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Sidonnaisuudet
• Oorninki Oy, toimitusjohtaja ja hallituksen pj.
• Kela, asiantuntijalääkäri, osa-aikainen

Tässä esityksessä…
• Tärkein tukitoimi on tunnistaa mahdollinen oppimisvaikeus ja
ohjata asianmukaisiin tutkimuksiin
• Miten tunnistetaan?
• Kuntoutus on toimintakyvyn tukemista oppimisvaikeudesta
huolimatta
• Prosessi vaatii monialaisia palveluita ja niiden yhteen
koordinointia

Janne 26 v.(s. v. 1986)
Kykyprofiili, WAIS-R (2008):
-suoritusosa 116
-kielellinen erittäin heikko
-kokonaistulos 73

Armeijasta vapautus
E66, F81 (v. 2006)
Armeijasta lykkäystä 2v.
Äiti kysyy
Puheen viivästymisestä
v.1989

Peruskoulu
päättyy
v. 2002

1. lk kertaus
v. 1993

Puualan
perustutkinto
erityisammattioppil. 2005

Työkokeilu Kipinä
12/2011 alk.

Kuntouttava tt.
Kipinä 2/2012 alkaen

Työpaja Väylä 6 kk
2009
Työkokeilu ODL 60 pv 2010
-Väsymys, aloittamisen vaikeudet
-sosiaalinen eristyneisyys
-ei kykyä tehdä työtä ohjattunakaan
-ei mahdollisuuksia ammatillisiin
suunnitelmiin

Typ:n kuntoutusLääkäri 2009:
-neuropsykologinen
tutkimus
-erityispuheterapeutin
tutkimus
-suositus Kelalle pitkään
työkokeiluun ja
luotsaukseen
-itsenäistymisen tuki?

Erityiskouluun
Äiti ohjasi asiakkaaksi
Mukautettuun opetukseen TYP:iin
5. lk:lla v. 1997

Tahkokankaan
tutkimuskeskus
-kehitysvamma
-eläke
-kehitysvammapalveluiden piiriin

-Toimintaterapia
-Kuntouttava työtoiminta
-jatkossa eläkeharkinta?
Yleissairaalapsykiatrian osasto 6 vk

TYP lähettää
Kuntoutustutkimuspkl:lle
2010

Kuntoutuslääkäri,
Ouka
Oorninki 2012
Virta osa-hanke
1/2012

Virta-hanke Oulu
• Alle 30-vuotiaiden työttömien palvelu- ja kuntoutustarpeen arvioinnin kehittämishanke
2011-13, Kaste-rahoitus
• 53:sta työllistymisen uralla jumiutuneesta nuoresta (TYP-asiakkuus)
– 16 (30%) työkyvytön.
– Heistä 7:llä todettiin lievä älyllinen kehitysvamma, F70 ja yhdellä keskivaikea kehitysvamma, F71 .
– suurella osalla kehityksellinen häiriö oli jossain vaiheessa, usein koulun aloitusvaiheessa todettu,
mutta seuranta oli jäänyt.
– 8:lla työkyvyttömyyden syy oli muu mielenterveyden häiriö
– 17 (32%) ohjattiin mtt:oon dg:a ja hoidon suunnittelua varten

• Palvelujärjestelmässä aukkoja, vastuu nuorten palveluihin ohjaamisesta puuttuu ja nuori
joutuu luukutuksen uhriksi
• Tarvitaan monialaisen yhteistyön parempaa johtamista ja rakenteita (sosiaalitoimi,
perusterveydenhuolto, Kela, te-toimi, esh)

Työmarkkinoiden realiteetit
Työnantajien odotukset
• Kyky työskennellä tiimissä.
• Kyky tehdä päätöksiä ja ratkaista ongelmia.
• Kyky kommunikoida suullisesti organisaation sisäisten ja
ulkoisten ihmisten kanssa.
• Kyky suunnitella, organisoida ja priorisoida työtä.
• Kyky hankkia ja prosessoida tietoa.
• Kyky analysoida määrällistä dataa.
• Tekninen tietämys, joka liittyy työhön.
• Tietokoneohjelmien osaaminen.
• Kyky luoda ja/tai editoida kirjoitettuja raportteja.
• Kyky myydä ja vaikuttaa muihin.

