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Työuran pidentämiskeskusteluissa on myönteisesti noussut esiin
ennenaikaisen työkyvyttömyyseläkkeelle joutumisen ehkäisy. Pohdin-
toihin tulisi vakavasti ottaa mukaan myös työkyvyttömyyseläkkeellä
olevien henkilöiden työhön palaaminen. Kyseessä olisi varsin merkit-
tävä työvoimapotentiaali, 20 000 - 30 000 työelämään takaisin halua-
vaa ihmistä.

Työkyvyttömyyseläkkeeltä työhön palaavien tai muulta sosiaali-
turvalta työmarkkinoille ensi kertaa pyrkivien ihmisten yksilöllisiä tu-
kimenetelmiä on kehitetty paljon eri hankkeissa. Toimivien keinojen
ja hyvien käytäntöjen käyttöönotto etenee kuitenkin tuskastuttavan
hitaasti valtakunnallisesti.

Hyvä esimerkki yksilöllisistä tukimenetelmistä on työhönvalmen-
tajan toiminta. Työhönvalmennusta on sovellettu monella eri sektoril-
la varmistamaan kuntoutumisen tai työmarkkinoille johtavien eri toi-
menpiteiden nivelvaiheiden onnistuminen. Menetelmä tiedetään ja
tunnetaan jo laajalti. Palvelun tasa-arvoinen saatavuus alueellisesti on
kuitenkin yhä edelleen heikko tai sen sovelluksesta on riisuttu tulok-
sellisuuden edellytykset.

Työterveyshuolto haastetaan nyt aktiivisempiin toimiin ja vaikut-
tamiseen työpaikoilla, jotta työurat pitenisivät. Työvalmentajilla on
sellaista erityisasiantuntemusta, joka pitäisi saada työterveyshuollon
käyttöön. Työvalmentajan tietotaito auttaa työntekijää, esimiestä ja
työyhteisöä tarpeellisiin sopeutuksiin. On jo esimerkkejä siitä, että
suuryritys on osaksi työkykyjohtamistaan palkannut sisäisen työhön-
valmentajan. Pienillä yrityksillä ei ole tähän mahdollisuutta. Työhön-
valmentajien palkkaaminen työterveyshuoltoon mahdollistaisi asian-
tuntija-avun tasapuolisesti kaikille yrityksille.

Myös osa-aikainen työ muodostaa pitkällä aikavälillä merkittävän
työpanoksen työmarkkinoille.  Osa-aikainen työssäkäynti voi olla mo-
nelle vammaiselle tai pitkäaikaissairastuneelle ihmisille elämänmittai-
nen työura. OECD:n asiantuntijat kehottivatkin jo
viime vuoden raportissaan Suomea kehittämään
eläkejärjestelmiä niin, että ne paremmin tuki-
sivat osa-aikaista työssäkäyntiä. Samalla
OECD kehotti kohentamaan vajaakuntoisten
ja vammaisten asemaa työvoimapalveluiden
asiakkaina. Työhallinnon uudistuksista olem-
me kuitenkin kuulleet uhkakuvia palvelujen
vähenemisestä.

Työelämään pyrkivien nuorten vam-
maisten pitää saada mahdollisuuksia kar-
tuttaa työelämäkokemustaan opintojen
aikana. Kesätyön löytäminen on aina ol-
lut kiven takana. Nyt on ensimmäistä
kertaa käynnistetty Kesätyö kaikille -
kampanja yhteistyössä VATES-säätiön ja
Vammaisfoorumin työllisyysryhmän
kanssa. Toivottavasti kampanjaan saa-
daan mukaan monia työnantajia mukaan.
Se edistäisi nuorten vammaisten työuran
alkuun pääsemistä.

Marjatta Varanka
toimitusjohtaja
marjatta.varanka@vates.fi
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Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatri-
sen yhdistyksen työhönvalmennusyk-
sikkö Tähtiportin perustehtävänä on
tarjota ammatillista kuntoutusta ja
työhönvalmennusta työikäisille mie-
lenterveyskuntoutujille. Vastaava oh-
jaaja Sinikka Viljanmaa, työvalmentaja
Jani Latvala ja kuntoutusohjaaja Tan-
ja Perälä toimivat Tähtiportissa mo-
niammatillisena tiiminä, jossa jokaisel-
la on oma toimenkuvansa.

- Minä vastaan tiimin toiminnas-
ta ja teen Kelan kuntoutujille kuntou-
tussuunnitelmia, kertoo Sinikka Vil-
janmaa.

Tanja Perälän asiakkaat ovat työ-
hönvalmennuksessa oman kotikun-
tansa kustantamana. Jani Latvalan toi-
menkuvaan puolestaan kuuluu kun-
touttava työtoiminta ja Kelan kuntou-
tuksessa olevien kuntoutujien tukemi-
nen avoimille työmarkkinoille siirty-
misessä. Hän hoitaa myös työnanta-
jayhteyksiä, jossa tärkeänä linkkinä on

Tähtiportissa sparrataan
työelämään
Työhönvalmennusyksikkö
Tähtiportissa seitsemänhenki-
nen tiimi huolehtii asiakkaiden
valmentamisesta ja kuntoutta-
misesta kohti työelämää.
Osa tiimistä tutustui ja kertasi
ratkaisukeskeistä toimintamallia
VATESin koulutuksessa.
- Oli positiivista huomata, että
tutuilla asioilla, joita työksem-
me teemme, on nimi, Jani
Latvala, Tanja Perälä ja Sinikka
Viljanmaa sanovat kertoessaan
tiiminsä työstä.

Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatri-
sen yhdistyksen sosiaalinen yritys
Woodfox.

Tähtiportin koko tiimi osallistui
VATES-säätiön Ratkaisukeskeisyys
työhönvalmennuksessa -koulutukseen
helmikuussa. Viljanmaalle ratkaisu-
keskeinen ajattelumalli on ennestään
tuttu. Hän on kouluttautunut erityis-
tason ratkaisukeskeiseksi psykotera-
peutiksi psykiatrisen sairaanhoitaja-
koulutuksen lisäksi.

Psykiatrinen sairaanhoitaja Jani
Latvala ja sosionomiksi kouluttautu-
nut Tanja Perälä tutustuivat ratkaisu-
keskeisen toimintamallin teoriaan en-
simmäistä kertaa.

- Asiakkaan voimavarojen etsimi-
nen ja arjen kuunteleminen on juuri
sitä, mitä työksemme teemme. Kou-
lutuksen edetessä oli positiivista huo-
mata, että tutuilla asioilla on nimi, he
kertovat.

Jani Latvala, Sinikka Viljanmaa ja Tanja Perälä
ovat osa moniammatillista tiimiä, jonka koko-
naispanos on tärkeä kuntoutujan ohjaamisessa
ja tilanteen arvioinnissa.

Ratkaisukeskeinen työote
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Työminän etsimistä

 Sopivan kuntoutusmuodon va-
linnassa kuntoutussuunnittelulla
on prosessin aikana tärkeä osuus.
Sinikka Viljanmaa toteaa, että asiak-
kaan kuntoutusprosessi on yksi-
löllinen.

- Kuntoutussuunnittelussa huomaan
usein, että työminän vahvistaminen kun-
toutujan kokemusten takaa kestää jos-
kus kauankin.

Työhönvalmennusprosessi Tähti-
portissa kestää tavallisimmillaan vuodes-
ta kahteen. Usein kuntoutuminen kohti
työelämää alkaa työhönvalmennuksessa.

- Työhönvalmennuksessa haetaan
pohjaa työelämän rytmiin, kun sairaus
on tuonut mukanaan rajoituksia tai elä-
mä tuntuu ahdistavalta. Taustalla on
usein sosiaalisten tilanteiden pelkoa,
Tanja Perälä kertoo.

Asiakas keskiössä

Jo asiakkaan tutustumiskäynnillä alkaa
muotoutua kuva hänen tilanteestaan.

- Lopulta oikeanlainen ja sopiva
tapa lähestyä asiakkaan tilannetta löytyy
pikkuhiljaa kokeilemalla. On otettava
huomioon, että asiakkaan vointi saattaa
vaihdella, kuntoutustiimiläiset kuvaile-
vat arkipäivää.

