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Laaja-alaiset oppimisen vaikeudet vaativat erityistä huomiota työhönvalmennukses-
sa. Tämän oppaan tarkoituksena on jakaa tietoa laaja-alaisista oppimisvaikeuksista 
sekä tarjota ohjeita ja vinkkejä siihen, miten laaja-alaiset oppimisvaikeudet void-
aan ottaa huomioon työelämätaitojen kehittymisen ja työelämään kiinnittymisen 
tukemisessa. Oppaassa käytetään termiä ”valmentaja”, jolla viitataan pääasiassa 
kohderyhmän parissa työskentelevään ammattilaiseen. Termistä huolimatta, ti-
etoa voi hyödyntää tarvittaessa myös muussa kohderyhmän parissa tehtävässä 
ohjaustyössä. Kirjallisuuslähteinä oppaassa on hyödynnetty useita muiden tahojen 
julkaisemia oppaita, tutkimuksia ja ohjeita. Näitä on sovellettu laaja-alaisia oppi-
misvaikeuksia omaavien nuorten aikuisten ohjaamiseen sopivaksi sekä yhdistetty 
projektissa tehtyihin havaintoihin ja oppeihin. Kirjallisuusluettelon löydät oppaan 
lopusta. 

Opas on tuotettu osana Kelan rahoittamaa ja Rinnekoti-Säätiön toteuttamaa Ohjaa-
va työhönvalmennuspalvelu oppimisvaikeuksia omaaville nuorille –kehittämishan-
ketta (ts. 3KK-projekti, 2015-2017). Hankkeessa kehitetyssä ohjaavassa työhönval-
mennuspalvelussa keskeistä on tuen tarpeen tunnistaminen ja yksilökohtaisen tuen 
räätälöinti nuorta varten. 3KK-projektissa toteutetun valmennuksen ja kuntoutuksen 
keskiössä ovat olleet laaja-alaiset oppimisvaikeudet. Tämä ei kuitenkaan tarkoita 
ongelmakeskeisyydessä pyörivää lähestymistapaa tai sitä, ettei toimintatavasta voisi 
hyötyä myös muut tukea tarvitsevat henkilöt, kuten mielenterveyskuntoutujat. Kyse 
on matalan kynnyksen palvelusta, joka on yhdistelmä kuntouttavaa työtä, palve-
luohjauksellista työotetta sekä työhönvalmennusta. Projektin aikana menetelminä 
käytettiin pienryhmävalmennusta, yksilöohjausta ja työssäoppimista aidossa 
työympäristössä. Projektin sidosryhmät ovat nähneet projektissa kokeillun ohjaa-
van työhönvalmennuspalvelun periaatteilla toteutetun 3kk-työhönvalmennuskurs-
sin hyödyn muun muassa yksilöidyssä tuessa, nuorten työ- ja uravaihtoehtojen 
selvittämisessä (esim. koulutus vai työ) ja motivaation kasvattamisessa. Toimintaan 
osallistuneiden nuorten kokemia hyötyjä ovat myös olleet motivaation kasvu sekä 
valmennuksen aikana saatu yksilöllinen tuki. 

Tämän oppaan lisäksi, suosittelen sinua tutustumaan myös projektin aikana pilo-
toituun 3kk-työhönvalmennuskurssiin. Kurssi koostui yhden kuukauden pituisesta 
pienryhmävalmennusjaksosta, sekä kahden kuukauden pituisesta työssäoppimis-
esta. Kurssikokonaisuuteen pääset tutustumaan Taidoista Työpoluiksi –nettisivuilla, 
osoitteessa www.taidoistatyopoluiksi.fi/3kk/. Oppaan sivuilla muistilapuilla viitataan 
kappaleeseen liittyvään lisämateriaaliin nettisivuilla. Sivustolle on koottu erityises-
ti projektin pienryhmävalmennuksessa testattuja, hyväksi havaittuja menetelmiä 
kohderyhmän työelämätaitojen kehittymisen tueksi. Menetelmistä on koostettu 
myös esimerkkiohjelma pienryhmävalmennuksen kokonaisuudesta. Materiaaleja 

Johdanto
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voivat hyödyntää esimerkiksi oppilaitokset tai kuntien, kaupunkien, säätiöiden ja 
järjestöjen matalan kynnyksen palvelut sekä työllistymistä edistävät toiminnat.  

”Lov” on lyhennys termistä laaja-alaiset oppimisvaikeudet. Lov` on myös englannin 
kielessä puhekieltä, mikä on lyhennelmä sanasta Love = rakkaus. Tämän oppaan 
otsikoissa leikitellään näiden sanojen erilaisuuksilla ja yhtäläisyyksillä. Taustalla on 
ajatus hyväksymisestä. On olemassa asioita, joihin emme voi vaikuttaa, mutta myös 
niitä, joihin voimme. Ratkaisukeskeisyyden perusajatus on nähdä haasteiden sijasta 
mahdollisuuksia. Tärkeää on suunnata katse eteenpäin, hyödyntää vahvuuksia ja 
löytää motivaatio, sekä sitä kautta työn ilo.

Lopuksi haluan vielä erityisesti kiittää kaikkia toimintaan osallistuneita nuoria, 
työnantajia sekä sidosryhmiä, joita ilman projekti ei olisi onnistunut, eikä opasta-
kaan syntynyt. Kiitokset myös Ville Villbergille, Sirpa Granölle sekä projektin ohjaus-
ryhmälle yhteistyöstä projektin aikana. Teidän tuellanne on ollut merkitystä myös 
tämän oppaan syntymisessä. Lisäksi kiitän vielä Taidoista Työpoluiksi- ja Rimen-
tori- projektin henkilöstöä, joiden kommentit, lisätiedot ja näkökulmat olivat tärkeitä 
oppaan loppuun saattamisen kannalta.

Toivon, että tästä oppaasta on hyötyä tärkeässä työssäsi.

Lov` work! Työn iloa!

Tiina Myllymäki
Projektivastaava ja työhönvalmentaja
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”Parasta kurssilla oli monipuoliset  
tehtävät ja harjoitukset”
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Laaja-alaisilla oppimisvaikeuksilla (LOV) tarkoitetaan sellaisia oppimisen taitoihin 
liittyviä ongelmia ja toimintakyvyn puutteita, jotka ovat laajempia kuin esimerkik-
si pelkässä lukivaikeudessa tai visuaalisen hahmottamisen vaikeudessa. Kyse on 
vaikeasti määriteltävissä olevista vaikeuksista, jotka jo kouluaikana haittaavat yksilön 
suoriutumista lähes kaikissa koulusuoriutumiseen liittyvissä asioissa. Usein nämä vai-
keudet asettavat haasteita myös aikuisiällä arkielämässä ja työelämään siirryttäessä. 
Laaja-alaisissa oppimisvaikeuksissa ei ole ensisijaisesti kyse sosiaalis-emotionaal-
isista oppimisen esteistä, vaikkakin myös mielenterveydelliset syyt voivat omalta 
osaltaan vaikeuttaa oppimista.  

Laaja-alaisia oppimisvaikeuksia on pyritty määrittelemään muun muassa tuen tar-
peen, koulumenestyksen sekä mitatun testisuoriutumisen perusteella. Keskeisimpiä 
kohderyhmän haasteita ovat vaikeudet ongelmanratkaisussa uusissa ja ei-rutiinino-
maisissa tilanteissa. Myös toiminnanohjauksen ja työmuistin ongelmat vaikeuttavat 
henkilön suoriutumista elämän eri osa-alueilla. Opiskeluun laaja-alaiset oppimisvai-
keudet vaikuttavat esimerkiksi puutteellisena kykynä luoda toimivia opiskelustrate-
gioita. Työelämässä ne voivat puolestaan vaikeuttaa työtehtävien omaksumista ja 
niiden itsenäistä suorittamista. Myös sosiaalisten tilanteiden ja normien hahmot-
taminen sekä niiden mukaan toimiminen vaikeutuvat usein toiminnanohjauksen 
ongelmien takia. Oppimiseen ja työelämään liittyvät toistuvat epäonnistumisen 
kokemukset taas aiheuttavat helposti pysyviä itsetunto-ongelmia, jotka johtavat 
negatiiviseen käsitykseen itsestä oppijana ja työntekijänä. Siten näistä voi muodos-
tua huomattava este myös myöhemmälle opiskelulle ja työelämään kiinnittymiselle. 
Laaja-alaisiin oppimisvaikeuksiin liittyy usein jonkinasteisia ongelmia selviytyä 
jokapäiväisestä elämästä, mitkä on myös hyvä huomioida kokonaistilanteen kannal-
ta.  

