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Mitä on olla mies
naisvaltaisella
alalla?

Mentorointi
oli uusi,
mieleinen
haaste

Käytännöllinen
polku kehitysvammatyöhön

K

aikki hyvä loppuu aikanaan… mutta onnistuneena projektina RIMENTORI on tehnyt itseään tunnetuksi jo kahden vuoden ajan Uudenmaan alueella eri sidosryhmissä, vammaispalveluiden sektorilla ja työnhakijoiden keskuudessa. Loppu voi
olla myös uuden alku, kuten olemme projektityössä saaneet ilolla havaita. Olemme kuulleet projektin aikana erilaisten työnhakijoiden elämänmakuisia tarinoita, nähneet kipinän syttyvän uusista kokemuksista, ja tässä lehdessä haluamme jakaa ne lukijoidemme kanssa. Laitetaan hyvä kiertämään!
RIMENTORI on syntynyt Rinnekodin omasta tarpeesta saada miehet hakeutumaan
kehitysvamma-alalle ja samalla projekti on lähtenyt tukemaan miesten työllistymistä.
Työttömyys on koskettanut meistä jokaista ja se koskettaa yhä useammin tässä muuttuvassa yhteiskunnassa joko tuttavaa, perheenjäsentä tai muuta läheistä. Työttömyys
ei kosketa ainoastaan yksittäistä ihmistä vaan koko perhettä, jolloin työttömyyden vaikutukset kertaantuvat pahana olona yhteiskunnassa. Mikä on työttömyyden hintalappu?

Voidaan sanoa, että RIMENTORIlla on ollut vaikuttavuutta työttömyyden vähenemiseen
ja se on tuonut uuden vaihtoehdon työnhakijalle – mahdollisuuden kokeilla sote-alaa.
Mistä innovatiivisuus ja innostus lähteä kokeilemaan uutta? Siihen tarvitaan
kohtaamisia ja arvostavaa asennetta sekä uskoa ihmisen käytössä olevaan voimavaraan!
Ihmiseltä ihmiselle työskentelyä. Projektin ilosanomaa on viety myös markkinoinnin ja
mainonnan keinoin eri kanavissa. Tärkeintä on kuitenkin ollut kohtaaminen ja sen merkitys. Projektivastaavana olen saanut usein kuulla: ”Kohtaaminen työllistämistapahtumassa, info-tilaisuudessa tai TE-palveluiden asiantuntijan kanssa herätti kiinnostuksen”.
Kohtaamiseen liittyy myös tunne siitä, että minut on hyväksytty aidosti sellaisena kuin
olen. Se on hyvä kasvualusta uuden oppimiselle.
RIMENTORI on saavuttanut tavoitteensa ja kehittänyt toimivan mentorointimallin sosiaali- ja terveysalalle ja nimenomaan kehitysvamma-alalle.
Mallia voidaan hyödyntää muihinkin sosiaali- ja terveysalan työkokeiluihin.
Projektissa on koulutettu 48 mentoria. Valmennusjaksolle ja työkokeiluihin
on osallistunut 42 työkokeilijaa, joista miehiä on ollut 32. Useat
osallistujista ovat jatkaneet alan opintoihin tai heissä on herännyt
kiinnostus kehitysvamma-alasta.
Mikä tekee RIMENTORIsta brändin? Se syntyy onnistuneesta
vuorovaikutussuhteesta, kun työnhakijan henkilökohtainen
kokemus on järjellä, tunteella ja arvolla mitattuna positiivinen.
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TEKSTI JA KUVAT: Taina Rönnqvist

RIMENTORI-projektin työkokeilijat
vierailivat Miessakit ry:ssä pohtimassa mitä on olla mies ja erityisesti millaista on olla töissä miehenä naisvaltaisella alalla.

Sata vuotta sitten sukupuoliroolit olivat selkeämmät – oli
miesten työt ja naisten työt.
Mutta naiset hoitivat myös
miesten töiksi katsottuja tehtäviä, jos miehet olivat esimerkiksi metsästämässä tai sodassa, kertoo Peter Peitsalo, joka
työskentelee kehittämispäällikkönä Miessakit ry:ssä.

S

otien jälkeen mieheys on
muuttunut. Yhtenä syynä siihen Peitsalo näkee sen, että
naiset lähtivät töihin kodin
ulkopuolelle. 1970-luvulla kehitettiin
päivähoitojärjestelmää ja se mahdollisti naisten työssäkäynnin paremmin.
80-luvun miehiä Peitsalo kuvailee
pehmomiehiksi. 90-luvun laman myötä alettiin tukea isyyttä ja kuva miehestä muuttui laveammaksi. Vaikka
sukupuoliroolit ovat muuttuneet, silti miehiin kohdistuvat arvot ja perusolettamukset ovat säilyneet, pohtii
Peitsalo.

Sukupuolella on väliä työyhteisössä ja asiakastyössä

Sosiaali- ja terveysalalla työskentelevistä vain reilut 13 prosenttia on
miehiä. Voidaan puhua ainokaisista,
sanoo Peitsalo. Ainokainen termin
Peitsalo nostaa esiin Rosabeth Moss
Kanterin tutkimuksista ja viittaa sillä työntekijäryhmään, joka on alle 15
prosentin vähemmistönä työyhteisössä. Moss Kanter havainnoi sukupuolirooleja ja työyhteisöjen toimivuutta jo
1970-luvulla. Peitsalon mukaan Moss
Kanterin havainnot ovat edelleen hyvin kuvaavia. Työyhteisössä vähemmistöön kuuluva henkilö erottuu joukosta, ja tämä vaikuttaa väistämättä
työyhteisön dynamiikkaan, kiteyttää
Peitsalo. Työyhteisön toimivuuden
kannalta olisi Peitsalon mielestä tärkeää, että molempia sukupuolia olisi
suunnilleen saman verran.
Sukupuolella on väliä myös asiakastyössä, vakuuttaa Peitsalo. Hänellä
on omakohtaista kokemusta niin
RIMENTORI
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Miehen pitäisi antaa tehdä
sitä työtä, johon hänet on
palkattu, eikä nakittaa
hänelle ns. miestentöitä.

