmentajan välisissä neuvotteluissa tehtävänä on tehdä selväksi heti alusta alkaen, että tavoitteena on palkkatyö asiakkaalle.
Työhönvalmentajan täytyy varata työllistymisprosessin alussa riittävästi aikaa
työllistyjän työtehtävien valmennukseen. Työhönvalmentajan keskeinen tehtävä on löytää mielekkäimmät työtavat ja ohjata niitä sekä organisoida tarvittavien tukitoimien ja -menetelmien järjestäminen. Työllistyjän lähtökohdista riippuen tarvittava tuki voi liittyä työolosuhteisiin esimerkiksi valaistukseen tai muihin
apuvälineisiin, työohjeisiin (esimerkiksi työohjeet on tehtävä kuvina), työpaikan
pelisääntöjen oppimiseen tai työmatkojen kulkemiseen. Ensimmäisten viikkojen
aikana selviävät työtä tehdessä pulmakohdat ja niihin etsitään ratkaisut.
Mikäli työnantaja joutuu tekemään muutoksia työympäristössä, hänellä on
mahdollisuus hakea työtehtävien järjestelytukea työvoimatoimistosta. Järjestelytukea työnantaja voi saada sekä henkilökohtaisen tukihenkilön palkkaamiseen että työpaikalla toteutettaviin työjärjestelyihin. Hakuprosessin työnantaja
voi toteuttaa työhönvalmentajan tuella.
Pulmiakin on käytännössä ollut:
Tämä prosessi saattaa viedä paljon aikaa, joten koko työllistyminen voi epäonnistua
ajan puutteen tai tehtävien suunnittelemattomuuden vuoksi. Joskus kaikesta etukäteissuunnittelusta huolimatta todelliset pulmat selviävät vasta konkreettisen työn alkaessa. Joskus
työntekijä ei muista tai hän ei ole halunnut kertoa omia rajoitteitaan haastattelussa.

Työyhteisön kouluttaminen/tiedottaminen
Työhönvalmentaja voi, yhdessä työnhakijan kanssa tai hänen luvallaan, kertoa
työnantajalle ja koko työyhteisölle asioita, jotka helpottavat arjen sujumista uusien työtovereiden kanssa. Työhönvalmentaja voi tarvittaessa selvittää koko työyhteisölle työllistyjän tilannetta ja tuen tarvetta. Usein työnantaja voi itse luontevasti
hoitaa tämän työpaikkakokouksessa. Työhönvalmentaja voi myös järjestää tietoiskuja, jotka on tarkoitettu useille työyhteisöille. Tiedottamistavalla ei ole merkitystä, mutta vammaisuudesta tai vajaakuntoisuudesta tietoa haluavien on saatava sitä asiallisesti. Kaikki työyhteisön jäsenet eivät halua tietää mitään erityistä. Heille
saattaa riittää, että vammainen työntekijä hoitaa tehtävänsä kuten on sovittu.
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Pulmiakin on käytännössä ollut:
Näin on joskus käynyt, ettei työnantaja ole ehtinyt kertoa asiasta työyhteisölle mitään. Työyhteisössä kaikki eivät tohdi kysyä vajaakuntoisuudesta, vaikka tarvitsisivat
tietoa. Työpaikalla voi aiheuttaa ihmetystä, miksi joku työntekijä ei tee samoja tehtäviä
mitä kaikki muut. Kaiken selvityksen jälkeenkin työyhteisössä saattaa olla muutama,
joka ei omista lähtökohdistaan voi ymmärtää tilannetta ja torjuva asenne heijastuu
kaikkeen työskentelyyn.

Työhönvalmennus ja harjoittelu
Työhönvalmentaja valmentaa työnhakijaa sekä työnhakuun että työssä vaadittaviin toimiin. Työnhaussa tukea saatetaan tarvita CV:n tekemisessä, työpaikkahakemuksen laatimisessa ja työhaastattelussa. Työhönvalmentaja voi tarvittaessa
toimia taustatukena myös varsinaisessa työhaastattelussa työpaikan löydyttyä.
Ennen palkkatyösuhdetta työntekijällä saattaa olla työkokeilu tai työelämänvalmennus joko työpaikalla tai työhönvalmennusyksikössä muuna työvoimahallinnon toimenpiteenä. Työhönvalmentajan tehtävänä on huolehtia siitä,
että työharjoittelu ilman palkkaa ei veny liian pitkäksi esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työnhakijoiden kohdalla.
Perehdytysvaiheessa työhönvalmentaja usein opettelee työtehtävät itse. Jatkossa työhönvalmentaja opastaa asiakastaan työtehtävissä, jolloin yrityksen
ammattihenkilöstön aika ei mene opettamiseen. He voivat paremmin keskittyä
omien tehtäviensä hoitamiseen. Tukea tarvitsevan työllistyjän tehtävien oppimiseen menee usein normaalia enemmän aikaa ja työhönvalmentaja on paikalla juuri tätä tehtävää varten. Työllistyjästä ja hänen työtehtävistään johtuen
myös valmennusmenetelmät ovat hyvin erilaisia. Jonkun asiakkaan kanssa tehdään alussa kaikki yhdessä, jollekin riittää sanallinen neuvo, toinen tarvitsee
kirjalliset ohjeet ja jollekin riittää vain työhönvalmentajan fyysinen läsnäolo
tietona siitä, että tuttua apua on saatavilla heti.
Pulmiakin on käytännössä ollut:
Työharjoitteluaikana työt sujuvat erinomaisesti. Kun harjoittelun päätyttyä ryhdytään neuvottelemaan palkkasuhteesta, ei työ ole työnantajan mielestä sujunutkaan
niin hyvin, että kyseinen työntekijä kannattasi palkata. Harjoitteluajalta on hyvä pyytää kirjallinen arvio, joka käydään läpi neuvotteluissa.
Joskus työharjoittelija tarvitsee pidemmän harjoittelun, jotta tehtävät alkavat su-
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jua. Häiriötekijöitä harjoitteluaikana saattaa olla työntekijän muissa henkilökohtaisissa asioissa tai muiden työntekijöiden pulmissa. Myös epäselvät ohjeet vaikeuttavat
orientoitumista työhön sekä liian monet, eri ihmisiltä tulevat vaateet. Siksi on tärkeää
sopia heti alussa työpaikalta yksi ihminen, joka antaa ohjeistuksen.

3. vaihe: Työllistyminen
Työsopimuksen tekeminen; palkan ja sosiaaliturvan
yhteensovittaminen
Tuetun työllistymisen tavoitteena on aina työsuhde. Tämä tarkoittaa, että kaikilla on samat oikeudet, mutta myös samat velvollisuudet. Työhönvalmentaja
antaa tukea myös työnantajalle. Molemmille osapuolille edullisen työsuhteen
solmimiseen tarvitaan usein sellaista tietoa asiakkaan sosiaaliturvaeduista, joita
työnantajan on työlästä lähteä selvittämään. Työhönvalmentaja setvii ja tutkii
kaikki työsuhteeseen liittyvät erityiskysymykset valmiiksi työnantajalle. Ennen
työsopimuksen tekemistä täytyy varmistaa, ettei asiakkaan toimeentulo huonone sen vuoksi, että hän ottaa työn vastaan. Toisaalta työhönvalmentajan kuuluu
selvittää myös kaikki työnantajalle kuuluvat yhteiskunnan antamat tuet.
Työsopimus edellyttää aina alakohtaista palkkaa. Silti myös työllistyjän tilanne määrittää lopullisen palkan suuruuden. Eläkkeellä olevan työllistyjän alakohtaista palkkaa joudutaan usein sovittelemaan tuntiperusteisen palkanmaksun avulla, jotta palkkatyön tekeminen ei poista työllistyjälle välttämättömiä sosiaaliturvaetuuksia. Mahdolliset työllistämistuet, asumistuet ja verotukseen liittyvät kysymykset täytyy niin ikään selvittää. Kokonaisuuden selvittyä eläkkeellä
olevan henkilön kanssa voidaan harkita myös eläkkeen lepäämään jättämistä.
Eläke voi lain mukaan olla lepäämässä yhteensä viisi vuotta. Tämän jälkeen täytyy arvioida, tarvitseeko vammainen tai vajaakuntoinen henkilö eläkkeensä takasin vai pystyykö hän taloudellisesti tulemaan toimeen omilla ansioillaan.

Sopimus jatkuvasta tuesta
Työhönvalmentajan palvelu on työnantajalle maksutonta. Jatkuvasta tuesta sovitaan yksilöllisesti työsuhteen syntymisen jälkeen yhdessä työnantajan kanssa.
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Tarkoituksena on tarvittaessa tukea työsuhteen säilymistä vaikeissakin tilanteissa
ja toimia työpaikan ulkopuolisena neuvonantajana.
Alkuvalmennuksen jälkeen sovitaan tukikäyntien tarkoitus ja ajankohdat.
Tukikäynneistä voidaan sopia ilmoitettavaksi etukäteen tai usein työhönvalmentaja vain tulee käymään työpaikalla. Tukikäyntien tarkoituksena on varmistaa, että asiat sujuvat kaikilla tahoilla kuten on sovittu. Toki työnantajalla on
oikeus ja velvollisuus ottaa yhteyttä heti, jos hän tarvitsee apua jonkin asian selvittämisessä. Jatkuvan tuen sopimus on voimassa niin kauan kuin on työsopimuskin. Myös työntekijällä on oikeus aina olla yhteydessä työhönvalmentajaan
kaikissa työllistymiskysymyksissään.
Pulmiakin on käytännössä ollut:
Työhönvalmentajan kalenteri on liian täysi, jolloin tukikäyntien väli venyy liian
pitkäksi. Työntekijän työtehossa voi tapahtua repsahdusta. Tukikäynteihin on varattava
riittävästi aikaa. Joskus tukikäynnillä työhönvalmentajalle kerrotaan kaiken olevan aina hyvin, kunnes jostain syystä yhtäkkiä kaikki onkin huonosti. Kun asiaa selvitetään
tarkemmin, ilmeneekin, ettei pulmista ole kehdattu kertoa aiemmin. Esimies ei välttämättä tiedä kaikkea käytännön työn sujuvuudesta, siksi palautteen kysyminen lähityöntekijältä on merkittävää. Alusta alkaen on tärkeää korostaa rehellisen palautteen
antamista puolin ja toisin.

Tuen vähentäminen
Työhönvalmentaja saattaa alkuun olla, asiakkaan niin tarvitessa, hänen kanssaan koko työvuoron ajan. Usein työhönvalmentaja varautuu tähän ensimmäisen viikon ajaksi, mutta työt alkavat yleensä sujua mukavasti jo parin päivän
kuluttua. Tukea aletaan asteittain vähentää usein siten, että työhönvalmentaja
tulee käynnistämään tehtävät ja lähtee sitten pois. Työntekijä voi myös aloittaa
työn itsenäisesti ja työhönvalmentaja tulee myöhemmin katsomaan kuinka työ
sujuu. Vähitellen tuki muuttuu vain käynneiksi työpaikalla noin kolmen – neljän viikon välein.
Työhönvalmentaja pyrkii löytämään työpaikalta työtoverin, joka on jatkossa työntekijän tukena työpaikan asioissa. Tämän lisäksi työhönvalmentaja käy
edelleen tukikäynneillä. Mikäli työntekijän työsuhde päättyy tai tilanne jostain
muusta syystä muuttuu, niin työllistymisprosessi aloitetaan alusta tai sitä jatketaan tilanteen vaatimalla tavalla. Työntekijä voi olla opiskelemassa, kuntoutuk-
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sessa tai muussa vastaavassa tilanteessa, jolloin varsinainen asiakkuus työhönvalmentajaan katkeaa. Tänä aikanakin työvalmentaja voi sovittaessa tehdä yhteistyötä kyseisten tahojen kanssa, esimerkiksi opiskelujen aikana HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) -neuvottelujen
puitteissa, vaikka tällöin ei ole kyse varsinaisesta asiakkuudesta. Työllistyjä voi
hakeutua uudelleen työhönvalmennukseen oman tilanteensa mukaan. Asiakkuussuhde työhönvalmentajaan säilyy niin kauan kun työntekijä näin haluaa.
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Näin se tapahtuu:

ONNISTUNEITA
TARINOITA

S

euraavassa kuvataan sellaisia asiakastapauksia, joiden kanssa työhönvalmentajat ovat työskennelleet tuetun työllistymisen menetelmällä. Kokemusten mukaan palvelusta hyötyvät parhaiten työkyvyttömyyseläkkeellä olevat

kehitysvammaiset, kehitysvammaiset, jotka eivät ole työkyvyttömyyseläkkeellä,
syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, autistiset aikuiset, pitkäaikaistyöttömät ja mielenterveyskuntoutujat sekä henkilöt, joilla on eriasteisia oppimisvaikeuksia.
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Työsuhteessa voi olla eläkkeelläkin
Marita Kokkonen

Herrasmiestyöntekijästä…
Ville oli ollut työkeskuksessa jo vuosia. Työkeskuksen työhönvalmentajat olivat
esittäneet Villelle useaan kertaan mahdollisuuden päästä töihin myös työkeskuksen ulkopuolelle. Mutta ei – hän tahtoi tehdä töitä työkeskuksessa: siellä oli
turvalliset ohjaajat, työkaverit ja hyvä ympäristö.
Villen työllistymispolku käynnistyi, kun työkeskukseen tuli uusi työhönvalmentaja. Hän oli kuullut Villestä ja päätti ottaa Villen työllistymisen sydämen
asiakseen. Työhönvalmentaja sai hyvin tukea työkeskuksen ohjaajilta, jotka
tunsivat Villen pitkältä ajalta. Yhdessä ideoitiin erilaisia pieniä työtehtäviä poiketen päivittäisistä alihankintatöistä. Ville kävi työparina Kallen kanssa pesemässä ikkunoita ja joitain muita avustavia töitä siivouksissa ja pienissä remonteissa. Työhönvalmentaja huomioi Villen ja Kallen erinomaiset työtaidot ja hyvän yhteistyön.
Työhönvalmentaja alkoi neuvotella molempien miesten kanssa mahdollisuudesta lähteä töihin johonkin yritykseen. Useiden vaiheiden jälkeen Kalle
ilmoitti, ettei halua töihin työkeskuksen ulkopuolelle. Yllättäen Ville vastasi innokkaasti, että hän voi kokeilla töitä muuallakin. Työhönvalmentajalla oli tiedossa siivoustyöpaikka eräässä kierrätyskeskuksessa. Ville ja työhönvalmentaja
kävivät tutustumassa työpaikkaan sekä työtehtäviin.
Ville aloitti työkokeilun aluksi kahtena päivänä viikossa. Työkeskus maksoi
työosuusrahaa. Työhönvalmentaja oli alussa neuvomassa ja tukemassa uusiin
tehtäviin. Villen työ sujui hyvin ja sopeutuminen työyhteisöön kävi nopeasti.
Siivoamista oli paljon ja Villen lisäksi tuli kaksi muuta työntekijää. Pian työnantajalta tuli pyyntö, että myös työpäiviä lisättäisiin.
Villestä oli tehtävien myötä kasvanut vastuullinen ja hyvin innokas työntekijä. Työkeskus ja erityisammattikoulun yksikkö järjestivät siivousalan täydennyskoulutuksen tuetussa työssä oleville henkilöille. Ville ilmoittautui omaaloitteisesti koulutukseen. Mies oli todella herännyt eloon ja huomannut maailman tarjoavan erilaisia mahdollisuuksia.
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... ammattilaiseksi
Media-alan työnantaja tarvitsi työntekijää ja hän oli ollut yhteydessä työhönvalmentajaan. Työhönvalmentaja ja ohjaajat pohtivat Villen mahdollisuutta ja valmiutta siirtyä tehtävään. Ville oli hyvin epävarma vaihdoksesta, koska hän viihtyi hyvin siivoustehtävissä. Työhönvalmentaja jatkoi neuvottelua työn vaihtoon,
sillä media-alan työnantaja halusi työntekijän työsuhteeseen. Tämä vaihtoehto
olisi Villen työuran kannalta loistava jatkumo.
Palkkatyö kiinnosti Villeä, mutta epävarmuutta toi uusi, erilainen työ, johon sisältyi pienten siivoustehtävien lisäksi myös erilaisia lähetin tehtäviä sekä
muita avustavia toimistotehtäviä. Myös Villen työhönvalmentaja vaihtuisi. Monet muutokset yhden ainoan vuoden ajalla mietityttivät.
Villen työharjoittelujakso sovittiin kuukaudeksi. Harjoittelun jälkeen oli
Villen työsopimuksen neuvottelujen aika. Ville oli suoriutunut töistään erinomaisesti ja sopeutunut työyhteisöön loistavasti. Työnantaja tarjosi Villelle töitä
viitenä päivänä viikossa, neljä tuntia päivässä ja toimistotyöntekijöiden vähimmäispalkalla. Ville halusi tehdä töitä yrityksessä neljänä päivänä. Näin päätettiin ja Ville, työnantaja sekä työhönvalmentaja olivat tyytyväisiä sopimukseen.
Nykyään Ville hymyillen muistelee uransa alkuvaiheita ja naureskellen kertoo, miten häntä alkuun vähän hirvitti. ”Enää en hommia vaihtaisi. Näin on
erittäin hyvä!”. Villen työsuhde on kestänyt jo reilut kaksi vuotta ja hän on saanut myös palkankorotuksen. Villellä on eläke, mutta muita tukia hän ei saa.

Selkokieliset ohjeet helpottamassa työpäivän ohjelmaa
Jenny Vironen
Pauli on noin 20-vuotias nuorimies, joka on valmistunut erityisopetuksesta koti-, laitostalous ja puhdistuspalvelujen ammattiin. Yhteistyö työhönvalmentajan
kanssa aloitettiin jo opiskeluaikana. Työhönvalmentaja osallistui Paulin HOJKS
–neuvotteluihin. Tämä oli hyvä tapa puolin ja toisin oppia tuntemaan toisensa
ja saada tarvittava luottamus syntymään.
Työhönvalmentaja aloitti työnhaun avoimilta työmarkkinoilta, sen jälkeen
kun jo varmana pidetty työpaikka ilmoittikin juuri ennen Paulin valmistumista, etteivät he sittenkään pysty työllistämään häntä. Pauli sai opiskeluaikanaan
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kuntoutustukea Kelalta. Opiskelun päätyttyä Pauli kävi työhönvalmentajan
kanssa työvoimatoimistossa ilmoittautumassa työnhakijaksi. Samalla neuvoteltiin työvoimaneuvojan kanssa työllistämis- ja työkokeilutuesta, joita olisi ollut
mahdollista hakea, mikäli palkkatyötä ei heti löytyisi.
Työhönvalmentaja onnistui tavoittamaan ennakkoluulottoman työnantajan edustajan, joka hetkeäkään epäröimättä kutsui Paulin työhönvalmentajan
kanssa työhaastatteluun. Paulin työttömyysjakso jäikin onneksi vain muutaman viikon mittaiseksi. Samalla tapaamisella Pauli kirjoitti toistaiseksi voimassaolevan työsopimuksen.
Pauli aloitti työt suuren siivousfirman palveluksessa. Hänen vastuualueensa oli nelikerroksinen toimistorakennus. Työtä oli maanantaista perjantaihin,
kuusi tuntia päivässä.
Työhönvalmentaja oli Paulin matkassa ensimmäiset kaksi viikkoa kokopäiväisesti. Paulia auttoi tarkka päiväohjelma, jonka työhönvalmentaja ja Paulin
esimies yhteistyössä laativat. Koska Pauli oli lukutaitoinen, pystyttiin selkokieliset ohjeet tekemään kirjallisina. Kukin työpäivä tehtävineen kirjattiin erivärisille A4 -papereille. Hän säilytti päiväohjelmaa siivouskärryssään, jotta se olisi
helposti saatavilla, kun täytyi varmistaa seuraava työvaihe.
Koska kyseessä oli Paulin ensimmäinen työpaikka, työhönvalmennus suuntautui pitkälti sosiaalisten taitojen ja työelämän pelisääntöjen hiomiseen sekä
sopivan työrytmin ja huolellisuuden löytymiseen. Itse siivoustyö Paulilla oli hallinnassa. Lähin esimies kävi häntä tapaamassa säännöllisesti; aluksi useamman
kerran viikossa mutta harvensi sitten käyntejään, kun Paulin työskentely alkoi
luistaa rutiinilla. Myös työhönvalmentajan tuki säilyi. Hän kävi säännöllisesti joka maanantaiaamu varmistamassa, että Paulin työviikko lähti sujuvasti käyntiin.
Pauliin suhtauduttiin luontevasti sekä siivousfirmassa että asiakaskohteen
toimistolla. Ennakkotietoa hänen erilaisuudestaan oli annettu vain johtoportaalle, jonka valittavaksi jätettiin kertoako koko henkilökunnalle vai jättääkö
asia heidän itsensä huomattavaksi.
Pauli sai saman palkan, henkilökuntaetuudet ja kutsut juhliin kuin muutkin yrityksen työntekijät. Lisäksi asiakasyritys, jossa hän työskenteli, huomioi
häntä muun muassa joululahjoin.
Paulin ansiot jäivät työehtosopimuksen mukaisesta palkasta huolimatta
toivottua alhaisemmiksi, koska hän teki 30-tuntista työviikkoa. Soviteltuun päivärahaan hän ei kuitenkaan ollut oikeutettu ansioiden ja työajan ylittäessä ra-
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jan. Riittävän toimeentulon saamiseksi olisi ollut mahdollisuus hakea kunnalta
toimeentulotukea ja/tai Kelalta asumistukea. Paulin tapauksessa Kelan yleinen
asumistuki riitti takaamaan hänelle kohtuullisen toimeentulon.

Oppisopimus väylänä nuoren henkilön työllistymiseen
Marianne Kivelä
Kalle, 20 vuotta, kiillottaa vanhainkodin käytävää. ”Kiihdytyskärry tulee, pois alta!” huudahtaa Kalle iloisesti penkillä istuville mummoille. Kallesta pitävät niin
vanhukset kuin työtoveritkin, hän piristää kaikkien päivää. Siivouksen lisäksi
hän on osallistunut tarvittaessa myös viriketoimintaan. ”Kallen Karaoke” on
viihdetuokio, jonka johtaja ja työhönvalmentaja ideoivat Kallen karaokejuontajan työkokemusta hyödyntäen.
Kalle valmistui toimitilahuoltajaksi ammattikoulun mukautetulta linjalta.
Opettaja otti yhteyttä Satakunnan Erityishuoltopiirin kuntayhtymän TUTKA projektin työhönvalmentajaan Kallen opintojen loppuvaiheessa. Kalle tarvitsi
tukea virastoissa asioinneissa ja työnetsinnässä. Kallen keskittymiskyvyn puute
ja muistamisen ongelmat korostuivat joissakin tilanteissa. Opettaja oli kuitenkin toiveikas hänen työllistymisensä suhteen: ”Mitä enemmän hän harjoittelee,
sitä paremmin asiat alkavat sujua”, hän totesi.
Aluksi työhönvalmentajan kanssa työstettiin Kallen työllistymissuunnitelmaa ja muutamien yritysten jälkeen paikka löytyi paikallisesta vanhainkodista. Kalle on nyt vanhainkodissa siivoustyössä. Hän on työskennellyt siellä valmistumisestaan saakka. Hän aloitti työvoimatoimiston työelämävalmennuksen
avulla. Samalla systeemillä hän jatkoi vuoden verran ja työskenteli sen jälkeen
mukautetussa oppisopimuksessa. Se saatiin räätälöityä yhdessä työnantajan ja
oppisopimustoimiston kanssa.
Työhönvalmentaja on käynyt parin kuukauden välein työpaikalla tapaamassa Kallea ja työnantajaa. Kalle on oppinut hyvin koneiden käytön ja myönteinen
asenne sekä työtehtäviä, että vanhuksia kohtaan on säilynyt. Työtovereiden mukaan hän on heille korvaamaton apu. Työnantaja on kertonut työhönvalmentajalle suunnittelevansa Kallen työsuhteen vakinaistamista oppisopimuksen jälkeen.
Kalle pärjää hyvin selkeissä usein toistuvissa työtehtävissä. Hän on ahke-
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ra ja tunnollinen. Positiivinen asenne toisia ihmisiä kohtaan ja huumorintaju
ovat myös eduksi.