Vaikka työelämästä syrjäytyminen on tälle kohderyhmälle riski, on myös kokemuk-
sia siitä, että räätälöityjen tukitoimenpiteiden ja pitkäjänteisen työvalmennuksen 
keinoin sijoittuminen mielekkääseen työhön on mahdollista. Mahdollisuus onnis-
tumisen kokemuksiin esimerkiksi käytännön työharjoittelujen kautta ja mahdollisuus 
riittävän hitaaseen etenemiseen ammatillisessa valmentautumisessa ovat näille 
ihmisille erityisen tärkeitä. Erilaisia kuntoutusmenetelmiä soveltamalla ja edelleen 
kehittämällä voidaan helpottaa laaja-alaisia oppimisvaikeuksia omaavien nuorten 
vaikeuksia. Keskeisessä roolissa on yksilöllisten tukipalvelujen ja palveluohjauksen 
hyödyntäminen sekä yhteensovittaminen työvalmennuksessa, opiskelun tukemises-
sa ja arjen elämänhallintaan opastamisessa. 

What is lov`? - Mitä ovat laaja-alaiset oppimisvaikeudet
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Valmentaja joutuu pohtimaan, millaista vuorovaikutusta tarvitaan, jotta valmennuk-
sen tavoitteet toteutuvat. Tavoitteet eivät toteudu, jos valmentaja ja nuori eivät 
tule keskenään juttuun. Tasavertainen ja toista kunnioittava kohtaaminen ovat 
onnistuneen vuorovaikutuksen perusta. Koska laaja-alaiset oppimisvaikeudet voivat 
aiheuttaa henkilölle itselleen haasteita sosiaalisissa tilanteissa, on valmentajan hyvä 
ottaa huomioon muutamia asioita vuorovaikutuksessa.

•	 Jos lov-nuori vaikuttaa joskus epäkohteliaalta, voi tämä liittyä enemmän so-
siaalisiin vaikeuksiin ja normien hahmottamiseen kuin siihen, että hän tahallaan 
toimisi töykeästi. Nuoren voi olla myös vaikea keskittyä kuuntelemaan ja hän 
saattaa siksi herkästi keskeyttää ja puhua päälle. Lov-nuorella voi olla myös vai-
keuksia muistaa asioita tai yhdistää paikkoja ja ihmisiä. Tällöin on hyvä lyhyillä ja 
selkeillä ohjeilla tarkentaa asioita ja käyttää myös tarvittaessa apuna visuaalista 
ohjeistusta. 

•	 Lov-nuoret kertovat usein vähättelevästä kohtelusta ja kiusaamisesta, esim. 
”sinusta ei koskaan tule mitään”, ”olet outo”, ”et voi tehdä tätä, koska sinulla on 
näitä vaikeuksia” tai sitten avun tarvetta ei oteta tosissaan. Luottamus muihin 
ihmisiin on saattanut laskea huomattavasti tai mennyt lähestulkoon kokonaan. 
Kannattaakin miettiä, miten itse toivoisit tulevasi kohdelluksi palvelujärjest-
elmässä, jos sinulla olisi jokin toimintakyvyn rajoite tai huoli omista asioista. 
Toimi siten, kuten toivoisit itseäsi kohdeltavan. Tutustumiseen on hyvä varata 
riittävästi aikaa ja esimerkiksi ryhmää ohjatessa on hyvä käyttää tarpeeksi aikaa 
ryhmäytymiseen tai työvalmennuksessa siihen, että nuori integroituu kunnolla 
osaksi työyhteisöä. Rohkaise nuorta myös osallistumaan mahdollisimman paljon 
omien henkilökohtaisten suunnitelmien laatimiseen. Yksilölähtöisellä toimintata-
valla voidaan välttää stereotypioihin sortuminen ja huomioida jokaisen yksilölli-
set tarpeet ja lähtökohdat. 

•	 Kuuntele ja keskity siihen, mitä henkilö viestittää sinulle. Lov-nuoret vaikuttavat 
usein ulkoisesti täysin normaaleilta ja pärjääviltä, mutta heillä voi olla esimerkiksi 
kielenkehityksen erityisvaikeuksia, minkä vuoksi kommunikaatio voi olla poikke-
uksellista. Lov-nuorilla on usein vaikeuksia myös ymmärtää monimutkaisempaa 
ja moniulotteisempaa kommunikaatiota. Älä tee omia tulkintoja, vaan tarkenna 
suoraan, oletko itse ymmärtänyt asian oikein. 

•	 Vältä sairauskeskeistä tai ongelmissa pyörivää lähestymistapaa. Ratkaisu- ja vo-
imavarakeskeinen lähestyminen, jossa yhdessä mietitään ratkaisuja ja vaihtoe-
htoisia lähestymistapoja, on usein paras reitti haasteiden voittamiseen. Huolien 
ja hankaluuksien rinnalla on yhdessä hyvä kartoittaa voimavaroja ja vahvuuksia, 

Face the lov` - Nuorta arvostava kohtaaminen
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joiden avulla ongelmistakin voidaan selvitä. 

•	 Riippumatta siitä, missä työskentelet, olet usein tärkeässä asemassa tiedon 
jakamisessa. Tiedontarpeet muuttuvat elämäntilanteen eri vaiheissa, joten tie-
don saaminen ja jakaminen ovat usein jatkuva prosessi. Ota lov-nuori ja hänen 
läheisensä mukaan aktiiviseksi kumppaniksi tiedon jakamisen prosessiin. Heillä 
on myös tärkeää kokemuspohjaista tietoa, mistä sinä itse voit oppia paljon!

”Ryhmä on loistava.  
Parasta oli se, kun sain olla kurssilla”
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Understanding lov` - Tutustuminen, havainnointi,  
arviointi ja seuranta

Toimintakykyyn liittyvä arviointi on välttämätöntä esimerkiksi tarvittavaa tukea ja 
sopivia työtehtäviä suunnitellessa. Arvioinnin tarkoitus ja luonne ratkaisevat sen, 
millainen arviointimenetelmä on kulloinkin sopivin. Arviointimenetelmiä valittaessa 
kannattaa myös pohtia, miten ne parhaiten tukevat nuoren kehittymistä sekä kuvaa-
vat tai mittaavat osaamista tai asetettujen tavoitteiden saavuttamista.  Arviointia ei 
siis tehdä vain arvioimisen takia, vaan tarkoituksena on oppiminen sekä tavoitteena 
tulosten ja toiminnan parantaminen.  

Arviointi voi olla hieman harhaan johtava termi sille, mitä valmennuksen aikana 
tehdään. Pääasiassa valmennuksessa toteutettavalla arvioinnilla tarkoitetaan havain-
noimista ja tiedonkeruuta, joiden perusteella toimintakykyä arvioidaan hyvin yleisellä 
tasolla. Toimintakykyyn liittyvien tekijöiden havainnoinnissa ei useinkaan ole kyse 
mistään uudesta tai mystisestä asiasta. Kuitenkin vasta tiettyjen asioiden tunnista-
misen jälkeen havaitulle asialle voidaan tehdä jotakin. Kun kuntoutumista rajoittavia 
asioita on tunnustettu ja havainnoitu, voidaan niihin vaikuttaa valmennuksen ja 
ohjauksen keinoin. 

Seuraavaksi luetellaan 3kk-työhönvalmennuskurssilla käytössä olleita arviointi- ja 
tiedonkeruumenetelmiä. 

Alkuhaastattelu

Jokainen lov-nuori tarvitsee kokonaisvaltaista tilanteensa kartoittamista. Jotta val-
mennus olisi nuoren kannalta onnistunutta, tulee kartoittaa nuoren työ- ja toimint-
akyky sekä tunnistaa valmennuksen ja palveluohjauksen tarve. Alkuhaastattelu 
tehtiin jokaiselle 3kk-työhönvalmennuskurssille hakeneelle nuorelle.  Alkuhaastattelu 
on tiedonkeruumenetelmä, jonka avulla saadaan tietoa nuoren kokonaistilanteesta, 
toiveista, motivaatiosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä valmennuksen suunnittelua 
varten. Haastattelun ja muiden 
ennakkotietojen perusteella, 
nuoret ohjattiin vielä psykologiseen 
alkuarvioon, jossa tehtiin kognition 
ja toimintakyvyn testaukset joko 
laajan tai suppeamman kaavan 
mukaisesti.
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Psykologinen alkuarvio  

 Ville Villberg, psykologi

 
Psykologin toteuttaman alkuarvion tavoitteina oli varmistaa kohderyhmään kuu-
luminen sekä kartoittaa kognitiivista suoriutumista suhteessa osallistujien omiin 
työelämätavoitteisiin. 3KK-projektissa laaja-alaiset oppimisvaikeudet määriteltiin 
mitatun päättelysuoriutumisen perusteella. Lisäksi kohderyhmään lukeutuivat nuo-
ret, joilla oli todettu lieväasteinen kehitysvammaisuus. Lievästi kehitysvammaisten 
nuorten osalta 3KK-projektilla haluttiin kohentaa soveltuvan työhönvalmennuspalve-
lun saatavuutta (ks. esim. Härkäpää ym., 2013). Lisäksi heillä nähtiin ainakin kahden-
laista palvelunohjauksen tarvetta, joka ajoittuu usein juuri opintojen päättymisen ja 
aikuistumisen kynnykselle: Näiden nuorten tiedetään jättäytyvän usein pois myös 
heille tarjottavista työtoimintapalveluista. Lisäksi monien heistä arvellaan jääneen 
vielä tässä elämänvaiheessa vaille varsinaista kehitysvammadiagnoosia. 