lastensuojelupuolen töistä kuin
Miessakkien toiminnasta. Lastensuojelupuolella Peitsalo näkee, että
miehiä tarvitaan erityisesti antamaan miehen roolimallia. Se on kasvatuksellinen tehtävä, sanoo Peitsalo.
Miessakit kysyivät omilta asiakkailtaan, että onko sukupuolella väliä ja vastaus oli hyvin selkeä, kertoo Peitsalo. Miehillä on korkeampi
kynnys hakeutua palveluihin. Esimerkiksi erotilanteissa miehen on
helpompi puhua toiselle miehelle, jolloin hän kokee, että tulee kuulluksi,
kertoo Peitsalo.
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Odotukset miehiä kohtaan
isommat
Kulttuuriset odotukset miehiä kohtaan ovat isommat sote-alalla, väittää
Peitsalo. Mies edustaa kaikkia miehiä
– hän ei ole vain Matti tai Pekka. Häneltä kysytään usein ”Mitä miehet
tästä ajattelevat”. Koko viiteryhmän
edustaminen on rankkaa. Peitsalo sanookin, että se on yksi syy, miksi miehet vaihtavat pois naisvaltaisilta aloilta. Miehen pitäisi antaa tehdä sitä
työtä, johon hänet on palkattu, eikä
nakittaa hänelle ns. miestentöitä. Taulukoukun poraaminen seinään tai yksikön atk-ongelmien ratkaisu ei saa

olla automaattisesti työyhteisön miesjäsenen homma. Tartu miestenhommiin vain silloin, jos niiden tekeminen
tuntuu itsestäsi hyvältä ja luontevalta.
Älä anna oman roolisi lipsahtaa talkkariksi, kannustaa Peitsalo.
Mieskorttia tulee Peitsalon mukaan käyttää vain silloin, jos asiakas
hyötyy siitä selkeästi. Silloin kun äijäilyä tarvitaan hyvällä tavalla. Esimerkkeinä tällaisista tilanteista ovat
keskustelut miesten kesken tai kun
lähdetään poikaporukan kanssa pelaamaan tai saunomaan.

TEKSTI: Emma Andersson ja
Taina Rönnqvist
KUVA: Emma Andersson

Jarmo Gummerus lähti
kokeilemaan sote-alaa
RIMENTORI-projektissa
syksyllä 2016.
Jäin työttömäksi graafiselta alalta alkuvuodesta.
TE-keskus lähetti esitteen
ja vilkuilin sitä silloin tällöin keittiössä. Vähitellen
ajatus sitten kypsyi, kertoo
Jarmo. Helmikuussa 2017
matka uudelle uralle sitten
jatkui ja Jarmo aloitti Hyrian aikuiskoulutuksessa.
Tavoitteena on lähihoitajan
tutkinto.

L

ähdin mukaan RIMENTORI-projektiin avoimin mielin ja täysillä,
kertoo Jarmo. Perehdytysjaksolle hänellä ei ollut sen suurempia
ennakko-odotuksia, vaikka hyppy
tuntemattomalle alalle vähän alussa
hämmensikin. Jarmon vaimo työskentelee vammaisalalla ja on ollut tärkeä
kannustaja. Se, että RIMENTORIn ryhmässä oli miehiä, ja ohjelma oli suunniteltu miehille, madalsi kynnystä
osallistumiselle, myöntää Jarmo. Alussa mietin myös sitä, että pääseeköhän
ohjelmasta pois, jos alalla ei viihtyisikään, hän jatkaa. RIMENTORI-kurssin ja lähihoitajaopintojen myötä Jarmolle on vahvistunut ajatus siitä, että
alalle tarvitaan lisää miehiä. Työhön
tulee uutta perspektiiviä niin muun
henkilökunnan kuin asiakkaiden
osalta, kun naishoitajien lisäksi joukossa on myös miehiä, pohtii Jarmo ja
kannustaa miehiä alalle.
Jarmo kokee, että uudelle alalle ja
etenkin sote-alalle on ollut helppo
siirtyä, kun takana on sopivasti elämänkokemusta. Alussa tietysti oli

ennakkoluuloja, mutta ne karisivat
nopeasti, sanoo Jarmo. Työkokeilujakso antoi Jarmon mielestä realistisen kuvan kehitysvamma-alasta. Oli
hienoa päästä tekemään oikeita töitä
ja kohtaamaan monenlaisia ihmisiä
alan konkarin, mentorini opastuksella, kertoo Jarmo.

Työkokeilujakson jälkeen olen
voinut lähihoitajaopinnoissani ammentaa omaa osaamistani muille
opiskelijoille. Esimerkiksi RIMENTORIn aikana opin työergonomiasta,
ja tätä tietoa olen päässyt jakamaan
muille, ylpeilee Jarmo.
RIMENTORI
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TEKSTI: Markku Niemelä, sosiaalineuvos
(Säätiön johtaja vuosina 2013–2016)

K

ehitysvammapalveluissa eletään kokonaista elämää ja sen
erilaisia tapahtumia ja tilanteita, myös eri sukupuolta olevien
henkilöiden yhteisiä ja omia todellisuuksia. Työntekijöillä tulee olla valmiuksia vaikkapa virittää tietokoneita yhdessä palvelunkäyttäjien kanssa.
Henkilökohtaisessa auttamisessa voi
olla monenlaisia hyvinkin vaativia
tehtäviä ja tilanteita. Kulttuurielämään ja eri taiteiden aloihin liittyvät
toiminnot ovat arkipäivää. Kokkaus,
ihmissuhdepulmat tai luonnossa liikkuminen kuuluvat asiaan. Mikään elämään kuuluva ei ole vierasta kehitysvammapalvelujen arjessa ja juhlassa.
Miehillekin olisi paikkansa työntekijäkunnassa.

