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Tekniset ja kommunikaation apuvälineet, HALTIJA 

• Ari Pohjanmaa, Kalle Siltala ja Aleksi Pukki, HALTIJA GROUP OY 

Opiskelijan saumaton opintopolku – SamPo

• Lehtori Merja Kurunsaari, JAMK 

• Lehtori Seija Eskola, JAMK 

Puhetta vaativasta erityisestä tuesta 

• Lehtori Satu Aarnio, HAMK 

• Lehtori Katariina Hakala, TAMK 

TEEMAPAJA 3: Vaativa erityinen tuki klo 12:00-15:00



Vammaispalvelu-
järjestelmän pedagogiikka 

-
Kehitysvammadiagnoosin 

tienviittoja työntekijä-
kansalaisuuteen 

KATARIINA HAKALA

Linkki julkaisuun: 
https://bulletin.nmi.fi/wp-

content/uploads/2022/02/Bulletin_E_2022
.pdf
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Katariina Hakala:



Ohjaus ja erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa –
opojen ja erkkojen yhteistyön mahdollisuuksia tutkimassa
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Miten palvelukäytännöissä kehitysvammaiset palvelun käyttäjät 
paikannetaan – miten heitä puhutellaan 
pedagogisesti? 

Puhutellaanko heitä yksilödiagnostisesti vai kumppanuuteen kutsuen? 

Kutsutaanko heidät mukaan työntekijäkansalaisuuteen, vai suljetaanko 
heidät ulos siitä?

→ Viisi palvelujärjestelmän kategorisointia
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Kehitysvammaliitto: Kehitysvammaisten työllisyystilanne
(https://www.kehitysvammaliitto.fi/kehitysvammaisuus/tyo/ 16.3.2022)
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https://www.kehitysvammaliitto.fi/kehitysvammaisuus/tyo/


1. Kutsu työkyvyttömäksi

Työkyvyttömyyseläke perustoimeentulon takaavan palvelun kohteeksi 
nimeämisenä - ”diagnoosina” 

• puhuttelee ja kutsuu työkyvyttömäksi Kehitysvammaliiton selvityksen 
mukaan 88 prosenttia kehitysvammapalveluiden käyttäjistä (Vesala ym. 
2015)
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2. Työelämän pelisäänöt työ- ja toimintakeskuksissa

Työ- ja päivätoiminnan käytäntöjen puhuttelun tapa työ- ja 
toimintakeskuksissa. Jäljittelee palkkatyöläisyyttä ja opettaa 
”työelämän pelisääntöjä” konkreettisesti ja arkisesti. 
Paikannetaan sosiaalipalveluina järjestettävien työ- ja 
päivätoiminnan palveluiden asiakkaiksi ja kohteiksi, ei 
työntekijäkansalaisiksi.

Kehitysvammaliiton selvitys: 20% palveluiden käyttäjistä
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3. Avotyö 
Työkyvytön töissä työpaikalla osana työyhteisöä, 
ilman palkkaa

Avotyö vakiintuneeksi käytännöksi muotoutuneena toimintatapana. Henkilö 
kutsutaan mukaan tavallisen työpaikan työyhteisöön tekemään työtä, mutta hänen 
työstään ei makseta palkkaa ja hänet paikannetaan ja nimetään palveluiden 
käyttäjäksi erotuksena muista työntekijöistä. Hänen työtään ei määritä 
työehtosopimus, vaan hän pysyy kehitysvammapalveluiden asiakkaana ja hänen 
työehdoistaan sovitaan palvelujärjestelmän kanssa.

Kehitysvammaliitto: n. 8 prosenttia palveluiden käyttäjistä
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Tuetun työllistymisen työhönvalmennus, jossa pedagoginen 
puhuttelun tapa kutsuu palvelun käyttäjän työllistymään 
tavalliselle työpaikalle työehtosopimuksen mukaiseen 
työsuhteeseen. Olennainen käytäntö palvelussa on, että 
työllistyjälle nimetään kumppaniksi työhönvalmentaja, jonka 
tehtävänä on rakentaa kumppanuutta myös työnantajan ja 
työyhteisön kanssa. 
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4. Kutsu kumppanuuteen – tuetun työn työhönvalmennus



Kehitysvammaliitto: n. 40 prosenttia työikäisistä 
kehitysvammaisista ei käytä kehitysvammapalveluina 
järjestettäviä työ- ja päivätoiminnan palveluita
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5. Pedagoginen puhuttelun tapa ei puhuttele, ei kutsu 
– tai kutsusta kieltäydytään
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Koulutusvaihtoehdot keskiasteen opinnoissa ovat 
rajatut. Kehitysvammapalveluiden piirissä olevat 
nuoret ohjautuvat useimmiten ”vaativana erityisenä 
tukena” järjestettävään ammatilliseen 
erityisopetukseen erillisissä erityisoppilaitoksissa, 
joissa mahdollisia ammattialoja on varsin rajattu 
määrä. Yleisesti polku kulkeutuu niistä 
kehitysvammapalveluina toteutettaviin työ- ja 
päivätoiminnan palveluihin. (Esim. Kauppila ym., 
2020; Mänty, 2000, 26–30; Äikäs 2012, 9.) 



Pitäiskö meidän tehdä jotain?
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KÄSITTEEN TARKENNUS:

”palvelujärjestelmän pedagogisen puhuttelun tapa”
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1. Miten erilaiset palvelujärjestelmät ja 

koulutuksen järjestäjät voisivat yhteistyössä 

vielä paremmin tukea vaativan erityisen tuen 

opiskelijoiden työllistymistä avoimille 

työmarkkinoille?

2. Missä näet olevan suurin ongelmakohta 

vaativan erityisen tuen opiskelijan 

yhteiskuntaan sijoittumisessa osallistuvana ja 

yhdenvertaisena jäsenenä?

3. Miten me voidaan tulevaisuudessa edistää 

em. asioiden eteenpäin saamista?

Palvelujärjestelmät: esim. TE-palvelut, sosiaali-, 
päihde-, vammais- ja mielenterveyspalvelut
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