Päättelysuoriutumiseen perustuvalla kohderyhmän rajauksella arveltiin tavoitettavan 
sellaisia nuoria, jotka tarvitsisivat suhteellisen paljon tukea työllistymisen tavoittelus-
sa. Lisäksi 3kk-työhönvalmennuskurssin valmennus kyettiin tämän rajauksen perus-
teella suunnittelemaan sisällöltään yhtenäiseksi koko valmennusryhmälle. Näiden 
lov-nuorten nähtiin siis hyötyvän samanlaisesta valmennuksesta ja materiaaleista 
lievästi kehitysvammaisten nuorten kanssa. Sen sijaan esimerkiksi koulumenestyk-
seen perustuva lov-määritelmä olisi johtanut heterogeenisempiin valmennusryhmi-
in, joissa osa sisällöistä olisi voinut olla joillekin kurssilaisille liiankin mukautettua. 
Työelämän suhteen lov-nuorilla voi olla mielessään selkeitä ja joskus ehdottomiakin 
tavoitteita. Toisaalta mielessä saattaa olla vain lista työtehtävistä, joihin ei missään 
nimessä halua. Tuetun työllistymisen onnistumisen kannalta omalähtöisen motivaa-
tion löytäminen on usein kaikkein keskeisin tavoite. Samalla lov-nuorten ammatilli-
set suunnitelmat kannattaa jo mahdollisimman varhain liittää heidän omiin taitoihin-
sa ja vahvuuksiinsa. Myös vaikeuksien tiedostaminen voi olla yhtä lailla tärkeää mm. 
tuen ennakoimiseksi ja turhien pettymysten välttämiseksi. Psykologin toteuttamalla 
alkuarviolla pyrittiinkin selvittämään osallistujien kykyprofiileja sekä mahdollisia 
erityisvaikeuksia nuorten omien tavoitteiden peilaamiseksi ja yksilöllisen tuen su-
unnittelemiseksi. Taitojen arvioinnissa pyrittiin huomioimaan myös arjen toiminna-
nohjaukseen liittyvät vaikeudet, mistä syystä tietoja kerättiin myös läheiskyselyiden 
avulla.
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Tavoitteen asettelu, seuranta ja arviointi

Valmennuksen tulee aina olla suunnitelmallista ja tavoitteellista. Tavoitteet tulisi 
asettaa yhdessä sopien, ne tulisi dokumentoida ja niiden toteutumista tulisi seurata 
ja arvioida. Nuoren tulisi olla aktiivisesti mukana omien tavoitteidensa toteutumisen 
arvioinnissa. 

Seurannalla arvioidaan valmennuksen eten-
emistä ja sen mahdollisia vaikutuksia. Sa-
malla voidaan suunnitella myös jatkopolkua 
ja arvioida mahdollista palveluohjauksen 
tarvetta. Seurantaa voidaan toteuttaa esim. 
päivittäisellä havainnoinnilla ja säännöllisillä 
arviointikeskusteluilla. 3kk-työhönvalmen-
nuskurssilla tavoitteiden määrittelyn jäl-
keen, varsinaisessa tavoitteiden asettelus-
sa hyödynnettiin Gas-menetelmää (Goal 
Attainment Scaling). Gas-menetelmässä 
tavoite asetellaan havaittavaan ja mitat-
tavaan muotoon, jolloin myös tavoitteen 
toteutumisen seuraaminen on helpompaa. 
Menetelmän käyttö vaatii jonkin verran har-
jaantumista ja kouluttautumista. Gas-me-
netelmästä löydät lisää tietoa esimerkiksi 
Gas-menetelmä käsikirjasta (Sukula & 
Vainiemi). 

Havainnointi

Nuoren osaamisesta voidaan kerätä tietoa työskentelyä seuraamalla ja havainno-
imalla. Havainnointia tehdään, jotta voidaan oppia ymmärtämään nuorta ja hänen 
tarpeitaan paremmin. Havainnoinnin avulla voidaan myös miettiä oikeata valmen-
nus- ja ohjausmenetelmää. Lisäksi havainnointi antaa tietoa siitä, mikä tukee nuorta 
työn teossa, työnhaussa tai esimerkiksi arjenhallinnan suunnittelussa. Havainnoin-
nilla saadaan välitöntä ja suoraa tietoa toiminnasta ja käyttäytymisestä. Se sopii 
menetelmäksi myös silloin, kun nuorella on esimerkiksi kielellisiä vaikeuksia tai kun 
halutaan saada selville sellaista tietoa, jota nuori ei halua tai pysty suoraan ker-
tomaan valmentajalle. Havaintoja voidaan tehdä muun muassa siitä, noudattaako 
nuori työaikoja, työskenteleekö hän pitkäjänteisesti, miten hän hallitsee koko-
naisuuksia, millaiset oman toiminnan ohjauksen taidot hänelle on, miten hän käsit-
tää syy-seuraussuhteita ja niiden merkityksiä, kykeneekö hän toimimaan ryhmässä 
ja minkälaista ohjausta tai tukea hän tarvitsee. Näiden asioiden perusteella voidaan 
lopulta arvioida myös hänen mahdollisuuksiaan työllistymiseen tai opiskeluun. 

Ryhmätoiminnan havainnoinnissa kannattaa kiinnittää huomiota nuoren motivaati-
oihin ja osaamiseen eri tilanteissa. Lisäksi kannattaa seurata nuoren käyttäytymistä, 
vireystilaa, tunteiden ilmaisua, puhetta ja sanatonta viestintää. Havainnoinnin pohjal-
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ta valmentaja sopeuttaa omaa ohjaustyyliään ja muokkaa suunnittelemaansa toi-
mintaa nuoren tai ryhmän tarpeiden mukaiseksi. Usein havainnointi ja ohjaustyylin 
muuttaminen tapahtuvat automaattisesti osana valmentajan ammattitaitoa. Joskus 
voi kuitenkin tulla eteen tilanteita, jolloin on hyväksi havainnoida myös tuen tarvetta 
tarkemmin. Havainnoinnista tulee tarkoituksen mukaisempaa, kun sille asetetaan 
jokin tietty tavoite ja tehdään suunnitelma, jonka mukaan toimitaan.

Työssäoppimisen aikana havainnoidaan nuoren työssä suoriutumista, läsnäoloa, 
käyttäytymistä ja näissä kehittymistä. Tämän perusteella pyritään tekemään 
johtopäätöksiä nuoren osaamisesta, tuen tarpeesta sekä tavasta oppia. Saatujen tie-
tojen perusteella valmentaja valitsee työskentelytavat vastaamaan nuoren tarpeita. 
Tarvittaessa ohjaaja perehdyttää myös työpaikkaohjaajaa nuoren tarpeet huomi-
oiden. Havainnointia voidaan käyttää myös erilaisten ongelmanratkaisutilanteiden 
tukena. 

Dokumentoinnin tavoitteena on koota havaintoja. Havainnointi tuottaa paljon infor-
maatiota, jonka muistaminen voi vaikeutua nopeastikin ajan mittaan. Jotta havaintoi-
hin voidaan palata myös myöhemmin, ne onkin kirjattava ylös saman tien. On hyvä 
ottaa huomioon, että havainnointi on aina subjektiivista. Myös valmentajan läsnäo-
lo, vuorovaikutus, ajatukset ja oletukset vaikuttavat ja tuovat omat merkityksensä 
tilanteisiin. Havainnoinnissa on tärkeää muistaa, että ylös kirjataan vain se, mitä on 
havaittu, eikä esimerkiksi arvauksia tai arvosteluja.

Itsearviointi

Arvioinnissa on keskeistä, että myös nuori arvioi itseään. Nuoren näkemys omasta 
tilanteestaan on välttämätöntä, kun halutaan tietää, mitkä asiat vaikuttavat hänen 
elämäänsä tai osallistumiseensa. Seuranta ja arviointi eivät voi olla vain ulkoinen 
prosessi, vaan nuorta osallistavaa ja kunnioittavaa yhteistyötä, jossa korostuu nuo-
ren oma kehittyminen.