Moniammatillinen yhteistyö
mielenterveyskuntoutujan työllistymisen tukena
Jukka Laitila
28 -vuotias Niina koki syksyllä 2002 akuutin psykoottisen häiriön ja määrittämättömän masennustilan. Niinan tilanne vaati kuukauden hoitojakson psykiatrisella osastolla. Osastojakson jälkeen Niinan hoitokontakti siirtyi oman kotikunnan mielenterveystoimistolle. Niinan muuttaessa kaupunkiin syksyllä 2003
työhön meneminen tuntui pelottavalta ajatukselta. Jatkohoito järjestyi kaupungin mielenterveyskeskuksessa. Muuton yhteydessä Niina asioi myös työvoimatoimiston ammatinvalinnan ohjaajalla. Hän suositteli työhönvalmennusta Tähtiportissa, joka on mielenterveyskuntoutujille suunnattu yksikkö. Siellä pyritään
työterapeuttisin ja yhteisöllisin menetelmin edistämään kuntoutujan mahdollisuuksia palata työelämään tai etsitään kuntoutujille muita pysyvämpiä ratkaisuja. Kuntoutusprosessissa ovat mukana lähiohjaajat, moniammatillinen kuntoutustiimi ja työhönvalmentajan tuki.
Niina aloitti työhönvalmennuksen Tähtiportissa kahtena päivänä viikossa
lokakuussa 2003. Niinan vointi vaihteli työhönvalmennuksen alussa ja voimavarat olivat koetuksella. Niina koki kuitenkin saavansa työhönvalmennukselta
tukea jaksamiseensa ja vuodenvaihteessa päädyttiin kokeilemaan valmennusta
viitenä päivänä viikossa. Samassa yhteydessä Niinan työtehtävät Tähtiportissa
räätälöitiin vastaamaan hänen koulutustaustaansa lähihoitajana ja artesaanina.
Onnistumisen kokemusten myötä Niinan kuntoutus eteni positiivisesti, samoin
hänen psyykkinen vointinsa tasaantui.
Niina aloitti Kelan työelämään suuntaavan ammatillisen kuntoutuksen
maaliskuussa 2004 samoilla työtehtävillä, joihin hän oli jo työhönvalmennuksen aikana tottunut. Kuntoutustyöryhmä, jossa on edustajat Kelasta, työvoimahallinnosta, mielenterveyskeskuksesta, sairaalasta ja työhönvalmennuksen toteuttajalta, suositti Kelalle ammatillisen kuntoutuksen myöntämistä. Kuntoutuksen edetessä Niinan voimavarat kohentuivat edelleen ja hänen työtehtäviinsä lisättiin vanhusten ryhmänohjauksia lähialueen pienkodeilla. Virikeryhmän
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ohjaukset Niina koki hyvänä ja tarpeellisena osana omaa kuntoutumistaan,
koska niistä oli mahdollista saada onnistumisen kokemuksia.
Syksyllä 2004 tuli ajankohtaiseksi työhönvalmennusyksikön ulkopuolinen
työharjoittelu. Harjoittelupaikkaa etsittäessä huomio kiinnitettiin paikan työyhteisöön, koska Niinalla oli huonoja kokemuksia työyhteisöön kuulumisesta sairastumisen ajoilta ja edelleen työelämä pelotti. Paikan löydyttyä Niina aloitti projektina toimivassa vanhustyön tukipisteessä kahtena päivänä viikossa. Työhönvalmentaja tutusta Tähtiportista oli tukena viikoittaisin tapaamisin ja keskusteluin. Harjoittelu sujui mukavasti ja Niina sai työyhteisöltä tukea sekä myönteistä
palautetta. Tästä rohkaistuneena lisättiin harjoittelupäiviä siten, että helmikuun
2005 alusta alkaen Niina teki täyttä työaikaa osana tukipisteen työryhmää.
Maaliskuun 2005 lopussa tuli täyteen maksimimäärä eli yksi vuosi Kelan työelämään suuntaavaa ammatillista kuntoutusta. Yhteistyössä työhönvalmentajan
kanssa Niina selvitteli eri vaihtoehtoja ammatillisen kuntoutuksen jatkoksi. Vaihtoehtoina olivat joko työvoimahallinnon työkokeilu tai Kelan ammatillisen kuntoutuksen harkinnanvarainen jatko. Niinan kuntoutuksessa toteutui jälkimmäinen, koska toimeentulona Niinalla oli kuntoutusraha kesäkuun 2005 loppuun
saakka. Perusteena jatkolle oli mahdollisuus kartuttaa työkokemusta, joka aiemmin oli jäänyt vähäiseksi opiskeluiden ja sairastumisen vuoksi. Harkinnanvarainen jatko myönnettiin Kelalta kahdeksi kuukaudeksi. Työtehtäviin tukipisteellä lisättiin Niinalle nimetyt virikeryhmät vanhuksille, jotka hän toteutti omatoimisesti. Työhönvalmentajan tuki Niinalle jatkui samalla kuntoutuksen loppuun saakka.
Niina rohkaistui kevään ja kesän 2005 aikana lähettämään työhakemuksia
vapaisiin vanhustyön paikkoihin. Työhakemukset tuottivat kaksi eri haastattelukertaa, jotka Niina koki positiivisena viestinä mahdollisuuksistaan löytää
koulutustaan vastaavaa työtä. Niina ilmoittautui työttömäksi työnhakijaksi työvoimatoimistoon heinäkuun 2005 alussa, koska työpaikkaa ei ollut tiedossa.
Toisen työhaastattelun perusteella Niinaan otettiin yhteyttä ja hänelle tarjottiin kaupungin kotipalvelusta vakituista työpaikkaa. Kyseisen paikan Niina otti
vastaan heinäkuussa 2005 ja työskentelee siinä edelleen hyvällä menestyksellä.
Niinan kuntoutuminen on hyvä esimerkki siitä miten kuntoutuja voi itse vaikuttaa prosessin kulkuun ja saada tarvitsemaansa apua ja ohjausta monelta eri
taholta samaan aikaan. Moniammatillisen yhteistyön merkitys kuntoutumisen
onnistumiseen on merkittävä. Niinan tapauksessa kuntoutumista edesauttoi työhönvalmentajan, työhönvalmennusyksikkö Tähtiportin, hoitavan tahon, työvoi-
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mahallinnon ja Kelan tiivis yhteistyö. Eri toimijatahot pysyivät samoina tuttuina
henkilöinä koko kuntoutusprosessin ajan ja Niinan oli helppo heitä lähestyä.

Työllistyminen valmentavasta
koulutuksesta suoraan työelämään
Tuula Poikonen
Heikki on 20-vuotias lievästi kehitysvammainen nuori. Hän sai peruskoulun
mukautetun opetuksen oppimäärän suoritetuksi ammattiopiston valmentavalla
linjalla. Oppilaitos otti Heikin työhönvalmennusasioissa yhteyttä tuetun työllistymisen palveluun keväällä 2004, kun koulussa oli Heikin kanssa päädytty asettamaan tavoitteeksi työllistyminen ilman varsinaisia ammattiopintoja.
Valmentavan opetuksen aikana Heikillä oli työssä oppimisen jaksoja suuressa siivousalan yrityksessä ja yritys oli valmis ottamaan Heikin työharjoitteluun. Tavoitteena oli työllistyminen tähän yritykseen.
Heikin toimeentulona oli opiskelun aikana Kelan nuorten kuntoutusraha,
jonka maksaminen päättyi keväällä 2004. Neuvotteluissa Kelan kanssa päädyttiin siihen, että Heikille ei haeta eläkettä, koska hänen työllistymisnäkymänsä
vaikuttivat hyviltä.
Työhönvalmentaja otti yhteyttä työvoimatoimistoon, jossa tehtiin sopimus
nuorten työelämävalmennuksesta. Työelämävalmennuksen aikana Heikki sai
työmarkkinatukea ja työvoimatoimisto maksoi työhönvalmennusyksikölle korvauksen työhönvalmennuksesta. Työllistymisen jälkeen ongelmia tuotti Heikin
toimeentulon turvaaminen. Heikillä ei ollut oikeutta asumistukeen, koska hän
asui välivuokratussa asunnossa, jonka vuokraan hän ei saanut asumistukea.
Heikillä ei myöskään ollut oikeutta soviteltuun työmarkkinatukeen, koska hän
oli vailla ammattitutkintoa oleva nuori. Toimeentulon ongelmat kyettiin ratkaisemaan yhteistyössä sosiaalityöntekijän kanssa ja vuonna 2005 Heikille on tullut oikeus soviteltuun työmarkkinatukeen.
Heikki työllistyi syyskuussa 2004 harjoitteluajan päätyttyä. Työaika on toistaiseksi neljä tuntia päivässä ja Heikki on selviytynyt työstään niin hyvin, että hän aloitti syksyllä 2005 oppisopimuskoulutuksen tavoitteena siivousalan ammattitutkinto.
Työhönvalmennus ja työssä tukeminen jatkuvat kunnan omana toimintana.
Heikki olisi todennäköisesti päätynyt eläkkeelle ja työtoimintaan ilman sel-
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keää suunnitelmaa työllistymisestä. Onnistumisen edellytyksenä oli Heikin ja
hänen omaistensa, oppilaitoksen, työhönvalmennusyksikön ja työvoimatoimiston ja sosiaalityöntekijän yhteistyö.

Sopivan työn löytäminen vaatii pitkäjänteistä työskentelyä
Kirsi Piikkilä
Jari on 21-vuotias. Hän on suorittanut peruskoulun mukautetussa opetuksessa.
Tämän lisäksi hänellä on ammatillinen koulutus hotelli-, ravintola- ja suurtalouslinjalla. Jari ei kuitenkaan halua työllistyä kyseiselle alalle, vaan toiveena on löytää fyysisesti raskaampaa työtä. Jari on vapautettu varusmiespalveluksesta. Hänellä ei kertomansa mukaan ole päihdeongelmaa eikä työkykyä rajoittavia tekijöitä.
Jari tuli työhönvalmennuspalveluihin työvoimaohjaajan ja sosiaalityöntekijän ohjaamana, koska hänen oli katsottu tarvitsevan tukea uuden ammatin
löytämisessä ja työhön sijoittumisessa. Alkuhaastattelujen jälkeen Jarille alettiin etsiä työharjoittelupaikkaa leipomoista. Leipomot valittiin kohteeksi siksi,
että hän toivoi pääsevänsä esimerkiksi leipomon varastoon nostelemaan raskaita säkkejä. Jari pääsikin haastatteluun paikalliseen leipomotuotteita valmistavaan elintarvikealan yritykseen ja samalla toteutettiin työkokeilu leipomotuotteita valmistavalla linjalla.
Haastattelun ja kokeilun jälkeen työnantaja pohti onko Jarista pakkotahtiseen tuotantolinjatyöhön, koska hän oli kokeilun perusteella osoittautunut
jossain määrin hitaaksi. Jarille saatiin kuitenkin sovittua kuukauden mittainen
työharjoittelujakso. Jakso sujui ongelmitta. Hän oli poissa sairauden takia kaksi päivää, mutta myöhästymisiä tai ilmoittamattomia poissaoloja ei esiintynyt.
Jari piti työstään, joskin hän hieman arasteli työtovereitaan. Harjoittelujakson
lopussa hän ilmoitti, ettei hän halua jatkaa harjoittelua kyseisessä yrityksessä,
mikäli hänelle ei luvata palkkatyötä. Työnantajan näkemyksen mukaan Jari oli
liian hidas kyetäkseen vastaamaan työtehtävien asettamiin vaatimuksiin. Siksi
sovittiin, että Jari tekee sovitun harjoittelujakson loppuun, jonka jälkeen aletaan etsiä uutta harjoittelupaikkaa.
Jari otti itse yhteyttä tuttavansa omistamaan autohuoltoalan yritykseen, josta hänelle luvattiin työharjoittelupaikka. Työhönvalmentaja ja Jari kävivät yrityksessä tutustumassa ja laatimassa sopimuksen kahden kuukauden työharjoit-
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telusta. Jarin tehtäviksi sovittiin autojen sisäsiivous ja -pesu sekä autojen pesu, vahaus ja erilaiset aputyöt. Työharjoittelujakso sujui ongelmitta. Työnantaja
kuitenkin arvioi Jarin oppivan työtehtävät hieman keskimääräistä hitaammin.
Kahden kuukauden harjoittelun aikana Jari oli opetellut autojen pesua ja sisätilojen puhdistusta. Työnantajan mukaan häntä ei voitu vielä tuona aikana siirtää opettelemaan autojen vahausta ja hiontaa hitaamman oppimisen vuoksi.
Tämän johdosta hänelle tehtiin kolmen kuukauden jatkosopimus työharjoitteluun. Sitä aikaa käytettiin hyväksi sopivan työn löytämiseksi.
Jatkoa suunniteltaessa on huomioitava, että Jari noudattaa säännöllistä päivärytmiä ja kykenee pitämään kiinni sovituista aikatauluista. Hän myös suorittaa annetut tehtävät huolellisesti ja jälki on laadultaan melko hyvää. Työskentelytahti on kuitenkin hidas ja uusien asioiden omaksuminen vaatii enemmän aikaa. Jari myös tarvitsee keskimääräistä enemmän ohjausta eikä juuri osoita omaaloitteisuutta. Hän on kuitenkin valmis ottamaan neuvoja vastaan ja noudattaa
saamiaan ohjeita. Kiire- ja stressitilanteita aiheuttava työ ei vaikuta hänelle sopivalta. Sopivampia olisivat työt, joissa annetut tehtävät eivät suuresti vaihtele. Jari
vaikuttaa melko varautuneelta uusien sosiaalisten kontaktien luomisessa, joten
asiakaspalvelutehtäviä hänelle ei voi suositella. Tuttujen työtovereiden kanssa
hän tulee hyvin toimeen. Työyhteisön pieni koko ja työtiimien muuttumattomuus näyttäisivät olevan Jarin työhön sijoittumisen kannalta tärkeitä seikkoja.

Ohjauksen merkityksiä
tuetun työllistymisen prosessissa
Pauliina Lampinen
Tässä artikkelissa käsitellään ohjauksen merkityksiä tuetun työllistymisen prosessissa. Alussa määritellään yleisellä tasolla, mitä ohjaus on ja miten se poikkeaa
neuvonantamisesta ja tiedon jakamisesta. Sen jälkeen nostetaan esiin ne vaiheet
tuetun työllistymisen prosessissa, jossa ohjauksella on erityisen tärkeä rooli.

Mitä ohjauksella oikein tarkoitetaan
Ohjaus on sekä käsitteenä että toimintana moninainen ja laaja. Ohjauksen juu-
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ret ovat amerikkalaisessa ”counselling-liikkeessä”, jonka avulla pyrittiin tukemaan sodanjälkeisen yhteiskunnan muutosvaikutusta yksilön tasolla (Onnismaa, Pasanen ja Spangar 2000). Myös Suomessa ohjauksen yhtenä tavoitteena
on nähty sen suomat mahdollisuudet vastata työelämän muutosten asettamiin
haasteisiin. Alun perin lähinnä ammatinvalintaan ja urasuunnitteluun liittyvästä
ohjauksesta ohjaustoiminta on laajentunut kattamaan kuntoutusta, opetusta ja
työyhteisöjen kehittämistä (Vehviläinen 2001).
Yleisellä tasolla ohjaus voidaan määritellä opetus- ja ihmissuhdeammattien työmenetelmäksi ja ammatillisen keskustelun muodoksi, jolle on asetettu
tiettyjä sisällöllisiä tavoitteita kuten esimerkiksi opintosuunnitelma tai työllistymissuunnitelma. Ohjauksen kohteena voi olla yksilö, ryhmä tai yhteisö, toiminnan tavoitteista riippuen.
Tärkein lähtökohta ohjaukselle ja auttamistyölle on siirtyminen ohjaajana
toimivan asiantuntijan roolin korostamisesta asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen. Tämä perusideologia on säilynyt ohjauksen kulmakivenä jo counselling-liikkeen ajoista lähtien. Toinen keskeinen lähtökohta ohjauksessa on kohtaaminen ja vuorovaikutus sekä se tavoitteellinen prosessi, johon
sekä ohjattava että ohjaaja sitoutuvat. (Onnismaa, Pasanen ja Spangar 2000)
Usein on viitattu British Association of Counsellorsin määritelmään ohjauksesta, jossa asiakaskeskeisyys tulee hyvin esiin.
Ohjaus- ja neuvontatyössä (counselling) toimitaan silloin kun henkilö, jolla on
säännöllisesti tai tilapäisesti ohjaajan rooli, antaa tai sopii antavansa aikaa, huomiota
tai kunnioitusta määräaikaisesti asiakkaan roolissa olevalle henkilölle tai henkilöille.
Ohjauksen tehtävänä on antaa asiakkaalle tilaisuus tutkia, keksiä ja selkeyttää tapoja
elää voimavaraisemmin ja hyvinvoivemmin.
(Onnismaa, Pasanen ja Spangar 2000)
Tämä määritelmä haastaa ohjaustehtävissä toimivat miettimään, miten ohjaustilanteessa synnytetään ja ylläpidetään sellaista tilaa, jossa ohjattavalle syntyy oivallus, motivaatio ja selkeys oman elämänsä tarkastelemiseen uudesta
näkökulmasta. Käytännön ohjaustyössä toimivat ovat kehittäneet lukuisia menetelmiä ja keinoja, joilla ohjaustyön tärkeistä kohtaamisista saadaan onnistuneita. Haasteena on riisua itsensä asiantuntijan roolista ja kohdata ohjattava tasa-arvoisena oman elämänsä parhaiten tuntevana subjektina, jonka aktiivinen
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osallistuminen ohjausprosessiin on välttämätöntä tavoitteiden saavuttamiseksi.
Koska ohjaus liittyy niin moneen ihmissuhde- ja auttamistyöhön on tärkeää huomata, miten ohjaus eroaa kaikesta muusta tiedon jakamisesta ja neuvonnasta, jota asiakkaille annetaan esimerkiksi työvoimatoimistoissa. Edellä on
viitattu asiakkaan ja ohjaajan väliseen suhteeseen ja tässä lienee ohjauksen ja
neuvonnan tärkein ero. Neuvonta- tai tiedonantotilanteessa asiantuntijalla on
tosiasioihin perustuvaa tietoa, jota asiakkaalla ei ole. Asiakkaan rooli on kysyä
ja saada vastauksia joltakulta, joka tietää paremmin. Asiakas myös odottaa saavansa tietoa, jota hänellä ei ole sekä neuvoja, joita hän joko noudattaa tai ei
noudata. (Onnismaa 2005)
Ohjauksessa ohjaajan ja asiakkaan välisen suhteen pitäisi olla tasa-arvoisempi kuin neuvontatyössä. Ohjauskeskustelun tavoitteena on parantaa asiakkaan omaa kykyä muuttaa elämäänsä hänen itsensä haluamillaan keinoilla.
Ohjattava on oman elämänsä asiantuntija ja aktiivinen toimija, jolla on mahdollisuus tulkita asioita omalla tavallaan. (mt. 2005)
Toinen ero liittyy toiminnassa käytettyyn aikaan sekä prosessiin. Tiedon jakamiseen tai neuvojen antamiseen voi riittää yksi lyhytkestoinen vuorovaikutustilanne eikä yksi neuvontakerta välttämättä liity seuraavaan. Ohjausprosessi
vaatii useita keskustelukertoja, jotka liittyvät toisiinsa niin, että toiminnan etenemistä voidaan seurata. Vaikka ohjauskeskusteluilla pitää olla tavoite, ne voivat
polveilla asiasta toiseen ennalta suunnittelemattomasti, niiden aikana voi syntyä
uutta tietoa ja kysymyksiä joihin ei ole yksiselitteisiä vastauksia. (mt. 2005)

Ohjauksen rooli tuetun työllistymisen eri vaiheissa
Tämän kirjan toisessa luvussa on kuvattu tuetun työllistymisen menetelmän
taustaa ja lähtökohtia. Tarkasteltaessa asiaa ohjauksen näkökulmasta on mielenkiintoista huomata miten lähelle tuetun työllistymisen ideologia tulee ohjauksen ideologiaa ja määritelmää. Tuetun työllistymisen eurooppalainen verkosto
määrittelee menetelmän arvoja näin:
Arvoina ja periaatteina tuetun työllistymisen taustalla ovat yksilöllisyys, kunnioitus, itsemääräämisoikeus, valinnan vapaus, valtaistuminen, luottamuksellisuus, joustavuus ja esteettömyys palveluissa, liikkumisessa ja tiedottamisessa.
(EUSE 2005)
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Tuettuun työllistymiseen lähdetään samalla tavalla kuin ohjausprosessiin:
asiakkaan omien toiveiden ja kuulemisen kautta. Itse asiassa tuetun työllistymisen prosessi voitaisiin määritellä ohjausprosessiksi, sillä se täyttää ohjausprosessin kriteerit: se on työmenetelmä, jolla on tietty sisällöllinen tavoite eli työllistyminen ja usein määräaikainen luonne. Sen tavoitteena on positiivinen muutos,
jossa asiakkaalla on aikaa ja tilaa oivaltaa omaan elämäänsä liittyviä kysymyksiä.
Tuetun työllistymisen menetelmässä ohjauksella on merkittävä rooli. Prosessissa korostuu sen eri vaiheissa asiakkaan ohjaaminen ja ennen kaikkea kohtaaminen. Kun tarkastellaan tuetun työllistymisen kokonaisuutta suhteessa ohjaukseen, huomiota tulisi kiinnittää erityisesti seuraaviin kysymyksiin:
1.

Miten asiakas ohjautuu työhönvalmentajalle ja miten siirtyminen pal-

velusta toiseen onnistuu
2.

Miten työhönvalmentaja löytää asiakkaan omat vahvuudet ja omat toi-

veet ja miten voisi välttää neuvojen ja mielipiteiden jakamista liian varhain
3.

Miten työyhteisö, johon asiakas työllistyy, voidaan huomioida ohjauk-

sessa

Asiakkaan ohjaaminen tuetun työllistymisen palveluun
Asiakkaan siirtyminen muiden palveluiden parista tuetun työllistymisen prosessiin on tärkeä tehdä huolella. Moni palveluun ohjautuva asiakas on todennäköisesti ollut osallisena jo lukuisissa aikaisemmissa ohjaus-, valmennus-, koulutusja kuntoutustoimenpiteissä, joiden seurauksena hänelle on tehty aktivointi- tai
muita suunnitelmia. Asiakkaan voimavaraistaminen ja tukeminen näkemään
omat mahdollisuutensa työmarkkinoilla onkin se haastava tehtävä, johon ohjaaja joutuu, sillä monelle asiakkaalle tuetun työllistymisen palveluprosessiin lähteminen vaatii pitkän pohdinnan. Jos on ollut pitkään tai lähes koko työikänsä
poissa avoimilta työmarkkinoilta, voi ajatus sinne siirtymisestä tuntua mahdottomalta. Tällöin ohjaajalla tulee olla riittävästi osaamista erilaisista ohjausmenetelmistä ja keinoista, joiden avulla asiakasta autetaan uskomaan tulevaisuuteensa ja näkemään mahdollisuuksia toimia toisin.
Tuetun työllistymisen menetelmän etuna on, että ohjaaja voi tarjota asiakkaalle turvallisen vaihtoehdon. Yksin ei tarvitse selviytyä uudesta tilanteesta
ja haastavasta siirtymästä, vaan työhönvalmentaja kulkee rinnalla työpaikalle
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saakka, toisin kuin monissa muissa työllistymismalleissa, joissa tuki päättyy,
kun työpaikka löytyy.
Aikaisemmasta ohjauksesta vastuussa olleen henkilön, esimerkiksi työvoimaohjaajan tai kuntoutusohjaajan pitäisi pystyä saattamaan asiakas työhönvalmentajalle sellaisessa vaiheessa, jossa asiakkaan työllistymisen kannalta oleelliset kysymykset kuten esimerkiksi toimeentuloturva, asuminen tai liikkuminen,
on jo ratkaistu. Ohjaajilla pitäisi olla riittävästi tietoa tuetun työllistymisen prosessista ja työhönvalmentajan roolista, jotta siirtymävaihe tapahtuu jouhevasti.
Ideaalitapauksessa asiakas on itse ilmaissut kiinnostuksensa ja motivaationsa
lähteä tuetun työllistymisen prosessiin, jonka jälkeen asiakas itse yhdessä aikaisemman ohjaajansa kanssa ottaa yhteyttä työhönvalmentajaan.
Ongelmia syntyy, jos asiakas ohjataan työhönvalmentajalle liian varhaisessa
vaiheessa. Kun työllistymiseen jo motivoitunut asiakas huomaa vasta työhönvalmentajan luona, ettei työllistyminen onnistu ennen toimeentuloturva-asioiden
selvittämistä, voi pettymys olla kova. Toisaalta voi käydä niin, ettei asiakas itse olekaan ymmärtänyt työhönvalmennuksen tavoitetta työllistyä avoimille työmarkkinoille ja odottaa työhönvalmentajalta pääasiassa tukea ja neuvoja omien taloudellisten tai terveydellisten asioidensa selvittelyyn. Myös tällöin voi syntyä ristiriita
työhönvalmentajan tarjoamien palveluiden ja asiakkaan odotusten välillä.
Joskus myös ohjaaja joutuu peilaamaan omia uskomuksiaan ja ennakkooletuksiaan niin asiakkaasta kuin uudesta menetelmästäkin. Työvoiman palvelukeskuksessa jo pitkään asiakkaan kanssa työskennelleen ohjaajan voi olla vaikea
luottaa asiakkaan muutoskykyyn ja motivaatioon. Ohjaajasta voi olla helpompaa ohjata asiakasta itselleen tuttujen palveluiden pariin varsinkin, jos ohjaajan tietämys tuetusta työllistymisestä on vähäinen. Siksi on tärkeää, että kaikissa
niissä paikoissa, joista asiakas voi periaatteessa ohjautua tuetun työllistymisen
prosessiin, tunnetaan prosessi, sen ideologia, menetelmät ja vaatimukset riittävän hyvin, jotta asiakkaalle syntyisi luottamusta herättävä kuva tuetun työllistymisen palvelusta.