RIMENTORI-kokeilu lähti
vastaamaan haasteeseen

Rinnekoti-Säätiö ryhtyi RIMENTORIprojektiin löytääkseen rakentavia ratkaisuja edellä mainittuihin haasteisiin.
Lisäksi eteläisessä Suomessa vammaisalan ammatillinen koulutus on ollut
jo kauan riittämätöntä työvoimatarpeeseen suhteutettuna. Rinnekodilla
oli jo aiemmilta vuosilta rohkaisevaa
kokemusta aikuisten ammatinvaihtajien oppisopimuskoulutuksista. Säätiöhän on oppisopimuskouluttanut
vuosittain useita kymmeniä henkilöitä
mm. lähihoitajiksi. Sitä kautta on voitu
palkata sitoutuneita ja monipuolisesti
osaavia työntekijöitä, joiden avulla on
pärjätty paremmin.
RIMENTORI-kokeilu suunniteltiin
tähän kehykseen. Nähtiin, että se
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Kuva: Johanna Haaga-Shrestha

Kehitysvammapalveluissa on toistuvasti ilmennyt vaikeuksia
rekrytoida työntekijöitä. Asia on ajankohtaistunut usein sitten
1990-luvun alun. Erityisesti miehiä kouluttautuu ja hakeutuu eri
tehtäviin kovin vähän. Naisten osuus kehitysvamma-alan työntekijöistä on jopa 80–90 %. Sen sijaan palvelujen käyttäjistä, kehitysvammaisista henkilöistä noin 60 % on poikia ja miehiä. Epäsuhta
on ilmeinen.

voisi olla polku mm. oppisopimuksiin ja edelleen työllistymisiin.
RIMENTORIn avulla voitaisiin löytää
erityisesti työttömiä miehiä, joilla
voisi pienen johdannon ryydittämänä herätä kiinnostus kehitysvammaalaan. Useimmilla arveltiin olevan
jo valmiiksi elämän- ja työkokemuksista sekä koulutuksista hankittuja
tietoja ja taitoja eväinään. Myös maahanmuuttajista arvioitiin löydettävän henkilöitä, joita kiinnostaisi
suuntautua alalle.

Kouluttajana on pitänyt
nostaa rimaa

RIMENTORI-ohjelmassa on ollut jo
neljä ryhmää, joissa on ollut yhteensä
42 osallistujaa, pääosa miehiä.

Toisaalla tässä julkaisussa on tarkemmin selvitetty kokeilun yksityiskohtaiset ja kiinnostavat tulokset. Olen
kouluttanut kaikille ryhmille maamme sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä, järjestelmää ja toimintaa,
osana niitä myös vammaispalveluja.
Useimmat ”rimentorilaiset” ovat olleet jopa yllättävän kiinnostuneita
aiheista ja aktiivisia keskustelijoita.
Keskusteluissa käsiteltäviä aiheita on
peilattu sekä omiin kokemuksiin että
muiden maiden järjestelmiin. Keskustelun taso on osoittanut, että osallistujilla on valmiuksia varsin nopeati
omaksua uutta asiaa sekä hahmottaa
sen merkitys.
Myös kouluttaja on oppinut ja nostanut rimaa ryhmä ryhmältä. Kokemukseksi tuli, että aikuisten kanssa
voitaisiin edetä uuden ammatin hankinnassa toisin askelin kuin nuorison kouluttamisessa. Siitä minulla
on kokemusta eri vuosikymmeniltä.
Aikuisten elämänkokemus, hankitut tiedot ja taidot sekä työkokemus
ovat merkittäviä ja arvostettavia alkupääomia. Monenlaista osaamista
omaavien ihmisten rekrytointi avaa
mahdollisuuksia kehittää myös kehitysvamma-alan osaamisperustaa.
Uudelle alalle hakeutuminen on
uudelleen sosiaalistumista ja uuden
identiteetin rakentamista. Ne vaativat askeleensa ja pohdintansa.
RIMENTORI-ohjelman kaltainen
menettely mahdollistaa myös tekemään muita valintoja, jollei vammaispalveluala osoittaudukaan sopivaksi. Voidaan välttää turhauttavia
koulutuksen virheinvestointeja.
RIMENTORI-ohjelmaa tai vastaavaa toimintaa kannattaisi jatkossakin
toteuttaa esimerkiksi oppilaitosten,
työhallinnon ja työnantajien yhteistyönä. Käytännöllisyytensä ansiosta RIMENTORI-kurssit voisivat sopia
myös osaseksi työeläkelaitosten ja
KELAn ammatillista kuntoutusta.

RIMENTORI-työkokeilijoiden jatkopolut
Tilanne lokakuussa 2017 viimeisen ryhmän ollessa vielä työkokeilujaksolla

Aloittaneet sote-alan opinnot
Aloittaneet sote-alan opinnot
(ja työllistyneet opintojen ohessa esim.
keikka-/määräaikaiset, oppisopimus)

17 %

17 %

OPINNOT ALOITTANEITA 37 % 3 %
Työllistyneet muulle alalle

6%

Työllistyneet sote-alalle
(Keikka-/määräaikaiset työt,
ei opintoja)

6%

Aloittaneet muun alan opinnot

AKTIVOITUNEITA 63 % 7 %
7%

Hakeneet sote-alan opintoihin (ei valittu)
Jatkaneet esim. kuntotuttavaan työtoimintaan/
vapaaehtoistyöhön

10 %
27 %

Keskeyttäneet

Työttömät tai ei tietoa jatkosta

RIMENTORI-työkokeilijoiden ikäjakauma
Yli 54 v
14 %

Alle
25 v
7%
25–29 v
19 %

41–53 v
36 %

30–40 v
24 %

RIMENTORI-työkokeilijoiden työttömyyden kesto ennen työkokeilun alkua

Alle 6 kk
19 %
Yli 12 kk
52 %
6 –12 kk
29 %
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Sosionomi Petri Valkialan
työura kehitysvammaisten henkilöiden parissa alkoi Rinnekodin Kattaran asumispalveluyksikössä, jossa hän oli kesätöissä vuonna 2009. Loppukesästä 2015 Petrille tarjoutui
mahdollisuus kokeilla työskentelyä uudessa Sylvesteriyksikössä Pitäjänmäellä.
Kokemus oli mieluisa ja vei
miehen mukanaan. Sylvesteri
on koti 15 palvelunkäyttäjälle,
jotka asuvat omissa vuokrayksiöissään.
TEKSTI: Emma Andersson
ja Taina Rönnqvist
KUVA: Emma Andersson

