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FOKUS – opinnoista tuetusti työllistymiseen
Mallinnushanke:
1) Polku töihin opintojen aikana, nivelvaiheessa ja sen jälkeen
2) Osallisuuden edistäminen
3) Työtoiminnasta työelämään poluttaminen

• Toimii Keski-Uusimaalla

• Hankekumpaneina Keuda, Hyria, HRAKS, Seurakuntaopisto, Vates ja 
Kuntoutussäätiö (muina kumppaneina kaikki, jotka käytännössä hankkeeseen 
osallistuu)

• Pohjautuu konkreettisten opiskelijapolkujen toteuttamiseen hankekaudella (noin 40 
opiskelijaa, valmistuvat 2017 ja 2018)
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Opiskelijapolut – mitä on noussut esiin





Opiskelijapolun toimenpiteitä 
oppilaitoksessa opintojen lopussa

• HOJKS (jatkossa HOKS)

• Urakeskustelut/palveluntarvearvioinnit

• Verkostojen kokoaminen ja tapaamiset

• Ilmoittautuminen ennakkoon TE-toimistoon

• Ohjaus ansioluetteloissa, CV:issä ja työnhakukeinoissa



Opiskelijapolun toimenpiteitä 
oppilaitoksessa opintojen lopussa

• Yksilöllisten polkujen tukeminen (TOP-ratkaisut)

• Työnantajien neuvonta palkkatukiasioissa

• Osallisuus, asumisen järjestelyt

• Neuvonta tulonhankkimisessa, mistä tulot jatkossa?

• Sosiaalitoimen hyödyntäminen palveluntuottajana 
(harkinnanvaraiset tuet)



Toimenpiteitä nivelvaiheessa ja sen jälkeen

• Asumisen järjestely (verkostoistunnot, käynnit)
• Vammaispalvelujen järjestely (verkostoistunnot, käynnit)
• Ohjattu ilmoittautuminen TE-toimistoon
• Mukana suunnitelman laatimisessa TE-toimistossa
• Palveluihin tarttumisen varmistaminen
• Ohjaus ja neuvonta
• Työnhaussa auttaminen
• Työnantajatahojen neuvonta esim. palkkatukiasioissa



TERVEYSPALVELUT

Työhönvalmennus

Terveyden
tukeminen

VAKUUTUSYHTIÖT

Työkokeilu

Koulutuskokeilu

Työhönvalmennus

Ammatillinen
kuntoutus

OPPILAITOKSET

Työhönvalmennus

Uraohjaus

TA-neuvonta
tukiasioissa

TE-toimisto

Koulutuskokeilu

Palkkatuki

Työkokeilu

Työhönvalmennus

Työvoimakoulutus

Valmennukset

KELA

Koulutuskokeilu

Työhönvalmennus

Ammatillinen
kuntoutus

TEAK

VAMMAISPALVELUT

Avotyö

Työtoiminta

Työhönvalmennus

Tuettu
asuminen

YKSITYISET PT:T

Terapia

Työhönvalmennus

Tuettu asuminen

Työkykyselvitys

TYP

Kuntouttava
työtoiminta

Työkykyselvitys

Eläkeselvitys
(työkykyselvitys)

OHJAAMO / 
KAUPUNKI / 
NUORISOTYÖ

Asumispalvelut

Etsivä
nuorisotyö
Työpajat

Työnhaun tuki

Työhönvalmennus

(Päihde- ja) MT-
palvelut

Työkokeilu



HUOMIOITA pilottiopiskelijoista

Pelkoa työelämään 
siirtymistä kohtaan

Alkuun 
saattaminen 
vaikeaa

Työnhaun käytännöt 
vieraita

Viranomaiskäytännöt vieraita 
(lomakkeet, sähköinen asiointi, 
tuet, pakko)

Viranomaisten saavutettavuus 
vaihtelee Ohjaamo –käynti/

TE-toimisto –
sähköinen asiointi

Tukiverkosto ja tukipalvelut 
tuntemattomia tai huonosti 
tunnettuja -> saavutettavuus

-> itsenäinen toiminta ja 
työnhaku haastavaa

Myös rekryfirmojen ja muiden 
työnantajien käytännöt, 
kontaktointi ja tavoittaminen 
vaikeaa



HUOMIOITA pilottiopiskelijoista

Muutokset omassa elämässä 
(osallisuudessa!) nostanut 
motivaatiota työnhakuun

Omien tavoitteiden 
asettaminen 
vaikeaa

Kohtaamiset haastavia (oma 
osaaminen, markkinointi)

Tyydytään 
vähään, ei 
kannustimia?

Kaikki eivät välttämättä 
kiinnity työnhakuun –
tukimuodot? Asumisen muutosten 

järjestely vie huomion -> 
työnhakuun ei riitä 
voimavaroja tai huomiota

Ei halua muutokseen -> halu 
palata vammaispalvelujen 
työtoimintaan

Siirtyminen kunnasta 
toiseen -> Asuminen 
vs. työnhaku

Opintojen aikaisten 
toimenpiteiden varhennus! 
Top-haku, ilmoittautumiset, 
verkostot



• Paikalliset palvelut erilaisia (vammaispalvelujen tuki, ohjaamojen tuki, 

asumisen mahdollisuudet)

• TE-toimistossa asiakasohjaus oikealle palvelulinjalle (varsinkin 

asiakkuuden katketessa) ontuu

• TE-toimiston kohdennetut palvelut parantuneet: Autismisäätiön 

työhönvalmennus saatavilla – mutta riittääkö 20 h/asiakas?