Itsearviointi voi tapahtua erilaisten itsearviointilomakkeiden, arviointikeskustelun, 
työ- tai oppimispäiväkirjan avulla. 3kk-työhönvalmennuskurssilla nuoret kokosivat 

pienryhmävalmennuksen ajan 
portfolion tyyppistä oppimiskan-
siota. Työssäoppimisen aikana 
osalla oli käytössään työpäiväkir-
ja, johon tehtiin työseurantaa 
tai kirjattiin omia tuntemuksia 
työpäivistä. Molempia voi täyt-
tää kirjallisesti tai kuvallisesti.  
Tärkeintä on, että nuori pohtii 
omaa työskentelyään ja oppi-
mistaan. 
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Arviointiprosessi työssäoppimisen aikana

Työssäoppiminen voi ammatilliseen koulutukseen liittyvän työssäoppimisjakson 
lisäksi olla nuoren tilanteesta riippuen myös palkkatyösuhteessa tapahtuvaa tai 
työsuhdetta edeltävässä työkokeilussa tapahtuvaa oppimista. Työssäoppimisen  
aikana nuori saa käsitystä omista taidoistaan ja mahdollisesti myös selkeyttä ura-
valinnoilleen. Samalla valmentaja saa käsitystä nuoren konkreettisista taidoista, 
osaamisesta, vahvuuksista, haasteista ja kehittymisenkohteista työnantajalta saadun 
palautteen muodossa tai havainnoimalla nuoren työskentelyä työpaikalla. 
 
Alkukeskustelu

Työpaikkaan ja työpaikkaohjaajaan käydään tutustumassa ennen työssäoppimisen 
alkua. Työpaikkaohjaaja on nimetty henkilö työpaikalla, joka vastaa nuoren pereh-
dyttämisestä ja ohjauksesta työssäoppimisen ajan. Alkukeskustelun aikana työpai-
kkaohjaaja saa tarvittavaa tietoa nuoren tiedoista, taidoista ja valmiuksista. Nuori 
saa taas käsitystä työtehtävistä, työyhteisöstä ja odotuksista hänen työpanostaan 
kohtaan. Valmentaja auttaa työtehtävistä, työajoista, tuesta ja tavoitteista sopimi-
sessa hyödyntämällä aikaisempaa tuntemustaan nuoresta sekä tietoja työpaikasta ja 
työtehtävästä. Samalla hän voi selventää työpaikkaohjaajalle omaa rooliaan proses-
sissa. 

Väliarviointi 

Arviointia tehdään koko työskentelyjakson ajan. Valmentaja pitää säännöllisesti 
yhteyttä sekä nuoreen että työpaikkaohjaajaan ja pysyy kartalla kokonaistilantees-
ta. Nuorta tulee ohjata myös itsearviointiin esim. työpäiväkirjan avulla, jossa hän 
havainnoi osaamistaan ja kehittämistarpeitaan. Varsinaisen väliarviointikeskustelun 
tarkoituksena on kolmikantakeskusteluna (nuori, valmentaja, työpaikkaohjaaja) 
pohtia nuoren oppimisen prosessia tähän mennessä ja määritellä tavoitteita jatkoa 
ajatellen. Arviointi on kehittävää ja ohjaavaa, kun yhdessä pohditaan, mitä on jo 
opittu ja mitä pitäisi vielä oppia. 

Loppuarviointi

Loppuarviointi pidetään työssäoppimisjakson loppupuolella. Tilaisuudessa keskustel-
laan koko siihen astisen työskentelyn sujumisesta. Arvioinnin apuna voidaan käyttää 
lomaketta, mikä toimii tarvittaes-
sa myös tiedonsiirron välineenä. 
Arviointikeskustelu on hyvä aloittaa 
nuoren itsearvioinnilla ja kuulla sen 
jälkeen työpaikkaohjaajan näkemys. 
Valmentaja esittää näkemyksensä 
viimeisenä, ja tekee keskustelussa 
yhteenvetoa kaikkien näkemyksistä. 
Näin varmistetaan, ettei valmentaja 
ohjaa liikaa nuoren tai työpaikkao-
hjaajan näkemyksiä. 
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Työnantajat kiinnittävät yhä enemmän huomiota työnhakijan työelämävalmiuk-
siin. Yleisillä työelämävalmiuksilla tarkoitetaan niitä taitoja, joita työelämässä tar-
vitaan ammatillisten taitojen lisäksi. Näitä ovat muun muassa ajankäytön hallinta, 
suunnitelmallisuus, ongelmanratkaisuvalmiudet, itsenäinen työote, tiimityötaidot, 
stressinsietokyky, täsmällisyys, tunnollisuus, omien vahvuuksien, kehitystarpeiden 
ja kiinnostuksen kohteiden tunnistaminen sekä työelämän ja toimialan vaatimusten 
mukainen käyttäytyminen. 

Vaikka oppimisen ongelmat ovatkin usein pysyviä, tulee esteiden poistamiseksi 
tehdä riittävästi, ettei näin olisi. Oppimisvaikeudet ovat nimittäin vahvasti suhtees-
sa myös ympäristöön ja sen vaatimuksiin. Työolosuhteita huomioimalla ja muok-
kaamalla sekä työtehtäviä räätälöimällä sovitetaan työ ja työntekijä parhaalla mah-
dollisimmalla tavalla yhteen. Tässä kohtaa erityisesti valmentajan ammattitaito ja 
tuki ovat avainasemassa. Myös työnantaja hyötyy tästä toimintatavasta, sillä usein 
myös työn tehokkuus ja tuottavuus kasvavat.   

Työn ja työntekijän sovittamisen sekä työelämän pelisääntöjen opettelemisen 
lisäksi, lov-nuoren tarkkaavaisuutta, toiminnan ohjausta, sosiaalisten taitojen ja 
itsetuntemuksen kehittymistä voi myös tukea eri tavoin. Tuen ei tarvitse aina olla 
välttämättä intensiivistä, mutta riittävän pitkäkestoista ja johdonmukaista. Seuraa-
vaksi esitellään erilaisia tapoja tukea työelämävalmiuksien kehittymistä. Vinkkejä voi 
soveltaa niin ryhmä- kuin yksilöohjauksessa, työvalmennuksessa kuin työssäoppi-
misen ohjauksessakin. On kuitenkin muistettava, että valmentajan on huomioitava 
jokainen nuori omana yksilönään ja persoonanaan, nuoren elämäntilanne koko-
naisuudessaan ja siihen vaikuttavat ulkoiset tekijät, sekä kyky selviytyä muutostilan-
teissa. Ammattitaitoinen valmentaja mukauttaa toimintatapoja myös näiden asioid-
en mukaisesti. 

Ryhmävalmennus sosiaalisten taitojen ja itsetuntemuksen kehityksen 
tukena

Ryhmätoiminnalla tavoitetaan asioita, jotka eivät ole pelkässä yksilökontaktissa 
mahdollisia. Ryhmässä pääsee jakamaan kokemuksiaan vertaisten kanssa. He ym-
märtävät parhaiten, miten elämäntilanteen tai ongelman voi kokea. Toisilta saatu 
tuki ja ymmärrys sekä yhteenkuulumisen tunne ovat usein ryhmän parasta antia. 
Samalla ryhmätoiminta voi vahvistaa minuuden kehitystä ja tukea henkilökohtaista 
kasvua. Osallistujista voi olla myös helpottavaa huomata, ettei ryhmässä tarvitse 
pelätä sanoa asioita ääneen. Toisaalta ryhmäläiset hyötyvät myös erilaisuuden ha-
vainnoimisesta: ”ei minulla sentään ihan noin ole” tai ”en voisi ajatella noin”. Saman-
laisuuden ja erilaisuuden vuorottelun kautta syntyy suhteellisuutta omiin haasteisiin. 

Lov` learning - Työelämätaitojen oppimisen tukeminen
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Ryhmässä olosta voi muodostua nuorelle myös korjaava kokemus. Kun voi ilmaista 
itseään turvallisessa ilmapiirissä, tulee kuulluksi ja nähdyksi, itsetuntemus lisääntyy 
ja minäkuva vahvistuu. Sama on toki mahdollista yksilökontaktissa, mutta vaikutus 
voi olla hyvinkin voimaannuttava, kun jakaminen tapahtuu ryhmässä. Ryhmäto-
iminnalla voi olla myönteisiä vaikutuksia itseluottamuksen lisäksi myös rohkeuteen, 
kognitiivisten valmiuksien kohenemiseen ja ahdistuksen vähentymiseen. 

Parhaimmillaan ryhmätoiminta luo oppimisen iloa, positiivista kanssakäymistä ja 
tukee oppimisen prosessia. Koko ryhmä hyötyy yksilöiden erilaisista taidoista ja 
tiedoista, kun jäsenet selittävät toisilleen omia näkemyksiään, kuuntelevat toisten 
näkemyksiä ja ottavat niihin kantaa. Oppimiseen liittyvien onnistumisten ja selvi-
ytymiskeinojen jakaminen ryhmässä on tärkeää myös siksi, että kuulemalla tois-
ten kokemuksia tullaan tietoisemmiksi omista vahvuuksista. On myös selvää, ettei 
työelämässä voi valita työkavereitaan. On siis tultava toimeen erilaisten ihmisten 
kanssa. Ryhmässä myös vuorovaikutukseen tai sosiaalisiin tilanteisiin liittyvät ongel-
mat tulevat selkeämmin esiin kuin yksilötapaamisilla. Ohjattu ryhmämuotoinen 
työskentely tarjoaa otolliset olosuhteet näiden taitojen ja tilanteiden harjoitteluun. 