Työhönvalmentajan ohjaustaidot puntarissa
Työhönvalmennusprosessin toisessa vaiheessa työhönvalmentajan tehtävänä
on etsiä asiakkaalle hänen toiveitaan, osaamistaan ja toimintakykyään vastaavia
työnantajia, tekemätöntä työtä ja räätälöityjä työtehtäviä. Parhaimmillaan työ-
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hönvalmentajaa voisi verrata rekrytointikonsulttiin, jonka tavoitteena on saada
aikaan perfect match; oikea henkilö oikeaan paikkaan.
Haasteena on löytää asiakkaan vahvuudet, osaamiset ja kiinnostuksen aiheet ja etsiä ennakkoluulottomasti ja luovuutta hyväksi käyttäen työpaikkoja,
joissa asiakkaan osaamisesta olisi hyötyä. Vaarana on, että työhönvalmentaja
yrittää saada asiakkaan ominaisuudet ja vahvuudet mahtumaan ennalta ajattelemaansa työhön sopiviksi ja kartoittaa asiakkaan mahdollisuuksia vain itselleen tutuista näkökulmista. Tällöin uusien työpaikkojen ja alojen löytyminen
voi jäädä vähäiseksi ja asiakkaalle tarjotut vaihtoehdot suppeiksi.
Työhönvalmentajana on ensisijaisen tärkeää kuunnella asiakasta ennakkoluulottomasti omia asenteitaan ja arvojaan tunnistaen. Tämä on yllättävän
vaikeaa ainakin monien ohjausta koskevien tutkimusten mukaan (Juutilainen,
Vehviläinen). Hyvin usein ohjaajan omat arvot ja asenteet vaikuttavat paljon
ohjauksen laatuun ja suuntaan. Työhönvalmentajan työ ei todennäköisesti tee
tässä poikkeusta. Kerron tästä esimerkin:
Tarina kerrottiin ohjaustehtävissä toimivien koulutustilaisuudessa, jossa ammatinvalintaa ja urasuunnittelua tehnyt ohjaaja kertoi, miten hänen ohjattavakseen tuli
nuori mies, joka halusi työllistyä toimistosihteerin tehtäviin tai vastaavanlaisiin toimistoalan tehtäviin. Ohjaaja muisteli ajatelleensa ensimmäisenä, että eihän nuori mies
voi mennä sihteerin hommiin, silloinhan häneen kohdistuisi vain kaikenlaisia epäilyksiä ja ennakkoluuloja. Ohjaajasta tuntui, että hänen täytyisi yrittää varoittaa nuorta
miestä tai jopa muuttaa ohjattavan suunnitelmaa, vaikka hän oli yhtä mieltä ohjattavan kanssa siitä, että tällä olisi juuri sopivia ominaisuuksia sihteerin työhön. Hän
ei kuitenkaan näin tehnyt, mutta tunsi, että hänen asenteensa välittyi siitä huolimatta ohjattavalle. Näin hän lähes tiedostamattaan tuli lisänneeksi ohjattavansa epäilyjä
omien suunnitelmiensa toteuttamiseen sen sijaan, että olisi pyrkinyt tukemaan ohjattavaansa epätyypillisen uran valinnassa.
Tässä tarinassa vahvassa istuvat stereotyyppiset käsitykset sukupuolesta ja
sukupuolten välisestä työnjaosta vaikuttivat siihen, että sinänsä järkevä työllistymissuunnitelma herätti ohjaajan epäilykset suunnitelman toteuttamismahdollisuuksista. Vaikka ohjaaja toimi peitellysti, ei tuonut avoimesti omia ennakkoluulojaan ja epäilyksiään esiin, eikä itse asiassa tehnyt mitään väärää, ohjattava varmasti tunsi ohjaajan epäröinnin ja oman ensisijaisen valintansa ou-
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touden ohjaustilanteessa. Tällöin ohjaaja, sen sijaan että olisi tukenut valintaa
ja rohkaissut asiakastaan, onkin enemmän tai vähemmän tietoisesti viestinyt
epäilevänsä suunnitelman toimivuutta. Sinänsä asiakkaan suunnitelma ei ollut
epärealistinen, se oli vain epätavallinen. Ohjaajan on ensiarvoisen tärkeää huomata tämä ero.
On selvää, että jos ohjattavalla on epärealistisia suunnitelmia, niin ohjaustilanteessa suunnitelmaa pyritään saamaan realistisemmaksi. On kuitenkin hyvä
huomata, että epärealistiseen unelmaan voi sisältyä tärkeitä totuuksia. Jos joku
haluaa vaikkapa lentokapteeniksi, mutta ei selvästikään täytä ammatin vaativia kriteereitä, voidaan yrittää löytää jotain muuta työtä, joka liittyisi lentämiseen tai lentokenttiin. Ohjattavalle voi riittää, että saa tehdä töitä paikassa, jossa
kohtaa lentokapteeneita tai jossa on kansainvälinen ja vilkas ilmapiiri.
Ohjaustilanteessa ei kuitenkaan tarvitse lähteä rakentamaan suunnitelmia,
joilla on hyvin pienet mahdollisuudet toteutua. Tällöin punnitaan ohjaajan
taidot palautteen antamisessa. Rakentava palaute auttaa ohjattavaa näkemään
suunnitelmansa heikkoudet ja oivaltamaan, miten suunnitelmasta tulisi realistisempi. Tuetun työllistymisen prosessissa pienet askeleet ovat tärkeitä, useimmissa tapauksissa myös ohjattavat ymmärtävät sen ja kaipaavat lähinnä rohkaisua jarrujen sijaan.

Sopeutuminen työyhteisöön
Tuettu työllistyminen, toisin kuin muut työllistämis- ja valmennusmenetelmät,
tähtää aina työllistymiseen avoimille työmarkkinoille työsuhteeseen. Muissa
menetelmissä usein rakennetaan erilaisia polkuja kohti avoimia työmarkkinoita,
mutta työsopimuksen synnyttyä tuki usein lakkaa. Tuetun työllistymisen menetelmässä tukea annetaan työllistymisen jälkeen sekä työntekijälle että hänen työyhteisönsä jäsenille.
Monilla työpaikoilla vammaisen, vajaakuntoisen tai mielenterveyskuntoutujan liittyminen työyhteisöön on uutta. Uusi tilanne voi synnyttää paljon kysymyksiä ja jopa ennakkoluuloja. Työhönvalmentajan tuleekin pystyä valmistamaan sekä työyhteisöä että työllistyjää uuteen tilanteeseen. Työyhteisö pitäisi saada tunnistamaan omia usein piiloisia ennakkoluulojaan ja asenteitaan,
jotta kohtaaminen uudessa tilanteessa onnistuu. Avoimen puheen tavoitteena
on huomata, että erojen ja erilaisuuksien liittäminen vain yhteen henkilöön tai
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ryhmään jättää näkymättömiin sen, että kaikki ihmiset ovat keskenään erilaisia
jonkun ominaisuutensa suhteen. Tärkeää on oppia näkemään, millaisissa asioissa joku voi tarvita apua tai erityistä huomiota ja millaisissa asioissa tukea ei
tarvita. Kaikilla osapuolilla niin työllistyvällä uudella henkilöllä kuin vanhoilla
työntekijöillä täytyy olla tilaa kysyä ja ihmetellä uutta tilannetta ja sen mukanaan tuomia uusia näkökulmia.
Vammaisen tai vajaakuntoisen palkkaavan työyhteisön valmennuksessa
voi hyvin tuoda esiin myös suomalaista työelämää säätelevän lainsäädännön.
Suomen perustuslain mukaan ihmiset ovat samanarvoisia lain edessä eikä ketään saa asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön
liittyvän syyn perusteella, ellei tähän ole olemassa hyväksyttävää perustetta.
Syrjintä kielletään perustuslain ohella muun muassa työsopimuslaissa, laissa
miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta sekä rikoslaissa. Vuonna 2004 voimaan
tullut yhdenvertaisuuslaki tiukentaa tasavertaisuutta edistävää lainsäädäntöä ja
tarjoaa uusia mahdollisuuksia puuttua syrjintään. Vaikka olemme sitoutuneet
moniin yhdenvertaisuutta edistäviin lakeihin ja sopimuksiin, esiintyy syrjintää
silti päivittäin työssä tai vapaa-aikana. (http://www.join.fi/seis/koulutusmateriaali). Työhönvalmentaja voi neuvoa työllistyjää toimimaan oikein, mikäli syrjintää työpaikalla esiintyy.

Onnistumisen kokemuksia
Parhaimmillaan tuetun työllistymisen menetelmä johtaa tilanteeseen, jossa sekä työntekijä että työnantaja ovat tyytyväisiä. Työnantajien kokemuksia cp-vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien työllistämisestä kartoitettiin Kuntoutussäätiön toteuttamassa Tutka-projektissa. Puhelinhaastattelulla tavoitettiin kaiken
kaikkiaan 22 työnantajaa. Näistä 14 piti työllistämistä kokonaisuudessaan joko
myönteisenä tai hyvin myönteisenä kokemuksena. Erityisen tyytyväisiä oltiin silloin, jos työntekijällä oli jotain erityisosaamista, kuten esimerkiksi kielitaitoa.
Neljä työnantajaa oli sitä mieltä, että kokemukseen liittyi yhtä paljon myönteistä kuin kielteistäkin. Työntekijöiden ohjaamiseen käytettävä aika koettiin
rasitteena, jota oli välillä vaikea järjestää. Mielenterveyskuntoutujien kohdalla
hankalana koettiin mielialojen vaihtelut.
Vain neljä vastaajaa piti kokemusta epäonnistuneena. Syitä olivat mm. tie-
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don kulkuun ja etukäteisjärjestelyjen puutteellisuus. Myös työntekijän hitaus,
erityispulmat ja sopeutuminen työyhteisöön nähtiin ongelmallisina. Joskus
työnantajat olivat odottaneet lähes täyttä työpanosta ja pettyneet, kun näin ei
käynytkään. Huomion arvoista on, että näiden neljän vastaajan kommenteissa
oli myös myönteistä palautetta. Työhönvalmentajan rooliin tilanteiden selvittelijänä oltiin tyytyväisiä. (Valkonen, Harju, 2005)

Moninainen ohjaus
Tuetun työllistymisen prosessissa ohjaus näyttäytyy monessa roolissa. Yhtäältä
se on selkeästi yksilöohjausta, jossa tavoitteena on sitouttaa ja voimaannuttaa
asiakas kulkemaan usein aika pitkäkestoinen tie kohti avoimia työmarkkinoita.
Toisaalta se on palveluohjausprosessi, jossa asiakkaan asioita selvitellään toimeentulon, työllistämistukien ja työehtosopimusten viidakossa. Kolmanneksi
se on prosessi, joka onnistuessaan johtaa työyhteisöön, joka pitää saada sitoutumaan ja sopeutumaan moninaisuuteen ja miksei myös erilaisuuteen.
Asiakas kohtaa prosessin eri vaiheissa useita ohjaajia, joiden tulisi pystyä
viemään yhteistä projektia samaan suuntaan. Asiakas itse tarvitsee tukea ja taukoja, jolloin voi pysähtyä arvioimaan jo saavutettuja välitavoitteita, jotta jaksaisi kulkea kohti päämäärää. Kun työpaikan saaminen onnistuu, voi olla vaikeaa
löytää vielä lisää voimavaroja työyhteisöön sopeutumiseen. Tässä kohtaa työhönvalmentajalla on tuhannen taalan paikka toimia niin, että tieto kulkee ja
että työntekijän ja työnantajan odotukset kohtaavat.
Vaikka tuettu työllistyminen on Suomessa toistaiseksi vain pienen ryhmän
etuoikeus, sen tulokset ovat rohkaisevia. Kun menetelmä leviää laajemmalle,
on tärkeää muistaa tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen ohjaukselliset
elementit ja pyrkiä aitoon vuorovaikutukselliseen dialogiin, joka mahdollistaa
uudenlaisen ymmärryksen syntymisen eri osapuolten välille.
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5.
Monenlaiset
käytännöt palveluiden
toteuttamisessa
Tuetun työllistymisen palveluiden tuottajat
Leena Sariola
Työhönvalmennuspalveluita tarjoaa tätä kirjoitettaessa 39 erityistyöllistämisen
toimialan yksikköä. Ne löytyvät tämän oppaan liitteestä. Erityistyöllistämisen
yksiköt ovat vajaakuntoisten ja muiden vaikeasti työllistyvien palveluyksiköitä,
joissa tarjotaan erilaisia työhön liittyviä valmennus- ja kuntoutuspalveluja. Eri-
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tyistyöllistämisyksikköjä ylläpitävät niin yksityisen, julkisen kuin kolmannen
sektorinkin toimijat. Erityistyöllistämisen toimialaan lasketaan kuuluvaksi kaikki sellainen toiminta, joissa työn avulla kuntoutetaan ja valmennetaan työhön
vajaakuntoisia ja vammaisia sekä vaikeasti työllistyviä asiakkaita. Toimialaan
kuuluvat mm. seudulliset tai paikalliset monipalvelukeskukset, kunnat ja kuntayhtymät sekä yksityiset palvelun tuottajat.
Monipalvelukeskusten palveluvalikoimaan kuuluvat esimerkiksi yksilö-,
ryhmä- ja työvalmennus, työsuhteinen työ ja työtoiminta, tukityöllistäminen,
työkokeilu, työharjoittelu, koulutus- ja kurssipalvelut, tuetun työllistymisen
työhönvalmennus, työvalmennuksen tukipalvelut, valmentava koulutus, mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn
arviointipalvelut. Tuotteet ja palvelut voivat olla eri nimikkeillä palveluiden
tuottajista riippuen.
Kunnat ja erityispalveluiden kuntayhtymät voivat tarjota vaikeasti työllistyville henkilöille tuetun työllistymisen työhönvalmennuspalvelua omissa erityistyöllistämisen yksiköissään tai ostaa palvelun muilta tuottajilta muun muassa kolmannelta sektorilta. Kun kunta tai kuntayhtymä on rekrytoinut omia
työhönvalmentajia antamaan työhönvalmennuspalveluita asiakkailleen, ei asiakkuussuhteiden kestolla välttämättä ole mitään rajoituksia. Palvelua on tarjolla niin kauan, kuin asiakas sitä tarvitsee. Mikäli palvelu on kuitenkin jo ehtinyt
loppua ja asiakas sitä edelleen tarvitsee, hänellä on mahdollisuus palata työhönvalmentajan asiakkaaksi uudelleen.
Myös ammatillinen (erityis)oppilaitos voi palkata oman työhönvalmentajan antamaan palveluita oppilaitoksen opiskelijoille.
Tuetun työllistymisen työhönvalmennuspalveluiden ostajina voivat olla
työvoimahallinto ja vakuutuslaitokset. Vuoden 2003 alusta työvoimahallinto
on voinut perustuen lakiin julkisesta työvoimapalvelusta ostaa ammatillisena
kuntoutuksena palveluntuottajilta työhönvalmennusta enintään 60 päivää kerrallaan. Jollei 60 päivän palvelukokonaisuus riitä, työvoimahallinto voi ostaa
sitä välittömästi ja asiakkaan tarpeen mukaisesti lisää.
Myös erilaiset ESR- ja RAY-rahoitteiset projektit tarjoavat työhönvalmennuspalveluja. Koko tuetun työllistymisen suomalaisen historian ajan niitä on ollut meneillään ja kehittämisprojektit jatkuvat edelleen. Projekteissa kehitetään
usein paikallista tai seudullista palvelumallia, jonka tavoitteena on vakiintua
projektin loputtua normaaliksi ostopalvelutoiminnaksi.

53

Muita erilaisia työhönvalmennuspalvelua tarjoavia tahoja ovat muun muassa aikuiskoulutuskeskukset, joissa se on osa ohjaavaa koulutusta. Tässä tapauksessa ei ainakaan vielä ole kysymys tuetun työllistymisen menetelmän mukaisesta työhönvalmennuksesta.

Siirtyminen ammatillisesta
erityisoppilaitoksesta avoimille työmarkkinoille
Liisa Metsola
Ihmiset eivät työllisty massoina, vaan yksilöinä, siksi yksilöllisten työurien, työllistymispolkujen löytyminen on tärkeintä yksilön kannalta. (Räkköläinen 2001)
Ammatillisten erityisoppilaitosten opiskelijoiden työllistyminen on puhuttanut
jo useiden vuosien ajan. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden pääsyssä ammatillisesta koulutuksesta avoimille työmarkkinoille on suuri kynnys. Syrjäytyminen työelämästä uhkaa vakavasti vammaisia ja muita erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä, jotka ammatillisen tutkinnon suoritettuaan jäävät pitkäksi aikaa
työttömiksi. Ammattitaito rapistuu ja itseluottamus vähenee. Seurauksena on
usein pitkäaikaistyöttömyys liitännäisilmiöineen, joka johtaa usein myös sosiaaliseen syrjäytymiseen.
Keskuspuiston ammattiopisto on Invalidisäätiön ylläpitämä, Helsingissä
sijaitseva valtakunnallinen ammatillinen erityisoppilaitos. Keskuspuiston ammattiopiston toiminta-alueena on ensisijaisesti pääkaupunkiseutu ja toimialana erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden valmentava ja kuntouttava opetus ja
ohjaus sekä ammatillinen perus- ja lisäkoulutus. Opiskelijoita oppilaitoksessa
on tätä kirjoitettaessa 600, joista erityistä tukea tarvitsevia on noin 97 prosenttia. Toimipaikkoja on 19.
Keskuspuiston ammattiopistosta valmistuneista opiskelijoista sijoittuu työmarkkinoille tilastokeskuksen selvityksen mukaan vain n. 50 – 55 prosenttia
huolimatta pyrkimyksistä löytää kullekin opiskelijalle sopiva yksilöllinen työllistymispolku. Oppilasaines heikentyy vuosi vuodelta ja lisää tukitoimia niin opiskelijoiden opinnoissa menestymisen kuin työllistymisen turvaamiseksi tarvitaan.
Sama ilmiö on havaittavissa myös yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa.

54

Vuonna 2003 Lapin yliopistossa väitelleen Maija Pelkosen väitöskirjan viesti
on selvä: ”Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden menestyksellinen työllistäminen edellyttää monialaista eri toimijoiden verkostoitumista, sekä panostamista
toimiviin työnantajasuhteisiin”. Tarja Mänty nostaa väitöskirjassaan (2000) esille kaksi selkeää toisen nivelvaiheen ongelmaa: ”Työelämän toimijat eivät tunne
juuri lainkaan ammatillista erityisopetusta, eikä oppilaitoksissa ole aina selkeää
vastuunjakoa siitä, kelle erityisopiskelijoiden työllistämistoimet kuuluvat”.

Siirtymävaiheiden merkitys
Koulutuksen ja tutkimuksen 2003-2008 kehittämissuunnitelmassa – KESU:ssa (2004)
mainitaan: ”Opinväylien toimivuuden parantaminen, työelämään ja jatko-opintoihin sijoittumisen edistäminen. Ammatillisen opinväylän toimivuuden parantaminen edellyttää paitsi koulutuksen tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamista, myös erityisen huomion kiinnittämistä koulutuksen nivelkohtiin”.
Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistyminen opiskelujen jälkeen on hankalaa, koska he tarvitsevat tukea ja ohjausta työllistymisessä ja työpaikalla pärjäämisessä. Myös työssäoppimisen jaksoilla ja siirtymävaiheiden toteuttamisessa voidaan hyödyntää tuetun työllistymisen toimintatapoja (Venäläinen 1996). Yksi ratkaisu työllistymisen helpottumiseksi on työhönvalmentajan hyödyntäminen erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan työllistymisprosessissa. Työhönvalmentaja on mahdollista palkata oppilaitoksen henkilöstöön
kuuluvaksi. Myös kaupungin sosiaalitoimi voi tarjota työhönvalmennuspalveluita oppilaitokselle tai palvelua voidaan ostaa yksityiseltä palveluntuottajalta
tarpeen mukaan.
Viime vuosina siirtymävaiheisiin on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota. Ensimmäiseen siirtymään eli oppilaan siirtymiseen peruskoulusta toisen
asteen koulutukseen on jo panostettu jonkin verran esimerkiksi erilaisten projektien kautta. Toinen siirtymä eli toiselta asteelta siirtyminen joko työelämään
tai jatkokoulutukseen on sen sijaan jäänyt vähemmälle huomiolle, joskin myös
siihen on suunnattu jonkin verran ESR -rahaa.
Esa Jukantupa (2002) toteaa artikkelissaan Tuetun työllistymisen on verkostoiduttava, että tuettuun työllistymiseen siirtymisen mahdollisuuksia ja edellytyksiä tulee lisätä yksilön kykyjen puitteissa heti peruskouluajan jälkeen, varsinkin ammattiopetuksen yhteydessä ja jo peruskouluaikana. Taustajoukkoihin ja
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organisaatioihin vaikuttaminen pitkällä aikavälillä tuottaa hyvää tulosta yksilön täysivaltaistumisen suhteen. Edellä mainitulla vaikuttamisella tarkoitetaan
lähinnä tiedon lisäämistä tuetusta työllistymisestä, työn tekemiseen liittyvien
taitojen oppimista ja mahdollisuuksia jatkuvaan itsenäistymisen opiskeluun.
Kaikille erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille laaditaan heti opintojen alussa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
(HOJKS), jota päivitetään koko opiskeluajan. HOJKS:iin sisältyy työssäoppimissuunnitelma (TOPS) sekä usein myös siirtymäsuunnitelma (työllistymissuunnitelma), jossa on hahmoteltu opiskelijan siirtyminen koulutuksesta työelämään. Työhönvalmentajan osallistuminen etenkin TOPS:in ja siirtymäsuunnitelman laadintaan olisi ensiarvoisen tärkeää sujuvan ja tuloksellisen yhteistyön kannalta. Useammilla opiskelijoilla olisi mahdollisuus työllistyä, jos he
vain saisivat hieman tukea ja ohjausta työllistymisprosessissa esimerkiksi tuetun työllistymisen kautta. Saattaen siirtäminen koulutuksesta työelämään on
yksi ratkaisu yhä useamman valmistuneen erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan työllistymiseen.