• TE-toimiston sähköisten palvelujen kynnys vastuineen haastavia (mm. 

omat suunnitelmat, velvollisuuksien seuranta)

• Selkokielisyys kateissa



• Tuetun asumisen tukijärjestely edellyttää mittavaa verkostoa ja aikaa 

(tahot, tutustuminen)

• Tavallisen asumisen neuvonta Ohjaamosta?

• Työtoiminta ”pussinperänä” ilman jatko-ohjausta

• Ohjaamo tarjoaa nopeasti vastauksia mutta, 

Ohjaamossa ei välttämättä osaamista osatyökykyisten palveluihin!

• Ohjaamo voi toimia oikotienä palveluihin (te-toimisto, asuminen, työnhaun 

tuki)



• Moniammatillinen TYP toimii joustavasti ja ottaa asiakkaita 
ilman 6 kk odotusaikaa

• Katkenneet tai peruuntuneet toimenpiteet – tieto ei välttämättä 
kulje ja asiakkaan paluu palveluihin takkuaa (päävastuu ja 
tiedonkulku?)

• Kuntalisä rikkonainen ja epäselvä lisätuki



MALLINNUS: opiskelijapolku oppilaitoksiin, luonnos
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Työnhaku-
välineet 
(TET tai 
muuten, 
integr. 
kieliin) + 
päivitys 
pitkin 
matkaa

ASUMISEN 
NEUVONTA

PALVELUIHIN 
KIINITYMISEN 
VARMISTAMINEN

”PALVELUT 
TUTUKSI”

KONKREETTINEN 
TYÖNHAUN 
OHJAUS / 
yhteistyö 
Ohjaamon kanssa

KASVU-
PALVELUIHIN 
ILMOITTAIMINEN 
OHJATUSTI –
suunnitelma 
mukaan lúkien

PALVELUTAR-
PEEN 
ARVIOINTI 
TYÖNHAKUUN

HOKS

VERKOSTOTYÖ



KELA/
KUNTOUTUS
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MALLINNUS: hyödylliseksi 
osoittautuneita palveluita, luonnos SEURAAJA ja 

KOKONAIS-
VASTUU?

OPINNOT? 
TUTKINNON OSA?

MONIAMMATILLISEN 
PALVELUNTARPEESSA OLEVAN 
ASIAKKAAN TYÖLLISTÄMISPALVELU 
(TYP)

ETSIVÄ NUORISOTYÖ
- kuvaus

OHJAAMO / TYKO
- TE-palvelujen suunnitelmat
- Asumispalvelut
- Työnhaun tuki
- Etsivä nuorisotyö
- Opintoneuvonta

ASUMINEN

PALKKATUKI

OSATYÖKYKYISILLE 
SUUNNATTU 
TYÖHÖNVALMENUS

JOB SHADOW
antaa 
orientaatiota 
alanvalintaan

TE-TOIMISTO



VIELÄ TEHTÄVÄNÄ:

• Toimijoiden roolin kuvaus

• Asumisen järjestelyn käytäntöjen selvittäminen

• Työtoimintaan ohjautuvien opiskelijoiden osallisuuden tason arviointi 
ja yhteistyö työllistämisessä työtoiminnan ohjaajien kanssa
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ERÄS PAINOPISTE: Ohjaamot
• Keski-Uusimaalla voimakas panostus Ohjaamoihin 

(jokaisessa kunnassa oma)

• Ohjaamot tarjoavat nopeaa palvelua

• Niiden rakenne (viranomaiset) poikkeavat toisistaan

• Valmiudet osatyökykyisten ohjaamiseen ja palveluun 

vaihtelevat

• Ammatillisten oppilaitosten tuki opiskelijan 

valmistumisen jälkeen vaihtelee

• Ohjaamojen rooli kasvaa jatkossa
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FOKUS-hanke sai 
Keski-Uusimaan 
verkostotyöhön 
oman TYKO-
koulutuksen

Solmukohtana 
verkostotyössä  
Ohjaamot

Osatyökykyisyysosaamista Ohjaamo-
yhteistyöhön



• Erityistä tukea tarvitsevien vastavalmistuneiden palvelutaso Keski-
Uudellamaalla harmonisoituu ja taso paranee

• Osatyökykyisten asiakkaiden ohjaajien osaamistaso paranee ja verkostotyöote 
kehittyy

• Tietoisuus palveluista ja osatyökykyisten mahdollisuuksista kasvaa

• Ohjaamojen työelämäkontaktit saadaan osatyökykyisten käyttöön

• Oletettavasti myös kynnys työllistää laskee, kun tarjolla olevia palveluja aletaan 
käyttää verkostoituneemmin ja tehokkaammin
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Mitä hyötyä TYKO/Ohjaamo järjestelystä
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Kiitos!
stm.fi            #OTEhanke

#FOKUStöihin

Simo.Liikanen@eduvalidia.fi

stm.fi/hankkeet/osatyokykyisyys
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