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40.000 
kadonnutta 
nuorta

34.000 € per 
vuosi/kadonnut 
nuori

1.200.000 € per 
kadonnut 
elinkaari

”Heitä ei löydy 

opiskelemasta,

ei löydy työpaikoilta, 

ei löydy 

asevelvollisten 

joukosta. 

Missä he ovat?”

-Raimo Sailas



Reititin
-saumaton, 
yksilöllinen 
palveluketju

Täältä töihin!
Täältä 
opintoihin! 
-kaveria ei 
jätetä.

Kustannus 
yhteiskunnalle
3200 - 5200,-/ 
reititetty 
henkilö

Reititin - Täältä töihin!

Työkokeilu: 

Työhön-

valmentaja
Opinnot

Asian-

tuntija-

palvelut: 

Erityis-

opettaja, 

psykologi

Kartoitus: 

työ-/

työhön 

valmentaja

Ensitapaa-

minen:

Palvelu-

ohjaaja

Sijoittu-

minen

yhteis-

kuntaan

Työpaikka

Monimuo-

toinen 

palveluun 

ohjautu-

minen

-Yksilö keskiössä

-Aidot toimintaympäristöt
-Erinomaiset työnantajayhteydet



Esteitä poistamassa

Palvelu-

ohjaaja. 

Opinto-

ohjaaja.

Sosiaali-

työntekijä.

Psykologi. 

Toiminta-

terapeutti. 

Lääkäri.

Työ-/

työhön-

valmentaja.

Tulkki.

Ammatillisen 

koulutuksen 

ohjaaja.

Erityis-

opetuksen 

vastuu-

opettaja. 

Ammatin 

opettaja.

TYÖ

Palvelu-

kehitys 

TE-hallinnon

ja 

kuntien 

kanssa

start



StudioPro – 100 reititettyä                                

35% (35 hlö) 
työelämään

35% (35 hlö) 

opiskelemaan

Verotulot / hlö
-8.500 €/v
-255.000 €/30v

Töihin 70% = 25 hlö
Työttömyys 20% = 6 hlö
Jatko-opinnot 10% = 4 hlö

100

Reiti-

tettyä

30% (30 hlö) muu palveluohjaus (23) tai keskeytys (7)

Vuotuinen 
säästö 

yhteiskunnalle

2,2 – 2,4 M€

(100 reititettyä)



KUUMA-kunta: 699 kadonnutta nuorta = 23,7 M€/v

35% (245 hlö) 
työelämään

35% (245 hlö) 
opiskelemaan

Verotulot / hlö
-8.500 €/v
-340.000 €/40v

Töihin 70% = 172 hlö
Työttömyys 20% = 49 hlö
Jatko-opinnot 10% = 24 hlö

699

KA-

DON-

NUT-

TA

30% (210 hlö) muu palveluohjaus (161) tai keskeytys (49)

Vuotuinen 

säästö 

KUUMA-

kunnalle

16,6 M€

(490 reititettyä)





Miika Keijonen 050-409 1506 miika.keijonen@ortonpro.fi 

Montako nuorta sinun kunnastasi reititetään?
Koska aloitetaan ?

Reititystä vuodesta 

1940.

Koto-SIB 

palvelutuottaja 

2017-2019.

2010-luvulla 70% 

sijoittunut 

töihin/opintoihin.

Mustijoen perusturva



Miksi Invalidisäätiön 
OrtonPro?



Miksi Invalidisäätiön OrtonPro?

• Vahva työnantajaverkosta
• 2500+ aktiivista työnantajaa

• Vuosikymmenien aikana rakennettu, jatkuvasti kasvava verkosto

• Laaja ammatillinen syväosaaminen 
• OMAT ohjaajat, valmentajat, opettajat,  sosiaalityöntekijät, terapeutit, psykologit, lääkärit…

• Muutamia menestystarinoita
• Sokea kokki vakituiseen työsuhteeseen

• Pysyvältä työkyvyttömyyseläkkeeltä työnjohtajaksi

• Kuntoutustuelta kiinteistönhoitajaksi

• Työnantajapalaute: ”Koskaan ei ole tupakkapaikka näyttänyt näin siistiltä.”