Käytännön harjoittelun tärkeä rooli on tunnistettu
Työpaikoilla tapahtuva oppiminen on vakiinnutettu osaksi ammatillista peruskoulutusta. Työssäoppimista on jokaisella ammatillista perustutkintoa opiskelevalla vähintään 20 opintoviikkoa. Työharjoittelusta taas puhutaan valmentavassa ja kuntouttavassa koulutuksessa ja sen laajuus vaihtelee tarpeen mukaan.
Työssäoppimisen tai työharjoittelun sisältöä ja laatua kehitetään jatkuvasti yhdessä työpaikkojen kanssa. Työssäoppiminen tai työharjoittelu voivat edistää
opiskelijan sijoittumista työelämään. Tällöin työssäoppimis- tai työharjoittelujakso tulee suunnitella erityisen tarkkaan. Työssäoppimis- tai työharjoittelujaksolla opiskelija tutustuu työpaikkaan, tehtäviin ja toimintatapoihin. Myös työnantaja saa selkeän kuvan opiskelijan taidoista ja edellytyksistä. Työhönvalmentajan mukana olo jo työssäoppimis- tai työharjoitteluvaiheesssa olisi ensiarvoisen
tärkeää opiskelijan mahdollisen tulevan työllistymisen kannalta. Tällöin pystyttäisiin jo aikaisessa vaiheessa havaitsemaan ongelmalliset kohdat itse työn tekemisessä. Työhönvalmentajalla on aikaa paneutua opiskelijan hankaluuksiin
työn tekemisessä, sitä ei välttämättä aina ole opettajalla tai työpaikkaohjaajalla.
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Opettajan roolin muutos
Olli Luukkainen on teoksessaan Opettajan matkakirja tulevaan (2005) hahmotellut opettajan työn muutosta tulevaisuudessa. Hän toteaa, että opettaja on lisääntyvässä määrin oppilaan puolestapuhuja, joka ohjaa kohtaamaan oikean
asiantuntija-avun. Kokonaisvastuuta jaetaan usean asiantuntijan kesken, mutta
opettaja on useimmiten käynnistäjä ja koordinaattori. Opettajilta yhä lisääntyvä monitahoinen verkostoyhteistyö edellyttää entistä suurempaa avoimuutta ja
vuorovaikutustaitoja sekä konfliktien sietokykyä. Opetushenkilöstön rooli työllistymisprosessin sitomisessa osaksi opiskelijan henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa (HOJKS) on erittäin tärkeä. Käytännössä tulisi
luoda toimintamuotoja ja verkostoyhteistyötä yksilöllisen työllistymisprosessin
toteuttamiseksi osana opiskelijan henkilökohtaista suunnitelmaa.

Työhönvalmennuspalvelut
Keskuspuiston ammattiopistossa
Vuokko Lammintausta
Keskuspuiston ammattiopisto on yhteistyössä Helsingin sosiaaliviraston tuetun
työllistymisen palvelun kanssa kehittämässä uutta toimintatapaa. Siinä tuetun
työllistymisen palvelusta nimetään työhönvalmentajat, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä Keskuspuiston ammattiopiston ammatillisten perustutkintojen
opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa opiskelijoiden työllistymisen helpottamiseksi. Yhteistyö helpottuu silloin, kun se on koordinoitua ja opettajat tietävät
suoraan ne henkilöt, joihin kannattaa olla yhteydessä. Työhönvalmentajat taas
tutustuvat tuleviin asiakkaisiinsa ja heidän rajoitteisiinsa ja vahvuuksiinsa jo
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tällöin sopivan työn etsintä juuri tietylle opiskelijalle helpottuu. Työhönvalmentaja tukee opiskelijoiden työllistymisprosessia myös siten, että työelämään siirtymisessä hyödynnetään työnantajille
suunnattuja työvoimahallinnon ja KELA:n tukimuotoja, joilla erityisopiskelijoiden työmarkkinakynnystä saadaan madallettua.
Yhteistyötä on ollut myös esimerkiksi catering-alalla sekä asperger-nuorten
ja autististen henkilöiden valmentavassa ja kuntouttavassa koulutuksessa. Yhteistyö catering-alan perustutkintoa mukautetuin tavoittein suorittavien helsin-
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kiläisten opiskelijoiden ja Helsingin sosiaaliviraston tuetun työllistymisen palvelun työhönvalmentajien kanssa on ollut tiivistä. Työhönvalmentaja oli muun
muassa kahden opiskelijan ohjaajana koko kolmen vuoden työssäoppimisjaksot. Toinen opiskelijoista on tällä hetkellä töissä leipomossa ja toinen kauppakorkeakoulun keittiössä.
Kaikkien työhönvalmentajien kanssa yhteistyö on sujunut erittäin hyvin ja
se jatkuu edelleen. Esimerkiksi työhönvalmentaja on ohjannut kahta opiskelijaa heidän aloittaessaan työssäoppimisjaksonsa viikon välein. Opiskelijan jatkon kannalta on hyvä, että työhönvalmentaja tuntee hänen työtaitonsa, jolloin
työpaikkaa on helpompi etsiä.
Tällä hetkellä Keskuspuiston ammattiopistossa toimii kaksi työhönvalmentajaa. Syksyllä 2005 aloitti 20 hengen ryhmä valmentavan koulutuksen henkilökuntaa TRADES -diplomin opiskelun oman työnsä ohella. Tarkoituksena on,
että jokaisessa toimipaikassa olisi ainakin yksi TRADES -diplomin suorittanut
henkilö.
Keskuspuiston ammattiopistolla on myös käynnistymässä Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama ja Invalidisäätiön Kuntoutus Ortonin koordinoima
hanke, jossa kolmen vuoden aikana vuosittain kymmenen ammattiin valmistunutta opiskelijaa saa yksilöllistä tukea ja ohjausta työllistymiseen. Projektiin
kuuluu myös työnantajayhteistyökoulutus, johon osallistuu valmentavasta koulutuksesta viisi työntekijää.
Työhönvalmentajan roolia työssäoppimisen ja työllistymisen yhteissuunnittelussa osana ammattioppilaitoksen toimintaa on myös kehitettävä. Oppilaitoksen työhönvalmentajan tärkeänä tehtävänä on yhteistyössä eri toimijoiden
ja itse opiskelijoiden kanssa turvata onnistunut siirtymä työssäoppimisen kautta avoimille työmarkkinoille. Työhönvalmentaja etsii mahdollisuuksia tuetun
työllistymisen työsuhteisiin avoimille työmarkkinoille niiden erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osalta, jotka eivät välittömästi ammatillisen koulutuksen jälkeen voi sijoittua avoimille työmarkkinoille ilman erityisiä tukitoimia.
Työhönvalmentajan avulla luodaan mahdollisuuksia erityistä tukea tarvitsevien
opiskelijoiden työllistymiselle työssäoppimisen aikana etsimällä ja kokeilemalla sopivia työkokonaisuuksia sekä työn ositusta ja työssä suoriutumisen edellytyksiä. Työhönvalmentajan tuella huolehditaan koulutuksen jälkeisen työuran
alkamisesta avoimilla työmarkkinoilla välittömästi koulutuksen jälkeen.
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Työvoimahallinto palvelujen tilaajana
Espoon työvoiman palvelukeskus
työhönvalmennuspalveluiden ostajana
Esko Karjalainen
Osana työhallinnon palvelurakenteen uudistusta Suomeen on perustettu työvoimatoimiston, kuntien ja KELA:n yhteisiä työvoiman palvelukeskuksia ja yhteispalvelupisteitä. Näiden tavoitteena on edistää vaikeasti työllistettävien kuntoutumista ja työllistymistä.
Palvelukeskusten asiakaskunnalla on tiettyjä yhteisiä piirteitä, joista keskeisempänä on pitkittynyt työttömyys. Toisaalta asiakaskunta on hyvinkin heterogeeninen. Maahanmuuttajilla, mielenterveyskuntoutujilla, nuorilla, mukautetun oppimäärän suorittaneilla tai aistivammaisilla on omat erityiset vaikeutensa työllistyä. Näillä ryhmillä työllistyminen suoraan avoimille työmarkkinoille
voi olla liian kunnianhimoinen tavoite ja siksi yleensä on tarkoituksenmukaisinta rakentaa työllistymisprosessi erilaisten toimenpiteiden sarjaksi (työkokeilu, työharjoittelu, työllistämisprojektit, pajat, kolmas sektori, kunnan tukityö).
Palvelun hankkijan vastuulle ja mietittäväksi jää missä vaiheessa työhönvalmentajan palveluja hankitaan. Työhönvalmentajien palveluja ei ole järkevää käyttää esimerkiksi työllistymisprojekteihin ja kunnan tukityöpaikkoihin
ohjaamiseen, tämän pitäisi onnistua olemassa olevien verkostojen kautta. Syrjäytymisen ehkäisemisessä ja kuntoutusprosessin ylläpidossa tukityöllistämispaikkojen tärkeyttä ei tietenkään pidä vähätellä. Normaaleille tai avoimille työmarkkinoille työllistyminen on kuitenkin suurin kynnys.
Asiakkaan tilanteesta ja lähtökohdista riippuen valmennus voi painottua
ammatilliseen kuntoutukseen työllistymisprosessin alkuvaiheessa, tai varsinaisen työpaikan löytämiseen ja työllistymisen onnistumiseen.
Työministeriö on osoittanut yhteispalvelupisteille ja työvoiman palvelukeskuksille määrärahoja ryhmäpalveluiden ja julkista työvoimapalveluja täydentävien palvelujen hankintaan. Näillä määrärahoilla on mahdollista hankkia esimerkiksi työhönvalmentajapalveluja. Kun kyse on täydentävistä palveluista, on
palvelujen tavoitteiden ja toteuttamismuotojen erottava varsinaisista palveluista
jollakin tavalla.
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Kun palveluja, kuten työhönvalmentajia, hankitaan työvoimapalveluja täydentävien palvelujen määrärahoilla, ei asiakkaalla ole oikeutta esimerkiksi ylläpitokorvaukseen. Tällöin on tärkeätä neuvotella kunnan sosiaalitoimen kanssa asiakkaan
tukemisesta esimerkiksi harkinnanvaraisen toimeentulon tai muun vastaavan kautta. Toimenpiteen hankintatavan ei pidä määritellä asiakkaan saamia etuja.

Valmennus ammatillisen kuntoutuksen osana
Työklinikkojen järjestämän työhönvalmennuksen kohderyhmänä ovat pääasiassa vajaakuntoiset työnhakijat ja ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelujen
asiakkaat. Tavoitteena on valmentaa asiakkaita sopivaan työhön joko työklinikkaolosuhteissa tai työklinikan järjestämissä muissa tehtävissä.
Valmennus on osa arviointi- tai kokeiluprosessia, jossa pyritään selvittämään
asiakkaan edellytyksiä selvitä työssä yleensä ja erityisesti asiakkaan haluamalla
alalla ja sopivissa työtehtävissä. Parhaimmillaan valmennus voi johtaa uusien
kuntoutusväylien löytymiseen, työsuhteen solmimiseen tai sopivan ammatillisen koulutuksen löytämiseen. Valmennuksen kesto voi olla korkeintaan 60 päivää, valmennus rahoitetaan ammatinvalinnanohjauksen- ja työnvälityksen erityisrahoista ja asiakas on oikeutettu ylläpitokorvaukseen ja päivärahoihin.
Työhönvalmennusta voidaan järjestää myös muussa palveluyksikössä kuin
työklinikassa. Kohderyhmänä ovat vajaakuntoiset asiakkaat tai vaikeasti työllistettävät työnhakijat. Tavoitteena on valmentaa asiakkaita heille sopivaan työhön yleisillä työmarkkinoilla. Tarvittaessa valmennus voidaan suunnitella osaksi palvelukokonaisuutta työkokeiluna työpaikalla tai tukityöllistämisenä. Palveluyksikkö myös etsii asiakkaalle sopivia työkokeilu- tai tukityöpaikkoja ja tukee
tarvittaessa asiakasta työpaikalla. Valmennuksen kesto voi olla korkeintaan 60
päivää, valmennus rahoitetaan ammatinvalinnanohjauksen ja työnvälityksen
erityisrahoista ja asiakas on oikeutettu ylläpitokorvaukseen/päivärahoihin

Tuetun työllistymisen palvelu työvoimapalveluja täydentävänä
Kun kuntoutus- tai asiakasprosessi on edennyt siihen vaiheeseen, että tavoitteena on ensisijaisesti työpaikan löytäminen, työsuhteen luominen ja siinä pysyminen, valmennuksen luonne muuttuu. Kohderyhmänä on laajimmillaan niiden vaikeasti työllistettävien asiakkaiden joukko, joilla on edellytykset työllis-
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tyä avoimille työmarkkinoille ilman erityistä lisäkuntoutusta tai koulutusta. Valmennuksen päätavoite on nopeuttaa asiakkaan siirtymistä työmarkkinoille sekä
varmistaa työsuhteen alkuvaiheessa sen jatkuminen.
Valmennuksen tavoitteena ei siis ole uusien kuntoutusmahdollisuuksien
tai ainakaan pitkän ammatillisen koulutuksen väylien etsiminen vaan sellaisen
työpaikan löytäminen, johon asiakkaan edellytykset tällä hetkellä riittävät. Palvelukeskuksen asiakkaina on paljon työnhakijoita, joiden edellytykset ja motivaatio ammatilliseen koulutukseen ovat vähäiset, mutta halua työllistymiseen
kuitenkin on. Ammatillisen osaamisen kehittyminen voinee tapahtua heidän
kohdallaan ensisijaisesti työssä oppimisen kautta ja työn sisällä tapahtuvan
koulutuksen kautta.
Riippuen asiakaskunnan rakenteesta ja volyymistä palvelujen hankkijan tulee tarkemmin määritellä mille kohderyhmille palveluja hankitaan ja erikoistuvatko tietyt valmentajat tiettyihin kohderyhmiin.

Työhönvalmentajien palvelut Espoossa
Espoon työvoiman palvelukeskuksessa lähdettiin syksyllä 2004 kokeilemaan sitä
miten työhönvalmentajien avulla voitaisiin nopeuttaa asiakkaiden pääsyä avoimille työmarkkinoille. Avoimilla työmarkkinoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä
yksityistä sektoria; työllistämistuella tai ilman, ja julkista sektoria ilman työllistämistukea. Työhönvalmentajapalvelut on siis suunnattu asiakkaille, joiden katsotaan kuntotutuneen siinä määrin, että voisivat tuen avulla löytää paikkansa
avoimilta työmarkkinoilta. Näitä asiakkaita voisi olettaa löytyvän esimerkiksi tukityön päättäneistä tai työvoimapoliittisen koulutuksen suorittaneista. Palvelua
ei siis erityisesti ole suunnattu vajaakuntoisille, mutta toisaalta vajaakuntoisuus
ei estä pääsyä työhönvalmentajan asiakkaaksi.
Espoon työvoiman palvelukeskuksessa toimii neljä ostopalveluna hankittua työhönvalmentajaa. Asiakasprosessin ja yhteistyön kannalta on tärkeää, että
valmentajat sijaitsevat fyysisestikin samoissa tiloissa ohjaavan tahon kanssa.

Tuetun työllistymisen prosessi Espoossa
Valmennusprosessi alkaa kolmikantaneuvottelulla asiakkaan, työhönvalmentajan ja työvoimaohjaajan kesken. Tässä vielä varmistetaan asiakkaan motivoitu-
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neisuus ja sitoutuneisuus. Lisäksi sovitaan yhteistyöstä valmennuksen aikana.
Vaikka valmentajille pyritään ohjaamaan asiakkaita, jotka heidän palveluistaan
hyötyvät, ei ole harvinaista, että valmennusprosessin edetessä asiakkaan tilanteesta tulee esiin asioita, jotka vaikeuttavat työllistymistä. Tällöin sovitaan kolmikantaneuvottelussa siitä jatkuuko valmennus tarvittavin tukitoimin. Esimerkiksi hankitaanko hygieniapassi tai ohjataanko terveydenhoitajalle; keskeytyykö
valmennus toimenpiteiden ajaksi vai päättyykö ohjaus.
Työhönvalmentaja tukee asiakasta intensiivisesti ja yksilöllisesti, ennen työpaikan löytämistä, työpaikan löytämisessä, työsuhteen solmimisvaiheessa ja
mahdollisesti työtehtävien määrittelyssä. Valmentaja toimii yhdys- ja tukihenkilönä sekä työnhakijalle että työnantajalle ja auttaa esimerkiksi työllistämistukihakemusten täyttämisessä. Valmentaja toimii sovittelijana mahdollisissa ristiriita- ja ongelmatilanteissa sekä pyrkii varmistamaan työsuhteen jatkuvuuden.
Painopiste on työpaikan löytymisessä.
Työhönvalmentajat luovat myös jokaisessa yhteydenotossa ja työllistymisessä kontaktin työmarkkinoille. Näiden kontaktien kautta on mahdollista luoda potentiaalisten työnantajien verkosto niin erityisryhmille kuin muillekin
palvelukeskuksen asiakkaille. Palvelun hankkijan tehtävänä on varmistaa, että
tiedot työnantajaverkostosta tulevat ja jäävät hankkijan käytettäväksi.

Tärkeitä kysymyksiä työllistymisen onnistumiseksi
Työhönvalmentajien toiminnan tuloksellisuuden arvioiminen on periaatteessa
yksinkertaista kun tavoitteena on työpaikan löytäminen. Yksinkertaisinta on mitata, kuinka monta asiakasta on työllistynyt tietyn ajanjakson aikana. Työllistymisen onnistumiseen vaikuttavat kuitenkin lukuisat seikat, joita on syytä pohtia
sekä ennen että jälkeen työhönvalmennukseen ohjaamista.
Ensinnäkin tulee kiinnittää huomiota palveluun ohjaamiseen:
– Millaisia asiakkaita palveluun on ohjattu?
– Onko asiakas sittenkään ollut motivoitunut?
– Onko asiakkuusajankohta ollut huono? (kesäkaudet)
– Ovatko asiakkaat sellaisia, joista on alun perin sovittu?
– Onko asiakkaan työllistyminen alun perin ollut realistista?
– Onko valmentajan kohderyhmä ollut se, mistä on sovittu?
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– Kuinka monta asiakasta valmentajalle on ohjattu?
Toiseksi tulee varmistaa palvelukeskuksen, työhönvalmentajan ja asiakkaan
välinen yhteistyö ja tiedonkulku prosessin kuluessa:
– Onko palvelukeskuksen, asiakkaan ja valmentajan velvollisuudet ja vastuut olleet riittävän selkeitä?
– Onko sekä valmentaja että asiakas saaneet tarvittavan tuen työllistämisprosessissa?
– Onko valmentajien kohderyhmä- tai toimialatuntemusta hyödynnetty oikein?
– Onko valmennuksen edetessä tullut esiin asioita, joita ei ole huomioitu
asiakasta alun perin ohjattaessa palveluun?
– Miten yhteistyö on sujunut?
Kolmanneksi tulee kiinnittää huomiota työhönvalmennuksen laatuun,
työnantajayhteistyöhön ja toiminnan vaikuttavuuteen:
- Miten laadukasta valmentajan raportointi asiakkaan prosessista on ollut?
- Miten valmentaja on onnistunut työnantajaverkoston luomisessa?
- Millaisiin työpaikkoihin asiakkaat ovat työllistyneet? (työkokeilu, työharjoittelu, pajat, kunnan tukityö, yksityinen tukityö, yksityiselle ilman tukea,
osa-aikainen työ, määräaikainen työ, toistaiseksi voimassa oleva työ)
- Kuinka monta prosenttia asiakkaista on työllistynyt?
- Kuinka monta työsuhdetta on keskeytynyt alkuunsa?
- Kuinka monta asiakassuhdetta on loppunut ilman toivottua tulosta?
Kuten edellä olevasta käy ilmi, kovin helposti ei ole luotavissa mittaristoa,
jonka avulla eri palveluntuottajat tai valmentajat voitaisiin laittaa paremmuustai tuottavuusjärjestykseen.
Työhönvalmentajat toimivat yhteistyössä asiakkaan, palvelujen ostajan ja
työmarkkinoiden kanssa. Toiminnan onnistuminen on kiinni näiden tahojen
yhteistyön onnistumisesta. Jos esimerkiksi asiakasohjaus ei toimi (ohjataan liian vähän asiakkaita, ohjataan sovitusta poikkeavia asiakkaita), ei syynä ole valmennuksen laadun puute, vaan yhteistyön puutteet. Yhteistyön kehittäminen
ja varmistaminen on lähinnä palvelun hankkijan vastuulla.

63

Jotta työhönvalmentajan toiminta ei jäisi irralliseksi toimenpiteeksi, on tärkeää että esimerkiksi valmennuksen tavoitteet, aikataulutus, yhteydenpito valmennuksen aikana ja valmennuksen päättyminen sekä jatkosuunnitelmat kirjataan työhallinnon tietojärjestelmään. Jos valmennuksen alkuperäistä tavoitetta
eli työllistymistä ei saavuteta, on valmennusprosessin tuottaman tiedon asiakkaan tilanteesta oltava käytettävissä jatkosuunnittelun pohjaksi.

Helsingin työvoimatoimiston
kokemuksia työhönvalmennuspalveluista
Eija Tuutti
Helsingin työvoimatoimistolle on kertynyt kokemusta työhönvalmennuspalveluiden käytöstä sekä projekteissa että Helsingin kaupungin kanssa. Palvelun alkaessa työvoimatoimiston virkailija laatii yhteistyössä asiakkaan kanssa palvelutai työllistymissuunnitelman, jota tarvittaessa päivitetään uusilla toimenpiteillä.
Asiakkaan ja työvoimatoimiston yhteistyöllä toteutetaan kyseisessä suunnitelmassa sovittuja toimenpiteitä. Kun on kyseessä vajaakuntoinen ja vaikeasti työllistettävä asiakas, on tarpeen monipuolisesti miettiä tukikeinoja työllistymisen
toteutumiseksi. Jos päädytään työhönvalmennuksen käyttöön, työvoimatoimiston virkailija tekee tutkimuspyynnön kyseisen palvelun tuottajalle ja tässä yhteydessä määritellään myös tilattavan palvelun hinta, josta tulee sopia palvelun
tuottajan kanssa. Tutkimuspyyntöä edeltää yhteydenotto palvelun tuottajaan ja
yhteinen pohdinta siitä, miten ja mitä palvelua voidaan tarjota.

Projekti edistämässä avoimille työmarkkinoille työllistymistä
Helsingin työvoimatoimistossa on kokemusta muun muassa Tutka-projektista,
jossa tavoitteena oli ennen kaikkea yksilöllisen asiakastyön menetelmin etsiä
mahdollisuuksia ja rakentaa tuetusti asiakkaalle mahdollisimman realistinen ja
samalla riittävän haastava tie työllistymiseen. Tutka-projekti toteutettiin vuosina
2001-2004 ja sitä hallinnoi Kuntoutussäätiö. Projektissa asiakkaan kanssa tehdyssä työllistymissuunnitelmassa määriteltiin yksilölliset tavoitteet ja aikataulutus. Ensisijaisena tarkoituksena oli, että asiakas itse toimi tekijänä ja työhönvalmentaja tuki ja opasti toteutuksen eri vaiheissa asiakkaan yksilöllisen tarpeen
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mukaan. Projektissa jokaisella työhönvalmentajalla oli omat asiakkaat.
Helsingin työvoimatoimistosta mukana projektissa oli vaikeasti työllistyviä
mielenterveyskuntoutujia. Eräiden asiakkaiden elämäntilanne oli niin moninainen esimerkiksi pahenevan mielenterveys- tai päihdeongelman seurauksena,
että prosessin tueksi tarvittiin verkostoyhteistyötä. Tällöin työhönvalmentaja
toimi välikätenä toimijoiden välillä. Myös työvoimatoimiston virkailija osallistui tähän yhteistyöhön tuomalla oman asiantuntijuutensa ja työhallinnon näkökulman mukaan keskusteluun. Yksilöllistä työhönvalmennusta täydennettiin
tarvittaessa myös ryhmäpalvelujen tai toisen työhönvalmentajan avulla.
Työsuunnitelman toteutuksen edetessä asiakas yhdessä työhönvalmentajan
kanssa etsi sopivia työpaikkoja ja asiakas valmentautui paitsi itsensä markkinointiin myös työnhakutilanteisiin. Prosessin päätösvaiheessa oli edessä työn
aloittaminen. Työhönvalmentaja tuki tässä vaiheessa myös työnantajaa muun
muassa työsopimuksen teossa ja uuden työntekijän perehdytyksessä.
Kolmannes (34 prosenttia) projektin asiakkaista oli asiakkuuden päättyessä
työssä. Työharjoittelussa tai työkokeilussa oli viidennes (19 prosenttia) ja työttömänä oli vajaa viidennes (18 prosenttia) asiakkaista. Koulutuksessa oli 13
prosenttia asiakkaista ja loput työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutusrahalla.
Projektin jälkeisen seurantakyselyn mukaan tilanne työllistymisen osalta on parantunut hyvän työhönvalmennuksen seurauksena.
Helsingin työvoimatoimiston kokemukset kyseisestä projektista ovat hyvät.
Yhteistyötä pidettiin toimivana ja sen avulla asiakkaiden tilanne edistyi huomattavasti. Projektin käyttämät keinot koettiin positiivisina ja niistä on poikinut pohdintaa myös suhteessa omaan työhön ja työtapoihin.