O

hjaajan työ on vaihtelevaa,
asukkaidemme elämässä
rinnalla kulkemista. Esimerkiksi tänään aamuvuorossa
olen jo ehtinyt ohjaamaan useampaa
palvelunkäyttäjää aamutoimissa sekä kouluun ja töihin lähtemisessä, annoin asukkaille heidän lääkkeensä ja
avustin Kela-asioissa sekä terveyskeskusasioinnissa, kuvailee Valkiala
aamuaan.
Työ Sylvesterissä on iltapainotteista, sillä palvelunkäyttäjät ovat
iltaisin enemmän paikalla. – Työ on
arjen pyörittämistä, esimerkiksi siivousta, ohjattua ruuanlaittoa sekä
asiakkaiden kanssa monenmoista
asioimista Sylvesterin ulkopuolella.
Sylvesterissä on osaavaa ja menevää
porukkaa. Kaikki laittavat ohjatusti
tai autetusti oman ruokansa ja käyvät harrastuksissa. Välillä on ohjaaja mukana, jos käydään lenkillä tai
kuntosalilla. Ilta on yleensä aikamoista tohinaa ja etenee vauhdikkaasti, kertoo Valkiala.

Mentorina mies miehelle

– Innostuin mukaan mentorointikoulutukseen ja RIMENTORI-projektiin, sillä se vaikutti uudelta mieleiseltä haasteelta. En ole ennen toiminut
mentorina, vaikka opiskelijoita ja uusia työntekijöitä olenkin perehdyttäHyvän mentorin ominaisuuksia:
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nyt ja ohjannut, kertoo Valkiala.
Sote- ja etenkin kehitysvammaalalla on edelleen niukasti miehiä.
Valkiala kertoo, että Sylvesterissä
työskentelee hänen lisäkseen vain
yksi mies. – Miehiä ja naisia on mielestäni hyvä olla tasapuolisesti alasta riippumatta. Meilläkin on paljon
miehiä palvelunkäyttäjinä. Heiltä
saadun palautteen perusteella voin
sanoa, että molempia sukupuolia tarvitaan tässäkin työssä, jatkaa Valkiala. – Mentorina olen tavallaan ollut
promoamassa kehitysvamma-alaa,
miehenä miehille. On ollut hienoa
huomata, että miehet ovat kiinnostuneita alasta, sillä heille on selkeästi
tarvetta, kertoo Valkiala.
Mentorina sai jakaa omia kokemuksiaan ja osaamistaan mentoroitavan kanssa. Valkiala koki, että sai
myös itse mentoroinnista paljon irti.
– Projekti antoi uusia kokemuksia ja
näkökulmia työhön, kun mentoroitava esimerkiksi kysyi miksi asioita
tehdään niin kuin tehdään, kertoo
Valkiala. – Projektin aikana oppi
myös uusia asioita itsestään, joustavuutta ja tilannetajua, kiteyttää Valkiala. Kokonaisuutena Valkiala pitää
RIMENTORI-projektia onnistuneena
juttuna – tästä tuli isompi kuin osasin odottaa.

TEKSTI JA KUVA: Jaana Jäntti

Mauri Korpela Mereon Herttoniemen ryhmäkodista toimi mentorina
syksyllä 2017. Alalle on hyvä saada lisää ihmisiä, toteaa Mauri. Kehitysvamma-ala ei ole mediaseksikäs ja aiheesta on paljon epätietoisuutta.
Haluan osaltani jakaa omaa ammattitaitoani, jatkaa Mauri. Mauri osallistui ennen työkokeilun aloittamista kahteen mentorikoulutustilaisuuteen.
Ensin mentoreille tarjottiin päivän kestävä tietopaketti mentoroinnista ja
työkokeilun käytänteistä. Toisella kerralla he tapasivat tulevat työkokeilijansa yhteisessä aamupäivässä.

Työkokeilijoiden motivaatio yllätti

Mentorikoulutuksesta Maurille jäi mieleen työkokeilijoiden tapaaminen.
Yllätyin, miten heistä välittyi heti motivaatio ja tuli sellainen olo, että
heistä saattaa hyvinkin tulla uusia työntekijöitä alalle, innostuu Mauri
kertomaan. On tosi mainiota, että työnhakijoille on mahdollistettu vapaaehtoinen osallistuminen tämmöiseen projektiin.
Mentorikoulutusta Mauri kuitenkin tiivistäisi. Monet mentorit ovat
ohjanneet työurallaan lukuisia henkilöitä, eli kokemusta siitä meiltä
kyllä löytyy. Nekin resurssit panostaisin mieluummin itse työkokeilijoihin. Yhden iltapäivän tiedotustilaisuus riittäisi meille mentoreille, Mauri jatkaa. Mentorikoulutus antaa alan ammattilaisille tilaisuuden myös
verkostoitumiseen. Itse olen aktiivinen asiakkaan ”asianajaja” jo arjessa. Siinä verkostoituu ihan luonnostaan, toteaa Mauri.

Mentorikoulutus antaa
alan ammattilaisille
tilaisuuden myös
verkostoitumiseen.

Mentorikoulutukset ovat olleet varsin pidettyjä ja saaneetkin hyvän palautteen.
Kuvassa Mauri yhdessä työkokeilijan kanssa tekemässä mentorointisuunnitelmaa.

RIMENTORI
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Teksti ja kuva : Maija Rimpiläinen

Ilkka Ojanen ja Simo Haaman istuvat valmennusjakson tauolla
Höyläämötiellä. Itsemääräämisoikeusasioista aamupäivän puhunut Rinnekodin psykologi Emmi Tuomi lähti juuri, ja koulutukseen
osallistuneet keskustelevat innokkaasti kuulemastaan.

Ilkka harjoittelee asiakkaan
avustamista seisomaan
nousussa.