Ryhmätilanteissa valmentajan on hyvä huomioida osallistujien oppimiseen liittyvien 
valmiuksien erilaisuus. Valmentajalta edellytetään ryhmän ohjauksessa kannustavaa, 
aktiivista sekä empaattista työotetta. Samalla tulee myös huolehtia jokaisen tasav-
ertaisesta mahdollisuudesta osallistua ryhmän keskusteluun ja toimintaan. Osallis-
tujien oppimisvaikeudet on tarpeen ottaa huomioon ryhmässä. Työskentelemällä 
hitaasti ja huolellisesti, saadaan eniten aikaan onnistumisen kokemuksia. Keskitty-
misvaikeutta voi lievittää lisäämällä ryhmäläisten toiminnallisuutta ja osallistumisen 
mahdollisuuksia, jolloin kukaan ei passivoidu tai jää ulkopuolelle keskusteluista. Myös 
mitä pienempi ryhmä on, sitä helpompi nuorten on osallistua ryhmän työskentelyyn 
keskittyneesti. Hahmottamisen vaikeuksia taas otetaan huomioon ryhmätoimin-
nassa antamalla selkeitä ohjeita ja selkiyttämällä käsiteltäviä aiheita, ennen kaikkea 
rajaamalla informaatiota. Myös jännittäminen sosiaalisissa tilanteissa on tyypillistä 
erityisesti oppimisvaikeuksien yhteydessä. Ryhmätyöskentelyssä tämä tarkoittaa 
sitä, että ryhmän toimintakykyisyyden kannalta jännittämisen läsnäolo, luonnollisuus 
ja sen hyväksyttävyys tehdään alusta asti selväksi. Mahdollisuus jännittää ryhmässä 
tarvitsematta hävetä sitä, on tärkeä kokemus myös itsensä hyväksymisen kannalta.
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Työtaitojen oppimista todellisessa työympäristössä

Parhaiten työtaitoja opitaan käytännössä, todellisessa työympäristössä. Ryhmäto-
iminnan tapaan, myös työnteko itsessään voi olla hyvinkin voimaannuttavaa. Työssä 
voi kokea osallisuutta, onnistumisia ja merkitystä omalle panokselleen. Se antaa 
myös erilaista perspektiiviä, kun muut asiat tuntuvat junnaavan paikoillaan. Työ ja 
oppiminen ovat yksi tapa luoda myös motivaatiota.

Työssäoppimisen aikana nuori oppii erilaisia työtaitoja, ammatillisuutta sekä 
työskentelyä työyhteisön jäsenenä. Valmentajan lisäksi nuorella on hyvä olla ni-
metty työpaikkaohjaaja työpaikalta, joka vastaa perehdyttämisestä ja ohjauksesta 
työpaikalla. Valmentajan taas on varauduttava olemaan riittävästi sekä nuoren että 
työpaikkaohjaajan tukena työpaikkakäyntien tai muun yhteydenpidon muodossa 
erityisesti työn alussa perehdytyksessä, tavoitteiden asettelussa ja niiden työstämi-
seen liittyvissä kysymyksissä, sekä työaikoihin ja työtehtäviin liittyvissä muutoksissa. 
Valmentajan tehtävä on tukea myös työyhteisöä ja yritystä niin, jotta se voi tukea 
uutta työntekijää mahdollisimman hyvin sekä muokata tarvittaessa menettelyta-
pojaan erityistä tukea tarvitsevalle työntekijälle sopivammiksi. Valmentajan avulla 
myös perehdytysprosessi voi selkeytyä, mikä auttaa työyhteisöä myös jatkossa 
uusien työntekijöiden perehdytyksessä. 

Nuori, jolla on vähäiset työelämätaidot, ei välttämättä suoriudu työtehtävistä it-
senäisesti. Motivaatio ongelmien kanssa painivan nuoren toiminta taas on vähäistä, 
ellei motiivia herätetä. Valmentaja antaa tukea työpaikalle silloin, kun yrityksessä 
saatavilla oleva luontainen tuki ei riitä kattamaan nuoren tarpeita. Nuorta kan-
nustetaan ja valmennetaan työhön, niin motivaation kuin taitojenkin puolesta. Mo-
tivoinnin, yhdessä tekemisen ja riittävän ohjauksen kautta edetään kohti itsenäistä 
suorittamista. Työn ohella pidettävistä säännöllisistä vertaistapaamisista on myös 
hyötyä. Tapaamisissa voidaan käsitellä yhdessä työssä nousseita kysymyksiä, jakaa 
onnistumisia ja samalla keskustella myös työhyvinvointiin sekä tulevaisuuden suun-
nitteluun liittyvistä asioista.

Työssäoppimisen alussa nuori tarvitsee usein paljon tukea tutustuessaan uuteen 
työpaikkaan, ihmisiin ja työtehtäviin, jolloin myös valmentajan fyysinenkin läsnäo-
lo voi olla välttämätöntä. Työtehtävät saattavat alkuvaiheessa olla hyvinkin haas-
tavia, erityisesti jos nuori ei ole aiemmin tehnyt vastaavaa työtä. Työn tekemisen 
lisäksi nuoren tulisi samanaikaisesti sisäistää esim. työkalujen ja välineiden paikat, 
hahmottaa uudet tilat ja ihmiset, joiden kanssa työskennellään. Alussa nuori voi 
tehdä työvaiheita ja työtehtäviä yhdessä joko työpaikkaohjaajan ja/tai valmentajan 
avustuksella. Yhdessä tekeminen kehittää paitsi suoritusta, myös vuorovaikutus-
ta. Kun oppiminen etenee, myös tuen intensiivisyyttä vähennetään. Enää nuoren 
työntekoon ei osallistuta, vaan annetaan tukea ja neuvoa työvaiheen ja tehtävän 
loppuun saattamiseksi. Tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn lisääminen niin, et-
tei nuori enää ole riippuvainen ohjauksesta, vaan kykenee toimimaan itsenäisesti 
normaalin työnjohdon alaisuudessa. Itsenäisessä työskentelyssä varsinainen ohjaus 
vähenee lähes olemattomaksi. 
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Tukea tulisi olla tarvittaessa saatavilla aina, kun työntekijä tai työnantaja sitä tarvit-
see. Jatkuva tuki työpaikalle vaikuttaa kokemusten mukaan työpaikan säilyttämi-
seen. Lov-nuoren tuen tarve ei välttämättä lopu työpaikkaan ja sen toimintatapoi-
hin sopeutumisen jälkeen. Yhteys työpaikkaan ja nuoreen on hyvä säilyttää, mikä 
vähentää huomattavasti mahdollisia riitatilanteita. Tuen tulisi olla myös muutakin 
kuin vain kriisitilanteiden selvittämistä, kuten tukea nuoren kouluttautumiseen tai 
urakehitykseen.

Viimeistään sovitun työssäoppimisajan puolivälissä on hyvä käydä väliarviointikesk-
ustelua työharjoittelijan, työnantajan/työpaikkaohjaajan ja valmentajan välillä. Nuori 
saa samalla myös mahdollisuuden kuulla palautetta työpanoksestaan, sekä antaa 
palautetta niin työnantajalle kuin valmentajallekin. Säännöllisellä yhteydenpidolla 
voidaan myös ennaltaehkäistä varsinaisten ongelmien syntyä. Työssäoppimisen 
lopussa työpaikkaohjaajalta kannattaa pyytää kirjallinen palaute nuoren työssä suo-
riutumisesta työtodistuksen lisäksi.
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Työolosuhteet ja oppimisen tukeminen – Ideoita käytäntöön

Työolosuhteiden sekä oppimisympäristön huomiointi ja suunnittelu kannattaa er-
ityisesti pidemmällä aikavälillä. Lov-nuorten vahvuuksien ja osaamisen päästessä 
parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön, kuoriutuu heistä iso voimavara. Tässä kap-
paleessa huomiota kiinnitetään niihin perusasioihin, jotka tukevat ohjauksen onnis-
tumista ja nuoren oppimista.  Näitä vinkkejä voit hyödyntää oman ohjauksesi lisäksi 
esimerkiksi työpaikkaohjaajan perehdytyksessä tai nuorelle sopivia työtehtäviä 
miettiessä.

Oppimisen mahdollistaminen

•	 Tarkkaavuuden kohdentamista voi helpottaa minimoimalla häiritseviä ärsykkeitä 
ympäristöstä. Rauhoita tila ja poista ylimääräiset visuaaliset tai auditiiviset ärsyk-
keet. Toisaalta on myös hyvä muistaa, että täysin ärsykkeetönkään ympäristö ei 
edistä tarkkaavaisuutta. 