Helsingin kaupunki yhteistyökumppanina
Useimmat virkailijat ovat toimineet yhteistyössä Helsingin sosiaaliviraston tuetun työllistymisen palvelun kanssa. Kaikissa yhteistyöhankkeissa tavoitteena on
työllistyä palkkatyöhön ennen kaikkea avoimille työmarkkinoille. On koettu sekä onnistumisia että ei-onnistumisia. Epäonnistumisen syyt ovat johtuneet sekä
asiakkaan tilanteesta että työelämän muutoksista.
Parhaimmillaan on työvoimatoimiston palvelu- tai työllistymissuunnitelmaan polutettu vajaakuntoisen työelämään kulkua moni eri keinoin. Työhönvalmentaja tukee asiakasta työpaikan etsinnässä ja ohjaa työsopimuksen teossa,
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työhön ja työpaikkaan perehdytyksessä sekä tarvittavien tukitoimien räätälöinnissä työllistymisen onnistumiseksi.
Muutamia onnistuneita esimerkkejä ovat seuraavat:
– 22-vuotiaalle nuorelle miehelle toteutettiin vuonna 2003 työhönvalmennuksen avulla työkokeilu kahdessa eri työpaikassa, joista toinen onnistui
hyvin ja mies on edelleen palkkatyössä.
– 35-vuotiaalla miehellä oli vuonna 2003 työkokeilussa apunaan työhönvalmentaja ja nyt mies on edelleen palkkatyössä ja pärjää ilman valmennusta.
– 20-vuotias mies oli vuonna 2004 työhönvalmennuksessa ja työhönvalmentajan avustamana siivoojana yrityksessä, johon työllistyi osa-aikaiseksi
siivoojaksi ja on nyt oppisopimuksella samassa työpaikassa.
Usein asioihin vaikuttavat monet tekijät, jolloin ei tiedetä, miten pitkälle
työllistymisessä edetään:
– nuorimies valmistui ammattikoulun erityislinjalta ja löysi itselleen työelämävalmennuspaikan. Työpaikalla koettiin, ettei hän voi jatkaa ilman
työhönvalmentajaa. Työvoimatoimisto katsoi tarpeelliseksi työhönvalmentajan palvelun, jotta työ voi jatkua. Valmennuksessa 15 päivän aikana työnkuva muokattiin asiakkaalle soveltuvaksi. Sitten tulivat säästötoimet, eikä
työpaikalla voitu pitää henkilöä, jolla oli vain tiettyihin tehtäviin rajattu
työnkuva.
Työhönvalmennuksesta oli kuitenkin huomattavaa hyötyä. Asiakas kehittyi,
kun sai ohjausta ja sopivan työkuvan. Nyt on tilattu uusi valmennusjakso
samasta paikasta ja asiakkaalle etsitään työpaikkaa, joka kenties työelämävalmennuksen jakson jälkeen olisi myös pysyvä työpaikka. Paikkaa ei toistaiseksi ole löytynyt.
– 24-vuotias mies on parhaillaan työelämävalmennuksessa, jossa työhönvalmentaja on mukana. Tällä hetkellä uskomme työllistymisen onnistuvan.
Aina suunnitelmat eivät toteudu. Siihen on monenlaisia syitä. Asiakas ei
olekaan vielä valmis työhön tai olosuhteet eivät ole kohdallaan:
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– 38-vuotias mies oli vuonna 2004 työhönvalmennuksessa, mutta hanke
epäonnistui ja asiakas on nyt ohjattu palvelukeskukseen.
– 25-vuotias mies oli tammikuussa 2005 työhönvalmennuksessa, mutta
hanke epäonnistui työllistymisen suhteen. Nyttemmin on todettu, että asiakkaalle on tarpeen tehdä työkyvynarvio ennen muita kokeiluja.
– kuuro metallimies ja maahanmuuttaja on ilmeisesti liian vaikea pala työelämään ohjattavaksi. Asiakas oli työhönvalmentajan palvelujen piirissä ja
hänelle tarjottiin paria paikkaa, joista kummastakaan hakija itse ei ollut
kiinnostunut. Asiakkaalle tarjottiin muun muassa työhaastattelua autoalan
paikkaan, johon olisi ollut myös oppisopimusmahdollisuus, mutta hakija
ei innostunut hankkeesta. Vaikeuksia oli puolin ja toisin ja kokemusta kertyi kaikille osapuolille.
– Keväällä 2005 virkailija kyseli kahdelle nuorelle miehelle (liikuntavammainen merkonomi ja adhd-asiakas) työhönvalmennusta, mutta jonotilanne oli vaikea. Virkailijaa pyydettiin palaamaan asiaan syksyllä.

Työhönvalmennus tukee työhallinnon resursseja
Helsingin työvoimatoimiston kuntoutusneuvojilta ja ammatinvalinnanohjaajilta saamani palautteen perusteella työhönvalmennus ja -valmentaja koetaan
tärkeäksi työvälineeksi ja parhaimmillaan tulokset ovat hyviä – asiakkaat työllistyvät palkkatyöhön. Työhönvalmennus tukee työhallinnon vähiä resursseja ja
antaa aikaa pitkäjänteiseen työhön asiakkaan kanssa. Hyvää on ollut myös se,
että työhönvalmentajilta puuttuu viranomaisrooli, joka työhallinnon edustajina
on. Tämä on ilmeisesti syventänyt luottamuksellista suhdetta ja poistanut esteitä
työllistymiseltä. Tärkeänä on pidetty myös asiakkaan itsetunnon kohoamista ja
yleisten valmiuksien kehittymistä sekä hakeutumista esimerkiksi koulutukseen
niissäkin tapauksissa, joissa työllistyminen ei välttämättä ole onnistunut.
Ainakin Helsingissä työhönvalmennusta tarvitsevat asiakkaat ovat pääsääntöisesti miehiä ja valmentajat naisia. Perinteisissä miesammateissa ongelmia
saattaa ilmetä vaikkapa siinä, miten valmentaja asiakasta perehdyttää esimerkiksi metalli- ja autoalan työpaikoissa, paitsi itse työhön ja työturvallisuusasioihin myös työyhteisöön ja miehiseen työkulttuuriin. Naiset toki ovat itse asiakkaan käsittelyssä ja motivoinnissa todella hyviä. Työhönvalmentajiksi kaivataan
siis lisää sekä naisia että miehiä.
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Jonotus työhönvalmennuspalveluun koettiin ongelmaksi. Tarve eli kysyntä
on suurempi kuin mitä palvelua on saatavilla. Yksi työhönvalmentaja voi pitää korkeintaan 15-20 asiakasta kerrallaan tai jopa vähemmän, mikäli asiakkaat
tarvitsevat liki kokoaikaista tukea työpaikalla. Myös työvoimatoimiston saama
raportointi; kuten valmennussuunnitelma, seuranta ja tulokset, ovat kirjavia.
Kaikki virkailijamme eivät ilmeisesti pyydä toimittamaan edellä mainittuja asioita kirjallisesti ja toisaalta, kaikki valmennusta tekevät tahot eivät katso velvoitteekseen toimittaa kyseisiä asiapapereita työvoimatoimistoon. Koska käytämme työhallinnossa veronmaksajien rahoja palveluidemme hankinnassa, on
välttämätöntä saada asiapaperit laskutuksen vakuudeksi. Niistä palvelutapahtumat voidaan todentaa. Tässä lienee opiskeltavaa puolin ja toisin.
Oikeanlaisten asiakkaiden ohjautuminen työhönvalmennuspalveluihin on työhallinnolle haaste. Oikeat asiakkaat ovat sellaisia, joiden elämäntilanteessa työllistyminen tuen avulla on mahdollista ja motivaatio muutokseen itsellä on olemassa.
Työhönvalmennuspalvelujen hinnoittelua pitäisi jotenkin raamittaa. Hintahaitari on melkoinen, eikä ole mitenkään perusteltavissa esimerkiksi palvelun
tuloksilla tai laatuerolla.
Työhönvalmennus ja -valmentajapalvelut ovat tärkeä silta kohti työelämää.
Sekä työhönvalmentajien käyttöä että palvelun saatavuutta tulee lisätä. Työelämästä poistuu suurten ikäluokkien eläköitymisen kautta runsaasti väkeä ja
heidän matkassaan hiljaista ammattitaitoa. Vajaakuntoiset tarvitsevat itsenäisen elämänsä toteuttamiseksi palkkatyötä ja huomisen työelämä tarvitsee heitä.
Nyt on aika heittää ennakkoluulot pois ja ryhtyä avoimin mielin räätälöimään
tarvittaessa sopivia työkokonaisuuksia näiden työnhakijoiden saamiseksi työelämään. Motivaatiota ja osaamista heiltä toki löytyy ja mikä tärkeintä, suurta
lojaalisuutta työnantajaa kohtaan.

Työhönvalmennuspalvelut
tuottajan näkökulmasta
Mirja Laine ja Kirsi Kotonen
Laptuote-säätiöllä on pitkäaikainen kokemus työhönvalmennuspalveluista.
Näistä palveluista hyötyvät henkilöt, joiden työelämään siirtyminen tai paluu
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on jostain erityisestä syystä pitkittynyt tai vaikeutunut ja joiden työllistyminen
vaatii työhönvalmentajan tukea. Kun asiakas lähetetään työhönvalmennuspalveluun saamaan henkilökohtaista palvelua, se helpottaa työvoimavirkailijan työtaakkaa ja antaa virkailijalle aikaa hoitaa useampien asiakkaiden asioita.
Laptuote-säätiössä on kehitetty ja tuotettu työhönvalmennuspalveluja jo
vuodesta 1997 lähtien ensin Raha-automaattiyhdistyksen projektituen rahoituksella ja myöhemmin kohdennetun toiminta-avustuksen rahoituksella, jolloin palvelua on voitu tarjota lähinnä säätiön sisäisille asiakkaille.
Laptuote-säätiö on ollut mukana Tuetun työllistymisen Suomen verkoston
(FINSE) asiantuntijatyöryhmässä kehittämässä palvelulle kansallista laatujärjestelmää. Säätiö käyttää tätä VATES-säätiön julkaisemaa palvelustandardia työhönvalmennuspalvelun laadun jatkuvassa arvioinnissa ja kehittämisessä. Palvelun tavoitteena on asiakkaan työllistyminen avoimille työmarkkinoille tuetun
työllistymisen keinoilla tai löytää asiakkaalle työllistymistä ja elämänhallintaa
edistävä koulutus- tai kuntoutuspaikka.

Tiivis verkostoyhteistyö työvoimahallinnon kanssa
Laptuote-säätiön edustajat ja Lappeenrannan työvoimatoimiston viranhaltijat
olivat mukana vuonna 2004 toteutetussa VATES-säätiön ja työministeriön VIITOSPILOTTI-hankkeessa, jonka tavoitteena oli kehittää toteuttamistapoja julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain tarkoittamalle työhönvalmennuspalvelulle muussa valmennusyksikössä. Toimintamallia kehitettiin tiiviissä yhteistyössä
ja sitä ryhdyttiin kokeilemaan jo syksyllä 2004. Lappeenrannan työvoimatoimisto lähetti silloin ensimmäiset asiakkaansa Laptuote-säätiön tuetun työllistymisen yksikön työhönvalmentajapalveluun.
Työhönvalmennuspalvelun tavoitteena on tukea työnhakija-asiakkaan työelämään sijoittumista eri tavoin. Tilaaja ohjaa asiakkaan kirjallisella tutkimuspyynnöllä Laptuote-säätiön tuetun työllistymisen yksikön asiakkaaksi. Palvelun
tilaajalle toimitetaan työhönvalmentajan kirjallinen raportti asiakkaan valmennusprosessin päättymisen jälkeen.
Kaakkois-Suomen TE-keskus pyysi ensimmäisen kerran tarjouksia työhönvalmennuspalveluiden järjestämisestä alueellaan vuoden 2004 loppupuolella.
Kilpailukierroksen jälkeen TE-keskus ja Laptuote-säätiö tekivät puitesopimuksen
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työhönvalmennuspalveluiden tuottamisesta Lappeenrannan työvoimatoimistolle ja Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskukselle vuonna 2005. Kaakkois-Suomen TE-keskus toimi puitesopimuksessa työvoimatoimistojen valtuuttamana.

Puitesopimus yksistään ei takaa
riittävää sitoutumista palvelun ostoon
Säätiössä on huomattu, ettei puitesopimus vielä yksistään ole palvelun tuottajalle riittävä tae palvelun ostosta. Suunnitelmallisuutta tarvitaan, jotta palvelun
tuottaja voi sitoutua ylläpitämään resursseja palveluntuottamiselle. Puitesopimuksen rinnalle onkin syytä tehdä erillinen sopimus, jossa määritellään asiakasmäärät ja aikataulu asiakkaiden palveluun tulosta. Suunnitelmallisuudella
pystytään pitämään asiakasvirrat tasaisina, vältetään ruuhkia ja taataan palvelun
laadukkuus. Pidempi kokemus tulee osoittamaan tarkemmin, mikä on hyvä laskennallinen keskivertoasiakasmäärä työvalmentajaa kohden.

Ajallinen joustavuus ja moniammatillisuus helpottavat onnistumista
Laptuote-säätiön työhönvalmentajat pitävät palvelussa erittäin hyvänä sitä, ettei
tilaajan kanssa ole määritelty palvelulle tiukkaa sisältöä ja aikataulua. Asiakkaiden tilanteista johtuvista erityiskysymyksistä pystytään neuvottelemaan tilaajan
kanssa ja käyttämään valmennukseen kunkin asiakkaan tarvitsema aika sekä sijoittamaan se niin, että se hyödyttää asiakkaan tilanteen edistymistä mahdollisimman hyvin. Joustava aikataulutus antaa myös työhönvalmentajalle aikaa todella tutustua, paitsi valmennettavan omiin tavoitteisiin, myös tämän taitoihin
ja osaamiseen, jolloin sitä on helppo lähteä markkinoimaan oikeaan suuntaan.
Laptuote-säätiön kaltaisissa työhönvalmennussäätiöissä pystytään asiakkaalle tarjoamaan moniammatillista apua, sillä asiakkaan työllistymisen esteitä kartoitettaessa on tarvittaessa käytettävissä, työhönvalmentajan lisäksi,
myös säätiön muiden valmentajien (muunmuassa toimintaterapeutti ja erityisopettaja) erityisosaamista. Työhönvalmentaja on kuitenkin ”tavallinen ihminen”, jolle uskaltaa kertoa asioita ilman pelkoa sanktioista. Tällöin asiakkaan todelliset ongelmat usein löytyvät helpommin kuin virkamiesmäisessä
työotteessa ja työhönvalmentaja voi tarvittaessa vaikka kädestä pitäen ohjata
asiakastaan joko eri asiantuntijatahoille tai yhdessä asiakkaan kanssa miettiä
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ratkaisumalleja kulloiseenkin pulmaan.
Vaikeasti työllistyvien kohdalla työelämään sijoittuminen edellyttää uudenlaisten menetelmien kehittämistä ja soveltamista. Laptuote-säätiön valmentajia
on kouluttautunut mm. Siegenin yliopistossa Saksassa kehitettyihin, toisiaan
täydentävien arviointi- ja dokumentointimenetelmien Imban ja Melban käyttöön. Menetelmät antavat mahdollisuuden uudella tavalla selvittää kysymyksiä,
jotka liittyvät ammatilliseen kuntoutukseen, työllistämiseen ja työhön sijoittumiseen sekä työperäisten haittojen ennaltaehkäisyyn.
Huolimatta eri toimijatahojen tekemästä monivuotisesta työstä tuetun
työllistymisen parissa palvelua ei vielä kuitenkaan kovin laajalti tunneta yrityselämän piirissä. Tuettu työllistyminen palvelee lopulta kuitenkin myös yrityselämän tarpeita, mutta sen tarjoamista mahdollisuuksista ja hyödyistä ei toistaiseksi ole riittävästi tietoa yrityksissä. Työhönvalmennuspalveluiden markkinointi työnantajille onkin yksi tulevaisuuden haasteista.

Helsingin sosiaalivirasto
kehitysvammaisten työllistymisen edistäjänä
Tuula Poikonen
Helsingin sosiaalivirasto on itse tuottanut ja rahoittanut työllistymispalveluja
10 vuotta omana toimintanaan osana kehitysvammahuollon palveluja. Alkuvaiheessa kaikki työllistymispalvelun asiakkaat olivat toimintakeskuksissa suhteellisen pitkään työskennelleitä kehitysvammaisia henkilöitä. Myöhemmin
palvelukonseptia on muutettu ja työllistymispalveluja tarjotaan nyt myös henkilöille, joiden työllistyminen on epätodennäköistä erilaisten oppimisvaikeuksien ja neurologisten ongelmien vuoksi. Osalla asiakkaista on autismi- tai aspergerdiagnoosi.
Kymmenen toimintavuoden aikana työllistämispalvelun samanaikaisesti palvelua saavien asiakkaiden määrä on noussut noin 150:een. Kesäkuussa
2005 normaaliin palkkatyöhön työllistyneiden määrä oli 87 ja erilaisissa työharjoitteluissa tai avotyötoiminnassa oli 63 henkilöä.
Vuonna 2004 sosiaaliviraston omana toimintana järjestetyn päivä- ja työtoiminnan palvelua sai vuoden aikana yhteensä 750 henkilöä ja tuetun työllis-
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tymisen palvelua 89 henkilöä. Lisäksi työhönvalmennuspalveluja saivat ne 145
henkilöä, jotka olivat erilaisissa työkokeiluissa tai -harjoitteluissa tai avotyössä.
Työpaikkoja on löytynyt lähinnä palvelualoilta. Työsuhteet ovat olleet pitkäkestoisia, jotkut ovat työskennelleet samalla työnantajalla jopa 10 vuotta. Vain
pieni osa toimintakeskuksista työllistymispalveluihin lähteneistä on palannut
takaisin toimintakeskuksiin.
Työllistymispalveluun kuuluu aina asiakkaan avustaminen työnhaussa.
Työn tai työharjoittelupaikan löydyttyä työhönvalmentajat räätälöivät työtehtävät yhdessä työnantajan kanssa. Kun työtehtävä vastaa sekä asiakkaan että työnantajan tarvetta, työhönvalmentaja opettaa työn. Aktiivinen työn opettaminen
päättyy vasta sitten kun on varmistuttu siitä, että asiakas selviää työstään itsenäisesti. Työsuhteen vakiinnuttua työhönvalmentajien tuki jatkuu sovittuina
tukikäynteinä. Tukea ei lopeteta, ellei asiakas itse niin halua. Tukikäyntien määrää tosin harvennetaan työtilanteen vakiintuessa.
Vaikka työllistymispalvelun asiakkaat ovat työkykyisiä ja he selviytyvät hyvin työelämässä, monet tarvitsevat kuitenkin tukea selviytyäkseen arkielämän
vaatimuksista. Tukea tarvitaan eniten terveydenhoidossa, asioinnissa ja kodinhoidossa. Työhönvalmentaja on tärkeä linkki asiakkaan ja hänen verkostonsa
välillä etenkin silloin, kun on kyse suhteellisen itsenäisestä ja yksin asuvasta asiakkaasta. Pääsääntöisesti työhönvalmentajat ohjaavat asiakkaansa oikea avun
piiriin, joidenkin asiakkaiden kohdalla työhönvalmentajat auttavat itse asiakkaitaan mm. asioinnissa, lääkärikäynneillä ja jopa kodinhoidossa.

Työhönvalmennus tarjoaa vaihtoehdon
Tuetun työllistymisen palvelu tarjoaa useimmille asiakkailleen vaihtoehdon työtai toimintakeskuksissa tehtävälle työlle tai monen kohdalla pelkästään kotona
oleilulle. Yhteistyö ammatillista erityisopetusta antavien oppilaitosten kanssa on
johtanut siihen, että monet kehitysvammaiset henkilöt eivät enää välttämättä
hakeudu opiskelujen jälkeen toimintakeskuksiin vaan hakeutuvat suoraan opiskelujaan vastaavaan työhön avoimille työmarkkinoille. Aiemmin koulutuksesta
palattiin työ- ja toimintakeskuksiin tai jäätiin kotiin. Kukaan ei vakavasti kuvitellutkaan, että kehitysvammaisten ammatillisen opetuksen tavoitteena olisi
työllistyminen.
Sosiaaliviraston tuetun työllistymisen asiakkaiden vaihtoehtoisen elämänti-
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lanteen arvioinnissa todettiin, että kehitysvammaiset asiakkaat olisivat pääsääntöisesti jatkaneet työskentelyään työ- ja toimintakeskuksissa. (Ylipaavalniemi
2004). Ei-kehitysvammaiset työllistymispalvelujen asiakkaat olisivat olleet työttöminä ja eläneet sosiaaliturvan varassa. Monen kohdalla todettiin, että työttömyys
olisi lisännyt syrjäytymisvaaraa ja mahdollisesti erilaisten palvelujen käyttöä.

Työllistyminen hyödyttää kaikkia
Kehitysvammaisen tai muutoin vajaakuntoisen henkilön työllistyminen vaikkapa vain joksikin aikaa hyödyttää kaikkia osapuolia. Yksilön kannalta merkittäviä
työllistymisen vaikutuksia ovat osallisuuden lisääntyminen, itsetunnon kasvaminen ja tulotason nousu. Moni työllistynyt kokee ensimmäisen kerran elämässään olevansa muutakin kuin hoidon tai toimenpiteiden kohde. Eräs työllistynyt
kehitysvammainen henkilö arvosti erityisesti sitä, että hän voi olla veronmaksaja
kuten useimmat muutkin kuntalaiset. Helsingin sosiaaliviraston tuetun työllistymisen palvelun asiakkaista noin 10 – 15 prosenttia tulee toimeen täysin omilla
ansioillaan ilman eläke- tai työttömyysturvatuloja.
Kehitysvammaisten ihmisten ilmaantuminen työmarkkinoille ja tätä kautta
ihmisten tietoisuuteen on muuttanut niin suuren yleisön kuin alan ammattilaistenkin asenteita ja uskoa vammaisen ihmisen selviytymiseen. Kehitysvammaa tai muuta vajaakuntoisuutta ei enää nähdä automaattisesti eläkkeelle johtava tilana eikä vammaista henkilöä nähdä ensisijaisesti palvelujen käyttäjänä.
Työnantaja hyötyy kaikkien työntekijöidensä työpanoksesta. Tuetun työllistymisen asiakkaiden työtehtävät koostuvat usein heille räätälöidyistä rutiinitehtävistä, joista he huolehtivat tunnollisesti. Yrityksen muut työntekijät puolestaan
vapautuvat päivittäin toistuvista rutiineista esimerkiksi asiakaspalvelutehtäviin
Yhteiskunnallisesti ajatellen niin vammaisen kuin vammattomankin kansalaisen työllistymisellä on suuria taloudellisia vaikutuksia. Helsingin sosiaaliviraston teettämästä selvityksestä havaitaan, että työllistymispalvelun kustannukset palaavat tuloina takaisin yhteiskunnalle. Työllistyneet maksavat veroja. Sosiaaliturvamenot pienenevät erityisesti silloin, kun eläkeratkaisuilta vältytään.
Kunnan kannalta suurin kustannussäästö syntyy palvelurakenteen muuttuessa kevyemmäksi. Suhteellisen raskaita työ- ja päivätoimintapalveluja käyttävät vain ne asiakkaat, jotka tämän tyyppistä palvelua todella tarvitsevat. Työllistyvät asiakkaat jättävät paikkansa vaikeammin vammaisille. Osa asiakkaista
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työllistyy suoraan ammatillisesta opetuksesta ilman välivaihetta työ- ja toimintakeskuksissa. Kunnan omana toimintana järjestetty työllistymispalvelu on kustannuksiltaan vain noin kolmannes perinteisen työ- ja päivätoimintapalvelun
kustannuksista. Kustannukset muodostuvat lähinnä henkilöstön palkoista ja
työhönvalmentajien toimiston vuokrakustannuksista.
Helsingin sosiaaliviraston kokemuksen mukaan kunnan omassa palveluksessa olevat työhönvalmentajat pystyvät kehittämään työllistymispalveluja pitkäjänteisesti ja kustannustehokkaasti.