M

olemmat miehet olivat vaikuttuneita aamun luennosta. – Ennen vanhaan määrättiin, nykyään mennään
avoimempaan suuntaan, miehet aloittavat. Kaikki itsemääräämisoikeuteen liittyvä tuntuu työtä kehittävältä ja hienolta, mutta he rajoittaisivat
tekemistä silloin, jos joku menisi keskelle tietä ja olisi vaarassa jäädä auton alle. – Kunhan muistaisi asiat, kun
tulee tilanne päälle, Ilkka sanoo ja jatkaa – jotakin kommenttia tällaiseen
tilanteeseen taisi olla siinä ekassa pykälässä.
Rinnekodin fysioterapeuttien pitämistä koulutuspäivistä Lakistossa
miehillä on mukavia muistoja. – Harjoiteltiin päivät avustamisen otteita
ja erilaisia asentohoitoja. Puhuttiin
siitä, että meidän pitää aktivoida
autettavaa auttamaan itseään, eikä
tehdä yksin koko työtä. Treenatessakin oli vähän säätämistä, vaikka kaveri pystyi avittamaan. Sitten kun
mennään oikeaan ympäristöön, tämä ei ehkä ole näin helppoa, miehet
arvelevat.
Kinesteettinen työote, jossa otetaan henkilön luonnolliset liikemallit
huomioon, sopii miesten mielestä
kenelle tahansa, sillä se on ergono-
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mista ja säästää hoitajan selkää.
Työskentely on hidasta ja se toimii
ainoastaan kiireettömässä työympäristössä. – Ulkopuolelta voi tulla paineita tehdä työ nopeammin, mutta
kuntouttava hoitotyö tapahtuu pikkuhiljaa. On tärkeää, ettei työssä
hosuta vaan toimijan ja avustettavan välillä on rauhallinen luottamus.
Kaikki tilanteet pitäisi pystyä hoitamaan vuorovaikutuksen avulla. Jos
on kykyä löytää asiakkaan oma halu, sitä pitää hyödyntää, miehet kertovat.
Käytännön jakson alkaminen
aidossa työympäristössä tuntuu molemmista jännittävältä. Jännitystä
lievittää se, että he ovat käyneet tutustumassa tuleviin yksikköihinsä.
Ilkka on matkalla Helsingin kaupungin Tyynelän toimintakeskuksen
ulkotyöryhmään Töölöön ja Simo
Vallilan työ- ja valmennuskeskuksen
työtoimintaan. – Aion olla oma itseni, oppimaan sinne ollaan menossa.
Mentori on vastassa, ja mä toimin
hänen pillin mukaan. Seuraan häntä,
enkä ota riskejä, Ilkka sanoo.
Työttömyys on ensisijainen syy
siihen, että miehet ovat nyt RIMENTORI-työkokeilussa. Heillä on halua
saada uusia kokemuksia ja molemmat

arvelevat, että tämä on hyvä kokemus.
– Tämä on ihan toisenlaista työtä,
mitä olen aikaisemmin tehnyt. Tässä
on paljon eri tavalla kommunikointia, jollaista en ole koskaan aikaisemmin kokenut, Ilkka sanoo.
Ryhmään osallistuminen on rikastuttanut monella tavalla. – On tullut
uusia ihmisiä ja sosiaalisia kontakteja. On huomattu, että kaikesta voi jutella. On tullut jopa lievä kunnioitus
Rinnekodin perustajaa sisar Ainoa
kohtaan. Miten hän on voinut mennä
tuonne metsään ja alkaa rakentaa jotakin tämmöistä, miehet miettivät.
– Jotkut luennot ovat olleet niin
vahvoja, että niitä on funtsinut jälkeen päinkin. Ennen kotona vain
lepäsi, nyt funtsii huomisen lukujärjestystä ja päivän aikana kuultuja juttuja. Nyt on kiva keskittyä vain
tähän. Katsotaan sitten myöhemmin,
mihin suuntaan sitä lähtee tulevaisuuttaan miettimään, Ilkka ja Simo
juttelevat toisiaan täydentäen.

RIMENTORIn mentorointimalli

Valmennusjakson sisältö
• Kehitysvammaisuus
• Kehitysvammaisen ihmisen
avustaminen
• Sosiaali- ja terveyspalvelut
Suomessa
• Työkyvyn ylläpitäminen
ja hyvinvointi
• Arjen kuntoutuksen tukeminen
• Tutustumiskäynnit
• Miehenä työssä sosiaali- ja
terveysalalla

TEKSTI JA KUVA: Taina Rönnqvist

U

udenmaan työ- ja elinkeinotoimiston osaamisen kehittämispalvelujen asiantuntija Juha
Niemelä näkee RIMENTORIprojektissa kehitetyssä mentorointimallissa potentiaalia myös muille
aloille. –Lyhyt valmennusjakso ja
työkokeilu olisi toimiva malli myös
esimerkiksi rakennus- tai ravintola-alalla, pohti Niemelä. Erityisesti
tästä hyötyvät pitkäaikaistyöttömät
ja maahanmuuttajataustaiset henkilöt. –Tällaisessa toimintamallissa
henkilön työmarkkina-asema kehittyy selkeästi. Hänellä vahvistuu kuva
alasta ja siellä tehtävästä työstä, kertoo Niemelä.
Niemelä kehuu mentorointimallia myös ainutlaatuiseksi. –Moni työtön mies on pohtinut, että uskaltaako
lähteä työkokeiluun ihan erityyppiseen työhön mitä aiemmin on tehnyt.
Mentori on selkeästi ollut tekijä, josta
ollaan innostuttu, korostaa Niemelä.

Kehitysvammaisista henkilöistä
on loppujen lopuksi monella työnhakijalla vain vähän kokemusta, ja se
on Niemelän mukaan ollut yksi

haaste RIMENTORI-projektin markkinoinnissa. – Työkokeilijan on
helpompi lähteä työkokeiluun esimerkiksi päiväkotiin tai vanhuspalveluihin. Valmennusjakson ja
mentorin tarjoaminen ovat auttaneet tässäkin haasteessa, kiittelee
Niemelä. –Työnhakijat ovat hakeutuneet kurssille vapaaehtoisesti oman
kiinnostuksensa pohjalta. Se näkyy
myös tuloksissa, sanoo Niemelä.