Aluksi asiakas voi tulla Tähtiport-
tiin parina päivänä viikossa. Työaikaa ja
aktiivisuutta kasvatetaan asiakkaan ta-
voitteiden ja jaksamisen mukaan.

 - Työhönvalmennuksessa käydään
läpi työpaikan pelisääntöjä ja etsitään
halua tehdä töitä joka päivä, Latvala to-
teaa.

Ratkaisukeskeinen työote näkyy sii-
nä, että korostetaan kuntoutujan omaa
aktiivisuutta.

- Kuntoutujalla ei välttämättä meil-
le tullessaan ole selkeää tavoitetta tai
käsitystä siitä, millaiset mahdollisuudet
hänellä on työllistyä. Siksi kuntoutus-
prosessi on tiivis ajanjakso, jossa ihmi-
sen tilanne kokonaisuudessaan on huo-
mioitava. Kuntoutuminen tapahtuu ih-
misessä itsessään ja hänen omissa ajatuk-
sissaan. Me työntekijät toimimme siinä
tilanteessa sparraajina, Viljanmaa sanoo.

 Työhönvalmentajien kannustus- ja
sparraustaitoja harjoitettiin myös Ratkai-
sukeskeisyys työhönvalmennuksessa -
kurssilla. Tähtiportin tiimi koki palaut-
teen ja positiivisten asioiden esiinnosta-
misen tarpeelliseksi.

- On koettu, että joskus toivo saat-
taa olla koetuksella. Kuntoutusvaihees-
sa sitä voi sokeutua omille vahvuuksille.

Ratkaisujen hakemista

Asiakkuus Tähtiportin työhönvalmen-
nukseen syntyy, kun kotikunta, työvoi-
mahallinto tai Kela tarjoaa palveluun
maksusitoumuksen. Valmennuksen kes-
to riippuu paitsi asiakkaan tarpeesta
usein myös maksajatahosta.

- Koska työminä on asiakkailta
usein hukassa täytyy tehdä selväksi, että
emme ole hoitava taho. Työelämään siir-
tyminen pysyy tavoitteena melko hyvin.

On harvinaista, että työhönvalmennuk-
sessamme haetaan muunlaista ratkaisua.
Silti pysyvä eläköityminen saattaa joi-
denkin asiakkaiden kohdalla olla hyvä
vaihtoehto.

Työvalmentajan ohjattavaksi kun-
toutuja siirtyy, kun on aika miettiä työ-
harjoittelua.

- Minun työni asiakkaan kanssa ta-
pahtuu pääasiassa kolmen viimeisen val-
mennuskuukauden aikana, kun  on ajan-
kohtaista avoimille työmarkkinoille siir-
tyminen ja siirtymävaiheessa tukeminen.
Tähtiportista on toki mahdollista siirtyä
työelämään jo aiemmassakin vaiheessa,
jos kuntoutujan eväät riittävät, Latvala
kannustaa.

Toisinaan kuntoutujan elämässä
tulee takapakkia ja suunnitelmien mu-
kaan eteneminen ei tunnu onnistuvan.
Kuntoutustiimiltä löytyy nippu sopivia
kysymyksiä hankalien päivien varalle.

- Silloin mietimme asiakkaan kans-
sa sitä, millainen on hyvä lopputulos.
Toisaalta pohdimme koko prosessin
ajan, milloin on oikea tai sopiva aika
työllistyä. Huomasimme, että näitä ky-
symyksiä käytetään usein ratkaisukeskei-
sessä työotteessa.

Teksti: Outi Lindroos
Kuvat: Juha Harju

Jouni Toivonen on työelämävalmennuksessa Tähtiportissa.

“Kuntoutuminen
tapahtuu ihmisessä
itsessään ja hänen
omissa ajatuksissaan.
Me työntekijät
toimimme siinä
tilanteessa
sparraajina.”
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Ratkaisukeskeisyys on tulevaisuuteen
suuntautunut ja käytännöllinen tapa lä-
hestyä asioita. Se poikkeaa perinteises-
tä ongelma- ja häiriökeskeisestä autta-
miskäytännöstä siten, että ongelmien si-
jasta huomion keskipiste on ihmisten
muutostoiveissa tai  tavoitteissa. Keskus-
telu asiakkaiden kanssa on voimakkaasti
tulevaisuussuuntautunutta.

Terapeuttisten keskustelujen paino-
piste oli 1970 - 80 -luvuilla lähinnä men-
neisyydessä tapahtuneissa asioissa. Ny-
kyään pohdimme menneiden ongelmi-
en sijaan sitä, millaista on hyvä elämä ja
minkälaisia muutostavoitteita tämän
saavuttamiseen tarvitaan.

Oman tulevaisuustilanteensa aktii-
vinen pohtiminen avaa uudenlaisia nä-
kökulmia, mutta ratkaisujen hakemiseen
tarvitaan myös konkreettisia toimia.
Ratkaisukeskeisen toimintatavan yksi

Ongelmista
ratkaisuihin
Psykoterapeutti Tapani Ahola

työskentelee Lyhytterapiainstituutissa

ja asiakkaat ovat hakeneet  apua

lyhytterapiasta mitä erilaisimpiin

ongelmiin jo usean vuosikymmenen

ajan. Yksi Aholan työmenetelmistä

on ratkaisukeskeisyys, joka on hyvä

työkalu esimerkiksi

työhönvalmentajalle.

puuttuisi kokonaisuudessaan.
 On tärkeää huomata, että hänen

jokaiseen esittämäänsä ongelmaan sisäl-
tyy aina muutostoive. Tehtäväni on löy-
tää se yhdessä asiakkaan kanssa ja etsiä
siihen uusi ratkaisuvaihtoehto.

Arvokas tavoite kestää
vastoinkäymiset

 Jotta asiakas voi saavuttaa tavoitteen-
sa, sen täytyy olla hänen mielestään paitsi
saavutettavissa myös riittävän vetovoi-
mainen.

- Mikä saa sinut uskomaan, että ta-
voitteesi toteutuu, Ahola kysyy.

Hän liittää tavoitteeseen positiivisia
asioita ja tutustuu yksittäisen asiakkaan-
sa arvomaailmaan. Hän kertoo, että työl-
listymisen tavoitetta saattavat tukea ai-
kaisemmat onnistumiset työelämässä,
selviytymiset aikaisemmista vastoinkäy-

keskeisimmistä työmenetelmistä on tu-
levaisuuden unelmointi.

- Unelmat auttavat ihmisiä löytä-
mään arjesta omat voimavaransa. Niiden
avulla näemme mahdollisuuden selvitä
hankalistakin asioista.

Tavoitteistaminen

Asiakkaan tavoitteen kirkastaminen ja
konkretisointi keskustelemalla on hyvän
työvalmentajan yksi tärkeimmistä tehtä-
vistä. Tavoite on hyvä kuvata aina hyvin
yksityiskohtaisesti ja henkilökohtaises-
ti.

- Tavoitteistamisessa kiinnostuksen
kohteeksi eivät nouse selitykset, mistä
ongelmat johtuvat, vaan mikä muutos-
toive ongelmaan sisältyy.

Tapani Ahola ei ole neljäkymmen-
tä vuotta kestäneen pitkän uransa aika-
na tavannut asiakasta, jolta motivaatio

Ratkaisukeskeinen työote
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misistä, häntä kannustavat ystävät ja
omaiset sekä eniten palaute siitä, että
hän on oikealla tiellä tavoitteensa suh-
teen.

- Ratkaisukeskeisyydessä tavoite
kytketään aina henkilökohtaisiin koke-
muksiin ja onnistumiseen.

Kun asiakas tuntee onnistuvansa ja
saa tekemisestään positiivista palautet-
ta, tavoitteen saavuttaminen on aina to-
dennäköisempää.

- Vastoinkäymisiä kannattaa enna-
koida, sillä elämä tuo niitä tullessaan.
Sitä paitsi suhtautumistapaa erikokoisiin
pettymyksiin voi harjoitella.