Kysely työvoiman palvelukeskuksille
Ellen Vogt
VATES-säätiö selvitti maaliskuussa 2005 yhteistyössä työministeriön kanssa
1.1.2003 lukien mahdolliseksi tulleen uuden palvelumuodon, työhönvalmennuksen, ostopalvelutilannetta työvoiman palvelukeskuksissa. Työhönvalmennuksesta lähetettiin kysely kaikille työvoiman palvelukeskuksille ja työvoiman
yhteispalvelupisteille, joiden näkemykset ja kokemukset uudenlaisina toimijoina arvioitiin ensiarvoisen tärkeiksi työhönvalmennuksen kehittämiseksi.
Kyselyn tavoitteena oli selvittää, minkä verran ja millaisilta palveluntuottajilta työvoiman palvelukeskukset ja työvoiman yhteispalvelupisteet ovat hankkineet
asiakkailleen työhönvalmennusta ja onko palvelutuotanto ollut riittävää. Lisäksi kartoitettiin, ovatko käytetyt työhönvalmennuspalvelut vastanneet asiakkaiden
tarpeisiin ja edistäneet heidän työllistymistään. Tavoitteena oli myös arvioida,
mitkä ovat palvelun keskeisimmät kehittämistarpeet ja miten VATES-säätiö voisi
tukea työhallintoa ja työvoiman palvelukeskuksia palvelun kehittämistyössä.
Kysely lähetettiin kaikkiaan 37 työvoiman palvelukeskukselle tai yhteispalvelupisteelle (jatkossa TYP). Kyselyyn vastasi 24 yksikköä. Vastausprosentti oli siis
varsin korkea eli 65 prosenttia. Ensimmäiset vastanneista TYP:eistä olivat aloittaneet palvelun käyttämisen kokeiluna jo tammikuussa 2002, kun taas viimeisin
vastanneista aloitti toimintansa 1.9.2005. Tästä syystä vastaajilla oli vielä hyvin
erilaiset kokemukset työhönvalmennuspalvelun käytöstä. Kyselyssä nousi kuitenkin esiin useita huomionarvoisia seikkoja palvelun jatkokehittämistä varten.
Kysely oli jaettu yleistieto-osioon sekä neljään työhönvalmennusta eri nä-
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kökulmilta käsittelevään osioon. Nämä osiot olivat työhönvalmennuspalvelujen käyttö, kokemukset uuden palvelumuodon käytöstä, työhönvalmennuksen
alueellinen tarjonta sekä palvelujen alueellinen kehittäminen. Tässä artikkelissa
esitellään kyselyn tulokset pääpiirteissään.

Työhönvalmennuspalvelujen käyttö
Työhönvalmennuspalvelujen käyttö -osiossa TYP:eiltä kysyttiin kuinka pitkään ja
millaisilta palveluntuottajilta he mahdollisesti olivat palvelua ostaneet. Millaisia
kokonaisuuksia oli käytössä tai mikä oli ostetun palvelun määrä. Lisäksi kysyttiin
ostetun palvelun hintaa, palvelua käyttäneiden asiakkaiden lukumäärää sekä millaisia kokonaisuuksia asiakkaille oli palvelusta muodostunut. Osiossa oli myös
mahdollisuus selittää, miksei palvelua mahdollisesti oltu vielä käytetty tai ostettu.
Vastausten perusteella 10 eli 41,7 prosenttia vastanneista TYP:eistä oli kevääseen 2005 mennessä ostanut työhönvalmennusta yksityisiltä palveluntuottajilta. Kilpailuttamisvaiheessa tai ei ostopalveluna työhönvalmennusta käyttäneitä oli kuusi kappaletta eli 25 prosenttia vastanneista. Työhönvalmentajien
palveluja ei lainkaan ollut kokeillut 33,3 prosenttia vastanneista. Lisäksi todennäköistä on, että kyselyyn vastaamattomista TYP:eistä suurin osa kuuluu tähän
ryhmään.
Kun vastaajilta kysyttiin millaisia kokonaisuuksia ja määriä työhönvalmennusta oli ostettu, ilmeni ostetuissa palvelukokonaisuuksissa suurta vaihtelua.
Jotkut TYP:eistä olivat ostaneet esimerkiksi osittaisia moduleita valmiiksi tuotteistetusta palvelusta muutamalle asiakkaalle, kun taas toiset ovat ostaneet työhönvalmentajien täysipäiväistä työpanosta. Vakiintunutta ostokäytäntöä ei ole
muodostunut. Vaikutelmaksi jää, että palvelua ostetaan vielä mutu -tuntumalla
ja arviota palvelun tarpeesta on erittäin vaikeaa tehdä.
Työhönvalmennukselle ei myöskään näytä löytyneen vakiintunutta TYP:ien
tarpeeseen ja toisaalta palveluntuottajan tuottamaan työpanokseen korreloivaa
hintatasoa. Muutamilla toimijoilla on käytettävissä työhönvalmennukseksi luokittelemiaan palveluja ilmaiseksi joko kunnan tai projektin tuottamana, mutta
hintataso ja hinnan määrittely on täysin tapauskohtaista. Päiväkohtaiset hinnat
vaihtelevat noin 123 - 250 euroon. Toisaalta asiakaskohtaiset hinnat vaihtelevat
200 eurosta per asiakas aina 2000 euroon per asiakas. Joissain yksiköissä palve-
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lulle on ilmoitettu kuukausittainen hinta 550 euroa kuukaudessa tai 40 euroa
päivässä per asiakas. Yhdessä toimipisteessä hintataso on ilmoitettu työtunteina. Työtunnin hinta on 23 euroa per asiakas.
Työhönvalmennusta käyttäneiden asiakkaiden lukumäärästä voi kyselyn perusteella sanoa, että palvelua on käyttänyt vain pieni osa TYP:ien asiakkaista. Toisaalta suurin osa vastaajista näkee runsaasti tarvetta juuri yksilölliselle palvelulle.
Tarkkaa palvelua käyttäneiden asiakkaiden lukumäärää ei vastauksista voi päätellä.
Kuitenkin vastanneiden TYP:ien asiakkaista arviolta noin 350 on saanut jonkin verran työhönvalmentajan palvelua ostopalveluna. Lisäksi ilmaista vastaajien työhönvalmennuspalveluun rinnastamaa palvelua on saanut arviolta 150 – 200 asiakasta.
Ostettujen päivien lukumäärät ja jaksojen pituuksien vaihteluvälit ovat niin
ikään suuret. Pienimmillään palvelua on ostettu 1 - 3 päivää asiakasta kohden,
mutta tällöin kyse on tunneittain ostetusta tai koostuvasta palvelusta. Vastaajat ilmoittavat itse asiakasprosessien olevan huomattavasti pidempiä. Toisaalta jossakin
ilmoitetaan, että palvelua on ostettu 70 päivää asiakasta kohden, jossain taas 69
tuntia per asiakas. Vastaajat korostavat jaksojen pituuksien yksilöllisyyttä ja yleensä myös sitä, että asiakkaiden tarvitsemat valmennusjaksot ovat hyvin pitkiä.
Ne TYP:it, joissa työhönvalmennuspalvelua ei vielä ole ostettu kertoivat
toimintansa vasta käynnistyneen tai palvelukokonaisuuksien suunnitelmien
olevan vielä keskeneräisiä. Yleinen syy oli myös se, ettei kokemuksia tai asiakkaiden tilanteista lähteviä palvelutarpeita ole ehditty vielä määritellä. Neljällä
TYP:llä oli palvelua koskeva kilpailutus vielä kesken. Toisaalta vastauksista ilmenevät myös kunnalliset ja paikalliset ratkaisut, joissa työhönvalmennus on
korvattu esim. TYP:ien omilla ohjausresursseilla tai kuntien järjestämillä vaihtoehdoilla, kuten kuntouttavan työtoiminnan ohjauksella tai kunnallisten työllistämisyksikköjen palveluilla. Muutamat ovat myös mukana työhönvalmentajamallin kehittämistyössä omalla alueellaan.

Kokemukset työhönvalmennuksesta
Selvitettäessä TYP:ien kokemuksia työhönvalmennuksesta kysymyksissä pyydettiin erittelemään palvelun hyötyjä ja haittoja sekä niiden heikkouksia ja vahvuuksia. Näihin kysymyksiin vastattiin vaihtelevasti ja vastaajina olivat ainoastaan palvelua käyttäneet yksiköt, joista joillakin oli hyvin vähän kokemusta pal-
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velusta. Seuraavassa on tärkeimmät vastauksissa esiin nousseet asiat.

Vahvuudet
Työhönvalmennuksen vahvuuksien kuvaamisessa TYP:it korostivat yksilöllisen,
tiiviin palvelun suurta tarvetta palvelukeskusten asiakaskunnassa. Koettiin, että
lisäaika ja tiivis yhteistyö vie asiakkaan asiaa eteenpäin. Vastauksissa kuvattiin
myös sitä, että työhönvalmentajan tuella on paremmat mahdollisuudet suuntautua avoimille työmarkkinoille kuin muita palveluja tarjoamalla. Työhönvalmentajien suorien yhteydenottojen työnantajiin koettiin edesauttavan piilotyöpaikkojen löytymistä ja tuen ulottuminen työpaikalle koettiin tarpeelliseksi.
Uudenlaisen verkostoyhteistyön laajenemisen yli hallintokuntarajojen nähtiin
vähentävän työn päällekkäisyyttä, lisäävän alueellista yhteistyötä ja vapauttavan
aikaa perusasiakastyöhön. Yhtenä palvelun vahvuutena mainittiin myös reagointiherkkyys: asiakkaan ongelmakohtiin voidaan puuttua välittömästi.

Heikkoudet
Työhönvalmennuksen heikkouksien kohdalla vastauksissa näkyvät uudenlaisen palvelun käyttöönoton vaikeudet. Vastauksissa puhutaan paljon siitä, miten
palvelun laatu vaihtelee ja miten laatua on vaikea arvioida ja mitata. Se kenet ja
missä tilanteessa palveluun tulisi ohjata, koetaan haasteelliseksi. Lisäksi kerrottiin
siitä, että palveluntuottajien keskuudessa on liikaa ammattitaidon ja työotteen
vaihtelua. Yksi keskeinen heikkous, vai voisiko sanoa pikemminkin haaste, on
palveluntuottajien ja -ostajien välinen tiedonvaihto sekä yhteistyön ja ostopalvelusuhteen harjoittelu. Vaikuttaa siltä, että tilaaja-tuottaja -mallin haltuunotto on
vielä alkutekijöissään. Lisäksi työhönvalmennuspalvelua pidetään jossain liian
kalliina vaihtoehtona, koska toiminnan tuloksellisuutta on niin vaikea arvioida.

Hyödyt
Työhönvalmennuspalvelut koetaan vastausten perusteella asiakkaiden työllistymisen kannalta kuitenkin erittäin hyödyllisiksi. Asiakkaan kokonaistilanne palvelun lähtökohtana saa vastaajat kokemaan, että työllistyminen avoimille työmarkkinoille on eri tavalla mahdollista kuin silloin, kun työpaikkoja etsitään
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keskitetysti ja vasta sen jälkeen mietitään siihen soveltuvaa hakijaa. Vaikka palvelua on vielä käytetty kohtuullisen vähän, voi vastausten perusteella arvioida, että
työhönvalmentajapalvelujen käyttäminen on nimenomaan edistänyt avoimille
työmarkkinoille - ”tavallisiin työpaikkoihin” - työllistymistä ja uusien piilotyöpaikkojen löytymistä. Toisaalta kerrotaan, että työhönvalmennuspalvelun avulla
on myös tuotu esiin työnhakijan todellisia ongelmia, joita ei muilla keinoin ole
aiemmin pystytty selvittämään. Yksilöllisen tuen kautta siis asiakkaan todelliset
vahvuudet ja toisaalta todelliset kyvyt ja kehittämiskohteet ovat nousseet esiin.

Ongelmat
Suurimpana ongelmana työhönvalmennuksessa TYP:eissä pidetään sitä, että
näytöt vaikuttavuudesta tulevat vasta pitkällä aikavälillä. Palvelun vaikuttavuus
ja laatu ei nyt käyttöönottovaiheessa ole ostajan arvioitavissa. Osalla vastaajista ei ole vielä kokemusta siitä, että asiakkaat todella olisivat palvelun tukemana
työllistyneet. Toisaalta palvelukeskuksille työvoimahallinnosta tulleita ohjeita
ei olla koettu riittäviksi ja vaikeasta kilpailutusprosessista suoriutumiseen kaivataan lisätukea. Ongelmana palvelun ostamisessa mainitaan lisäksi sekä oma
että työhönvalmentajien arviointiammattitaito sekä työhönvalmentajien liian
vähäinen panostaminen työllistyjän tukemiseen. Edelleen epäkohtana nähdään
palveluntuottajien tietämättömyys työvoimahallinnon käytännöistä ja toisaalta
työvoimahallinnon puolelta kokemattomuus verkottuneeseen työhön, siihen
liittyvään suunnitelmallisuuteen ja tietojen vaihdon periaatteisiin. Monet mainitsevat myös rakenteelliset vaikeudet eli työmarkkinatilanteen. Joskus työhönvalmentaja saattaa olla ylivoimaisen tehtävän edessä ja tuolloin palvelun laadun arviointi vaikeutuu entisestään.

Työhönvalmennuspalvelujen tarjonta
Työhönvalmennuspalveluiden tuottajat ovat aktiivisesti markkinoineet palvelujaan 13 TYP:ille. Seitsemän TYP:iä ilmoittaa, ettei palveluja ole markkinoitu lainkaan ja neljä jättää vastaamatta tähän kysymykseen. Vastausten mukaan monet
palveluntuottajista ovat tulleet tutuiksi jo kilpailutuksen kautta, eikä todellista
aktiivista markkinointityötä ole tehty. Vaikutelmaksi jää, että markkinointi on
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pääsääntöisesti ollut esitteiden lähettämistä. Toisaalta muutamat vastaajista mainitsevat, että palveluntuottajat ovat tulleet esittäytymään ja järjestäneet erityyppisiä tilaisuuksia tuottamistaan palveluista. Näillä suhteellisen aktiivisilla markkinointialueilla on usein suuri, pitkään toiminut palveluntuottaja, joka on jo
pidemmän aikaa tehnyt yhteistyötä työvoimahallinnon kanssa. Nämä toimijat
ovat myös tuotteistaneet palvelujaan sekä ovat tottuneita tilaaja-tuottaja –mallin
organisaatioita.

Työhönvalmennuspalvelun tarve
Neljätoista eli 58,3 prosenttia vastanneista TYP:eistä ilmoitti, että he näkevät työhönvalmennuspalvelun tarpeelliseksi vaihtoehdoksi asiakkailleen ja ainoastaan
yksi vastaajista koki, ettei asiakkailla ole tarvetta kyseiselle palvelulle. Yhdeksän
eli 37,5 prosenttia vastaajista jätti kokonaan vastaamatta tähän kysymykseen.
Lisäksi kysyttiin sitä, kuinka suuri osa TYP:ien asiakaskunnasta vastaajien
arvion mukaan hyötyisi työhönvalmentajapalvelun käytöstä. Vastausten perusteella palvelukeskuksissa nähdään työhönvalmentajien työ erittäin tarpeelliseksi. Ilmoitetuista luvuista ei voi vetää tarkkoja numeerisia johtopäätöksiä.
Voidaan kuitenkin arvioida, että palvelukeskusten näkemyksen mukaan lähes
puolet heidän asiakkaistaan hyötyisi tai tarvitsisi henkilökohtaista työhönvalmentajaa työllistyäkseen. Ainoastaan yksi vastaajista ilmoitti, ettei palvelulle
ole tarvetta. Kyseisellä alueella oli kunnallista kuntouttavan työtoiminnan ohjausta korvaamassa työhönvalmennusta. On myös huomioitava, että vastaajista
jopa yhdeksän jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Syyksi voitaneen perustellusti todeta vähäinen kokemus ja palvelun sisällön vieraus.

Kohderyhmät
Kun kysyttiin, millaiselle kohderyhmälle työhönvalmentajapalvelu tulisi ensisijaisesti kohdistaa, kysymykseen vastattiin varsin aktiivisesti. Useassa vastauksessa oli nostettu esiin sellaisten motivoituneiden asiakkaiden palvelutarve, joilla on realistiset
mahdollisuudet työelämään ja avoimille työmarkkinoille pyrkimiselle. Vastauksista
jäi sellainen käsitys, että työhönvalmennuspalvelun ajateltiin erityisesti soveltuvan
nuorille, mielenterveys- tai päihdekuntoutujille sekä vajaakuntoisille. Myös heikkolahjaisuus, pitkäaikaistyöttömyys ja arkuus koettiin perusteeksi palvelun tarpeelle.
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Näyttääkin siltä, että työhönvalmennuspalvelua käytetään hyvin eri tavoilla ja hyvin monenlaisille kohderyhmille. Vastausten perusteella työhönvalmentajat itse asiassa tekevät enimmäkseen työkyvyn selvittämistyötä ja sosiaalityötä muistuttavaa yksilöohjausta ja vain joissakin tapauksissa on päästy tuetun
työllistymisen mallin mukaiseen työhönvalmennus- ja työllistymisvaiheeseen.
Sinällään huomio on merkityksellinen palvelukeskuksia kehitettäessä. Palvelukeskuksissa on syytä ehkä miettiä, millaisia palveluja ostetaan ja millaisia palveluja palvelukeskus moniammatillisena verkostona voi itse asiakkailleen tarjota (vrt. kuntoutusohjaus, palveluohjaus).

Palvelun saatavuus
Palvelun saatavuuden osalta vastaukset jakautuvat selkeästi kahteen osaan. Joillain alueilla palvelua koetaan olevan riittävästi tarjolla, kun taas useimmilla alueilla nähdään, että palvelun saatavuus ja palveluntuottajien välinen kilpailu on
liian vähäistä tarpeeseen nähden. Tässäkin kritisoitiin palvelun laatua ja vastauksista ilmeni, että vertailumahdollisuuksien puutteessa on mahdotonta arvioida
laadukkuutta. Työhönvalmennuskeskuksilta koettiin myös puuttuvan kontakteja avoimiin työmarkkinoihin ja jossakin nähtiin palvelukeskusten asiakkaiden
tilanteet yksinkertaisesti niin vaikeiksi, ettei työhönvalmentajien palvelulle ollut
käyttöä. Tarvetta nähtiin pikemminkin juuri yksilölliselle palvelu- ja kuntoutusohjaukselle. Yleisesti ottaen näyttäisi kuitenkin siltä, että palveluntuottajia tarvittaisiin runsaasti lisää palvelun laadun, saatavuuden ja kilpailun varmistamiseksi.

Loppuyhteenveto ja arviointi
Tehdyn kyselyn perusteella työhönvalmennuspalveluiden käyttöönotto on työhallinnossa ollut suhteellisen hidasta ja keskittynyt joko suurille paikkakunnille
tai niille paikkakunnille, joissa on jo olemassa jokin kohtuullisen suuri ja välittömän palvelumahdollisuuden tarjonnut palveluntuottaja. Yleiseksi vaikutelmaksi tehdystä kyselystä jäi, että työhönvalmennuspalvelujen laatu ja käyttö
ovat vielä kirjavia ja että sekä palvelun tuottamisessa (tuotteistaminen, ammattitaidon laatu, työn rajaaminen, hinnoittelu) että toisaalta palvelun ostamisessa
(kohderyhmäprofilointi ja soveltuvuus, kokonaisprosessi -ajattelu, kuntoutuk-
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sen ja työhönvalmennuksen erot, hinnoittelu) on todella paljon kehitettävää.
Eittämättä työhönvalmennukselle nähdään kuitenkin olevan runsaasti tarvetta. Silti avoimeksi kysymykseksi jää, miten juuri palvelukeskusten asiakkaat
hyötyvät palveluista vai olisiko tuetun työllistymisen mukaiselle työhönvalmennukselle tilausta ennemminkin työvoimatoimiston peruspalveluiden piirissä. Palvelukeskusten asiakkaiden moniongelmaisuus näyttäisi usein ohjaavan
työhönvalmennuspalvelua ennemminkin kuntoutuksen ja työkykyarvion (vrt.
kuntoutusohjaus, palveluohjaus) tyyppiseksi palveluksi kuin avoimille työmarkkinoille ohjaavaksi toiminnaksi, mikä monesti vaatii myös palveluntuottajalta hyvin suurta joustavuutta ja tekee palvelun tarjoamisen varsin haastavaksi.
Työhönvalmennuksen koettu tarve näyttää muotoutuvan siten, että ostopalvelutoiminnassaan palvelukeskukset näyttäisivät keskittyneen yksilöllisten palveluiden sijasta ryhmämuotoisiin toimintoihin. Kaikissa keskuksissa ei ilmeisesti
ole yksilölliseen ohjaukseen riittävästi resursseja, jolloin työhönvalmennuspalvelusta on haettu vaikeille asiakkaille vastausta yksilöllisen, intensiivisen ohjauksen tarpeeseen.
Tällä hetkellä työhönvalmennukseksi katsotaan palvelukeskuksissa hyvin
monenlainen toiminta ja siltä vaaditaan myös mittavaa joustavuutta asiakkaiden tarpeiden mukaan. Palvelun sisältö ja kohderyhmä hakevat palvelun tilaajan puolelta selvästi vielä muotoaan ja työhönvalmennuksen erot esimerkiksi
palveluohjaukseen ja kuntouttavaan sosiaalityöhön vaativat kirkastamista. Tuetun työllistymisen standardin mukaista prosessitietämystä tai laadullista näkemystä palvelun tavoitteista, tarkoituksesta ja sopivasta kohderyhmästä ei vielä ole muodostunut. Lisäksi on huomattava, että palvelun hinnoittelu, määrä
ja kilpailutus näyttäisi erityisesti vaativan yhteistä kehittämistyötä. Tämä olisi
tarpeellista, jotta työhönvalmennuspalvelusta ei muodostuisi villiä joka paikan höylää, jota tarjotaan vähän kaikkiin tilanteisiin ja millä hinnalla (niin yläkuin alakanttiin) tahansa.
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6.
Tuettu työllistyminen
tutkimusten valossa
Pasi Ylipaavalniemi

Tuettu työllistyminen
sosiaalisen työllistämisen toimialalla
Tässä artikkelissa esitetyt tiedot perustuvat, ellei muuta lähdettä ole mainittu,
Ylipaavalniemen (2005) tutkimuksen tietoihin vuodelta 2003. Esitetyt tiedot
ovat tilanne kyseiseen kysymyskohtaan vastanneiden yksiköiden kohdalla (n) tai
saatujen vastausten perusteella arvioitu tilanne ”koko sektorin” tasolla (N=39).
Tämän kirjan viidennessä luvussa määriteltyjä tuetun työllistymisen yksiköitä tai
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työhönvalmennuspalveluiden tuottajia löytyi maastamme vuoden 2003 lopussa
vähintään 39. Näiden 39 tuetun työllistymisen palvelun joukossa on Helsingin
sosiaaliviraston tuetun työllistymisen palvelun eri toimipisteet.
Tuetun työllistymisen toimijoiden kokonaismäärästä ei ole olemassa luotettavaa tietoa. Tämä edellyttäisi vastauksen saamista kaikilta maamme erityistyöllistämisen yksiköiltä. Esitetty 39 tuetun työllistymisen yksikön tai palvelun määrä
on alimitoitettu erityisesti kyselyyn vastaamatta jättäneiden kehitysvammaisten
työtoimintayksiköiden osalta. Niiden joukosta löytynee vielä lisää tuetun työllistymisen palveluita. Tätä näkemystä tukee kehitysvammaisten työtoimintayksiköiden toimintaa käsitelleen tutkimuksen tulokset (Hyvärinen ym. 2000). Hyvärisen
tutkimuksessa löytyi kaikkiaan 34 ”kehitysvammaisia työllistävää työ- ja toimintakeskusta”, lähinnä siis kehitysvammaisten työtoimintayksiköitä, jotka syksyllä
2002 harjoittivat tuetun työllistymisen palvelua. Kyseiseen Kehitysvammaliiton
tutkimukseen vastanneet yksiköt olivat vain osin samoja kuin edellä esitettyyn 39
yksikön määrään sisältyvät tuetun työllistymisen palvelut.