Napakymppisuorituksia
Niemelä näkee projektin onnistuneena kokeiluna ja toivoo sille jatkoa.
–RIMENTORI-projektiin osallistuneille henkilöille on selkeytynyt yksi polun haara tässä työkokeilussa. He ovat
joko suuntautuneet opiskelemaan
alaa tai hakeutuneet alan töihin.
Osalle on myös selkeytynyt ajatus
siitä, ettei sote-alan työ ole heille
mielekästä. Niemelän mukaan sekin
on arvokas tulos.
Työkokeilun tavoitteena on löytää
pysyviä ratkaisuja ja saada työttömyys katkeamaan. – Tässä projektissa on ollut useita napakymppisuorituksia, hehkuttaa Niemelä. Onnistumiseksi Niemelä nostaisi myös sen,
että eri työllisyysprojektien vetäjät
ovat tehneet yhteistyötä keskenään
ja aidosti halunneet tehdä asiakaslähtöisesti työtä ja etsineet työttömälle henkilölle parasta ratkaisua.
RIMENTORI
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Teksti ja kuva: Jaana Jäntti

Iloinen opiskelija kävelee vastaani
Stadin ammattiopiston Hattulantien yksikön aulassa syyskuussa
2017. Olen tullut tapaamaan
RIMENTORI-ohjelmaan puoli
vuotta sitten osallistunutta Serkan
Ektiä. Serkan aloitti lähihoitajan
opinnot elokuussa.

A

ikaisemman ammatillisen tutkinnon suorittaneet opiskelevat ylioppilaspohjaisen, 2-vuotisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.
Aloitimme heti Hoidon ja huolenpidon
vaativalla tutkinnon osalla. Paljon asiaa
onkin tullut jo heti opintojen alussa,
kertoo Serkan opinnoistaan ja vakavoituu hetkeksi. Meillä on kuitenkin tosi kiva
ryhmä, hän jatkaa hymyillen.
RIMENTORI-ohjelmassa Serkan
pääsi käytännön työskentelyjaksollaan
Rinnekodin asumispalveluyksikkö
Sylvesterissä mukaan pilottiin, jossa
kokeiltiin opinnollistamisen hyödyntämistä työkokeilijan työtehtävien kuvaamisessa. Käytännössä tämä tarkoitti sitä,
että ryhmäkodin tarjoama oppimisympäristö kartoitettiin ja valittiin sopiva
tutkinto ja tutkinnon osa, johon löytyneitä tehtäviä verrattiin. Tässä tehtiin oppilaitosyhteistyötä Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksian kanssa. Luksiassa opinnollistamista on kehitetty
Vastuuta 2020 -hankkeessa.
Opinnollistamisesta saamani osaamistodistus ja sitä täydentävä liiteosa
lyhentävät mahdollisesti kuntoutumisen
tukemisen työssäoppimisjaksoani. Näin
on alustavasti HOPS-keskustelussa puhuttu, kertoo Serkan. Nyt on kuitenkin
aika keskittyä täysillä hoitoon ja huolenpitoon. Vammaistyö kyllä kiinnostaa minua edelleen. Meitä on ryhmässä ainakin
kaksi siitä kiinnostunutta miestä. Toivon,
että se osaamisala toteutuisi, kertoo
Serkan.
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J

ee!! RIMENTORIn projektityöntekijöiden työhuoneessa on välillä kiljahdeltu niin kirkkaita ilon
kiljahduksia, että naapurihuoneesta ovat työkaverit kysyneet, että
mitä ihmettä on tapahtunut?! Meidän
työkokeilija on päässyt opiskelemaan!
Ai että, hyvät uutiset ilahduttavat!
Aina ei tarvitse olla kyse työ- tai opiskelupaikasta. Hyvä uutinen on sekin,
että epävarma työkokeilija soittaa:
Päätin sittenkin jatkaa vielä tätä työskentelyä.
RIMENTORI-projekti on ollut
työhönvalmentajan näkökulmasta
erittäin mielekäs. Itsekin alanvaihtajana kehitysvamma-alalle kymmenkunta vuotta sitten tulleena minun
on ollut helppoa asettua työkokeilijoiden asemaan. Lisäksi on ollut
innostavaa olla tarjoamassa mahdollisuutta uuden kokeiluun. Omat kokemukseni ja faktatieto vahvistavat
myös ajatusta siitä, että hoiva-alalla monimuotoisuus on toimivaa ja
tavoiteltavaa. Projektin kohderyhmänä on miehet, ja on ollut mielenkiintoista haastaa itsensä pohtimaan
miessensitiivisiä toimintamalleja
markkinoinnista ohjaukseen.

RIMENTORI-projektissa työhönvalmentaja on tarjonnut tukea sekä
työkokeilijoille että mentoreille käytännön työskentelyjakson aikana.
Lisäksi työkokeiluun osallistujille on
ollut tarjolla yksilöohjausta, jossa on
ollut mahdollista yhdessä miettiä jatkoa työkokeilun jälkeen tai vaikka
päivittää työnhaun asiakirjoja. Kolme viikkoa kestävän valmennusjakson aikana on tarjoutunut myös
mahdollisuuksia leppoisaan jutusteluun ja vapaamuotoiseen ajatusten
vaihtoon. On tuntunut hienolta nähdä kaikki se potentiaali, joka alaan
tutustuvissa on ollut ja saada nähdä
myös se muutos ja ilo, jonka onnistumisen tunteet ovat osallistujissa
saaneet aikaan. Myös mentoreiden
innostumista on ollut ilo seurata.
Kahdeksan intensiivistä viikkoa
kuluu yllättävän nopeasti. Palautekeskusteluissa mentoreiden ja työkokeilijoiden kanssa on tunnelma
välillä ollut hyvinkin haikea.
Sori, ajatukset eivät ole oikein kasassa. Huomenna on viimeinen päivä ja
tuntuu tosi oudolta, on työkokeilija
todennut. Silloin työhönvalmentajakin huomaa, että projekti on täyttänyt tehtävänsä – sytyttänyt kipinän
alalle.

Teksti: Jaana Jäntti
Kuva: Henna-Marita Kallio

Meidän työkokeilija
on päässyt
opiskelemaan!

RIMENTORI
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Hoiva-alalla tarvitaan ehdottomasti enemmän miehiä, jo
senkin takia, että asiakkaita
voidaan palvella yksilöllisesti,
sanoo Uudenmaan ELY-keskuksen rahoituspäällikkö Auli
Vuorela. Hoiva-ala on työvoimavaltaista ja voidaan puhua
myös työvoimapulasta. Kyllä
tämänkin hankkeen tavoitteena on löytää alalle uusia tekijöitä ja innostaa kouluttautumaan
alan osaajiksi, pohtii Vuorela.