Yksilöllistä vahvuutta

Joskus tapahtumien ennakointi voi olla
mahdotonta. Esimerkiksi vakava sairas-
tuminen saattaa lykätä vahvimmankin
tavoitteen toteutumista.

“ Ratkaisukeskeisen toimintatavan
yksi keskeisimmistä työmenetelmistä

on tulevaisuuden unelmointi.
Unelmat auttavat ihmisiä löytämään
arjesta omat voimavaransa. Niiden

avulla näemme mahdollisuuden
selvitä hankalistakin asioista.”

- Sellaisessa tilanteessa pyydän asia-
kasta antamaan itselleen aikaa. On hyvä
muistaa vanha itämainen viisaus: Kun
käärme luo uutta nahkaansa, sitä ei voi
nopeuttaa, se ottaa  aikansa. Asiakkaan
muuttuneen tilanteen ratkeaminen vie
hänen elämässään oman pituisensa ajan.
Tutut rituaalit auttavat silloin pahimman
yli.

Tulevaisuutta suunnitellessa on hy-
vä hakea useampia ratkaisuvaihtoehto-
ja ja suuntia. Ahola ei anna ennakoimat-
tomuuden hämmentää. Hän toteaa:

- Usein vastoinkäymiset myös teke-
vät ihmisestä vahvemman. Silloin asiak-
kaan uudeksi ratkaisuksi voi riittää saa-
vutetun vahvuuden etsiminen. Tilanteen
ratkettua haetaan toimintatapaa tai uut-
ta tavoitetta.

Ahola muistuttaa myös, että asia-
kastyössä on hyvä muistaa asiakkaan it-
seisarvoinen tärkeys. Jokainen ihminen
on aina ainutkertainen, jolloin ongelmi-
en ratkaisujen tulee olla myös aina mit-
tatilauksena tehtyjä.

Teksti: Outi Lindroos
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Tampereen yliopiston emeritusprofes-
sori Jorma Sipilä on arvostettu suoma-
laisen yhteiskunnan sosiaalisen ja yhteis-
kunnallisen todellisuuden tutkija, ha-
vainnoija ja analysoija. Tätä haastattelua
edeltävänä päivänä hän oli ministeriöi-
den kansliapäällikköjen kutsusta alusta-
massa heille suomalaisen yhteiskunnan
sosiaalisesta tilasta ja tulevaisuudesta.

- Kun minulta kysyttiin, mitä 2010-
luvulla tapahtuu, sanoin, että syrjäyty-
misen annetaan meillä laajeta. Sille ei ole
tarkoitus tehdä mitään. Ei yhtään mi-
tään. Jokainen poliitikko kiistää tämän,
mutta ei se tosiasiaa toiseksi muuta.

Sipilä havainnollistaa väitettään
ajankohtaisen, paljon porua, mutta vä-
hän villoja tuottaneen uudistuksen lop-
putuloksella.

- Sosiaaliturvan uudistamista poh-
tineessa Sata-komiteassa löytyi aina joku
taho, jonka vastarinnan tuloksena komi-
tea tuli siihen tulokseen, ettei köyhien
asemaa voi mitenkään parantaa.

Tulosohjaus kaventaa vastuita

Ajan hengen mukaista on Sipilän mu-
kaan myös se, että työ- ja elinkeinomi-
nisteriö on antanut TE-toimistoille oh-
jeet jakaa työttömät eri palveluryhmiin,

Syrjäyttäminen vain  l
Yhteiskunnasta syrjäytettyjen määrä kasvaa

koko 2010-luvun ajan. Syrjäyttäminen on

hyväksytty osaksi yhteiskunnan

toimintatapaa. Poliitikkojen puheet sen

ehkäisystä ovat pelkkää retoriikkaa.

Puheet sosiaalisesta vastuusta kannattaa

myös unohtaa. Siinä emeritusprofessori

Jorma Sipilän synkkä näkemys ajan hengestä

ja tulevaisuudesta.

kuin koko julkinen sektori. Sillä on ole-
maton kyky ottaa uusia tehtäviä, joissa
sillä ei ole ennestään osaamista.

Sipilä huomauttaa, että kaiken kaik-
kiaan taustalla on valtion ja kuntien vä-
linen historiallinen pallottelu julkisen
palvelun kustannusten jaosta, jossa val-
tasuhteet ovat muuttuneet ankarasti.
Valtio tukee kuntia paljon vähemmän
kuin aiemmin.

- Tehtävien työntäminen kunnille
tarkoittaa sitä, että ne on tarkoitus ra-
hoittaa kunnallisverolla. Se on tasavero
ja kohdistuu vahvasti pienituloisiin.
Kyseessä on poliittinen arvovalinta. So-
siaalipolitiikan kokonaisuuden näkökul-
masta olisi kuitenkin hyvä, että valtio
hankkisi mahdollisimman suuren osa
veroista ja kunnat pienen.

Emeritusprofessori Jorma Sipilä:

niin että käytännössä vaikeimmin työl-
listettävät jäävät jatkossa ilman TE-toi-
mistojen palvelua.

- On tyypillistä, että kaikki yrittä-
vät kaventaa vastuitaan. Tulosohjaus,
joka on aikakauden henki, houkuttelee
ja kehottaa siihen. Kaikki tekee sitä,
mikä on helppoa ja toimii tehokkaasti.

Sipilän mukaan on tultu valtavan
kauas siitä työhallinnon utopiasta, jossa
lähdetään ihmisen kyvyistä, mahdolli-
suuksista ja tarpeista, ja sitten etsitään
hänelle sopiva työpaikka.

- Ministeriö on siirtynyt syrjäyttäji-
en puolelle. Se on rankka takaisku in-
tegroinnille, jonka täytyy olla hyvin toi-
mivissa yhteiskunnissa vahvaa.

Sipilä muistuttaa, että sodan jälkeen
sotavammaisia ei Suomessa unohdettu
eikä syrjäytetty, vaan heidän osallistu-
mistaan tuettiin kaikin tavoin.

Kyse on arvovalinnoista

Sipilän mukaan kuntien sosiaalityöllä ei
ole kapasiteettia ottaa vastaan työ- ja
elinkeinohallinnon sille työntämien vai-
keasti työllistyvien työttömien kuten pit-
käaikaistyöttömien ja vammaisten ja osa-
työkykyisten työllistämistä.

- Sosiaalityö on ylikuormitettu niin



 Kyvyt käyttöön  1       2010 9

n  laajenee

Suomessa tehty poliittinen linja- ja
arvovalinta on toinen kuin esimerkiksi
Tanskassa, jota usein esitellään työllis-
tämisen mallimaana, jossa ketään ei jä-
tetä, mutta vastapainoksi kaikkien tu-
lee antaa panoksensa yhteiskunnan
eteen.

- Tanskalaiset hyväksyvät ison jul-
kisen sektorin ja veroasteen, jolla julkis-
sektori voi tehdä aivan erilaisia asioita
kuin Suomessa.

Hyviä renkejä, huonoja isäntiä

Suomi on tänä päivänä täynnä erilaisia
kolmannen sektorin työllistymisen ke-
hittämisprojekteja, joiden maksumiehe-
nä on useimmiten EU. Sipilän mielestä
on kullanarvoista, että EU-rahaa löytyy
hoitamaan tehtäviä, jotka isoimmilta

on hänen mielestään tällä hetkellä kui-
tenkin marginaalinen.

- Huonossa asemassa olevia työnha-
kijoita kilpailutetaan keskenään. Tuote-
taan heidän välilleen erilaisia jännittei-
tä. Sosiaalisesta vastuusta puhuminen on
pelkkää retoriikkaa.

Työvoiman vuokrausfirmat hän
myös näkee ongelmallisina paitsi työn-
tekijöiden oikeuksien, niin myös vam-
maisten työnsaannin kannalta.

- Tilanteessa jossa työnhakijoita on
pilvin pimein, välitysorganisaatio karsii
huomattavasti sitä joukkoa, joka voi saa-
da töitä.

Sipilän mukaan nykyopin mukaista
on, että sellainen yritys, joka pystyy rii-
sumaan itsensä useimmista velvoitteista,
kannattaa parhaiten ja tuottaa eniten
voittoa omistajilleen.