•	 Lyhyet tuokiot ovat usein tehokkaimpia. Jaa tehtävät pieniin, hyvin määriteltyihin 
osiin ja anna tieto järjestyksessä. Minimoi odotusaika ja maksimoi työskentelyai-
ka. Myös riittävä tauotus on tarkkaavuuden ylläpidon ehdoton edellytys. 

•	 Mallin ja esimerkkien antaminen mahdollistaa oppimisen ja parantaa myös 
mieleen palauttamista. Irrallinen tieto unohtuu helposti. Uusi tieto pitää ym-
märtää ja kytkeä johonkin aiemmin opittuun. 

•	 Esitä kysymyksiä asiasta, jota käsitellään. Näin huomio kiinnittyy olennaiseen ja 
nuori saa mahdollisuuden löytää itse vastauksia. Voit myös kokeilla väreillä koo-
daamista kiinnittääksesi nuoren huomion olennaisiin asioihin. Värejä on kuitenkin 
käytettävä maltillisesti, jotta ne eivät muodostu tarkkaavaisuutta hajottaviksi. 

•	 Opeta nuorelle muistia tukevia menetelmiä ja kannusta apuvälineiden käyttöön. 
Yksinkertaisimmillaan apuvälineet voivat olla kännykän kalenterimuistutuksia, 
herätyskello, muistilappuja. Myös mitä monipuolisemmin muistettavaa asiaa 
käsittelee, sitä paremmin se jää mieleen. Joskus jo tietoisen huomion kiinnit-
täminen muistamisprosessiin voi auttaa. 

•	 Anna ohjeita lyhyesti, selkokielellä ja positiivisella tavalla. 

•	 Nuoret tarvitsevat rohkaisevaa palautetta toiminnastaan. Vahvista toivottavaa 
toimintaa antamalla palautetta sopivissa kohdissa. Sanalliset vihjailut eivät ole 
tehokkaimpia keinoja antaa palautetta.

•	 Kun kyllästyminen alkaa uhata, voit kokeilla esittää toimintaa tehtäväksi eri tav-
alla. Rohkaise nuoria myös antamaan toisilleen ohjeita ja palautetta.  

•	 Muista huomioida nuoren kognitiivisten taitojen taso tehtävissä. Tehtävän kiin-
nostavuus ja mielekkyys ovat tärkeitä. 
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•	 Myös sopiva vireystila on tärkeä. Jos nuori on esim. väsynyt, ei keskittymin-
en onnistu toivotulla tavalla. Älä kiinnitä turhaa huomiota pieneen motoriseen 
liikehtimiseen. Se voi olla keino saada nostettua vireystasoa ja sitä kautta tukee 
keskittymistä. Anna mahdollisuuksia tarkoituksenmukaiseen liikkeeseen, kuten 
pienten asioiden hoitamiseen esim. ”hakisitko tuon tuolta” tai ”jaatko nämä tar-
vikkeet kaikille”. Toinen tapa parantaa vireystilaa on tehdä rentoutumisharjoitus, 
mikä lievittää myös jännitystä. 

•	 Toisinaan tarkkaavuuden kohdentamista esim. kuunnellessa auttaa se, että voi 
tehdä samaan aikaan jotakin käsillään. Toiset pitävät piirtämisestä, toiset hyp-
istelevät mielellään esimerkiksi stressipalloa. 

•	 Kokeile sosiaalisten tarinoiden hyödyntämistä. Sosiaalinen tarina on pedagogin-
en menetelmä, joka auttaa jäsentämään omaa ja muiden toimintaa eri tilanteis-
sa. Se tukee keskittymistä ja toimii tarvittaessa myös muistin apuvälineenä. So-
siaalinen tarina ohjaa sanoin ja kuvin ymmärtämään erilaisia sosiaalisia tilanteita, 
tulevia muutoksia tai toimintaohjeita. Menetelmän avulla hyödynnetään montaa 
aistikanavaa samanaikaisesti, mikä tukee oppimista. Lisätietoa menetelmästä 
löydät esim. Sosiaaliset kuvatarinat –teoksesta (Heikura-Pulkkinen & Kujanpää, 
2006). 

•	 Varmista, että kaikki toimijat (muut työntekijät, ohjaajat, läheiset) nuoren ver-
kostossa ymmärtävät oman roolinsa ja että itse ymmärrät selvästi oman roolisi 
nuoren tukijana. Säännöllisten verkostopalaverien ja yhteydenpidon avulla kaikki 
ovat tietoisempia rooliensa lisäksi myös nuoren kokonaistilanteesta. 

Itsenäinen työskentely 

•	 Rohkaise nuorta työskentelemään itsenäisesti aluksi lyhyitä aikoja. Itsetarkkailu 
ja -ohjaaminen kehittävät myös sisäistä kontrollia. 

•	 Tarkkaavaisuuden kesto määrittelee tehtävien keston.  

•	 Erityisen meluisissa tilanteissa pehmeä taustamusiikki voi rauhoittaa ja auttaa 
keskittymään. 

•	 Joskus voi olla tarpeen myös mahdollisuus omaan rauhalliseen, rajattuun 
työskentelytilaan itsenäisen työskentelyn mahdollistamiseksi. 

Siirtymätilanteet 

•	 Jos siirtymät esim. työtehtävästä tai paikasta toiseen ovat haasteellisia nuorelle, 
on niihin varattava riittävästi aikaa. Samalla niissä ohjatessa voi jo kertoa, mitä 
ollaan seuraavaksi menossa tekemään. Käytä kielellisiä tai visuaalisia vihjeitä 
kertomaan, että aikaa on muutama minuutti saada työ valmiiksi. 
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•	 Anna selvät ja tarkat ohjeet kuinka siirtyä seuraavaan toimintaan. Siirtymätilan-
teissa puhelinmuistutus, koodisana tms. merkki voi helpottaa esimerkiksi työte-
htävästä toiseen siirtymistä itsenäisesti. 

•	 Voit kokeilla myös sosiaalisia tarinoita helpottamaan siirtymätilanteita tai tulevia 
muutoksia. Voit aloittaa tarinan käsittelyn esim. ”Kirjoitin tämän sinulle”, ”Käy-
dään tilanne yhdessä etukäteen läpi”, ”Kerrataan tämä asia vielä”. 

•	 Päivärutiini on tärkeä. Jos nuorella on vaikeuksia siirtymätilanteissa, taipumusta 
myöhästelyyn ja unohteluun, sitäkin tärkeämpää voi olla päivän aikatauluttami¬-
nen tarkkoine kellonaikoineen. Joillakin visuaalinen lukujärjestys voi myös olla 
tarpeen, esim. jos. kirjoitettua tekstiä on vaikea hahmottaa. Tarjoa aktiivisesti 
tukea aikatauluttamiseen!

Värien käyttö 

•	 Jos käytät kirjallisia ohjeita tai tehtäviä, voit kokeilla korostaa väreillä tehtävien 
pääpiirteitä. Vältä värien lisäämistä ainoastaan parantaaksesi kiinnostavuutta, 
koska se voi hajottaa nuoren tarkkaavaisuuden vääriin asioihin. 

•	 Värikalvot ja -viivaimet helpottavat lukemista. Esim. mustan ja valkoisen kon-
trasti voi olla liian raju, jolloin lukiessa tulee helposti virheitä. Kirjallisia ohjeita voi 
myös koittaa tulostaa värilliselle paperille. 

Tarkkaavaisuuden parantaminen 

•	 Asian ollessa uusi, pidä materiaalin määrä pienenä ja vain tarvittava materiaali 
esillä. 

•	 Käytä puheessasi avainsanoja (kuten nuoren nimeä) parantaaksesi kuuntelemis-
ta. Puhu hitaalla, tasaisella tahdilla ja esitä tieto lyhyinä palasina pitäen taukoja 
välillä. Vältä pitkiä kuvauksia. 

•	 Pyydä nuorta kertaamaan ohjeet sinulle tai toiselle nuorelle. 

Sosiaalisen vuorovaikutuksen kehittäminen 

•	 Jos nuoren kertominen on sekavaa tai epäoleellista, ohjaa tällöin kerrontaa 
positiivisella äänelle esim. - Mistä olimmekaan puhumassa? - Mitä päätimme? - 
Taisimme jo puhua tästä? - Milloin tämä tapahtui? - Mitä? Missä? Milloin/Miten? 

•	 Anna positiivista palautetta huomatessasi tarkoituksenmukaista sosiaalista käyt-
täytymistä. järjestä toimintoja, joissa nuoret toimivat yhdessä auttaen toisiaan ja 
palkitse yhteistyöstä.  

•	
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”Sain apua tulevaisuuden  
suunnitteluun”
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Näin tuet haasteissa 
 

Jos nuorella on vaikeuksia...