TEKSTI JA KUVA: Taina Rönnqvist
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A

lkujaanhan RIMENTORIa ajateltiin puhtaasti työllistymishankkeena. Huomasimme kuitenkin, että tämä sopisi myös
työelämän tasa-arvoa edistäväksi
hankkeeksi ja ehdotimme rahoittajan
puolelta tätä muutosta, täsmentää
Vuorela. Näin hanke sai painotuksen,
jonka mukaan työkokeilijoista valtaosan tulisi olla miehiä.

Mentorointi on
oiva keino uudelle alalle
tutustuttamisessa

Mentorointimalleja on paljon, ja niitä
käytetään paljon työelämän kehittämisessä. Toisinaan mentoroinnin
uutuusarvoa voi joutua miettimään,
kertoo Vuorela, jolla on tällä hetkellä
työpöydällään kolmisenkymmentä
erilaista hanketta. RIMENTORI-hankkeessa mentorointimalli liittyi selkeästi työelämän kehittämiseen ja
konkreettisesti alanvaihtajan, työttömän henkilön tutustuttamiseen sotealalle. Tämä tuntui jo hakemuspapereissa toimivalta tavalta, muistelee
Vuorela. Hän näkee hyvänä, että
RIMENTORIn mentorointimallia on

kehitetty matkanvarrella, kun käytännön kokemuksista on opittu. Uudenlaisten menetelmien sekä rekrytointitapojen kokeilusta Vuorela on myös
ilahtunut.

Jo yhdenkin työttömän
eteenpäin saaminen on tulos
Hankkeilla on aina niin määrällisiä
kuin laadullisiakin tavoitteita. Yksi
mittari on se, että tavoitettiinko luvattu määrä henkilöitä. Tänä päivänä
ESR:sta ei kuitenkaan rahoiteta enää
ns. massakoulutuksia. Nyt haetaan
fokusta ja hankkeiden kohderyhmät
eivät välttämättä ole suuria. Jo yhdenkin ihmisen saaminen eteenpäin työttömyydestä kohti työelämää on merkityksellistä, kertoo Vuorela.
Rahoittajalle onnistunut hanke
näkyy myös hyvänä tekemisen meininkinä, jota RIMENTORI-hankekin
on osoittanut, vaikka sitä on toteutettu toimintaympäristön muutoksen keskellä. Onnistumista on myös
se, että hankkeessa luodaan aidosti
jotain uutta – siinäkin RIMENTORI
on onnistunut, kiittelee Vuorela.

TEKSTI: Anu Kallio

RIMENTORI-projektissa ollaan oltu rohkeita ja kokeiltu ihan uutta lähestymistapaa kulkea työttömyydestä kohti työelämän uutta polkua. Projektissa
on tehty myös hedelmällistä yhteistyötä eri tahojen kanssa onnistuneiden
tulosten saamiseksi.
Yhteiskunnallisena yrityksenä otamme henkilökuntamme aktiivisesti
mukaan kehittämään toimintaamme sekä vaikuttamaan yhteiskunnallisesti kehitysvammaisten henkilöiden elämään vaikuttaviin asioihin.
RIMENTORI-projektissa asiantuntijamme toimivat valmennusjaksolla
kouluttajina ja käytännön työskentelyjaksolla mentoreina. Mentorointi
mahdollisti myös heidän oman ammatillisen kehittymisensä. Kun opettaa
ja opastaa toista, samalla oppii myös itse, kun voi peilata omia arvojaan
ja näkemyksiään. RIMENTORI-projektissa kehitimme yhteiskunnallisesti
merkittävää toimintamallia, jossa työttömät pääsivät kokeilemaan,
miltä työ sote-alalla tuntuisi.

Markkinoimme samalla kehitysvamma-alaa, joka on vähemmän tunnettu
ja siksi jää opiskelijoiden valinnoissa vähemmistöön. Esimerkiksi lähihoitajan opinnoissa suurin osa opiskelijoista valitsee suuntautumisvaihtoehdokseen lapset tai vanhustyön. Rinnekodin työllistämistä edistävien
hankkeiden järjestämässä Kunnon työtä! -päätösseminaarissa yksi työkokeilussa mukana ollut mies kertoi, että hänelle merkittävintä koko
projektissa oli kehitysvammaisuuteen tutustuminen. Samaa viestiä saan
rekrytointeihin liittyen: kun kehitysvammaisuudesta ei ole omakohtaista
kokemusta, voi alalle töihin hakeutuminenkin tuntua liian suurelta haasteelta. Kehitysvamma-ala työpaikkana tarvitsee markkinointia. Se on yhteiskunnallinen teko, joka hyödyttää kaikkia kehitysvammaisia henkilöitä.
Työn merkityksellisyys on noussut esille erityisesti, kun nuorilta kysytään, millaista työtä he haluavat tehdä tulevaisuudessa. Kehitysvammaalalla työskentelevät ammattilaiset, RIMENTORI-projektissakin toimineet
mentorit, ovat korostaneet, että he kokevat oman työnsä merkitykselliseksi. Rinnekoti on perustettu yhteiskunnallista tarkoitusta varten, pitämään
huolta kehitysvammaisista henkilöistä ja tarjoamaan heille palveluita
hyvän ja arvokkaan elämän kokemiseen.

Kuva: Katri Lehtola

S

uomalaisen Työn Liitto on osana Suomi 100 -juhlavuoden kampanjaansa tutkinut suomalaista työelämää ja työntekijöiden sekä työnantajien näkemyksiä tulevaisuuden työelämästä. Tutkimuksen mukaan 76 % suomalaisista uskoo, että tulevaisuudessa työntekijöiltä
vaaditaan halua oppia uutta, kykyä sopeutua uusiin tilanteisiin ja yhteistyön hyödyntämistä.

RIMENTORI-projektissa
kokeiltiin uutta lähestymistapaa kulkea työttömyydestä
kohti työelämän uutta
polkua.