Vammaisten ja osatyökykyisten työl-
listymiseksi Sipilä peräänkuuluttaakin
sellaista kokonaisvaltaista työllistämis-
mallia, jossa työnantajille - myös globaa-
leille suuryrityksille kautta maailman -
sitovasti määrätään velvollisuuksia.

- Yritykset pitää velvoittaa pitkäjän-
teisesti ottamaan huomioon ihmisten
erilaisuus omaa tehtäväänsä suorittaes-
saan. Jos ne joutuvat sen pitkäjänteises-
ti tekemään, ne voivat tehdä sen paljon
paremmin kuin mihin julkinen sektori
ikinä pystyy.

Sipilä uskoo myös, että vielä tulee
aikaa, jolloin kansainvälinen toiminta ei
vapauta yrityksiä vastuusta.

- Samalla lailla kuin aikoinaan on
saatu hallintaan kansakunnan tai jopa
Euroopan taso, niin syntyy myös jonkin-
lainen sopimusyhteiskunta maailman
tasolla.

Teksti: Juha Saarinen
Kuvat: Tampereen yliopisto

Kun julkisen sektorin resurssit pienenevät, niin se tekee vain sen, mikä on pakko.
Ennaltaehkäisy ei ole pakollista, mutta se vaan olisi viisasta, Sipilä muistuttaa.

palveluorganisaatiolta jäävät tekemättä,
kun julkista sektoria on pienennetty.
Projektit ovat kuitenkin hyviä renkejä,
mutta huonoja isäntiä.

- Projektit ovat erikoistuneet joi-
denkin tiettyjen asioiden hoitamiseen,
jolloin ongelmaksi tulee niiden loputon
määräaikaisuus. Se vaikeuttaa osapuol-
ten sitoutumista tavoitteisiin ja tekemi-
siin, joita varten ne on perustettu. Täl-
laisia rakenteita on myös vaikea saada
toimimaan muualla kuin isoissa kau-
pungeissa.

Sopimusyhteiskunta syntyy vielä

Sipilä katsoo, ettei työllistäminen voi
olla julkisen vallan loputonta projektia,
vaan suurin vastuu siitä on työnantajil-
la. Niiden intressi työllistää vammaisia

“Yhteiskunta tarvitsee
positiivisen retoriikan.

Jos julkinen sektori alkaisi
puhua niin kuin minä
vapaana eläkeläisenä,

siitähän hirveä mekkala
syntyisi. Sillä olisi ikäviä
poliittisia seurauksia.”
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Työ- ja elinkeinoministeriön
linjausta pidetään
vastuuttomana

Rovaniemen sosiaali- ja terveysjohta-
ja Auvo Kilpeläinen kertoo, että työ- ja
elinkeinoministeriön työttömiä työnha-
kijoita koskeva palvelulinjaus ei ole mi-
kään yllätys Rovaniemen kaupungille ja
sosiaalitoimelle.

- Työhallinnon linjaus on edennyt
pikkuhiljaa tähän suuntaan. Työ- ja elin-
keinotoimistojen painopiste on siirtynyt
yritysten toimintaedellytysten tukemi-
seen ja helpommin työllistettävien pal-
velemiseen.

Rovaniemen kaupungille työhallin-
non päätös on Kilpeläisen mukaan kui-
tenkin iso asia. Kaupungissa on 2 000
rakennetyötöntä, joista 600 - 700 todel-
la vaikeasti työllistettävää.

Työ- ja elinkeinoministeriö on
tehnyt työttömiä koskevan
palvelulinjauksen, joka
käytännössä siirtää vaikeimmin
työllistettävien työllistämisen
kunnille.  Rovaniemen sosiaali-
ja terveysjohtaja Auvo
Kilpeläinen ja Kouvolan
sosiaalipalvelujen tilaaja-
päällikkö Niina Korpelainen
pitävät TEMin linjausta
vastuuttomana erityisesti
vammaisten ja osatyökykyisten
osalta.

Auvo Kilpeläisen mukaan
työhallinnon uusi “palvelulin-
jaus” lisää polarisaatiota ja
heikentää osatyökykyisten
asemaa.
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Vammaisille ja osatyökykyisille
ongelmia

Kouvolan sosiaalipalvelujen tilaajapääl-
likkö Niina Korpelainen ei myöskään
arvosta TEMin linjausta, koska se vai-
keuttaa sosiaalitoimen yhteistyötä TE-
toimistojen kanssa ja siirtää niiden asi-
akkaita työvoiman palvelukeskuksen
piiriin. Tämä näkyy jo niin, että viikoit-
tain typpiin on tullut kymmenen uutta
asiakasta. Eikä tahti ole hiljennyt. Työ-
voiman palvelukeskuspalvelujen piiris-
sä on ollut vuositasolla noin 1 000 asia-
kasta, eikä asiakasmäärien lisääntyminen
paranna ainakaan vammaisten ja osatyö-
kykyisten asemaa.

- Vammaisten ja osatyökykyisten
kohdalta päätös on erittäin ongelmalli-
nen. Käytäntö on osoittanut, että typil-
lä ei ole riittävää osaamista palvella hei-
tä, eikä heitä ole sinne laajemmin ohjat-
tukaan, toteaa Korpelainen.

Korpelaisen mielestä työ- ja elinkei-
notoimisto toimii myös täysin vastuut-
tomasti, kun se jättää täyttämättä typis-
sä työhallinnon vakanssin samaan ai-
kaan, kun asiakasmäärä ja palveluntar-
ve lisääntyvät.

Kilpeläisen mielestä voisi kysyä, pi-
täisikö vaikeasti työllistyvien palvelu,
työnvälitys ja sen mukana tietysti rahoi-
tus siirtää kokonaan kunnille.

- Se voisi parantaa aktiivista sosiaa-
lipolitiikan käyttöönottoa, ja TE-toimis-
toille jäisi näin ollen yritysten palvele-
minen. Toisaalta voi kysyä, tarvitsevat-
ko yritykset tänä päivänä lainkaan TE-
toimistojen työnvälityspalvelua, heittää
Kilpeläinen sarkastisesti.

Vaikeasti työllistettävien siirtämi-
nen kokonaan sosiaalityön vastuulle ei
Korpelaisen mukaan olisi järkevää, kos-
ka sosiaalitoimelta puuttuu työnvälitys-
palveluun liittyvä ydinosaaminen, jota
taas TE-toimistoilla on.

Työkeskus osaksi
monipalvelukeskusta

Kilpeläinen kertoo, että Rovaniemellä
haetaan nyt uudenlaista konseptia vas-
tata vaikeasti työllistettävien haastee-
seen.

Kaupunki on TE-toimistojen, ELY-
keskuksen, monipalvelukeskuksensa
Romotken ja Lapin yrittäjien kanssa laa-

timassa työllistymisohjelmaa, jossa hae-
taan eri toimijoiden vastuita ja toimen-
piteitä työllistämisen ja kuntoutuksen
hoitamiseen.

Kaupungin ylläpitämän vammais-
ten ja osatyökykyisten toimintakeskuk-
sen toiminta ollaan siirtämässä monipal-
velukeskukseen ja kaupungin työllistä-
misyksikkö työvoiman palvelukeskuk-
seen. Sen moniammatillista osaamista
halutaan myös kehittää. Kaupunki poh-
tii myös omien työharjoittelu- ja työko-
keilupaikkojen lisäämistä.

- Suuntaamme myös tukea yhdis-
tyksille, jotka työllistävät vammaisia ja
osatyökykyisiä, kertoo Auvo Kilpeläi-
nen.

Kouvolassa etsitään yhdessä paikal-
lisen monipalvelukeskuksen Parikin

Työttömät työnhakijat eri kastiin

    Työ- ja elinkeinoministeriö on viime vuoden marraskuussa ohjeistanut työ-
ja elinkeinotoimistot jakamaan henkilöasiakkaansa ryhmiin heidän kykyjensä
mukaan. Tavoitteena on ministeriön mukaan asiakaspalvelun parantaminen,
virkailijoiden erikoisasiantuntijuuden vahvistaminen sekä työ- ja elinkeino-
toiminnan yhdistäminen.

