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Mitä mielikuvia tai ajatuksia tulee mieleen 
sanasta työhönvalmentaja?

Tuntee hyvin kaikki ammatit

Tietää paljon työstä ja työelämästä

Eri työllistymisen tukimenetelmien osaaja

Arvioinnin mestari sekä yksilön osalta että 
työelämän osalta

Hyvä ihmisen kohtaamisessa

Tuntee koko työllistymisen kentän

Palvelujärjestelmän asiantuntija

Paljon työnantajakontakteja

Tuntea palvelut, lait, helpottaa byrokratiaa
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Työhönvalmentaja tarjoaa palvelua sekä työelämään 
siirtymissä että työssä pysymisen tilanteissa

Työhönvalmentaja tarjoaa henkilökohtaisen tuen sekä työntekijälle 
että työnantajalle

• auttaa kohtaamaan oikean työntekijän ja työtehtävän työelämän 
eri tilanteissa

• räätälöi työtehtäviä

• helpottaa rekrytointia ja osallistuu perehdyttämiseen tai tukee 
uusien työtehtävien harjoittamisessa

• tukee työyhteisöä uuden työntekijän tuloon tai auttaa uuden 
toimenkuvan kertomisessa työyhteisölle

• auttaa työnantajaa erilaisten tukien hakemisessa
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Kuinka hyvin yhteiskunnan tuet tunnetaan 
työnantajien kesken?
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Lähde: Vates-säätiö 2011



Työhönvalmennus työllistymisen tukimenetelmänä

Varsin tehokas siirtymien tuki, mutta edelleen työelämässä 
vähän käytetty ja tiedostettu

Räätälöintiä

Yksilö, ihminen kerrallaan polutetaan työelämään tai tuetaan 
työelämässä pysymisessä

Onko kustannustehokasta?

Kuka tämän rahoittaa?
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Joensuun sosiaaliturvajohtaja:
”Intensiivinen panostus kahden ensimmäisen vuoden aikana valmennukseen ja 

ohjaukseen tuottaa jopa kahdenkymmenen vuoden työuran.”



Mistä työhönvalmennuspalvelua saa?

• työterveyshuollosta

• työeläkeyhtiöstä

• TE-toimistosta

• Kelasta

• kunnista

• oppilaitoksista

• järjestöistä, yhdistyksistä ja säätiöistä

• yksityisiltä palveluntuottajilta

Rahoitus palveluun tulee vielä yksilöasiakkaan kautta, mutta 
palvelusta hyötyvät sekä asiakas että työantaja.
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Työhönvalmennuksen ohella voi hyödyntää 
yhteiskunnan tukia työllistämiseen

Palkkatuki

• Harkinnanvarainen tuki, kun työntekijän vamma tai sairaus vaikuttaa työtehtävistä 

suoriutumiseen. 

• Haetaan TE-toimistosta

Työolosuhteiden järjestelytuki

Jos työntekijän vamma tai sairaus edellyttää

• uusia työvälineitä tai kalusteita

• muutostöitä työpaikalla

• apua toiselta työntekijältä

Työnantaja voi hakea tukea TE-toimistolta, joka arvioi tuen määrän

• Työvälineiden hankintaan tai työpaikan muutostöihin enintään 4000 euroa henkilöä 

kohden

• Toisen työntekijän antamaan tukeen enintään 20 tuntia kuukaudessa 18 kuukauden 

ajan. Tuki on enintään 20 euroa tunnilta.

Työhönvalmentaja auttaa tukien hakemisessa.
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Meillä on kannustavia esimerkkejä



Kolmekymppiset ystävykset avasivat Helsinkiin boutique-hostellin, joka 
työllistää kehitysvammaisia ja maksaa heille kunnollista palkkaa: ”Paras 
idea ikinä!” HS Digi 24.11.17

”Meidän unelmamme ja visiomme on vihdoin tullut toteen. Saamme tehdä jotain, 
millä on oikeasti merkitystä. Työ on ihanaa – ja nyt se vasta oikeastaan alkaa.” 

Pelkästä hyväntekeväisyydestä ei hostelli-ideassa kuitenkaan ollut kyse, vaan 
Närhinen ja Sundvall halusivat alusta saakka perustaa menestyvän yrityksen, jossa 
yhteiskuntavastuu ja taloudellinen menestys eivät sulkisi toisiaan pois. ….”Jos Jaana 
laittaisi tyynyliinat, kun se sujuu sinulta niin hyvin”, työvalmentaja ohjeistaa.
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” Olemme luottaneet työhönvalmentajien
suosittelemiin ihmisiin. ” Heikki Pitkänen, Lasten Päivän Säätiö
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Työnantaja on aina työhönvalmentajan asiakas

”Sen sijaan, että työnantajalle olisi alettu esitellä työntekijöitä,

keskustelu alkoi siitä, millaista osaamista tarvitaan.”

Pauli Leinonen, Vamlas



Meillä on argumentteja työelämästä:
Terveisiä henkilöstöpäättäjille

Jokaisella on työkykyä, jos hänellä on ihmisarvoista työtä. 

Työkykyä ei välttämättä ole tänään ja juuri tähän työhön, 
eikä edes ehkä huomennakaan tähän työhön. 

On hyvin paljon  mahdollisuuksia, mutta ihmisillä ei ehkä
ole omia voimavaroja etsiä niitä. 

He tarvitsevat tukea löytääkseen oman paikkansa, 
Voidakseen tehdä arvokkaasti arvokasta työtä ja
olla tuottavia yhteiskunnan jäseniä.

Työkykykonsultti Jari Malmström, HOK-Elanto

Kyvyt käyttöön eXtra 14.5.2013



Meillä on argumentteja työelämästä:
Terveisiä henkilöstöpäättäjille

Nämä asiat voivat vaikuttaa erityisen
pehmeiltä arvoilta ja asioilta. 

Mutta tuloksenteossa tämä on aina taloudellinen
kysymys. 

Jos hetken käyttää aikaa laskelmien tekoon, huomaa, 
että tätä toimintaa pitäisi laajentaa. 

Prisman johtaja Mirva Neva-aho-Simonsen, HOK-Elanto
Kyvyt käyttöön eXtra 14.5.2013



Työhönvalmentaja on yhdenvertaisen 
työelämän mahdollistaja ja yksi osa 

moninaisen työyhteisön luojana sekä 
työvoiman saatavuuden tarjoajana

Viedään viestiä yhdessä eteenpäin!
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