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Järjestimme maanantaina 7.6.2021
Osaamisen kehittämisen työpajan,
joka oli suunnattu
vammaisjärjestöille, ammatillisille
erityisoppilaitoksille sekä muille
jatkuvan oppimisen ja tuetun
työllistymisen parissa työskenteleville.

Työpajassa paneuduttiin vaikuttamisen
tapoihin ja ratkaisuihin yhdessä
muiden vammaisjärjestöjen kanssa.
Pohdimme, miten osaamisen
kehittäminen ja työelämän muutokset
voidaan turvata yhdenvertaisesti
kaikille.

Sisältö
Jatkuvan oppimisen
ohjelma

Onko jatkuva oppiminen
kaikille mahdollista?

Vammaisten henkilöiden
tie korkeakoulutukseen
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•Miten voimme nostaa
vammaiset ja osatyökykyiset
kohderyhmänä paremmin
esille?
•Mikä on vaikuttamis- ja
kehittämistyön seuraava askel?
•Miten kohderyhmä sinun
mielestäsi pitäisi huomioida
osana osaamisen kehittämistä ja
työelämän muutosta?

•Koulutuksen esteettömyys ja
saavutettavuus
•Korkeakoulutus ja työelämä

•Jatkuvan oppimisen ohjelma
•Aliedustetut ryhmät
ohjelmassa
•Etuuksien kehittäminen

•Mitkä seikat vaikuttavat tukea
tarvitsevien kouluttautumiseen?
•Miten voimme lisätä
vammaisten ja tukea
tarvitsevien henkilöiden
korkeakoulutusta?

Jatkuvan oppimisen ohjelma
Jatkuvan oppimisen uudistuksessa on kysymys monesta eri tekijästä: työuran jatkuvuudesta, toimeentulosta
sekä työelämän laadusta. Jatkuvan oppimisen ylläpidon tarve näkyy etenkin siinä, miten teknologia
muuttaa joka kolmatta työtehtävää merkittävästi. Osa on kokonaan uusia ja osa häviää. Osaamisen
kehittäminen on oleellista tasa-arvoisen työllisyyden kannalta.
Parlamentaarisen ryhmän visio ja tavoitteet: kaikilla olisi taustatta riippumatta mahdollisuus osaamisen
kehittämiseen. Uudistuksessa tavoitteena lisätä osallistumisen tasa-arvoa.
Jatkuvan oppimisen haasteet: elinikäinen ohjaus ei toteudu, eikä kaikilla ole työelämän muutosten
edellyttämää osaamista – Koulutustaso kasautuu: korkeasti koulutetut, hyvässä työmarkkina-asemassa
olevat osallistuvat aktiivisemmin aikuiskoulutukseen. Ne, joilla olisi oppimisen tarve, eivät koe
osallistumismahdollisuuksia yhtä hyviksi – Toimeentulo opiskelun aikana on yksi merkittävä syy
kouluttamattomuuteen.
Keskusteltiin ohjelman termistä ”aliedustetut ryhmät”, jonka alle vammaiset voivat hukkua, koska kyseessä
on laaja käsite. Olisi tärkeää, että vammaiset henkilöt tulisivat esille omana ryhmänään!

Onko jatkuva oppiminen kaikille mahdollista?
Kehittämispäällikkö Kaija Rayn puheenvuoro käsitteli sitä, miten voimme nostaa vammaiset ja
osatyökykyiset kohderyhmänä paremmin esille?
Tärkeimmäksi osaamisen kehittämiseen vaikuttamisessa koettiin osaamisen tunnistaminen ja
tunnustamisen välineet, seuraavana joustavien opintokokonaisuuksien kehittäminen ja kolmantena
siirtymät.
Oppilaitoksilla tulisi olla hyvä työelämäyhteistyö – Lisätään tietoa osatyökykyisten mahdollisuuksista
työelämässä.
Saavutettavuus ja esteettömyys: fyysinen ja digitaalinen saavutettavuus. Palvelukeskuksen tulisi olla
helposti löydettävissä – Tukea ei välttämättä saa oppimiskeskuksista.
Lisäksi etuuksien kehittäminen – Esimerkiksi työttömyysetuuden parempi hyödyntäminen jatkuvan
oppimisen kannalta