Asiakasryhmiä on kolme: suoraan työmarkkinoille, osaamisen kehittämisen kautta
työmarkkinoille ja kuntoutuksen kautta työmarkkinoille suuntaavat asiakkaat.
Ongelmana tässä jaottelussa on se, että kaikki työ- ja elinkeinotoimistojen
asiakkaat eivät mahdu em. ryhmiin. Niin sanotuille “ongelmatyöttömille” aiotaan
jatkossa tarjota vain vähimmäispalvelua. Käytännössä he tulevat kuitenkin jäämään
kokonaan vaille TE-toimistojen palvelua, koska he kuuluvat toimiston koodiston
mukaan ryhmään 0900, jolle ei ole soveltuvaa palvelua tarjolla tällä hetkellä.

TE-toimistojen työnhakijoista noin 3,5 % eli arviolta 17 000 henkilöä kuuluu
0900-ryhmään.

Kouvolan Sanomille tammikuun alussa antamassaan haastattelussa työ- ja
elinkeinoministeriön osastopäällikkö Tuija Oivo perustelee työ- ja elinkeino-
ministeriön linjausta sillä, että työ- ja elinkeinotoimistojen ensisijainen tehtävä
on auttaa työkykyisiä ihmisiä. Oivon mukaan nyt olisikin hyvä aika käydä
arvopohjaista keskustelua syrjäytyneiden ihmisten asemasta ja heidän toimeentu-
lonsa järjestämisestä.

Kouvolan kaupunki kartoittaa,
onko sen omilla toimialoilla
mahdollisuutta tarjota nykyistä
enemmän paikkoja kuntoutta-
van työtoimintaan ja työhar-
joitteluun, Niina Korpelainen
kertoo.

kanssa uusia mahdollisuuksia työllistää
vammaisia ja osatyökykyisiä. Kunta on
lisäksi laatimassa työ- ja elinkeinotoimis-
ton kanssa työvoimapoliittista ohjelmaa.
Sen valmisteluissa ovat erityisesti muka-
na kaupungin perusturva ja henkilöstö-
osasto tukityöllistämisen osalta.

Niina Korpelaisen mielestä työ- ja
elinkeinotoimistojen tulee yhdessä kun-
tien kanssa vastata vaikeasti työllistyvi-
en työllistymisestä ja työnjaon tulisi olla
selkeä.

- Kunta vastaa vammaisten ja vai-
keasti työllistettävien sosiaalisesta kun-
toutuksesta omilla toimenpiteillään ja
työ- ja elinkeinotoimisto työllistämistä
edistävillä toimenpiteillään.

Teksti: Juha Saarinen
Kuvat: Timo Lindholm
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Kuva: Juha Saarinen

yöurakeskustelussa tartutaan helposti
vanhuuseläkeiän korottamiseen. Ilmiötä
on kuitenkin syytä tarkastella analyytti-
semmin. Työkyvyttömyyseläkkeelle jää-
dään keskimäärin 52 vuoden iässä. Suo-
raan työelämästä vanhuuseläkkeelle siirty-
misikä on 63 vuotta. Vuonna 2008 van-
huuseläkkeelle siirtyi 30 800 henkilöä ja
työkyvyttömyyseläkkeelle 25 600 henkilöä.
Julkisuudessa käytetyt laskelmat osoitta-
vat, että puolittamalla työkyvyttömyys-
eläkkeiden alkavuus saataisiin keskimää-
räisiä työuria pidennettyä vuodella.

Iso kysymys on, onko työkyvyttö-
myyseläkkeiden alkavuuden vähentämi-
nen mahdollista? Työmarkkinaosapuolten
asettama Ahtelan työryhmä on tehnyt
useita ehdotuksia työkyvyttömyyseläkkei-
den alkavuuden vähentämiseksi. Työryh-
mä katsoi, että työssä pysymisen tukemi-
nen vaatii erityisesti toimia työuran alku-
päähän ja työllistyvyyden tukemista koko
työuran ajan. Ehdotuksissa kytkettiin
myös erikoissairaanhoidon palvelujen saa-
tavuus työura-keskusteluun. Vihdoinkin
syntyi hieno oivallus! Alan järjestöt ovat
varoittaneet jo vuosia hoitotakuun toimi-
mattomuudesta esimerkiksi psykiatriassa.
Psykiatrisen poliklinikan jonossa työurat
eivät pitene!

Uskon että työkyvyttömyyseläkkeiden
puolittumista vastaava työurien pidenty-
minen on mahdollista, kun yhtäaikaisesti
useilla toimenpiteillä vaikutetaan eläkkei-
den alkavuuden vähentämiseksi sekä tue-
taan työkyvyttömyyseläkkeellä olevia, työ-
hön pyrkiviä, takaisin työelämään. Vähen-
netään työstä poistumaa ja tuetaan työhön
palaamista.

Työkyvyttömyyseläkkeeltä työhön
pyrkiviä henkilöitä on runsaat 30 000.
Heistä suuri osa on alle 45-vuotiaita, jol-
loin heidän työllistymisensä vaikutus
työurien pidentymiseen on merkittävä.
Erityisen tärkeitä ryhmiä työuran pidenty-

Vähennetään työstä
poistumaa ja tuetaan
työhön palaamista!

misen kannalta ovat nuoret kehitys-
vammaisuuden ja mielenterveyshäi-
riöiden vuoksi työkyvyttömyyseläk-
keelle siirtyneet sekä keski-iässä ma-
sennuksen vuoksi työkyvyttömäksi
jääneet.

Keinot työkyvyttömyyseläkkeel-
tä työllistymisen tukemiseksi ovat
olemassa. Tarvitaan työvalmennus-
palvelua kaikille eläkkeeltä työhön
pyrkiville. Otetaan vuoden vaihtees-
sa voimaan astuneet eläkkeiden
työllistymistä tukevat joustot täysi-
määräisesti käyttöön sekä kehitetään
työterveyshuoltoja. Työterveyshuol-
toihin tarvitaan työyhteisökysymys-
ten osaajia, jotka pystyvät tukemaan

työyhteisöjä konfliktien ratkaisuissa,
uupumustilanteiden selvittämisessä
sekä tukemaan pitkään työstä sivussa
olleiden työhön paluuta.

Työurat pitenevät, kun kaikille
työhön halukkaille avataan työmarkki-
nat aidosti ja tuetaan työssä pysymistä
monipuolisin toimenpitein. Lisäksi on
välttämätöntä, että jokainen meistä
muistaa aina toisinaan kysyä työkave-
rilta: “Miten menee” - ja vielä malttaa
kuunnella hänen vastauksensa.

Mika Vuorela
Mielenterveyden keskusliiton
koulutusjohtaja
mika.vuorela@mtkl.fi

T

näkökulma
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miksi?Miksi vammaiset ja
osatyökykyiset
unohdettiin?

puolella olevien vammaisten saami-
seksi työmarkkinoille. Ajateltiin että
tämähän on kova juttu; niin paljon
kapasiteettia, 20 000 - 30 000, olisi
saatavissa työelämään. Puhuimme
EK:ssa, että hyviä esimerkkejä vam-
maisten työpanoksen hyödyntämises-
tä löytyy. Mietimme, miten kannustaa
yrityksiä työllistämään heitä. Sitten se
lopahti. En tiedä johtuiko se talousti-
lanteen äkillisestä huononemisesta
vai mistä?

Uskon, että helmikuussa julkais-
tu valtiovarainministeriön kestävyys-
raportti palauttaa vammaisten ja osa-
työkykyisten työllistämisen pohdin-
taan. Raportti pistää miettimään, mis-
tä Suomen pienet voimavarat työelä-
mään löydetään. Raportin viesti on
siinä mielessä rajua, että se pakottaa
nostamaan pehmeitä ja sosiaalisiakin
näkökohtia esille.

