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Oppimisvaikeudet työpaikalla?
Jotta oppimisvaikeudet eivät muodostu esteeksi työn muutoksessa selviytymiselle, on tärkeää
tunnistaa, ottaa puheeksi tarpeet ja löytää toimivia ratkaisuja, jotka palvelevat niin työntekijää,
työnantajaa kuin koko työyhteisöä. Oppimisvaikeus voi esiintyä työpaikalla yksittäisessä
työvaiheessa niin sanottuna lokaalivaikeutena, esimerkiksi hitaana lukemisena, kirjoittamisen
vaikeutena tai toistuvana virheenä. Se voi näkyä työtehtävän välttelynä.
Työ sujuvaksi! -materiaali tarjoaa välineitä ja vinkkejä, miten mm. erilaiset hyötysovellukset ja
selkeät työohjeet sujuvoittavat työtä! Muun muassa Väinö Paunu Oy, SOL Palvelut Oy ja DHL
Supply Chain ovat löytäneet hyviä tapoja tukea uuden oppimista työn muutoksessa.
Työ sujuvaksi! -materiaalin julkistamistilaisuus 13.12.2018 klo 9.00 – 13.30 Helsingissä,
Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, 00530 Helsinki.
Työ sujuvaksi! -materiaali kokoaa yhteen tietoa ja niin työn johdon, esimiesten kuin työntekijöiden
kokemuksia siitä, miten oppimisvaikeudet näkyvät ja vaikuttavat työssä sekä vinkkejä keinoista ja
hyötysovelluksista tukea aikuisten perustaitoja ja oppimisvaikeuksien kanssa selviämistä työssä.
Mukana olleissa yrityksissä ja työyhteisöissä tieto aikuisten oppimisvaikeuksista ja niiden
vaikutuksista erilaisissa työtehtävissä on lisännyt halua löytää toimivia ratkaisuja edistää työn
sujuvuutta, työhyvinvointia ja siten myös työn tuottavuutta.
Työnantajat ovat yhteistyössä luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa arvioineet
omilla työpaikoillaan, millaiset sovellukset ja välineet parhaiten edistävät työn sujuvuutta ja
työhyvinvointia, ja tehneet soveltuvia hankintoja sen pohjalta.
Myös työhyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta ollaan ydinasioiden äärellä. ”Kaikkien
työntekijöiden tulisi päästä toteuttamaan oma potentiaalinsa työelämässä, tuomaan oma
osaaminen ja ideat työn kehittämiseen”, kertoo hankepäällikkö Mervi Ylitalo Työväen
Sivistysliitosta.
Julkistamistilaisuuden jälkeen Työ sujuvaksi! -materiaali on avoimessa jakelussa osoitteessa

http://oppiva.tyoelamanverkko-opisto.fi/ . Materiaaliin voi tutustua jo nyt.

Työ sujuvaksi! -materiaali on tuotettu ESR-rahoitteisessa hankkeessa Oppimisvaikeuksista työpaikan
osaamisvalmiuksiin, OPPI-VA. Toteuttajina ovat Työväen Sivistysliitto TSL, Tampereen yliopiston
Työelämän kehittämiskeskus, Erilaisten oppijoiden liitto, Murikka-opisto ja Kansan Sivistystyön Liitto
KSL. Hankkeeseen osallistui useita yrityksiä ja työorganisaatioita, mm. SOL Palvelut Oy, EteläHämeen Marttapalvelut Oy, Fazer Makeiset ja Leipomo, Fazer Food Services, Kiinteistöpalvelu
Kariniemi Oy, Kyrel Oy, Silta-Valmennus, SOL Palvelut Oy, Väinö Paunu Oy, Orkla Foods.
Ammattiliitoista mukana olivat SAK, PAM, AKT, SEL.
Lisätietoa: Työväen Sivistysliitto hankekeskuksen päällikkö Mervi Ylitalo, mervi.ylitalo@tsl.fi,
044 512 2062

