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ERTUn toiminta tiivistettynä

Alkuhaastat
telu

• lähtötilanne
• toiveet ja
tavoitteet
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Toimenpiteet

13.10.2017

• Koulutus
• kokeilut
• Haku
• Opinnoissa
tukeminen
(TOP- paikat,
näytöt yms)
• Työelämä
• Työnhaku
• Cv ja
hakemukset
• Työharjoittelut ja
–kokeilut
• Sosiaalinen
kuntoutus esim.
• Harrastuskokeilu
t
• Vapaaehtoistyöt
• Erilaiset kerhot
• ratkaisuapua
kaikkiin elämän
ongelmiin

Jatkopolut

•Tuki jatkuu
tarvittaessa
vielä
toimenpiteiden
jälkeen
•Hankkeen
päättyessä
jokaiselle
etsitään taho,
joka ”ottaa
kopin”

TAPAUKSIA
VUOSIEN
VARRELTA
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KASVUN PAIKKA
•
•
•
•
•
•
•

•

Nainen n 20 v.
Mielenterveyskuntoutuja
Toimeentulo kuntoutustuki
Peruskoulu suoritettu, ammatilliset opinnot jääneet monta kertaa kesken.
Tuen tarve elämän hallinnassa (raha-asiat, terveys, opiskelut yms)
– Sosiaalisten tilanteiden pelko
Henkilökohtainen tavoite päästä henkilökohtaiseksi avustajaksi ja työelämään
Suoritti aluksi kotityöpalvelujen ammattitutkinnon osatutkinnon (avustamis- ja
asiointipalvelujen tuottaminen)
– Koko tutkinnon suorittaminen oli liian haastavaa, ei tarpeeksi tukea eikä
valmiuksia
Kannustettiin jatkamaan opintoja: kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto
(kodinhuoltaja)
– Asiakasta tuettiin ja kannustettiin koko opiskelujen ajan

– valmistui ja työllistyi henkilökohtaiseksi
avustajaksi heti valmistumisen jälkeen
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SUUNTAA ETSIMÄSSÄ
•
•
•
•

Mies n.20 v.
Lievä kehitysvamma
Ei toimeentuloa, asuu vielä kotona
Peruskoulun jälkeen ohjattu hakemaan Lappiaan
– opinnot jääneet kesken johtuen erityisen tuen tarpeista
• Hakeutui kansanopistoon  henkilökohtainen suunnitelma
– Yksilöohjausta
– Yksilöityjä opintoja
– Palvelut, esim. vammaistuki
• Haaveena autonasentajan ura
– Haku Luoviin yhteishaussa
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OPISKELUA SOVELTAEN
•
•
•
•
•
•
•
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Nainen n. 30 v.
Liikuntavamma
Toimeentulo työkyvyttömyyseläke ja vammaistuki
Suorittanut lukion, ammatilliset opinnot keskeytetty koulun toimesta
– Liikuntavamma rajoittaa ammatinvalintaa. tarkkaa haaveammattia ei ole.
Hyvä kielissä, haluaa hyödyntää taitoaan työelämässä  matkailuala
Japanin kielen opinnot avoimessa yliopistossa
Hakeutuminen ammatillisiin matkailualan opintoihin
– 2. vuosi alkaa
– yhteistyö koulun kanssa toimii
– opettaja soveltaa opintoja tarvittaessa opiskelijalle sopivaksi
– top- paikat löytyneet hankkeen avustuksella
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KOKEMUKSIA JA VOITTAJAFIILIKSIÄ
•
•
•
•
•
•

Mies n. 30 v.
Lievä kehitysvamma
Toimeentulo työkyvyttömyyseläke
Valmistunut Luovista kiinteistöhuollon ja logistiikan tehtäviin
Motivaatio tienata ”omat rahat”
Työharjoittelu hankkeen tuella elintarvikealan yrityksessä
– Harjoittelu meni hyvin, positiivista palautetta työnantajalta
• Työharjoittelun innoittamana hygieniaosaamiskortin hankinta
ajankohtainen
– Osaamistestiin harjoittelua lukuvuoden ajan
– Läpäisi testin
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VÄLIINPUTOAJASTA OPISKELEMAAN
•
•
•
•

Nainen, n. 30 v.
Lievä kehitysvamma
Toimeentulo työkyvyttömyyseläke
Nuorempana käynyt Luovissa 3 v. Valmaa  ei ohjausta
muihin opintoihin
• Motivaatio opiskelemaan
• Käyty keskustelut Luovin kanssa  naiselle myönnettiin
opiskeluoikeus
– Useamman vuoden avotyöt opinnollistetaan  valmistuminen
vuodessa
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KAIKKI EI AINA ONNISTU..
•
•
•
•
•

Mies n. 40 v.
Lievä kehitysvamma
Toimeentulo työkyvyttömyyseläke
Paljon ammatillisia opintoja takana, tällä hetkellä työtoiminnassa
Paljon lyhyitä työpätkiä, ei kuitenkaan mahdollisuuksia pitää työtä
– Diagnoosi aikuisiällä, ollut eläkkeellä vasta muutaman vuoden
• Itse tyytyväinen tilanteeseen, lähipiiri painostaa takaisin työelämään
– odotukset ja todellisuus eivät kohtaa
• Työharjoitteluja suunniteltu  ei toteutunut
• Työnhakua ja hakemusten tekoa harjoiteltu
– Sopivaa osa-aikatyötä ei ole löydetty, erityisen tuen tarpeet
rajaavat paikkoja
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ESIMERKKEJÄ HANKKEEN HYVISTÄ
KÄYTÄNNÖISTÄ
KOKEMUSASIANTUNTIJUUS
HANKKEESSA
TAVOITETTAVUUS

NOPEA
REAGOINTI
TILANTEISIIN

MATALA
KYNNYS
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HYVÄT
VERKOSTOT
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