Työelämäryhmänne esitti 20-sivui-
sessa loppuraportissa useita hyviä
työkyvyn edistämistä ja työhyvin-
voinnin parantamista koskevia toi-
mia työurien pidentämiseksi. Miten
takaatte, että esityksenne eivät jää
vain hyllyille pölyttymään?

Kaikki työryhmän osapuolet ovat si-
toutuneet vuoteen 2025 kestävään
prosessiin. Tarkistamme vuonna 2014
toimivatko nämä esitykset; onko työ-
paikoilla ruvettu tekemään niiden
mukaisia toimenpiteitä? Jos havait-
semme, että muutosta ei ole tapahtu-
nut, mietimme mitä pitäisi tehdä. Sa-
maa toistuu vuosina 2018 ja 2022.
Tämä on pitkä marssi.

Ehdotuksia työuran pidentämi-
seksi. Työelämäryhmän loppuraportti
on luettavissa osoitteessa:
www.ek.fi/www/fi/tyoelama/tyohy-
vinvointi/index.php

Elinkeinoelämän keskusliiton
johtaja Jukka Ahtela, miksi joh-
tamanne työelämäryhmä unoh-
ti työelämän ulkopuolella olevat
työhaluiset ja -kykyiset vammai-
set ja osatyökykyiset, kun se
pohti, miten suomalaisten
työuria voidaan pidentää vuo-
teen 2025 mennessä?

Lähdimme liikkeelle ihmisen
elinkaaresta: siitä kun nuorena
lähestytään koulutuksen jälkeen
työelämää, ollaan työelämässä ja
lähestytään taas vaihetta, jossa
työelämän kaari rupeaa päätty-
mään. Totesimme, että tähän
ajattelumalliin kuuluvat myös
työelämästä poissa olevat, sinne
haluavat, ja puutumme työhön
pääsyn esteisiin, jos niitä ilmaan-
tuu. Kun työurien pidentämiseen
liittyviä seikkoja pohdittiin sa-
maan aikaan esimerkiksi opetus-
ministeriön työryhmissä ja vam-
maisten ja osatyökykyisten työl-
listymistä Sata-komiteassa, niin
meidän ei kannattanut ryhtyä
miettimään asioita päällekkäin.

Sata-komitean tulokset jäivät
laihoiksi osasairauspäiväraha- ja
työkyvyttömyyseläkeuudistusta
lukuun ottamatta. Työelämätut-
kija Antti Kasvio Työterveyslai-
tokselta moitti HS:n mielipide-
kirjoituksessaan ryhmännekin
esityksiä rajallisiksi. Kasvion
mielestä työuria voidaan piden-
tää vain tekemällä työelämästä
kokonaan kestävää niin, että
heikoimmillakin edellytyksillä
varustetut ihmiset voivat pärjätä
työelämässä.

Muistan, että Sata-komitean al-
kuvaiheessa oltiin oikein kiinnos-
tuneita työmarkkinoiden ulko-

Jukka Ahtela kertoo, että työelä-
märyhmän työtä ja toimenpide-
esityksiä siivitti se hälyttävä tosi-
asia, että Suomessa työkyvyttö-
myyseläkkeelle siirtyy vuosittain
noin 25 000 ihmistä.

Teksti ja kuva: Juha Saarinen
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TYÖNI
ja minä

Olen 42-vuotias, kielenkääntäjäkoulu-
tuksen saanut sinkkuihminen Helsingistä.
Kieli- ja humanistipuoli jäivät kuitenkin
90-luvun puolivälissä, kun tulin Turusta
Helsinkiin työttömyysuhan alaisten aka-
teemisten EU-tietäjien -jatkokurssiharjoit-
teluun vammaisten etujärjestöön Kynnyk-
seen. Sieltä siirryin Euroopan vammais-
foorumiin Policy officeriksi - mikä ei tar-
koita Sydämen asialla -televisiosarjan po-
liisia, vaan vammaispoliittista asiantuntijaa
- ja vuonna 2000 minut valittiin Suomeen
perustetun vammaisjärjestöjen yhteisen
vaikuttajaverkoston Vammaisfoorumin
ensimmäiseksi pääsihteeriksi.

Työssäni isoin ja makein asia tähän
mennessä on ollut YK:n vammaisten ih-
misten oikeuksien valmisteluprosessissa
mukana olo. Se oli rankinta, kamalinta ja
ihaninta yhtä aikaa. Tuntui vähän kuin
kuussa olisi käynyt. Ajattelin, että mitään
yhtä hienoa ei enää tule tehtyä. Olen kui-
tenkin tajunnut, että sopimuksen teko oli
vasta ensimmäinen vaihe. Nyt vasta “tap-
pelu” alkaa, kun tehdään vammaispoliit-
tista ohjelmaa eli niitä asiakirjauksia ja lin-
jauksia, joilla hyviä periaatteita ja sopi-
muksien sisältöä käytännön arjessa pan-
naan toimeen. Tämä on vielä haasteelli-
sempaa, ihanampaa, kauheampaa kuin se
sopimustekstien neuvotteleminen.

Pirkko Mahlamäki on

ammatiltaan vammais-

poliittinen vaikuttaja.

Työssään hän nojaa vahvaan

verkostoitumiseen, vallan

kammareissa vahtikoirana

olemiseen ja itsensä

kehittämiseen.  Kauniilla

korulauseilla ei vammaisten

työllistyminen kehity.

Vaikuttaja ja    
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   vallan vahtikoira

Tärkeintä on olla mukana niissä huo-
neissa, joissa vammaisten kannalta tärkeitä
linjauksia tehdään. Vammaisten näkökul-
ma unohtuu helposti, jos edustajamme
eivät ole siitä mukana muistuttamassa.
Tietoisuus vammaisten ihmisten mahdolli-
suuksista ja potentiaalista on vielä hyvin
ohutta. Ennakkoluulot ovat edelleen ko-
vin sitkeitä ja vahvoja.

Mitä kauemmin olen tätä homma teh-
nyt ja mitä syvemmälle mennyt, niin sen
selvemmin olen tajunnut, että pelkillä va-
kuuttavilla puheilla, asenteisiin vaikutta-
malla, ei maailmaa muuteta, vaan tarvi-
taan myös lainsäädäntöä. Olenkin työni
ohella opiskellut oikeustiedettä. Olen kol-
meviidesosa -juristi eli oikeusnotaari, ja
opinnot jatkuvat Helsingin yliopistossa.

Tukipilarini työssäni on vammaisfoo-
rumin erinomainen verkosto - siinä muka-
na olevat ihmiset, jotka jaksavat oman
työnsä ohella järjestöissä paneutua työlli-
syys- ja EU-kysymyksiin. Työssä pysymise-
ni ja jaksamiseni ehdottomia edellytyksiä
taas ovat kuntoutus-, apuväline- ja henki-
lökohtainen avustaja-asioiden kunnossa-
olo. Avustajarekrytointi on haasteellista,
mutta samalla kertaa palkitsevaa. Siinä
pystyy näkemään kummaltakin puolen
pöytää, mikä on työelämässä haasteellista;
joutuu ottamaan erilaisia rooleja ja opette-
lemaan ihan julmetusti.

“Ratkaiseva sysäys
omalle tulevaisuudelleni ja
opiskeluinnolleni oli, kun

näin televisiossa Kalle
Könkkölän tanssivan tipu-
tanssia vaimonsa Maijan
kanssa itsenäisyyspäivän

juhlissa 80-luvulla.
Toi on hienoa, ajattelin.”

Oma työelämäurani on hyvä esimerkki siitä, että kun saa yhteiskunnan tuilla jalkansa työ-
elämän oven väliin, niin oppii työelämän rutiinit ja saa muitakin työpaikkoja.
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ja minä
TYÖNI

Ilonaiheeni on, että olen
voinut ja jaksanut tehdä työtäni
niin, että into siihen on säilynyt.
Vaikka välillä tulee ahdistus - ei
nyt taas, aina tätä samaa. Kuinka
kauan poliitikkojen pitää lyödä
päätä seinään, että ne ymmärtä-
vät - niin tajuaa kuitenkin, että
työ- ja opiskeluelämään osallis-
tumisessani on kyse vammaisten
elämän edellytysten luomisesta
ja parantamisesta.