Kunnat ovat suurimpia tuetun työllistymisen palveluntuottajia
Tuetun työllistymisen palveluiden perustamisvuosien keskiarvo ja mediaani oli
21 yksikön kohdalla vuonna 1999 (n = 21). Palveluista liki puolet oli aloitettu
vuonna 2000 tai sen jälkeen. Tarkasteluvuonna 2003 raportoitiin viisi aloitettua tuetun työllistymisen palvelua. Järjestöt, yhdistykset ja säätiöt olivat merkittävimpiä tuetun työllistymisen palveluiden välittömiä ylläpitäjätahoja yhteensä
44 prosentin osuudella (n = N = 39, tilanne 31.12.2003).
Tuetun työllistymisen palveluista kuntien ylläpitämiä palveluita oli 41 prosenttia ja kuntayhtymien 15 prosenttia yksiköistä. Kunnat ja kuntayhtymät voivat välittömän ylläpitäjäroolin lisäksi toimia esimerkiksi säätiömuodossa toimivien yksiköiden taustayhteisöinä. Hyvärisen mukaan kuntien välittömästi ylläpitämien
tuetun työllistymisen yksiköiden osuus oli 62 prosenttia (Hyvärinen ym. 2002).
Ylipaavalniemen ja Hyvärisen tutkimustulosten vertailussa havaitaan eroavaisuuksia palvelujen ylläpitäjissä. Tätä eroa selittää Hyvärisen tutkimuksen rajoittuminen
kehitysvammaisia työllistäviin erityistyöllistämisen yksikkötyyppeihin.
Tuetusti työllistyneiden henkilöiden kokonaismääräksi voidaan arvioida
210 henkilöä (31.12.2003, arvio N=39). Todellisuudessa työllistyneitä on todennäköisesti jonkin verran enemmän. Tämä johtuu siitä, että luvusta puuttuu
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kehitysvammaisten työtoimintayksiköiden yhteydessä toimivien tuetun työllistymisen palveluiden tietoja. Lisäksi saaduissa vastauksissa havaittiin pienten yksiköiden painottuminen.
Tuetusti työllistyneistä 75 prosenttia oli työllistynyt ilman työllistämis- tai
yhdistelmätukia. Yksiköissä tuetusti työllistyneiden asiakkaiden määrä vaihteli 0 - 26 henkilön välillä. Keskimäärin tuetusti työllistyneitä asiakkaita oli 5,4
per vastannut yksikkö. Kyselyyn vastanneiden joukossa oli lukuisia vasta aivan
toimintansa alkuvaiheessa olleita ja tai hyvin vähäisin resurssein toimivia tuetun työllistymisen palveluja. Aloittavien yksiköiden toiminnan volyymit olivat luonnollisesti vielä pieniä. Hyvin vähäisin resurssein toimineilla palveluilla
”tuloksenteko” on epäilemättä kärsinyt panostuksen vähäisyydestä johtuen. Tuetun työllistymisen resursseja kasvatettaessa suurenevat aluksi myös eroavuudet
tuloksissa toisin sanoen skaalatuotot. Sekä tuetusti työllistyneiden asiakkaiden
että tuettua työllistymistä tarjoavien yksiköiden määrät ovat viime vuosina olleet hitaassa, mutta tasaisessa nousussa. Tuetussa työllistymisessä ei kuitenkaan
ole tapahtunut monien odottamaa läpimurtoa.

Tuetun työllistymisen henkilöstö- ja asiakasmäärät
Tuetun työllistymisen työhönvalmentajina toimi vuoden 2003 lopussa arviolta
45-50 henkilöä kokopäiväiseksi työpanokseksi muutettuna (arvio N=39). Käytettävissä ollut keskimääräinen henkilöstöresurssi oli näin 1,2 työntekijää tuetun
työllistymisen yksikköä kohden. Kokopäiväistä käytettävissä olevaa työhönvalmentajaa kohti yksikössä oli keskimäärin 4,4 tuetusti työllistynyttä asiakasta.
Tuetun työllistymisen menetelmän valmisteluvaiheen asiakasmääräksi voidaan arvioida 375 - 425 henkilöä (31.12.2003, arvio N=39). Valmisteluvaiheen
asiakkaista 56 prosenttia oli avotyötoiminnassa ja 28 prosenttia työtoiminnassa. Muut asiakkaat olivat muun muassa työkokeiluissa. Valmisteluvaiheessa työsuhteinen työ (työsuhde erityistyöllistämisen yksikköön) siten, että työpaikka
oli joko työllistämisyksikössä tai tavallisessa työyhteisössä (työsuhteinen työ
edelleen sijoitettuna), oli harvinaista. Tuetun työllistymisen suunnitteluvaiheen
asiakasmäärää ei tässä tutkimuksessa selvitetty.
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Työaika ja palkkaus
Tuetusti työllistyneiden tuntiperusteinen bruttopalkka vaihteli välillä 1,0-7,8 euroa. Yksikkökohtainen työllistyneiden lukumäärillä painotettu keskiarvopalkka
oli 3,7 euroa tunnissa (31.12.2003, n=12, 76 tuetusti työllistynyttä). Työllistyneiden työaika vaihteli 6,3 työtunnista viikossa 38,3 viikkotyötuntiin. Työsuhteista
57 prosenttia oli toistaiseksi voimassaolevia (n=14, 86 tuetusti työllistynyttä). Tuetusti työllistyneistä 26 prosenttia työskenteli julkisella sektorilla ja loput 74 prosenttia yksityisellä ja kolmannella sektorilla (n=15, 85 tuetusti työllistynyttä).
Työhönvalmentajan tukikäyntien intensiivisyys vaihteli välillä 0,2 - 12 kertaa kuukaudessa. Tukikäyntien tiheyden keskiarvo oli 3 kertaa kuukaudessa
(n=14, 80 tuetusti työllistynyttä).

Heikon työmarkkina-aseman syitä
Pääasialliset syyt tuetun työllistymisen heikkoon työmarkkina-asemaan painottuivat voimakkaasti kehitysvammoihin ja mielenterveysongelmiin. Kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien osuudet tuetusti työllistyneistä olivat 66 prosenttia ja 22 prosenttia (31.12.2003, n=20, 101 tuetusti työllistynyttä asiakasta).
Muiden asiakkaiden kohdalla pääasiallisen heikon työmarkkina-aseman
syyn nähtiin kuuluvan luokkaan ”muuten heikko työmarkkina-asema”. Tulokset ovat loogisia kun muistaa, että juuri kehitysvammaiset ja mielenterveyskuntoutujat hyötyvät eniten tuetun työllistymisen kaltaisesta palvelusta, erityisesti
sen intensiivisimmässä muodossa.
Eri tutkimuksissa viime vuosina esitetyt arviot tuetun työllistymisen palveluiden ja
tuetusti työllistyneiden henkilöiden määristä eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Eroja aiheuttavat mm. käytetty tuetun työllistymisen määritelmä ja kriteerit sekä tarkastelun kattavuus. Tutkimus on voinut kohdistua ainoastaan tietyn kohderyhmän (esimerkiksi kehitysvammaiset) parissa työskenteleviin yksiköihin tai vain tiettyjä erityistyöllistämisen yksikkötyyppejä edustavien yksiköiden yhteydessä toimiviin tuetun työllistymisen palveluihin (esimerkiksi tuetun työllistymisen palvelut osana työllistymisen
monipalvelukeskusten palveluvalikoimaa).
Tutkimus on myös voinut keskittyä vain tietyn ylläpitäjätahon tai -tyypin yksiköihin (esimerkiksi erityishuoltopiirien ylläpitämät tuetun työllistymisen palvelut). Tuetun
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työllistymisen verkoston (FINSE) sisäiset kyselyt eivät myöskään anna aivan täydellistä
kuvaa menetelmän tilanteesta maassamme. Tuetun työllistymisen yksiköiden tai palveluiden - ja tuetusti työllistyneiden henkilöiden - määriä on jo mainitun Hyvärinen ym.
(2002) tutkimuksen lisäksi arvioitu ainakin seuraavissa tutkimuksissa ja selvityksissä
Ylipaavalniemi (2003, 2001), Ala-Kauhaluoma (2000), Saloviita ym. (2000) ja Sariola (1998).

Tuetun työllistymisen julkistaloudellinen
kannattavuus Helsingissä
Sosiaalisen työllistämisen toimiala tarjoaa työllistämispalveluita heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistämiseksi ja työllistämisen tukemiseksi. Palveluista hyötyviä ryhmiä ovat muun muassa vammaiset ja pitkäaikaissairaat. Sosiaalisen työllistämisen toimialan tarjoamat työllistämispalvelut
kohdentuvat henkilöihin, joiden työllistyminen normaalin palvelujärjestelmän
kautta ei ole onnistunut, tai joiden kohdalla on jo etukäteen selvää, että se ei tule onnistumaan. Tuetun työllistymisen työhönvalmennus on eräs toimialan tarjoamista työllistämispalveluista.
Tuetun työllistymisen menetelmän hyödyllisyys, kannattavuus ja oikeutus
on kyettävä osoittamaan.
Sosiaalisen työllistämisen toimialan tarjoamiin palveluihin ei yleensä liity
subjektiivista oikeutta saada riittävästi haluamansa kaltaisia palveluita ja tukea,
kuten esimerkiksi terveydenhuollossa on tapana. Työllistymisen hyödyllisyydestä vallitsee yksilötasolla yksimielisyys. Työllistyminen on sitä haluavien ja siihen ilman tukea kykenemättömien kohdalla aina parempi vaihtoehto kuin pitkäaikainen työttömyys. Elämisen laatu ja omanarvon tunto kohenevat ja työstä
saatava palkka lisää käytettävissä olevia tuloja. Saavutettavia yksilötason hyötyjä on kuitenkin verrattava toiminnan julkisiin kustannuksiin ja ennen kaikkea
rahoittajatahoille kohdistuviin hyötyihin.
Tässä kappaleessa on lyhyesti esitetty keskeisiä tuloksia VATES–säätiön toteuttamasta Helsingin sosiaaliviraston tuetun työllistymisen palvelun julkistaloudellisesta kustannus-hyöty –analyysistä (Ylipaavalniemi 2004). Helsingin
sosiaaliviraston tuetun työllistymisen palvelu oli ensimmäisiä maamme tuetun
työllistymisen palveluita, sillä toiminnasta on jo kymmenen vuoden kokemus.
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Toimintaympäristö Helsingin sosiaaliviraston
tuetun työllistymisen palvelussa
Nykyisin kahdeksassa toimipisteessä toimiva Helsingin sosiaaliviraston tuetun
työllistymisen palvelu on maamme suurin tuetun työllistymisen palveluntuottaja, joka edustaa huomattavaa osaa maassamme harjoitetusta tuetun työllistymisen toiminnasta. Palvelun huomattava asiakasmäärä sekä toiminnan vakiintuneisuus takaavat sen, että tehty selvitys antaa mahdollisimman luotettavan
kuvan tuetun työllistymisen menetelmän julkistaloudellisesta kannattavuudesta
laajemminkin. Siitä voidaan päätellä millaisia tuloksia myöhemmin aloittaneilta palveluilta voidaan aikanaan odottaa. Se kertoo, mitä nyt pienemmin resurssein toimivat palvelut voivat resurssien lisäyksen jälkeen saavuttaa.
Helsingin sosiaaliviraston tuetun työllistymisen palvelulla oli vuoden 2002
lopussa kaikkiaan 171 asiakasta tuetun työllistymisen työhönvalmennuksessa.
Asiakkaista tuetusti työllistyneitä oli 78. Heistä loput 93 olivat tuettuun työllistymiseen tähtäävän prosessin erilaisissa valmisteluvaiheissa. Valmisteluvaiheen
toimenpiteistä ylivoimaisesti merkittävin oli avotyötoiminta. Asiakkaita, joiden
tuettua työllistymistä vasta suunnitellaan, mutta jotka eivät vielä ole varsinaisten toimenpiteiden piirissä (suunnitteluvaihe) ei laskettu edellä mainittuihin
asiakasmääriin. Todellisuudessa työhönvalmentajien asiakasmäärä oli vieläkin
suurempi. Käytettävissä olleen kokopäiväisen työhönvalmentajaresurssin määrä oli 10,5 henkilöä (31.12.2002). Kokopäiväistä työhönvalmentajaresurssia
kohti palvelussa oli 16,3 asiakasta, joista 7,4 oli tuetusti työllistyneitä.
Tuetun työllistymisen palvelustandardin (Puolanne ym. 2000) mukaan
työhönvalmentajalla tulisi olla kerrallaan korkeintaan 10-16 asiakasta tuetun
työllistymisen prosessin eri vaiheissa. Keskimäärin työhönvalmentaja kävi työllistyneen työpaikalla tai oli muuten häneen yhteydessä 3,7 kertaa kuukaudessa.
Enimmillään tuen tarpeen raportoitiin olleen peräti 15 kertaa kuukaudessa.
Tuetun työllistymisen palvelun asiakkaiden merkittävin pääasiallinen heikon työmarkkina-aseman syy oli kehitysvamma, joka oli 81 prosentilla asiakkaista. Tämä liittyy siihen, että toimipisteet sijaitsivat lähinnä kehitysvammaisten työtoimintayksiköiden yhteydessä. Tuetusti työllistyneet kehitysvammaiset
tarvitsevat pääsääntöisesti työhönvalmentajan tukea pysyväisluonteisesti. Heidän työkykynsä voi parantua korkeintaan tietylle tasolle. ”Läpivirtaus” on näin
vähäistä ja työhönvalmentajan tuen tarpeen päättyminen epätodennäköistä toi-
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sin kuin monilla muihin kohderyhmiin enemmän keskittyvillä tuetun työllistymisen palveluilla.
Helsingin sosiaaliviraston tuetun työllistymisen palvelun asiakkaista 44
prosenttia oli alle 36-vuotiaita. Asiakkailla oli siis keskimäärin vielä pitkälti työuraa edessään.

Kustannukset ja hyödyt perusteluina
Kustannus-hyöty –analyysi suoritettiin Helsingin sosiaaliviraston tuetun työllistymisen palvelun neljän suurimman tuetun työllistymisen palvelun toimipisteen
kohdalla. Tarkasteltujen toimipisteiden kustannus kaupungille oli vuonna 2002
kaikkiaan 437 000 euroa. Lukuun sisältyvät työhönvalmentajien palkkakustannukset sosiaalivakuutusmaksuineen sekä heidän toimintamenonsa, sisäiset vyörytyserät kuten vuokrat, ja tuetun työllistymisen valmisteluvaiheen aikana asiakkaille maksetut työosuusrahat. Palveluihin ei kohdistunut lainkaan valtiosektorin rahoitusta, kuten työllistämistukia tai projektirahoitusta. Tuetusti työllistyneiden työsuhteisiin kohdistui lisäksi työllistämis- ja yhdistelmätukia vuonna
2002 yhteensä arviolta 12 000 euroa. Näin ollen tuetun työllistymisen prosessin
julkinen bruttokustannus oli 449 000 euroa, josta 97 prosenttia kohdistui Helsingin kaupungille.
Henkilöstön toteutunutta työpäivää kohden tuetusti työllistyneen tai valmisteluvaiheessa olevan asiakkaan julkiset kustannukset olivat yhteensä 14,4 euroa.
Näistä 14,0 euroa kohdistui Helsingin kaupungille. Tämä tuetun työllistymisen
julkinen yksikkökustannus on hyvin kohtuullinen kun sitä verrataan vaihtoehtoisten palveluiden, kuten kehitysvammaisten työtoiminnan, kustannuksiin.
Tarkasteltujen tuetun työllistymisen palvelun toimipisteiden ansiosta realisoitui julkisia bruttomääräisiä säästöjä vuonna 2002 arviolta 601 000 euroa. Niistä
440 000 kohdistui Helsingin kaupungille. Näin ollen hyödyt ylittivät kustannukset sekä Helsingin kaupungin että koko julkisen sektorin tasolla. Toteutuneiden
julkisten bruttomääräisten kustannusten ja arvioitujen säästöjen vertailu tarkoittaa hyöty-kustannus –suhteena sitä, että Helsingin kaupungin näkökulmasta tilanne oli ±0. Toimintaan käytetty rahoitus saatiin takaisin säästöinä muualla
kuntataloudessa (hyöty-kustannus –suhde = 1,01). Koko julkisen sektorin näkökulmasta hyöty-kustannus –suhteeksi saatiin 1,34, eli säästöt ylittävät kustannukset 34 prosentilla eli panostettua euroa kohti saavutettiin 1,34 euron säästöt.
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Kun tarkastelussa huomioitiin myös palautuvat verot ja sosiaalivakuutusmaksut sekä toteutuneen julkisen rahoituksen että toiminnalla arviolta saavutettujen säästöjen kohdalla, tulokset paranivat edelleen. Nettomääräisessä analyysissä julkisten säästöjen ja kustannusten erotus oli vuonna 2002 301 000
euroa julkisen sektorin ja 39 000 euroa Helsingin kaupungin näkökulmasta.
Hyöty-kustannus –suhteet olivat 3,62 (julkinen sektori) ja 1,11 (Helsingin kaupunki). Esimerkiksi Helsingin kaupungin näkökulmasta tulos tarkoittaa arvioitujen säästöjen määrän ylittäneen kustannukset 11 prosentilla. Toisin ilmaisten
panostettua euroa kohti saavutettiin 1,11 euron säästöt.

Johtopäätökset
Tulokset tarkoittavat julkisen sektorin toimijoiden, Helsingin kaupungin, valtion ja koko julkisen sektorin, hyötyneen tuetun työllistymisen palvelun olemassaolosta jo yksinomaan taloudellisesti tarkastellen. Tilanne, jossa palvelua ei olisi
tarkasteluvuonna ollut olemassa, olisi arvion mukaan ollut kalliimpi vaihtoehto.
On myös muistettava, että tuetun työllistymisen kaltaisen palvelun julkisen rahoittamisen kannattavuuskriteeri poikkeaa tavanomaisesta. Vaikka arvioidut julkiset
säästöt jäisivätkin alle julkisen rahoituksen tason, ei tämä välttämättä tarkoita panostuksen olleen kannattamaton. Tämä johtuu erityistyöllistämisen yksiköiden ja
yleensä työllistämispalveluiden hyötyjen kohdentumisesta useille eri tahoille, jotka rahoittajatahon on otettava kaikki huomioon. Yksilötasolla hyvin merkittäväksi koettuun toimintaan kannattaa panostaa, vaikka yksinomaan julkistaloudellisesta näkökulmasta panostus ei olisikaan järkevää. Tuetun työllistymisen kohdalla tilanne on erityisen hyvä edellä esitettyjen tutkimustulosten antaessa todisteita
menetelmän kyvystä kattaa aiheuttamansa julkiset kustannukset aikaansaamillaan
julkisilla säästöillä. Näin yksilötason hyötyjä ei tarvitse arvottaa lainkaan.
Esitetyissä tuloksissa ei ole huomioitu mm. pidemmän aikavälin hyötyjä sekä tuloksia heikentäviä ns. vuotoja. Mahdolliset pidemmän aikavälin hyödyt (kuten sosiaaliturvasäästöt) liittyvät asiakkaisiin, jotka eivät enää ole tuetun työllistymisen palvelun
piirissä (läpivirtaus, esimerkiksi työsuhde jatkuu työhönvalmentajan tuen jo päätyttyä). Tuetun työllistymisen palvelun kohdalla relevantteja vuototekijöitä ovat ns. turha
panostus (dead weight-) ja korvaamisvuodot (substitution), joiden merkitys Helsingin
tuetun työllistymisen palvelun kohdalla lienee hyvin vähäinen.
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7.

Kurkistus tulevaisuuteen
Leena Sariola

Työvoimapula!
Tuetun työllistymisen työhönvalmennus tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia
tulevaisuudessa. Tilastot ennakoivat yksiselitteisesti, että suurten ikäluokkien
poistuessa työelämästä Suomea uhkaa työvoimapula (Parkkinen, 2005). Koskaan aikaisemmin ei ole ollut tällaista uhkaa. Kun pula työvoimasta hitaasti
kasvaa, tarvitaan kaikkien kansalaisten työpanosta työmarkkinoilla.
Toimijoiden ja päättäjien on luotava korkealle kurkottava strategia, jotta vammaisilla, vajaakuntoisilla ja pitkäaikaissairailla on mahdollisuus jo lähitulevaisuudessa osallistua entistä useammin työelämään. Tavoitteiden saavuttamiseksi
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tarvitaan yhteistyötä erityisesti työmarkkinajärjestöjen ja työnantajien kanssa.
Niille henkilöille, joilla on halua lähteä työelämään ja työkykyä jäljellä, tulee
luoda edellytyksiä yksilöllisesti räätälöityihin työtehtäviin ja tukiin. Tuetun työllistymisen työhönvalmennus on erinomainen keino tukea tällaisten henkilöiden
työllistymistä ja integroitumista avoimille työmarkkinoille.

Oikeus työhön
Oikeus työhön on jokaisen ihmisen perusoikeus. Myös vammaisella, vajaakuntoisella ja pitkäaikaissairaalla on oltava tasavertaiset mahdollisuudet työhön. Tämä on sekä ihmisoikeus- että tasa-arvokysymys.
Tasavertaisuus ei ole vielä toteutunut, vaan vammaisia henkilöitä on paljon vähemmän työelämässä kuin niin sanottuja vammattomia ihmisiä. Euroopan komission tutkimus vammaisuudesta ja sosiaalisesta syrjinnästä osoittaa,
että vammaisista työikäisistä vain 30,5 prosenttia käy työssä. Tasavertaisuuden
toteutumisen kannalta on tärkeää seurata valmisteilla olevia sosiaaliturvan, tasa-arvon ja työelämän lainsäädäntövalmisteluja ja pyrkiä vaikuttamaan lainsäädäntöön niin, että siinä huomioidaan lain vaikutukset heikossa työmarkkinaasemassa olevien ihmisten työllistämiseen.