Kuntoutus prosessina järjestelmästä nähtynä
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heikentynyt
toimintakyky
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kuntoutustarve
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mahdollisuudet

Tehdään
kuntoutussuunnitelma
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suunnitelma(t)
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Arvioidaan ja
seurataan

Oireileva nuori

Taustalla on oppimisvaikeus
kunnes toisin on todistettu

Tärkeintä kuntoutuksessa ja työhön tukemisessa on
1. Hoksata epäillä oppimisen vaikeutta ja ohjata oikeisiin
tutkimuksiin
2. Selvittää, minkälaisesta oppimisvaikeudesta on kysymys
– Psykologin/neuropsykologin, lastenneurologin, foniatrin, psykiatrin
tutkimukset
– Johtopäätökset diagnostiikasta ja hoidon sekä kuntoutuksen
tarpeesta

3. Suunnitella asianmukaiset yksilölliset tukitoimet ja kuntoutus
tutkimusten pohjalta

Huolimerkkejä
•
•
•
•

Kehityksen viivästymä (erityisesti puhe ja kielelliset taidot)
Käyttäytymisen ja tunne-elämän häiriöt
Ongelmia sosiaalisuudessa: kaverit /harrastukset
Koulussa vaikeuksia ja erityisen tuen ja yksilöllistetyn
opetussuunnitelman tarvetta, Luki-testit
• Omatoimisuustaidot arjessa / itsenäistyminen / raha-asiat
• Ammatillinen koulutus/koulutukset keskeytyvät
• Asiakkaan / vanhempien mielipide mahdollisista ongelmista EI riitä

Työssä selviytyminen, ohjaajan havainnot
1

2

3

4

Työelämävalmiudet
Työaikojen noudattaminen

x

Työpaikalle sopiva ulkoasu

X
X

Käyttäytyminen ja toisten kohtaaminen
Työpaikan pelisääntöjen noudattaminen /alaistaidot

X

muu (mikä?)
Toiminta työssä
Ohjeiden ymmärtäminen
Ohjeiden noudattaminen
Oma-aloitteisuus
Kyky itsenäiseen työskentelyyn
Kyky tehdä työ tavanomaisen perehdytyksen jälkeen

X
X
X
X
X

Työtaidot

X

Työmotivaatio ja aktiivisuus

X

Stressinsieto

X

Muu (mikä?)
Työssä näkyvä terveys
Työssä vaadittava fyysinen suorituskyky

X

muu (mikä?)
Käsitykseni selviytymisestä vastaavassa avointen työmarkkinoiden työssä
Työelämävalmiudet
Toiminta työssä
Terveys / työkunto
muu (mikä?)

5

X
X
X

Miksi pitäisi diagnosoida?
• Diagnoosi haitat?
– Leimaantuminen?
– Elinaikaisen sairauden / vamman aiheuttama suru ja ahdistus. Toisen ihmisen
avun tarve voi olla pysyvää.

• Diagnoosin hyödyt?
– Kuntoutuksen ja tarvittavien palveluiden / tuen varhainen tunnistaminen ja
suunnittelu
– Sosiaalivakuutuksen etuuksien oikeudet todetaan
– Perinnöllisissä sairauksissa ohjaus ja tuki

Tukitoimet yksilölliset tarpeet huomioiden
• Opinto- ja ammattialan sopivuuden arviointi
• Oppilaitoksen tuki (ei yleensä yksin riitä)
• Ahdistus- ja masennusoireiden hoito, muiden samanaikaisten sairauksien
hoito, mm. ADHD
• Itsenäistymisen ja arkitoimintakyvyn tukitoimet
– Asumisen tuki, oma ohjaaja, toimintaterapeutti, neuropsykologinen kuntoutus,
neuropsykiatrinen valmennus
– Vanhempien tuki

• Sosiaalivakuutuksen edut: kuntoutusraha, vammaistuet ym.
• Kelan ammatillisen kuntoutuksen tukitoimet
• Te-palveluiden työllistymisen tukitoimet

Erilaisia oppimisvaikeuksia
• Kielen hahmottaminen, kielen ymmärtäminen (luettu teksti, puhe),
kielen tuottaminen ja kielellisen materiaalin muistaminen heikentynyt
– Opinnoissa hyödynnetään vahvempaa näönvaraista oppimiskanavaa ja tekemällä
oppimista
– Opiskelutekniikat ja –olosuhteet, neuropsykologinen kuntoutus
– Käytännön työt, joita voi oppia muutenkin kuin pelkästään lukemalla

• Näönvarainen hahmottaminen ja -muisti heikentynyt
– Usein myös toiminnanohjauksen ongelmia ja hitautta
– Työelämän vaatimusten kannalta hankala häiriö
– Havaitaan usein toiminnassa: hidasta, ei siirry sujuvasti työstä toiseen,
keskeytykset ja muutokset hankalia, ohjaustarve työssä runsasta

Kuntoutuksesta käytännössä…
• Tieto: Erilainen oppija, heikkoudet ja vahvuudet. ”En ole tyhmä”
• Nuoren on ensin saatava kokemuksia onnistumisesta, koska motivaatio on
usein ”kovan kokemuksen jyräämää”
– Oma ohjaaja, etsivä nuorisotyö, yksilöllistetty opintosuunnitelma, kuntouttava
työtoiminta yms.

