
Kehitysvammaisten jakamia ajatuksia 
miten heidän kohtaamistaan voidaan 
tukea työelämässä

Ellen Koivisto

Kohtaa minut näin -opas



Työhönvalmentajien 
tuki on tarvittaessa 
saatavilla

Ellen Koivisto

Soitetaanko sinun 
työhönvalmentajalle 
ja pyydetään häneltä 
apua?

Työhönvalmentaja



Työhönvalmentajat 
osaavat kertoa 
enemmän 
koulutuksestani ja 
osaamisestani

Hei minulla on 
paljon osaamista. 
Voisinko antaa 
siitä näytön?

Ellen Koivisto



Selkeät tehtävälistat 
tukevat itsenäistä 
työskentelyä

Osaan 
aloittaa 
työt 
itsenäisesti.

Ellen Koivisto



Yhdenmukaiset 
ohjeet tukevat 
työtehtävien 
oppimista

Osaan 
aloittaa 
työt 
itsenäisesti.

Ellen Koivisto

Aloita 
hyllytys aina 
ylimmältä 
hyllyltä.

Kiva kun 
ohjataan aina 
samalla tavalla.



Puhuminen isossa 
porukassa ja uusien 
ihmisten kanssa voi 
jännittää, tarvitsen 
aikaa tutustumiseen

Ellen Koivisto

Jännitti tosi paljon 
pitääkö puhua. On 
ihanaa, kun voin 
kommunikoida 
omalla tavallani.

Olipa hyvä juttu, että 
kommunikoinnin 
haasteista kerrottiin 
alkuperehdytyksessä.

Tässä on meidän 
uusi työntekijä. 
Hänellä on 
käytössään 
kommunikoinnin 
apuvälineitä.



Rohkaisupuheet 
vahvistavat 
itseluottamusta

Hei, älä huolehdi. 
Meille kaikille sattuu 

joskus vahinkoja.

Onpa mukava kuulla 
rohkaisupuhetta. Minua 
jännitti niin paljon, kun 

sattui tämä vahinko.

Ellen Koivisto



Yhteiset lounas- ja 
kahvihetket tukevat 
työyhteisöön kuu-
lumisen tunnetta

Ellen Koivisto

On mukavaa      
kuulua 
työyhteisöön.

Haluaisiko 
kukaan 
lähteä 
mukaan ulos 
lounaalle?

Mitä teitte 
viikonloppuna? 
Meillä oli 
vieraita 
käymässä.

On hienoa, että 
ehdimme kaikki 
lounaalle yhdessä.



Osallistuminen työ-
paikkojen yhteisiin 
tapahtumiin vahvis-
taa yhteisöllisyyden 
tunnetta

Ellen Koivisto

Tuntuu niin 
hyvältä kuulua 
joukkoon.

Hei, onpa 
hienoa, 
että pääsit 
tulemaan 
mukaan.



Työhönvalmentajan 
kanssa voimme 
yhdessä räätälöidä 
minulle sopivat 
työtehtävät, jotka 
vastaavat osaamistani 
sekä toimintakykyäni 

Ai niin, mehän 
sovittiin etten 
nosta näitä 
raskaita juttuja 
yksin.

Tarvitsetko 
sinä apua?



Ellen Koivisto

On tärkeää jakaa 
tieto koulutuksilla 
kaikille

Minulle on tärkeää, 
että pääsen 
osallistumaan 
työpaikan 
koulutuksiin.



Ellen Koivisto

Joitakin 
työtehtäviä voi 

tehdä välillä 
istuen.

Minua auttaa 
jaksamaan, jos 
voin pitää pieniä 
taukoja.

Vaihtoehtoiset 
työskentelytavat 
tukevat työssäjaksa-
mista, aina ei 
uskalleta itse kysyä



Kiitos!

• Opas on syntynyt Karelia AMK:ssa tehdyn toiminnallisen 
opinnäytetyön tuotoksena.

• Opas on tehty Siun soten työkykyohjelma 2020-2022 
toimeksiannosta.

• Oppaan tekemiseen on osallistettu työelämässä olevia 
kehitysvammaisia henkilöitä.

• Tekijä: Aija Honkanen
• Kuvat: Ellen Koivisto
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