... Aloittaa toiminta
•	 Tehtävänannon jälkeen, kertaa vielä tehtävät ja mistä aloitetaan. Varmista, 

että nuori on ymmärtänyt ohjeistuksen.
•	 Anna merkki työn aloittamisesta
•	 Esitä työ pieninä osatehtävinä
•	 Selitä työn tarkoitus
•	 Pyri lisäämään toiminnan itsenäistä aloittamista vähitellen esim. ohjeistamal-

la seuraavina päivinä samantyyppisiä tehtäviä kuin edeltävinä päivinä.
•	 Anna välitöntä palautetta ja rohkaisua 

... Pysyä tehtävässä
•	 Poista työympäristöstä häiritsevät tekijät
•	 Nuori on hyvä asettaa työskentelemään esim. työpaikkaohjaajan lähettyville, 

joka osaa auttaa häntä välittömästi
•	 Käytä värejä innostamaan yksinkertaista, toistavaa työtä
•	 Kannusta ja anna positiivista palautetta tehtävän edetessä
•	 Tue nuorta onnistumaan tehtävässä
•	 Tarjoa vaihtelua tehtävissä 

... Seurata ohjeita
•	 Anna lyhyitä, konkreettisia ohjeita
•	 Anna esimerkkejä (visuaalisia, auditiivisia, taktiilisia)
•	 Toista ohjeet loogisessa järjestyksessä
•	 Pyydä nuorta toistamaan ja selittämään ohjeet ennen aloittamista
•	 Anna aikaa ohjeen sisäistämiseen ja reagoimiseen
•	 Ryhmätilanteessa sijoita nuori toimimaan yhdessä sellaisen nuoren kanssa, 

joka ymmärtää annetut ohjeet

…Kuunnella
•	 Kokeile ohjeiden antamista toista havaintokanavaa huomioiden; taktiilisesti 

tai visuaalisesti
•	 Pyydä nuorta toistamaan ohjeet ääneen
•	 Vältä nopeaa puhetta
•	 Mainitse nuori nimeltä puhuteltaessa 

 ... Pysyä hiljaa
•	 Sanallisen muistutuksen lisäksi voit kokeilla osoittaa vihjettä muistuttaakse-

si nuorta olemaan keskeyttämättä toisen puhetta, esim. sana tai tietty ele, 
jonka merkityksen nuori tietää
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•	 Anna nuorelle mahdollisuuksia olla johtaja, esim. mahdollistamalla tilanteita 
joissa hän saa tehdä ehdotuksia ja antaa ohjeita muille.

•	 Järjestä tilaisuuksia, joissa nuorella on mahdollisuus kertoa omista kokemuk-
sistaan toisille 

…Keskittyä tehtäviin
•	 Tee työympäristöstä mahdollisimman rauhallinen ja vähävirikkeinen
•	 Pyri antamaan vaihtuvia työtehtäviä, vältä yksitoikkoisuutta
•	 Anna välitön palaute suoritetusta tehtävästä
•	 Ennakoi ja suunnittele tehtävät mahdollisuuksien mukaan etukäteen, tee 

tehtäväjärjestyksestä selkeä
•	 Salli tarvittaessa oman musiikin kuuntelu kuulokkeilla 

…Saattaa aloittamiaan tehtäviä loppuun
•	 Kysy nuorelta, miksi hän ei saanut tehtyä tehtävää loppuun
•	 Selvitä, koskeeko ongelma vain kyseessä olevaa tehtävää
•	 Tarkista, onko vaatimustaso kohdillaan
•	 Selkeytä tehtävänantoa ja auta osittamaan tehtäväkokonaisuuksia
•	 Auta järjestämään pieniä taukoja työn tai tehtävän lomaan
•	  Varmista, että nuori tietää milloin tehtävä on valmis, näytä valmis lopputulos

 ... Työskennellä itsenäisesti
•	 Valitse toimintoja, jotka vastaavat nuoren osaamistasoa
•	 Varmista, että nuori tietää, milloin tehtävä on saatettu loppuun
•	 Anna lyhyet, tarkat ohjeet
•	 Kannusta ja anna usein positiivista palautetta
•	 Vaihtele lyhyiden itsenäisten tehtävien ja avustettavien tehtävien kesken.
•	 Vaadi vähitellen yhä itsenäisempään työskentelyä ennen avun antamista
•	 Rohkaise nuorta sanoittamaan omaa toimintaansa, esim. ”mitä seuraavaksi 

pitikään tehdä”, ”mitä mietit / mitä teet nyt”
•	 Työpäivän strukturoiminen: näin nuori tietää, mitä häneltä odotetaan ja mitä 

hänen tulee seuraavaksi tehdä 

…Olla häiritsemättä muita
•	 Selvitä, mistä käytös johtuu. Kerratkaa yhteisiä pelisääntöjä
•	 Ohjaa nuori tarvittaessa tauolle
•	 Varmista vaatimustason sopivuus tehtävissä
•	 Tarkista työympäristö; onko virikkeitä liikaa? Onko ilmapiiri levoton? Rauhoita 

työskentelytila mahdollisuuksien mukaan
•	 Auta tauottamaan työtä riittävästi mielekkäällä tekemisellä, kuten tauko-

jumpalla
•	 Jos mahdollista, salli oman musiikin kuuntelu kuulokkeilla työn lomassa
•	 Jos nuori vaatii liikaa henkilökohtaista huomiota, rajaa huomionosoitukset 

esim. tiettyyn ajankohtaan tai palautteen antoon niissä kohdin, kun nuori 
tekee jotain oikein
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…Ottaa huomioon muita ja olla kontaktissa muiden kanssa
•	 Selvitä, viihtyykö nuori työyhteisössä tai ryhmässä, tunteeko hän itsensä 

tervetulleeksi ja hyväksytyksi
•	 Selvitä, miten nuori itse kokee kontaktin ottamisen tai vuorovaikutuksen 

merkityksen
•	 Keskustelkaa, miksi on tärkeää ottaa huomioon toisia työpaikalla tai ry-

hmässä. Kerro esimerkkejä tavallisimmista tavoista huomioida toisia (esim. 
tervehditään toisia, kun tavataan), hyödyntäkää sosiaalisia tarinoita tilanteid-
en läpikäynnissä

•	 Auta nuorta tilanteissa tarvittaessa ns. tulkkina, esim. selittämään käytök-
sestä johtuvia syitä

...Suunnitella omaa toimintaansa tai työtänsä
•	 Auta määrittelemään tehtävät selkeästi sekä tehtävien tavoitteet
•	 Anna tarvittaessa osatehtäviä, lyhyitä työtehtäviä tai vain yksi tehtävä ker-

rallaan
•	 Tehkää tehtävistä päiväjärjestys
•	 Käykää tehtävät ja tavoitteet selkeästi läpi sekä aikataulu työn tekemiseen
•	 Apuna voi käyttää esimerkiksi muistilistaa tai kuvia työvaiheista, mikä auttaa 

paremmin kokonaisuuden hahmottamisessa
•	 Anna välitön palaute, kun tehtävä tai sen osa on tehty 

...Ongelmanratkaisussa
•	 Varmista, että nuori tietää mitä olette tekemässä
•	 Näytä tai kuvaile nuorelle valmis tuotos ja kerro hänelle, mihin vaiheeseen 

hänen tekemänsä työ liittyy
•	 Keskustelkaa siitä, kauanko työskentelyyn voi käyttää aikaa
•	 Varmista, ovatko aikaan, suuntaan ja mittaamiseen liittyvät käsitteet hal-

linnassa (esim. ylihuomenna, oikea-vasen, desilitra)
•	 Anna riittävän selkeä ohje työn tekemiseen. Pyri antamaan ohje melutto-

massa ympäristössä
•	 Anna nuorelle mahdollisuus pohtia tehtävää itse ja kysyä tarvittaessa tarken-

nuksia 

…Yksityiskohtien huomaamisessa ja huolellisuudessa
•	 Yksinkertaista ohjeita sekä jaa tehtäväohjeet osiin
•	 Korosta tärkeitä asioita
•	 Keskustele työn tuloksesta ja työn huolellisesta jäljestä jokaisen työvaiheen 

välillä
•	 Kerro tai näytä, miksi yksityiskohdat ja huolellisuus ovat tärkeitä työn teossa 

tai työjäljessä
•	 Näytä valmis malli lopputuloksesta
•	 Anna välitöntä palautetta, kun tehtävä tai sen osa on tehty
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…Toimia oma-aloitteisesti
•	 Anna nuorelle aikaa suunnitella työtään ja pyydä häntä kertomaan, kuinka 

aikoisi työn tehdä
•	 Pyydä kertomaan, mistä hakisi apua, jos tehtävän tekemisessä tulee ongel-

mia
•	 Kerro mitkä ovat sellaisia tehtäviä, joihin voi itsenäisesti ryhtyä silloin, kun ns. 

tyhjä hetki tulee päivän aikana vastaan. Auta tarvittaessa myös listaamaan 
näitä tehtäviä esim. paperille, johon nuori voi palata tarvittaessa uudestaan 
näitä hetkiä kohdatessa.