• Kuntoutussuunnitelma oltava sitä räätälöidympi, mitä vaikeammasta
toimintakykyongelmasta on kysymys
• On syytä olla monialaisesti suunniteltua: oma ohjaaja,
psykologi/neuropsykologi, puheterapeutti, hoitava lääkäri, opo/opettajat,
sosiaalityöntekijä ym.
• On pitkä prosessi ja vaatii seurantaa
• Ei ”paranna”, mutta auttaa selviytymään erilaisissa tilanteissa

Kelan kuntoutus
• Tutkimukset työ- ja toimintakyvyn sekä oppimiskyvyn laadun
selvittämiseksi ja kuntoutustarpeesta kuuluvat terveydenhuollolle /
erityishuoltopiirille
• Kelan ammatillinen kuntoutus kun:
– Todettu sairaus aiheuttaa olennaista haittaa opiskelu- tai työkykyyn ja
heikentää työllistymisen mahdollisuuksia tai
– Kun kokonaistilanteessa on syrjäytymisen uhka
– Kuntoutussuunnitelma tulee olla tarkoituksenmukainen
– Nuorilla 16-29 v. ei aina tarvita lääkärinlausuntoa

• Nuoren kuntoutusraha 16-19 v:lle ~ kuten ammatillinen kuntoutus
mutta lievempi ”työelämätavoite” ja useiden tukitoimien tarvetta

Kelan kuntoutusmuotoja
•
•
•
•
•
•

Ammatillinen kuntoutusselvitys enint. 12 pv.
Nuotti-valmennus 16-29 v:lle
Ammatilliset kuntoutuskurssit kesto 9kk.
Koulutuskokeilu
Kuntoutuspsykoterapia tai neuropsykologinen kuntoutus
Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK) työkokeilu (3-6kk)
ja työhön valmennus (3-21kk)
• Vaativa lääkinnällinen kuntoutus (kun sairaus aiheuttaa huomattavat
rajoitukset suorituksissa ja osallistumisessa). Esim. toimintaterapia,
puheterapia tai neuropsykologinen kuntoutus

Toimeentulo Kelan kuntoutuksen aikana
• Kuntoutusraha
– Ammatillisen kuntoutuksen ajalla
– Kelan myöntämänä ammatillisen koulutuksen ajalta
– Nuorten kuntoutusraha

Työhön tukeminen käytännössä 1/(2)
1. Arkitoimissa selviytymisen tukeminen, asuminen, talous
2. Sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen, ts. ihmisten ilmoille ja
ikäryhmänsä piiriin (nuorisotyö, Ohjaamo)
– Toiminta ja tekeminen (tarv. ohjattuna yhdessä hengailu)

3. Tekemisen säännöllistäminen (esim. kuntouttava työtoiminta)
4. Monialainen työkyvyn arviointi, ml. toiminnallinen työssä(tai
koulussa) selviytymisen arviointi pohjana
– Sisältää psykologin tutkimuksen ja lääkärin tekemän diagnostiikan

Työhön tukeminen käytännössä 2/2
5. Tarvittavien hoitosuunnitelmien laatiminen ja käynnistäminen
6. Psykoedukaatio, myös perhe tarv.
7. Tavoitteellisten ammatillisten suunnitelmien laatiminen
edelliset kohdat huomioiden
– Hyödynnetään Kelan kuntoutustoimien mahdollisuudet ja tepalveluiden mahdollisuudet ym.
– Esim. jos kuntouttavassa työtoiminnassa alkaa pärjätä, edetään
TEAK:iin tai koulutuskokeiluun tai Te-palveluissa palkkatuettuun
työhön

Lopuksi
• Jos oppimisvaikeus on todettu joskus, se pitää huomioida
työhön tukemisen ratkaisuissa koko loppu elämän ajan
• Varo epärealistisia ja ylioptimistisia suunnitelmia!
– Haittaavat asiakasta enemmän kuin sinua

• Mieti, kenen tehtävä on tunnistaa asiakkaanasi olevan henkilön
mahdollinen oppimiskyvyn vaikeus?