Murheeni on, että vammais-
ten työllistyminen etenee niin
hitaasti. Pahin pettymys viime
aikoina on ollut, kuinka helposti
ja huomaamatta hallinto- ja
muissa uudelleenjärjestelyissä
nuoret vammaiset ja osatyöky-
kyiset joutuvat sellaisiin katego-
rioihin, joille tarjotaan ö-luokan
palveluja, vaikka he tarvitsisivat
a-plussaa eli useamman asian-
tuntijan apua ja erityistuntemus-
ta. Maallamme olisi kyllä  varaa.
Suomi ei ole koskaan ollut näin
rikas, puuttuu vain halua ja tah-
toa. Tutkimustietoa on yllin kyl-
lin, kuinka voimaannuttavaa
oman rahan saaminen työn kaut-
ta on. Jos täytyy elinikänsä odot-
taa, eikä onnistu saamaan ovea
työelämään auki, niin koko elä-
mästä ja yhteisöstä syrjäytymi-
nen on hyvin lähellä.

Kehittämishaasteeni on,
että Raha-automaattiyhdistys tai
joku muu rahoittava taho ym-
märtäisi, että kengännauhabud-
jetilla ei pitemmän päällä jakseta
tehdä työtä, jota arvostetaan ja
tarvitaan.  Vammaisfoorumilta
kysyttiin viime vuonna kymme-
niä lausuntoja kymmeniltä ta-
hoilta. Olimme aktiivisesti mu-
kana mm. yhdenvertaisuustoimi-

kunnassa ja vammaispoliittisen ohjelman
valmistelussa. Julkisen vallan, valtion ja
kuntien pitää huomata, ettei kolmatta
sektoria voi loputtomasti lypsää. Ihmiset
väsyvät.

Suomessa on viime laman jälkeen to-
tuttu siihen, että tulee taas joku suuri
“Nokia”, joka pelastaa meidät. Kaiken
suuruuden ihastelussa on unohdettu pie-
net, joita on lukumääräisesti paljon ja jot-
ka yhteisvoimin saavat paljon aikaan. Toi-
vonkin, että pienuuden ekonomia vahvis-
tuisi, itse valmistuisin ja malttaisin pysyä
erossa oravanpyörästä: akateemisessa
maailmassakaan kun maisteri eikä kaksin-
kertainen maisteri ole enää mitään ja toh-
tori on vain vähän.

Haltijansauvalla taikoisin kaikille
vammais-, sosiaali- ja terveysalan ihmisille
oikein ison annoksen kilpailuoikeutta

ja -osaamista. Jos emme opi nykyisiä
kilpailuyhteiskunnan pelisääntöjä, uut-
ta logiikkaa, meidät jätetään sivuun.
Meidän pitää mennä kilpailuun sisälle,
jotta voimme sisältäpäin veivata asioita
niin, että ne sopivat paremmin meidän
tarkoitusperiin ja tavoitteisiin. Se on
kurjaa ja kammottavaa. Se on kuin juu-
rihoitoa tekisi. Inhoan sitä etukäteen,
mutta ehkä se on vain tulevan viiden
tai kymmenen vuoden trendi, kunnes
yhteiskunnassa huomaamme, että ei
tää ihan toimi.

Lisätietoa 28 valtakunnallisen
vammaisjärjestöjen vaikuttajaverkos-
tosta Vammaisfoorumista:
www.vammaisfoorumi.fi

Pirkko Mahlamäen ajatukset
toimitti Juha Saarinen
Kuvat: Hannu Lehmusvuori

Työni on pitää innostuneena ja yhteisen toimeen ryhtyvänä isoa joukko ihmisiä sekä kerätä ja välittää
tietoa. Yksi tärkeistä yhteistyökumppaneista on Vammaisfoorumin puheenjohtaja Merja Heikkonen
Näkövammaisten keskusliitosta.
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Kunnat ovat jo useana vuonna tarjon-
neet kesätöihin haluaville nuorille eri-
laisia työllisyysseteleitä, ja “tienaa ton-
ni” -idealla nuoret ovat ottaneet ensias-
keleitaan työelämässä. Kesätyötä pide-
tään lähes itsestään selvänä nuoruuteen
kuuluvana asiana. Aina tämä ei pidä
paikkaansa vammaisten tai osatyöky-
kyisten kohdalla. VATES-säätiö ja Vam-
maisfoorumin työllisyysryhmä haluavat-
kin Kesätyö kaikille -kampanjalla herä-
tellä työnantajat huomaamaan vammais-
ten ja osatyökykyisten kesätyötarpeet.

Yhtäläisyydet ja hyödyt esille

Kampanjalla halutaan tuoda esille, että
vammaiset tai osatyökykyiset eivät poik-
kea kovinkaan paljon muista kesätyön-
hakijoista työnantajan näkökulmasta.
Päinvastoin. Työtehtävien ja työolosuh-
teiden räätälöinti sekä perehdyttäminen
helpottavat kaikkien kesätyöntekijöiden
työskentelyä ja esteettömät ratkaisut
hyödyttävät työnantajaa ja organisaati-
on asiakaskuntaa pitkälle tulevaisuu-
teen.

- Kaikki kesätyöt ovat määräaikai-
sia työsuhteita ja osa-aikaisuuskin on
yleistä. Työnkuva on usein räätälöity jo
valmiiksi kesäkauteen sopivaksi. Etukä-
teen on tiedossa, että kaikki kesätyöläi-
set tarvitsevat perehdytyksen työhönsä.
Vammainen tai osatyökykyinen työnha-
kija ei tee tässä poikkeusta, sanoo ke-
hittämispäällikkö Pauliina Lampinen
VATES-säätiöstä.

Nettisivuilla työnantaja voi
tiedottaa

Kesätyö kaikille -kampanjalle on avattu
oma nettisivustonsa, jonne työnantajan
on helppo lähettää viesti vammaisen tai
osatyökykyisen henkilön kesätyöllistä-
misestä. Kun työsopimus on solmittu,
asiasta kampanjasivustolle ilmoittami-
nen riittää; yritys on mukana kampan-
jassa viestimässä, että se haluaa haastaa
kumppaninsakin tarjoamaan kokemus-
ta kesätyöstä.

- Vammaisten ja osatyökykyisten
nuorten työllistäminen tuottaa siis hyö-
tyä molemminpuolisesti. Se on yrityksel-
le tapa osoittaa sosiaalisen vastuun kan-
tamista, muistuttaa Pauliina Lampinen.

Kesätyö kaikille -sivustolta löytyy
esite, jota nuori voi hyödyntää hakies-
saan kesätyöpaikkaa. Esitteen avulla hän
voi avata työnhakukeskustelun työnan-
tajan kanssa. Sivustolta voi myös lukea
vammaisten omakohtaisia kokemuksia
kesätöistä.

Lisätietoja: www.vates.fi/kesatyo

Kesätyötä kaikille!
Kesätyö kaikille -kampanjalla VATES-säätiö ja

Vammaisfoorumin työllisyysryhmä kannustavat työnantajia
huomioimaan vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten

oikeuden työhön. Kampanja on ensimmäinen laatuaan.

Kuva: Kuvatoimisto RODEO
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Tuettu työllistyminen, heikko työ-
markkina-asema, alentunut työkyky, vai-
keasti työllistyvä, työhönvalmennus, vä-
lityömarkkinat.

Tuetusta työllistymisestä syntyy ul-
kopuoliselle pirstaleinen kuva. Vaihte-
levat termit juontavat siihen, että liiku-
taan vähintään kolmen ministeriön alu-
eilla. Työ- ja elinkeinoministeriö, sosi-
aali- ja terveysministeriö ja opetusminis-
teriö katsovat asiaa omilta kannoiltaan:
työvoimapalvelujen, sosiaalisten etuuk-
sien, kuntoutuksen ja vammaispalvelun
kustannusten tai työpaikkatasolla työn
muokkaamisen, apuvälineiden ja pereh-
dyttämisen näkökulmista.

Kun verovaroista puhutaan, osa-
puolena on myös valtiovarainministeriö.