Hoitotyössä työn merkityksellisyyden kokemus syntyy usein pienistä
arjen onnistumisista: kun huomataan palvelunkäyttäjän voinnin parantuminen tai pitkään harjoitellun asian onnistuminen itsenäisesti. Tai kun
opitaan yhteinen kommunikointitapa, joka avaa puolestaan monet mahdollisuudet esimerkiksi osallisuuteen. Suomalaisen Työn Liiton tutkimusten
mukaan erityisesti ihmisläheinen työ koetaan tärkeäksi. Kokemus merkityksellisen työn tekemisestä motivoi ja sitouttaa työntekijää. Yhteiskunnallisille yrityksille työn merkityksellisyys on yksi kilpailuvaltti.
RIMENTORI
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Ratkaise
RIMENTORI
-ristikko!

1. Tukee RIMENTORI-työkokeilijaa käytännön työskentelyjaksolla
2. Edelleen harvinaisuus useilla sote-alan työpaikoilla		
3. RIMENTORI-valmennusjakson rikkaus. Tarjoaa työkokeilijalle vertaistuen.
4. Mentorin luonteva tapa jakaa hiljaista tietoa				
5. Monesti tärkeintä kehitysvammaisen henkilön kohtaamisessa
6. Auttaa pääsemään eteenpäin suunnitelmissa				
7. Syttyy alaa kohtaan monelle RIMENTORI-työkokeilijalle		
8. Mentoroinnissa käytössä oleva nimitys mentoroitavasta		
9. RIMENTORI-työkokeilijoilla on oltava valmiiksi kiinnostus uutta alaa kohtaan eli

RIMENTORI mukana tapahtumissa!

Kuvat: Taina Rönnqvist
ja Jaana Jäntti

Loka-marraskuussa
2017 RIMENTORI
mukana myös VATESsäätiön järjestämillä
Työllistämisen kehittämispäivillä Kuopiossa
ja Helsingissä

Kuntoutussäätiön
Helsingissä järjestämillä
Kuntoutuspäivillä esiteltiin
mentorointimallia toukokuussa 2017.

18

RIMENTORI

Työkokeilija ja mentori jakoivat
kokemuksiaan Rinnekodin työllistämistä edistävien projektien yhteisessä Kunnon työtä! -tapahtumassa
Kuntatalolla Helsingissä lokakuussa 2017.

Katso RIMENTORI-video YouTubessa:
https://www.youtube.com/watch?v=mhlMG5Ri3Yk

Palvelunkäyttäjien
kokemuksia
RIMENTORItyökokeilijoista

Työkokeilijan perehdyttämiseen

osallistuu koko yhteisö
TEKSTI ja KUVA: Maija Rimpiläinen

L

yhty ry:n asumispalveluyksikkö
Kotikutosessa työkokeilijan työssäoppimisjaksoa pohdittiin yhdessä. Niina kertoi, että Otto-nallekarhukin tykkää siitä, että työkokeilija
on täällä. Alfista tuntuu siltä, että tämänkertainen työkokeilija on aika hyvä.
Haastateltavat ovat tehneet työkokeilijan kanssa monenlaista. Venla
on pelannut eläinmuistipeliä ja leiponut, Leni on käynyt ulkona ja tehnyt
ruokaa, ja Alfi on kahvitellut hänen
kanssaan.
Työkokeilijan perehdyttäminen
talon tavoille on ollut kaikkien yhteinen tehtävä. Niina tosin kertoo,
että hän ei ole osallistunut perehdyttämiseen, mutta Venla sen sijaan on näyttänyt paikkoja talossa
ja muun muassa oman huoneensa.
Myös Alfi on osallistunut perehdyttämiseen.

Seuraavaksi haastateltavat pohtivat sen merkitystä, onko ohjaaja
mies vai nainen. Niina haluaisi mieluummin naisohjaajan, koska naisten
kanssa voi mennä saunaan. Leni taas
haluaisi miesohjaajan. Venlalle ei ole
merkitystä, onko ohjaaja mies vai
nainen, myös Alfin mielestä ohjaaja
voi olla kumpi tahansa. Lopuksi Alfi
kuitenkin tarkentaa, että hän haluaa
kuitenkin enemmän naisohjaajia.

Jarmon mielestä on saman
tekevää, onko ohjaaja
mies vai nainen

Helsingin kaupungin toimintakeskus
Tyynelän ulkotyöryhmässä on myös
yksi RIMENTORI-työkokeilija. – Voi
kehveli! aloittaa Jarmo haastattelun.
– Äijät kokoontuu aina aamuisin ja
siinä luetaan Metro-lehdestä jutut
ja TV-ohjelmat. Ilkka on meidän

pää-äijä, me oltiin eilenkin haravoimassa tenniskentällä. Ilkan kanssa
työskentely tuntuu ihan hyvältä,
Jarmo kertoo.
– Oikeastaan mulle on ihan sama,
onko ohjaaja mies vai nainen, jos tulee juttuun, Jarmo jatkaa. – Mä oon
neuvonut Ilkalle ja Robertille paikat,
joissa me käydään. Taivallahden koulun, missä syödään ja tenniskentän
ja hautausmaan. Tenniskentällä me
juodaan aina kahvit.
Haastattelussa pohditaan, olisiko
Jarmolla mielessään vielä jotain, mitä hän haluaisi työkokeilijan kanssa
tehdä. Käy ilmi, että Ilkalla on kokemusta uinnin opettamisesta. – Mä
voisin mennä vaikka uimaan Ilkan
kanssa, Jarmo suunnittelee. – Täytyis vaan ensin löytää simmarit jostain pahvilaatikosta, Jarmo sanoo
pilke silmäkulmassaan.
RIMENTORI
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RIMENTORI
on kahden vuoden innovatiivisen
työskentelyn jälkeen tullut siihen pisteeseen,
että on aika kiittää yhteistyökumppaneita.
Yhteistyön tuloksia kannattaa hämmästellä ja
ihailla myös työn arjessa, sillä olemme saavuttaneet ne yhdessä. Niistä muodostuvat työpaikoille
onnistumisen ja osaamisen tarinat. Tämä prosessi
on ollut projektityöntekijöille intensiivinen oppimiskokemus, jossa olemme saaneet seurata ihmisenkokoisia unelmia. Haluamme kiittää niitä
henkilöitä, jotka ovat tehneet kanssamme
yhteistyötä tämän projektin aikana.
Missä ajatuksesi ovat, siellä olet tulevaisuudessa!
Henna-Marita Kallio
Jaana Jäntti

