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Kyselyn taustatiedot

• Kyselyn tarkoituksena oli saada sekä määrällistä että laadullista tietoa 
TELMA-opiskelijoiden jatkosijoittumisista ja yhteistyöstä eri 
sidosryhmien kanssa

• Kyselyyn saatiin kuusi vastausta ammatillisista erityisoppilaitoksista; 
vastaajina TELMA-opettajat

• Jatko-sijoittumisten osalta vastaukset koskevat vuoden 2017 aikana 
koulutuksen päättäneitä opiskelijoita (n=24)



TELMA-koulutuksen jälkeinen sijoittuminen

• Noin puolet TELMA-opiskelijoista (n=24) sijoittui kaupungin/kunnan omaan päivätoimintaan ja 
noin puolet muiden palveluntuottajien päivätoimintaan. Yksi TELMA-opiskelija siirtyi VALMA-
koulutukseen.

• Tieto TELMA-koulutuksen jälkeisestä paikasta on saatu pääsääntöisesti kesällä tai toukokuussa / 
kevään loppupuolella, yhden nuoren kohdalla paikka tiedettiin lähes koko opintojen ajan ja 
yhdelle paikka varmistui alku keväästä.

• Nivelvaiheessa yhteistyötä on tehty seuraavien tahojen kanssa:

Opiskelijoiden vanhemmat, opiskelijan kotikunnan vammaispalveluiden sosiaalityöntekijät, 
asumisyksiköiden henkilökunta, kuntoutus- tai palveluohjaajat, päivä- ja työtoimintojen henkilöstö, 
Autismisäätiö (päivätoiminta ja asumispalvelut), Esperin asumispalvelut, Invalidiliiton Validia-
palvelut (päivätoiminta ja asuminen)



Yhteistyömuotoja

Millaista yhteistyötä on tehty?

- Vammaispalvelujen kanssa pohdittu soveltuvia toimintapaikkoja nuorelle.

- Päivä- ja työtoimintakeskusten kanssa pohdittu nuoren taitojen ja tavoitteiden kohtaamista 
toimintapaikan tarjoamien palveluiden kanssa. 

- Yhteistyötä on tehty harjoittelujaksojen aikana viemällä tietoutta nuoren taidoista ja osaamisesta 
sekä kommunikoinnista ja vuorovaikutuksesta.

- Tehty (koulutuksen aikana) esim. materiaaleja jotka hyödyttävät nuorta hänen sijoittumisensa 
jälkeen.

- Palaverit, puhelut, viestit, tutustumiset, kokeilut/harjoittelut, tiedonsiirto nivelvaiheissa.



Toiveita tulevaisuuden yhteistyölle

• Yhteisiä tapahtumia ja projekteja yms.

• Kahvittelutilaisuuksia/päivitystilaisuuksia, joissa olisi helpompi verkostoitua. Nimille kasvoja yms.  

• Lisää toimintapaikkoja kehitysvammaisille nuorille, jotta yhteistyö olisi pidemmälle kantavaa. 

• Yhteistyön aloittaminen vammaispalveluiden kanssa jo opintojen alkaessa --> opinpolussa voitaisiin huomioida jatkopaikka

• Tieto omasta tulevasta työpaikasta nuorelle aiemmin, jotta hyvästä nivelvaiheen yhteistyöstä olisi mahdollisimman paljon hyötyä 
ja tietoa saataisiin siirrettyä oikeaan osoitteeseen. yms. yms.

• Opiskelijat työelämään valmentautumaan ko. paikkoihin, jotta voivat esittää omia toiveitaan

• Selkeyttä asioihin, niin etteivät työntekijät ja suunnitelmat vaihdu muista, kuin opiskelijasta johtuen. 

• Luotettavaa tietoa siitä, mihin oikeasti on mahdollista päästä  Tieto opiskelijalle ja perheelle ajoissa (viimeisen lukuvuoden 
syksyllä), jotta voidaan valmentautua oikeaan paikkaan. 

• Tietoa myös opiskelijoiden vanhemmille

• Rakenteet ovat olemassa. Tulevaisuudessa tarvittaisiin paljon erilaisia ryhmiä  palveluita, jotka vastaavat nuorten tarpeisiin.

• Tutustumispäiviä opiskelijoille päivätoimintapaikkoihin, joihin ovat sijoittumassa.

• Päivätoimintojen ja TELMA-toimijoiden yhteistyötä ylipäänsä olisi lisättävä.



Millaisia toiveita nuorille suunnatusta 
toiminnasta TELMA-opintojen jälkeen?
Tärkeysjärjestyksessä seuraavat:

1. Työvaltainen päivätoiminta päivätoimintakeskuksissa

2. Päivätoiminta nuorten omissa ryhmissä

3. Työvaltainen päivätoiminta työpaikoilla

4. Liikkuva päivätoiminta (toiminta järjestetään vaihtelevissa ympäristöissä)

5. Tuettu työllistyminen

Kommentteja:

• Tarve riippuu nuoresta

• Tarvitaan mielekästä päivätoimintaa, joka tukisi nuoren jo opittuja taitoja. 

• Uusia ratkaisuja esim. että päivätoiminnasta voitaisiin käydä esim. kaupalla pienryhmän kanssa 
hyllytystehtävissä.

• Enemmän vaihtoehtoja nuorille (Tikanmäen tila hyvä esimerkki)



Millaisia teemoja päivätoiminnassa olisi hyvä 
korostaa?
Tärkeysjärjestyksessä seuraavat:

1. Itsenäisen elämän taitoja

2. Nuorille enemmän vastuuta oman ryhmän päivittäisistä toiminnoista (siivous, ruuanlaitto jne.)

3. Erilaisissa toimintaympäristöissä toimimista

4. Enemmän sisältöjä, joita juuri kyseinen ryhmä kokee omakseen

5. Työelämätaitoja

6. Taide

7. Media

8. Käsityö



Kiitos!