Vammaisten henkilöiden tie korkeakoulutukseen
Suunnittelija Annina Heini Kynnys ry:ltä piti puheenvuoronsa korkeakoulujen esteettömyydestä ja
saavutettavuudesta sekä esitteli aiheisiin liittyviä tutkimuksia.
Tiedon puutteen ajateltiin olevan suurin este vammaisten korkeakoulutukselle. Tuotiin esille konkreettinen
esimerkki korkeakouluissa käytettävästä Sisu-järjestelmästä, joka ei ole saavutettava. Lisäksi muut
saavutettavuusongelmat: rakennusten esteellisyys, ohjauksen epäonnistuminen/puute  Ei esimerkiksi
nähdä potentiaalia, että osattaisiin ohjata peruskoulun jälkeen jatkokoulutukseen  Asenteet!
Lopuksi keskusteltiin siitä, miten vammaisten ja tukea tarvitsevien henkilöiden korkeakoulutusta voitaisiin
edistää. Tärkeäksi koettiin se, etteivät yksilöt saisi jäädä yksin – Tulisi aina löytyä henkilö, joka voisi ohjata ja
pohtia yksilön osaamisen kehittämistä ja koulutuksen parempaa saavutettavuutta, tukea koko matkan
varrella.
Koulutuksen esteettömyyden ja saavutettavuuden parempi seuranta – Kehittäminen ei saisi olla hajanaista.

Esimerkki: Hisayo Katsui, Vicious circle (2005)
• Esimerkki työpajassa käydystä
keskustelusta: mitkä tekijät vaikuttavat
vammaisten ja osatyökykyisten
työllistymiseen?
• Noidankehä-kuvio liittyy
kehitysvammaisiin henkilöihin
kohdistuviin asenteisiin sekä
tiedonpuutteeseen, jotka nostettiin
esille työpajassa. Ympäristön
asenneilmapiiri vaikuttaa sisäistettyyn
kokemukseen itsestä, joka muodostaa
kehän.
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Esimerkki: Hisayo Katsui, Virtuous circle (2021)
• Esimerkki työpajassa käydyistä
keskusteluista ja teemoista siitä, miten
vammaisten ja osatyökykyisten
korkeakoulutusta ja työllistymistä
voidaan lisätä.
• Kehäkuvio liittyy uuteen normaaliin ja
positiiviseen erityiskohteluun, eli tiedon
kartuttamiseen ja vammaisten
henkilöiden kohtaamiseen sekä
positiiviseen asenneympäristöön.
Myönteinen asenneilmapiiri vaikuttaa
kokemukseen itsestä, joka muodostaa
positiivisen kehän.
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Sisäistys

Keskustelun ydinasiat
• Käytännön työstä tulisi siirtyä kehittämistyöhön, jotta
muutosta tapahtuisi. Toisaalta, osaamisen tunnistamisesta ja
tunnustamisesta keskustellaan yleisellä tasolla paljon, mutta
näkyykö se konkretian tasolla?
• Keskittyminen
joustavien
opintokokonaisuuksien
kehittämiseen, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen
välineisiin sekä helppoihin siirtymiin.
• Psykososiaaliset tekijät: Korostettiin tuen tarvetta, sillä
vammainen henkilö itse ei välttämättä tunnista omaa
osaamistaan.
• Kun kouluttautuminen, oppiminen ja eläminen samassa
ympäristössä tehdään mahdolliseksi ja saavutettavaksi, lisää
se positiivista minä-käsitystä ja kokemusta siitä, että on
tärkeä sekä arvokas yhteiskunnan jäsen.

Yhteenveto
• Tietotaidon lisääminen (kehittämistyö ja käytännön taso)
• Asenneilmapiiri
• Tuen tarpeen huomioiminen läpi elämän
• Joustavat siirtymät (peruskoulusta jatko- ja
lisäkoulutuksiin sekä työelämään)
• Esteettömyys: fyysinen, sosiaalinen ja digitaalinen
• Salliva ja myönteinen ympäristö
• Identiteetin muodostuminen ja itsetunnon vahvistuminen
onnistumisten ja hyvän palautteen kautta, kun on
mahdollisuus olla osana ja osallistua.

Kiitos
osallistumisesta!
Lisätietoja
Kaija Ray kehittämispäällikkö, osaaminen
kaija.ray@vates.fi, 044 0724 944