•	 Kannusta nuorta ideoimaan ja perustelemaan esittämiään ehdotuksia

 ... Seurata yhteisiä sääntöjä tai toimia niiden mukaisesti
•	 Laita säännöt näkyviin, jotta niihin voi palata aina tarvittaessa. Säännöt voi 

myös kuvittaa esim. valokuvin, jos nuoren on hankala hahmottaa kirjoitettua 
tekstiä.

•	 Tee säännöistä yksinkertaiset
•	 Ole johdonmukainen odotuksissasi ja seurauksissa sääntöjen rikkomisesta
•	 Jos nuori myöhästelee, ota asia puheeksi välittömästi ja pohtikaa ratkaisuja 

siihen, miten ehtisi ajoissa
•	 Nuoren ollessa työpaikalla varmista, että nuori ymmärtää edustavansa 

työnantajaa ja että tilat ja materiaalit ovat työnantajan omaisuutta. Tästä 
syystä on tärkeää, miten hän esim. vastaa asiakkaiden tiedusteluihin ja mit-
en materiaaleja ja raaka-aineita käytetään taloudellisesti. 

•	 Osallista nuoria sääntöjen määrittelyyn ja pohdintaan ryhmätoiminnassa. 
Anna nuorille lista yhdessä sovituista säännöistä. Voit pyytää vielä allekirjoit-
tamaan ne, mikä vahvistaa sitoutumista.

 ... Muistamisessa
•	 Jos nuori unohtelee usein esim. tavaroita ja esineitä, mainitse asiasta. Var-

mista, että nuori ymmärtää asian tärkeyden.
•	 Pilko laajat asiakokonaisuudet osiin ja anna nuoren harjoitella niitä osa kerral-

laan
•	 Anna nuorelle suullisia ohjeita vähän kerrallaan. Pyydä nuorta myös toista-

maan annettuja ohjeita 
•	 Siirtykää uusiin asioihin vasta, kun edellinen on opittu
•	 Käytä sanojen rytmitystä, asiaan liittyviä mielikuvia jne. tehostamaan muis-

tamista. Tavaroiden paikkojen muistamista taas voi auttaa paikkojen merkit-
seminen kuvin.

•	 Palatkaa tiettyihin työrutiineihin ja niiden kertaamiseen aika-ajoin. Näin 
vältetään tärkeiden asioiden unohtuminen.

•	 Koodaa värein tärkeät yksityiskohdat
•	 Sopikaa rutiineista, esim. tavaroiden palautus heti työtehtävän jälkeen, 

muistilistan käyttö tai ilmoitus valmentajalle tai työpaikkaohjaajalle tehtävän 
suorittamisesta
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…Motivoitua tai pitää yllä motivaatiota
•	 Nuori, joka ei suoriudu tehtävistään tai jopa kieltäytyy niistä, ei välttämät-

tä ole välinpitämätön tai työtä vieroksuva, vaan häneltä vain puuttuu kyky 
luottaa omiin taitoihinsa ja hän saattaa pelätä epäonnistumista. Auta nuorta 
löytämään ja tunnistamaan omia vahvuuksiaan sekä kiinnostuksen kohteita 
ja kehittämään siihen liittyviä taitoja. Oppimisvaikeuksien kanssa hyvin pär 
jäävät ovat usein hyvin motivoituneita. 

•	 Auta nuorta asettamaan tavoitteita tulevaisuuden ja oman uran suhteen. 
Isompia tavoitteita edeltää pienemmät välitavoitteet. Auta asettamaan tav-
oitteista sopivan kokoisia ja huomaamaan edistymistä. 

•	 Hyödynnä vertaistukea ja positiivisia roolimalleja. Esimerkiksi muiden sa-
massa tilanteessa olevien kuuleminen voi auttaa. 

•	 Nuori saattaa tarvita paljonkin rohkaisua uskaltaakseen kokeilla uusia asioita 
ja osatakseen kiinnostua niistä. Anna myönteistä palautetta yrittämisestä ja 
innostumisesta, auta huomaamaan pieniäkin onnistumisia.  

•	 Nuoren kanssa jolla on vaikeuksia motivaation liittyen, on tärkeää käydä 
myös läpi mitä hyötyä esim. opiskelusta, ryhmätoiminnasta tai työnteosta 
on. Asioiden kytkeytyminen omaan elämänpiiriin ja arkeen lisää motivaati-
ota. Auta nuorta kytkemään pienempiä asioita laajempiin kokonaisuuksiin. 
Aikuisemmat taas voivat kokea tärkeänä oman elämänkokemuksen hyödyn-
tämisen. Lisäksi nuoren kanssa voi keskustella, mihin suuntaan hän voi vielä 
kehittyä ja mitä hyvää osallistumisesta ja uuden oppimisesta seuraa. 

•	 Nuorilla, jotka ovat olleet useissa työkokeiluissa, ryhmätoiminnoissa ja palk-
attomissa työharjoitteluissa kiinnittymättä työelämään pidempi aikaisesti, on 
usko omiin kykyihin työllistyä saattanut laskea huomattavasti. Tällöin tulee 
tunnistaa, mitä nuori ajattelee omasta työllistymisestään. Motivoituminen on 
suoraan yhteydessä siihen, miten todennäköiseksi arvioi tavoitteen saavut-
tamisen. Lisäksi tulee rohkaista nuorta muuttamaan tarvittaessa vanhoja 
toimintatapoja ja vahvistamaan uutta toimintakykyä.  

•	 Minäpystyvyys ja ammatillisuus kasvaa, jos ilmapiiri on positiivinen ja kan-
nustava. Työpaikan ilmapiirillä on suuri merkitys siihen, miten nuori tulee 
suhtautumaan uuteen työhön ja työpaikkaan. Minäpystyvyyttä voi rakentaa 
myös muistuttamalla, mistä nuori on jo selvinnyt ja mitä voimavaroja hänellä 
on. 

•	 Motivaatio puutteen taustalla voi olla myös hankala elämäntilanne tai vai-
keudet arjen muiden toimintojen sujuvuudessa. Arkielämässä voi olla tapah-
tumia, jotka hankaloittavat sen sujumista ja muihin asioihin keskittymistä. 
On tärkeää selvittää arkielämään ja elämänhallintaan liittyvät seikat ja niiden 
mahdolliset vaikutukset työskentelymotivaatioon. Tarvittaessa autetaan 
nuorta saamaan riittävät tukipalvelut arjen sujumisen tueksi.
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…Pitää huolta jaksamisestaan tai hyvinvoinnistaan
•	 Ohjaa pitämään riittävästi taukoja ja huolehtimaan hyvinvoinnista
•	 Opeta rentoutumista, miettikää yhdessä rentouttavaa ja palauttavaa 

tekemistä sekä tukikeinoja jaksamisen ongelmiin
•	 Pyydä nuorta kirjaamaan ylös huolenaiheita. Käykää niitä yhdessä läpi ja 

etsikää ongelmiin ratkaisuja.

…Asettaa itselleen realistisia tavoitteita
•	 Nuori ei itse aina tunnista tai halua myöntää sitä, missä kaikissa asioissa 

omat vaikeudet ilmenevät. Tästä syystä tavoitteet ja käsitykset omista kyvy-
istä ovat epärealistisia; liian korkeita tai liian alhaisia. 

•	 Kun nuorella on taipumusta luovuttaa jo etukäteen ennen kuin lähtee edes 
yrittämään, kannusta sitkeyteen. Kerro rohkaisevia tarinoita tosielämästä. 
Oppimista ja taitojen harjaantumista tapahtuu niissäkin asioissa, jotka tuntu-
vat vaikeilta. Auta erilaisten selviytymiskeinojen löytämisessä. Miettikää tai 
kokeilkaa, miten vahvuuksia voisi hyödyntää vaikeiden asioiden oppimisessa 
tai millaisilla muilla apukeinoilla vaikeuksia voitetaan. 

•	 Kun nuoren tavoitteet ovat liian korkealla, voit selkeästi sanoa esim. ”tässä 
työssä vaaditaan sitä ja sitä” ja että ”niiden taitojen oppiminen tulee vaati-
maan kovaa työtä ja tietynlaista koulutusta”. Varo kuitenkin lannistamista. 
Älä sano esim. ”et tule koskaan selviytymään tästä”. Pyri löytämään nuoren 
kyvyiille sopivia vaihtoehtoja. Oikean suuntaisilla tehtävävalinnoilla nuori 
oppii pikkuhiljaa itsekin tunnistamaan omia rajojaan.
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”Pienryhmävalmennus oli hyvää kertausta työelämään. 
Minulla oli jo heti alusta hyvä asenne ja motivaatio 

kohdallaan, halusin töihin.”