Työhönvalmennuspalveluiden levittäminen
Laki on mahdollistanut työhönvalmennuspalvelun hankinnan jo vuoden 2003
alusta, mutta lakipykälä ei ole muuttunut käytännöksi odotetulla tavalla. Pelkkä
palvelumahdollisuuden lakipykälään saaminen ei näy riittävän palvelun toteuttamiseksi, sillä palvelua ostetaan edelleen vähän.
Uhkana on tuetun työllistymisen työhönvalmennuspalvelun näivettyminen
marginaaliseksi palveluksi, ellei sen käyttöä pystytä laajentamaan. Tiedon lisääminen ostajille työhönvalmennuspalvelun prosessista sekä sen tuotteistaminen
ovat ehdottomat edellytykset palvelun käytön lisäämiselle. Kuten tässä julkaisussa on esitetty, palvelua voivat ostaa asiakkailleen muutkin tahot kuin työvoimahallinto. Palveluiden lisäämiseksi avainasemassa on vakuutuslaitoksiin,
kuntiin, ammatillisiin oppilaitoksiin ja KELA:an tiedottaminen.
Vuoden 2006 alusta voimaantuleva laki työllistämistukiuudistuksesta ja
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työmarkkinatuesta lisää kuntien velvoitteita työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja
heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. Kunnat joutuvat etsimään
uusia keinoja työllistämisen tueksi. Tuetun työllistymisen työhönvalmennus
esimerkiksi siten, että kunta palkkaa työhönvalmentajia on yksi ratkaisu kuntien työllistämisvelvoitteen täyttämiseksi. Laki antaa uusia mahdollisuuksia työllistämisen tukemiseen myös taloudellisesti.
Edellä mainittu lakipaketti antaa mahdollisuuden vajaakuntoisen työntekijän ja pitkäaikaistyöttömän palkanneelle työnantajalle pitkäaikaiseen, jopa
pysyvään palkkatukeen. Lain suoma mahdollisuus tulisi ottaa välittömästi käyttöön, jolloin työnantajat voivat tehdä pitkiäkin työsopimuksia kerrallaan. Kun
työhönvalmentaja neuvottelee työnantajan kanssa rekrytoinnista, pitkäaikainen jopa pysyvä yksilöllisesti räätälöity palkkatuki työnantajalle toimii hyvänä
houkuttimena.
Työhönvalmennuspalvelu tulee vakiinnuttaa osaksi ammatillista erityisopetusta. Oppilaitoksen käytäntöjä tulee kehittää siihen suuntaan, että työhönvalmennuspalveluiden saatavuus nivoutuisi suoraan ammatilliseen koulutukseen,
jolloin eri toimijoiden roolit selkiytyisivät ja yhteistyö tehostuisi. Nykyistä
huomattavasti paljon enemmän tulee kiinnittää huomiota valmistuneiden erityisopiskelijoiden työllistymiseen avoimille työmarkkinoille tuetun työllistymisen avulla. Se, että ammattiin valmistuneet erityisopiskelijat siirtyvät koulusta
suoraan työkeskukseen, ei vastaa enää nykyisiä mahdollisuuksia ja käsitystä oikeasta työpaikasta. Se on myös kalliiden työkeskuspaikkojen hukkakäyttöä ja
vie paikan heikommassa asemassa olevalta vammaiselta.

Koulutusta ja palvelustandardia tarvitaan
Työhönvalmentajille tarvitaan koulutusta. Jo nyt on nähtävissä, että koulutettuja
työhönvalmentajia ei ole riittävästi. Tämä taas aiheuttaa ongelmia palveluiden
laadukkaassa toteuttamisessa. TRADES-Diploma –koulutuksen käyneet ovat sijoittuneet muihin tehtäviin ja lisää työhönvalmennuskoulutusta tarvittaisiin eri
puolille Suomea. Työhönvalmentajan erikoistumisopintojen koulutuksen suunnittelu alkaa jo olla ajankohtaista. Koulutuksen määrää ja useanlaisia laadukkaita koulutuskokonaisuuksia tulee myös kehittää.
Tuetun työllistymisen palvelustandardi on vuodelta 2000 ja on jo nyt osittain vanhentunut. Koska ostajataho tarvitsee palveluita kilpailuttaessaan ja ver-
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ratessaan arvion palveluiden laadukkuudesta, palvelustandardin monipuolisuus ja ajanmukaisuus olisi taattava. Kun palvelustandardia tehtiin vuosituhannen vaihteessa, palveluiden ostamisesta ei ollut vielä kokemuksia.

Työnantajille tiedottaminen
Jotta työpaikkoja ja työtehtäviä löytyisi, tarvitaan tehokasta tiedottamista työnantajille ja yhteistyötä heidän ja heidän järjestöjensä kanssa. Monet työnantajat
eivät tiedä paljoakaan tai juuri mitään edes yleisellä tasolla tuetun työllistymisen
työhönvalmennuksesta. He eivät tiedä, minkälaisia taloudellisia tukia he voivat saada, miten työhönvalmentaja voi auttaa työnantajaa ja työyhteisöä vammaisen työntekijän työllistyessä työpaikkaan tai minkälaisia kokemuksia muilla
työnantajilla on onnistuneista rekrytoinneista.
Tuetun työllistymisen työhönvalmennusprosessissa juuri se viimeinen,
työnantajan kynnyksen ylittäminen, on ollut vaikeinta. Erityisesti työnantajien
kohtaaminen ja neuvottelut työsuhteesta vaativat työhönvalmentajalta osaamista ja taitoa. Palvelun onnistunut markkinointi ja myyminen ovat liike-elämästä tuttuja termejä, joita soveltamalla ja jotka hallitsemalla työhönvalmentajilla on paremmat mahdollisuudet päästä toivomiinsa työllistämistuloksiin asiakkaidensa kanssa. Työhönvalmentajan toimenkuvia voitaisiin tulevaisuudessa
kehittää niin, että osa työhönvalmentajista voisi keskittyä enemmän työnantajayhteistyöhön ja osa työtä hakevan vammaisen tukemiseen ja palveluohjaukseen. Tulevaisuudessa voitaisiin rekrytoida työnantajayhteistyöhön keskittyviä
työhönvalmentajia, joilla olisi myös markkinoinnin, myynnin ja liike-elämän
kokemusta. On tärkeää havaita, että työnantaja on yhtä keskeinen asiakas työhönvalmentajalle kuin vammainen työtä hakeva asiakas.

Kohti avoimia työmarkkinoita, jo valmennusvaiheessa
Työhönvalmennuskeskuksissa, oppilaitosten työvoimapoliittisilla kursseilla,
työpajoissa ja työllistämisyksiköissä kaikki kuntoutujan kanssa työskentelevät
ohjaajat ja valmentajat voivat vaikuttaa asiakkaan tukemiseen kohti avoimia työmarkkinoita. Työhönvalmentajan työyhteisöllä ja työtovereilla on tärkeä rooli jo
valmennusprosessin aikana seurata asiakkaan edistymistä, oppimista ja taitojen
kehittymistä. Kun asiakas on ’valmis’, työhönvalmentaja saa tukea myös omasta
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työyhteisöstään asiakkaan siirtymisessä avoimille työmarkkinoille. Viime kädessä työhönvalmentajan usko oman asiakkaansa kykyyn työllistyä avoimille työmarkkinoille saattaa olla villakoiran ydin ja avain työllistymiseen.
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Liite 1
Tuetun työllistymisen käsitteitä
Tuetun työllistymisen yksikkö / palvelu
Tuetun työllistymisen menetelmää – tuetun työllistymisen työhönvalmennusta –
soveltava yksikkö / palvelu. Tuetun työllistymisen menetelmän tavoitteena on asiakkaan työllistyminen työsuhteeseen tavalliseen työyhteisöön erityisen tukihenkilön
– tuetun työllistymisen työhönvalmentajan – yksilöllisesti räätälöidyn ja tarvittaessa
vaikka pysyvän tuen avulla. Tuetun työllistymisen yksikkö / palvelu voi olla osa erityistyöllistämisen yksikön palveluvalikoimaa tai kokonaan itsenäinen toimiyksikkö.

Työsuhteinen työllistäminen
Sosiaalisen työllistämisen toimialan piirissä ja muuten / muualla tapahtuva heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden Sosiaalihuoltolain (710/1982,
27d§) mukainen työsuhteinen työllistäminen (entinen suojatyö, ml. avotyö) sekä työllistämis- ja yhdistelmätukien avulla tapahtuva työllistäminen.

Työhönvalmennus
Yleiskäsite lähinnä erityistyöllistämisen yksiköissä ja työllistymistä tukevissa
projekteissa toteutuvalle toiminnalle, jolla tuetaan ja edesautetaan heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöiden työllistymistä tavallisiin työyhteisöihin.
Toiminnan täyttäessä erityiskriteerit voidaan käyttää käsitettä tuetun työllistymisen työhönvalmennus.

Tuetun työllistymisen työhönvalmennus
Prosessi, jossa tuetun työllistymisen työhönvalmentaja tukee, ohjaa ja valmentaa asiakasta voimavaralähtöisesti työsuhteeseen tavalliseen työyhteisöön. Työhönvalmentaja etsii asiakkaalle tai yhdessä hänen kanssaan työpaikan ja hänen
taitojaan vastaavat työtehtävät avoimilta työmarkkinoilta. Valmennusta voi tapahtua sekä erityistyöllistämisen yksikössä että sen jälkeen tavallisessa työyhtei-
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sössä. Valmennusprosessi jakaantuu suunnittelu-, valmistelu ja tuetun työllistymisen vaiheeseen, joihin kaikkiin sisältyy em. tuetun työllistymisen työhönvalmentajan palvelut. (Puolanne ym. 2000)
Tuetun työllistymisen työhönvalmennus sisältyy työhönvalmennus -käsitteen piiriin.
Vrt. työhönvalmennus (muussa palveluyksikössä, työhallinnon ostopalvelu)

Työhönvalmennus (muussa palveluyksikössä,
työhallinnon ostopalvelu)
Työvoimatoimisto voi ammatillisena kuntoutuksena hankkia vajaakuntoiselle
henkilöasiakkaalle sekä vaikeasti työllistettävän työnhakijan työhön sijoituksen
tukemiseksi työhönvalmennusta muussa palveluyksikössä enintään 60 valmennuspäivän ajaksi. Työhönvalmennuksena hankitaan erityisesti työvalmentajien
palveluita. (Työministeriö 2004, 3)
Työvoimatoimistot ostavat työhönvalmennusta erityistyöllistämisen yksiköiltä ja muilta riittävän osaamisen omaavilta palveluntuottajilta.

Työvalmentaja
Esimerkiksi erityistyöllistämisen yksiköissä ja vähäisemmässä määrin sosiaalisissa yrityksissä toimiva valmentaja, joka tukee asiakkaiden / valmentautujien työkykyä vastaten osaltaan yksikön tuotannollisesta toiminnasta.

Työhönvalmentaja
Lähinnä erityistyöllistämisen yksiköissä ja työllistymistä tukevissa projekteissa
työskentelevä henkilö, joka tukee ja edesauttaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien asiakkaidensa työllistymistä tavallisiin työyhteisöihin. Mikäli toiminta täyttää tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen kriteerit, käytetään termiä
tuetun työllistymisen työhönvalmentaja.

Tuetun työllistymisen työhönvalmentaja
Tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen prosessin toteuttaja.

Lähde: Ylipaavalniemi ym: Sosiaalisen työllistämisen toimialan käsitteet. 2005
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Liite 2
Työhönvalmennusyksiköt, joissa on
työhönvalmentajien palveluja 30.11.2005
Organisaatio
ESPOO
Espoon Diakoniasäätiö
www.espoondiakoniasaatio.fi

Toimintamuodot
Amicus-projekti

etunimi.sukunimi@espoon
diakoniasaatio.fi
ESPOO
Rinnekotisäätiö
www.rinnekoti.fi
etunimi.
sukunimi@rinnekoti.fi
HELSINGFORS
Kårkulla Samkommun
www.karkulla.fi

Dagverksamheten i
mellersta Nyland
Arbete med stöd i
Helsingfors

förnamn.
släktnamn@karkulla.fi
HELSINKI
Aula-työkoti/Tuettu työ
http://www.kolumbus.
fi/aula-tyokotien.kannatusyhdistys/index.htm

HELSINKI
Helsingin kaupunki
Tuetun työllistymisen
palvelu
etunimi.sukunim@hel.fi
HELSINKI
Kuntoutussäätiö, työvalmennuskeskus
www.kuntoutussaatio.
fi/palvelut/tyovalmennuskeskus.html

Tuetun työllistymisen
palvelu

Työvalmentaja-palvelut
www.kuntoutussaatio.
fi/jobbis

Yhteyshenkilö ja –tiedot
Projektipäällikkö Jukka Rosenblad
Espoon Diakoniasäätiö
Amicus-projekti
Kamreerintie 7
02770 Espoo
Puh. (09) 256 5473, 0400 626 533
Päivä- ja työtoimintojen
esimies Päivi Tjäder
Rinnekoti-säätiö
Rinnekodintie 14
02980 Espoo
Puh. (09) 855 11
Arbetskonsulent Linda Lemström
Potpurristigen 1
00410 Helsingfors
Tel. (09) 5657 4443, 050 516 6517

Työvalmentaja Anneli Brandt
anneli.brandt@aula-tyokoti.fi
Aula-työkoti
Engelinaukio 5
00150 Helsinki
Puh. (09) 6229 7017, 040 7150 870
Johtava työvalmentaja Marita Kokkonen
PL 7732 (Käenkuja 3 b B)
00099 Helsingin kaupunki
Puh. (09) 3106 9597, 050 402 0603

Kuntoutuspäällikkö Juha Vihavainen,
Pakarituvantie 4-5, 00410 Helsinki.
Työvalmentajat Jari Engström,
Reima Kapanen ja Janni Seraidaris
Puh. (09) 53041

etunimi.sukunimi
@kuntoutussaatio.fi
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HÄMEENLINNA
Hämeenlinnan Seudun
Työvalmennussäätiö Luotsi

Työvalmentaja Merja Ritala
Puh. (03) 621 2988, 040 834 4492
Vanajantie 10, 13110 Hämeenlinna

etunimi.
sukunimi@hameenlinna.fi
JAKOBSTAD
Kårkulla Samkommun
www.karkulla.fi
förnamn.
släktnamn@karkulla.fi
JAKOBSTAD
Arbetskliniken i Jakobstad
Kårkulla Samkommun
www.karkulla.fi
förnamn.
släktnamn@karkulla.fi
JOENSUU
Honkalampi-säätiö
www.honkalampi.fi

Intek

Föreståndare Gunnel Grönroos
Jakobsgatan 37, 68600 Jakobstad
Puh. (06) 211 7371, 040 5748 078

I projektform, Equal Response, erbjuds arbetskonsulent tjänster enligt metoden arbete med stöd.

Teijo Rastas
Kårkulla samkommun
Arbetsklinik i Jakobstad
Stationsvägen 1
68600 Jakobstad
Tfn. (06) 211 7381

KASKI Työvalmennus
Joensuu

Palvelupäällikkö Marjatta Rummukainen
Pamilonkatu 9, 80100 Joensuu
Puh. (013) 275 8821, 050 388 6621

etunimi.sukunimi@hl-s.fi
JYVÄSKYLÄ
Työvalmennussäätiö
Tekevä
www.tekeva.net

Työvalmentaja Harri Valli
Puh. (014) 625 617, 050 576 6215
Vaajakoskentie 9, 40320 Jyväskylä

etunimi.sukunimi@
tekeva.net
Polarin palvelut
KARKKILA
Uudenmaan erityispalvelut
–kuntayhtymä
www.uep.fi
etunimi.sukunimi@uep.fi
KUOPIO
Kuopion
monipalvelukeskus,
Kevama
www.kuopio.fi
Sosiaali- ja terveyskeskus

Projektipäällikkö
Era Koivumäki
Pajakatu 2, 03620 Karkkila
Puh. (09) 2252 6321
040 504 6698

MoniTyö-projekti

Vastaava työvalmentaja
Mervi Hakkarainen
Itkonniemenkatu 65, 70500 Kuopio
Puh. (017) 183 253, 044 7183 253

etunimi.sukunimi@kuopio.fi
KUUSANKOSKI
Integ-projekti
PARIK-säätiö
www.parik.fi

Työvalmentaja Päivi Bäckman
Eräpolku 16, 45130 Kouvola
Puh. 020 743 7264, 0400 601 253
Hemmintie 13, 45720 Kuusankoski
Puh. 020 743 7240

etunimi.sukunimi@parik.fi

101

LAHTI
Avainsäätiö
www.avainsaatio.fi

Projektipäällikkö Juha Mettälä
Rauhankatu 19 B, 15110 Lahti
Puh. (03) 734 6133, 050 530 5532

etunimi.
sukunimi@avainsaatio.fi
LAPPEENRANTA
Laptuote-säätiö
www.laptuote.fi

Työvalmentaja Kirsi Kotonen
Kivenkatu 2-4
53600 Lappeenranta
Puh. 040 557 5111

etunimi.
sukunimi@laptuote.fi
LOHJA
Lovak
www.lovak.info
etunimi.sukunimi@lovak.
info
MIKKELI
Vaalijalan kuntayhtymä
www.vaalijala.fi
Savoset
Mikkeli/Luotsi-toimisto

Työvalmentaja Jani Sohlström
Karjalankatu 17
08150 Lohja
Puh. (019) 3328 231, 040 5262 192

Luotsi-projekti

Työvalmentaja Marita Makkonen
Työkeskuksenkatu 2, 50170 Mikkeli
Puh. (015) 737 3111, 050 3899 351

etunimi.
sukunimi@vaalijala.fi
NAANTALI
Sosiaalipalvelusäätiö
Raina
www.rainasaatio.fi
etunimi.
sukunimi@rainasaatio.fi
OULU
Hyvän Mielen Talo ry
Oulu
www.hyvanmielentalo.fi

Osastopäällikkö Esko Kuhlman
Putkikatu 20, 21110 Naantali
Puh. (02) 436 3029, 041 541 2429

Työllistymisen tukipalvelut Vastaava työvalmentaja
Kaisa Kuokka-Kangaskortet
Pakkahuoneenkatu 21 A, 90100 Oulu
Puh. (08) 8811 813, 041 4667 684

etunimi.sukunimi@
hyvanmielentalo.fi
PIEKSÄMÄKI
Vaalijalan kuntayhtymä
www.vaalijala.fi
Savoset työhönvalmennuskeskus Pieksämäki

Työvalmentaja
Marja-Kaisa Aaltonen
Hallipussi 8
76100 Pieksämäki
Puh. (015) 616 501

etunimi.sukunimi@
vaalijala.fi
SAARIJÄRVI
Sateenkaari-säätiö
www.kiepura.fi/
sateenkaari-saatio.htm

Toiminnanjohtaja Pekka Nieminen
PL 13, 43101 Saarijärvi
Puh. (014) 4598 351, 0400 809 013
pekka.nieminen@saarijarvi.fi
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SAVONLINNA
Vaalijalan kuntayhtymä
www.vaalijala.fi
Savoset työhönvalmennuskeskus
Savonlinna
etunimi.sukunimi@
vaalijala.fi
SEINÄJOKI
Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys
www.epsospsyk.fi
etunimi.
sukunimi@epsospsyk.fi

Vajaakuntoisten työhönvalmennus, kehitysvalmennus ja sosiaalihuollollinen
työtoiminta. Tuettu työllistyminen.

Työhönvalmennuskeskuksen johtaja
Pauli Otranen
Tuottajantie 1
57230 Savonlinna
Puh. (015) 730 0330
050 389 9359

Työhönvalmennusyksikkö Tähtiportti

Vastaava ohjaaja Pirjo Köykkä
Työvalmentaja Jukka Laitila
Puh. (06) 421 8940, 040 747 6717
Väinölänkatu 15, 60120 Seinäjoki
Puh. (06) 421 8925, 040 747 5717

Reilu meininki
-työllistymispalvelut

Työllistymispalveluvastaava Maarit Vinni
PL 348 (Kauppaneliö2), 60101 Seinäjoki
Puh. (06) 421 8922, 0400 684 035

Lisäksi useita työllistymistä
edistäviä projekteja
Toimintakeskuksen johtaja Kirsti Haapala
Seinäjoen toimintakeskus
Toritaival 4, 60200 Seinäjoki
Puh. (06) 421 1900

SEINÄJOKI
Seinäjoen toimintakeskus
http://www.eskoonpalvelukeskus.fi/seinajok.htm
seinajoen.
toimintakeskus@nic.fi
(otsikkoon tieto kenelle
viesti on tarkoitettu)
Epilän toimintakeskus
TAMPERE
Tampereen evankelisluterilainen seurakuntayhtymä
www.tampereenseurakunnat.fi
etunimi.sukunimi@
tampere-evlsrk.fi

Tuetun työn ohjaajat:
Helena Kivelä-Majaneva
Jukka Laaksonen
(jukka.tuettutyotoiminta@surfeu.fi)
Epilän toimintakeskus
Suurmäenkatu 5
33270 Tampere
Johtaja Paula Kontro
Puh. (03) 3142 1600

Ohjaaja Jaana Kiviniemi
Puh. 050 530 8664
TORNIO
Työvoimala-projekti
Projektipäällikkö Sirpa Ylimaula
Työvoimala
keskittyy vaikeasti
Puh. (016) 432 549
työllistettävien henkilöiden 0400 668 546
etunimi.sukunimi@tornio.fi työllistymiseen
Projektisihteeri Esa Könni
Puh. (016) 432 590
0400 668 524
Mäkikalliontie 2
95420 Tornio
TURKU
Sosiaalipalvelusäätiö
Raina kts. tiedot Naantalin
kohdalta
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VAASA
Jupiter-säätiö
www.jupiter.fi

Työvalmentaja
Pirkko Jokinen
Puh. (06) 325 4612, 040 765 2723
Jupiter-säätiö
PL 360, 65101 Vaasa
Meijerinkatu 2-4
65100 Vaasa
Työvalmentaja Tarja Boman
Savoset Varkaus/
Käsityökatu 49, 78210 Varkaus
Puh. 050 389 9380

etunimi.sukunimi@jupiter.fi

VARKAUS

Luotsi-toimisto

Vaalijalan kuntayhtymä
www.vaalijala.fi
Savoset Varkaus

Toimintakeskuksen johtaja
Seppo Kauppinen
Puh. (017) 555 2097
050 389 9340

etunimi.sukunimi@
vaalijala.fi

104

Artikkeleiden kirjoittajat
Esko Karjalainen
johtaja
Espoon työvoiman palvelukeskus
Marianne Kivelä
kehittämispäällikkö
Satakunnan erityishuoltopiiri ky
Marita Kokkonen
johtava työvalmentaja
Helsingin sosiaaliviraston tuetun työllistymisen palvelu
Kirsi Kotonen
työvalmentaja
Laptuote-säätiö, Lappeenranta
Mirja Laine
toimitusjohtaja
Laptuote-säätiö, Lappeenranta
Jukka Laitila
työvalmentaja
Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys, Seinäjoki
Vuokko Lammintausta
lehtori
Keskuspuiston ammattiopisto, Helsinki
Pauliina Lampinen
projektipäällikkö
VATES-säätiö, Helsinki
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Pentti Lehmijoki
ylitarkastaja
Työministeriö
Liisa Metsola
kehittämispäällikkö
Keskuspuiston ammattiopisto, Helsinki
Kirsi Piikkilä
työvalmentaja
Avain-säätiö, Hämeenlinna
Tuula Poikonen
vammaisten työ- ja päivätoiminnan päällikkö
Helsingin sosiaalivirasto/vammaistyö
Leena Sariola
kehittämispäällikkö
VATES-säätiö, Helsinki
Eija Tuutti
suunnittelija
Helsingin työvoimatoimisto/ Hallintoyksikkö
Jenny Vironen
työvalmentaja
Helsingin sosiaaliviraston tuetun työllistymisen palvelu
Ellen Vogt
kehittämiskonsultti
VATES-säätiö, Helsinki
Pasi Ylipaavalniemi
tutkija
VATES-säätiö, Helsinki
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Tuettu
työllistyminen
Näkökulmia tuetun työllistymisen
työhönvalmennukseen

Tuetun työllistymisen työhönvalmennus on uusi mahdollisuus ammatillisessa kuntoutuksessa. Sen periaatteena on,
että asiakas kuntoutuu työhön suoraan työpaikalla työhönvalmentajan tuella. Työhönvalmentaja tukee asiakasta
paitsi työpaikan etsimisessä ja työsuhteen solmimisessa,
myös työllistymisen jälkeen työpaikalla. Työhönvalmentajan
tuki hyödyttää työntekijän lisäksi myös työnantajaa. Tuetun
työllistymisen työhönvalmennus soveltuu kaikille vammaisille ja heikossa työmarkkina-asemassa oleville asiakkaille,
jotka haluavat työllistyä avoimille työmarkkinoille.
Julkaisun tavoitteena on antaa tuetun työllistymisen käytöstä ja hankinnasta kiinnostuneille kokonaiskuva menetelmästä ja sen taustalla vaikuttavasta ideologiasta.
Julkaisussa tarkastellaan työhönvalmennusta ja sen mahdollisuuksia työvoimahallinnon, ammatillisen oppilaitoksen, kunnan ja palvelun tuottajan näkökulmasta.
Asiantuntijat tuovat teksteissään esiin kokemuksiaan
tuetun työllistymisen käytöstä, hankinnasta ja kehittämisestä. Kirjoittajien mukaan tuetun työllistymisen laajempi
käyttöönotto parantaisi työllistämistoimien vaikuttavuutta ja laatua ja takaisi työllistyville yksilöllisen ja riittävän
pitkäkestoisen tuen.