Sekavuus yltää toimintamalleihin
koko Euroopassa. Määrätietoinen työl-
listymismalli on käytössä vain harvoissa
maissa. Pohjoismaissa vallitseva tilanne
tarkentuu, kun meneillään oleva tutki-
mus- ja kehittämishanke valmistuu vuo-
den lopulla. Hanketta vetää tutkija Øys-
tein Spjelkavik norjalaisesta Arbeids-
forskning-instituutista. Hankkeessa sel-
vitetään tuetun työllistymisen erilaisten
mallien saavutuksia Pohjoismaissa muun
muassa työvalmentajien kokemusten
pohjalta.

Myös Euroopan komissio on to-
teuttamassa tutkimusta tuetun työllisty-
misen tilanteesta jäsenvaltioissa.

Työkykyinen työkyvytön

Meidän näkökulmastamme työvalmen-
nuksen tavoite on, että se johtaa osatyö-
kykyisen työnhakijan työsuhteeseen
avoimilla markkinoilla. Toistaiseksi tä-
hän johtavia palveluja ei ole kaikkialla
saatavilla. Väliinputoamisen vaara on
etenkin työkyvyttömyyseläkettä jo saa-
villa henkilöillä; he eivät välttämättä saa

Viivytyksittä työnh
Määrätietoinen työnantajan etsintä avoimilta

työmarkkinoilta heti käyntiin. Siinä tuetun työllistymisen

työhönvalmennusta tutkivan Kristiina Härkäpään neuvo,

kuinka osatyökykyiselle tulisi etsiä polkua työelämään.

taa toiminnan juurtumista ja laajempaa
leviämistä. Olemme juuri aloittaneet
suomalaista työvalmennusta koskevan
tutkimuksen, jossa selvitetään toiminnan
vaikutuksia, Härkäpää sanoo. Tutki-
muksen rahoittavat Kela ja työ- ja elin-
keinoministeriö.

Härkäpään mukaan määrätietoi-
nen, monialainen ja asiantuntijaverkos-
toon nojaava yhtenäinen malli puuttuu.
Sama pätee kaikkiin, jotka ovat ns. hei-
kossa työmarkkina-asemassa: nuoret,
pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat,
vammaiset, työkyvyttömyyseläkkeellä
olevat, moniongelmaiset.

- Pohjoismainen selvitys tuottaa tie-
toa siitä, mitä työvoimapolitiikka tällä
alueella saa aikaan. Uutta on, että sitä
kysytään nyt tuetun työllistymisen alu-
eella käytännössä toimivilta työvalmen-
tajilta ja työnantajilta.

Härkäpään mukaan osatyökykyisen
työllistymisen väyliä etsiviä ja työharjoit-
telua tarjoavia organisaatioita kyllä on,
mutta toiminnan vaikuttavuudesta ei ole

työllistymistä tukevaa palvelua TE-toi-
mistoista. Työvalmennustoiminnalla ei
ole vakiintuneita muotoja eivätkä päät-
täjät tunne tämän palvelun mahdolli-
suuksia, sanoo VATES-säätiön kehittä-
mispäällikkö Pauliina Lampinen.

Hänen mukaansa tuetun työllisty-
misen julkisia palveluja hallitsee joko-tai
-ajattelu: työkyvytön tai työkykyinen.
Tämä heijastuu myös viralliseen sosiaa-
lipolitiikkaan: eläkkeen rinnalla työsken-
telyn ansaintarajoja ja eläkkeen lepää-
mään jättämistä koskevat säännökset
ovat VATESin mielestä uudistusten jäl-
keenkin - 600 euron ansaintaraja työky-
vyttömyyseläkkeellä - vajaatyökykyisil-
le kohtuuttomat. Ne eivät mahdollista
säännöllistä osa-aikatyötä.

Lampinen sanoo, että joko-tai -ajat-
telu suorastaan estää työhaluista vam-
maista pääsemästä töihin, vaikka haluja
ja edellytyksiä olisi.

- Tämä on aivan tarpeetonta myös
taloudellisesta näkökulmasta: kokemuk-
set ja laskelmat osoittavat, että vam-
maisetujen rinnalla työskentely normaa-
lissa palkkatyössä, tiettyjä etuuksia me-
nettämättä, ei tuo yhteiskunnalle lisäkus-
tannuksia. Päinvastoin kustannuksia las-
kettaessa on havaittu, että työllistyminen
palkkatyösuhteeseen työhönvalmenta-
jan avulla on edullisempaa kuin se, että
asiakas jää pyörimään palvelujärjestel-
män sisään, Lampinen sanoo.

Kukin toimii tahollaan

Dosentti Kristiina Härkäpää Kuntou-
tussäätiöstä tutkii tuettua työllistymistä
erityisesti ammatillisen kuntoutuksen
näkökulmasta. Hän on mukana Pohjois-
maita koskevassa selvityksessä.

- Suomalainen tuetun työllistymisen
malli on periaatteessa hyvä, mutta kun-
toutusjärjestelmän pirstaleisuus vaikeut-
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nhakuun

riittävästi tietoa. Toimintakeskukset ei-
vät oikeastaan pyri, tai eivät kykene pyr-
kimään, aktiivisesti siihen, mitä monet
toimintaan osallistuvat haluaisivat: aitoa
palkkatyötä avoimilta työmarkkinoilta.

- Omassa tutkimuksessamme kes-
kitymme ennen kaikkea juuri työval-
mennukseen osallistuvien kokemusten
ja hyötyjen selvittämiseen.

Nopeasti töihin

On vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että
työllistymisessä ei onnistuta, jos työpaik-
kaa ei etsitä aktiivisesti, Härkäpää sanoo.

Hänen mukaansa onnistuminen on
enemmän kiinni työllistymismallin to-
teuttajista kuin rahoittajista. Työvalmen-
nuksesta puuttuu terävä kärki, mikä tar-
koittaa tavoitteellista työpaikan etsintää,
työnantajien herättelyä ja tasokasta, rää-
tälöityä palvelua niille, jotka töihin ha-
luavat.

- Tärkeintä on, että kun työllistyjän
valmiudet ja kiinnostukset on selvitetty,
oikeata työpaikkaa ryhdytään etsimään

nopeasti ja tarmokkaasti.  Tämä tietysti
vaatii työvalmentajalta paljon yhteyden-
pitoa alueen elinkeinoelämään ja osaa-
mista työelämän kysymyksissä.

Sataprosenttisen rohkaisevia esi-
merkkejä onnistuneista tapauksista on;
onnistumisen taustalla on, että työval-
mentaja on selvittänyt realistisesti sekä
työnantajan että työllistyvän valmiudet
ja uskonut niihin. Kysymys ei ole sosi-
aaliavusta vaan siitä, että työllistyvä tuot-
taa työnantajalle aitoa hyötyä, tulosta.
Työtaidot oppii parhaiten työssä ja täs-
sä työvalmentaja voi tarvittaessa myös
antaa tukeaan.

- Ei olla välttämättä oikeilla jäljillä,
jos vedotaan työnantajan ns. yhteiskun-
tavastuuseen; silloin työllistäminen vää-
ristyy jonkinlaiseksi sosiaalityöksi, mitä
se ei ole, Härkäpää sanoo.

Osaamista yritysmaailmasta

Härkäpää sanoo, että työvalmentaja toi-
mii usein hoiva-ammattien ja sosiaalialan
tai myös teknisen alan koulutuksen poh-

jalta. Tämä ei välttämättä takaa asian-
tuntemusta työmarkkinoiden toiminta-
tavoista eikä auta luomaan suoria yhte-
yksiä työpaikoille.

Yhteydenpito työpaikkaan voi yri-
tyskentän toimintamallien vierauden
vuoksi tuntua vaikealta.

Kolmisensataa työvalmentajaa on
käynyt näihin valmiuksiin tähtäävän Tra-
des-koulutusohjelman yliopistojen täy-
dennyskoulutuskeskuksissa. VATES ha-
luaisi työvalmentajille oman erityisam-
mattitutkinnon.

- Työvalmentajamalli on varmasti
oikeilla jäljillä, mutta siihen pitäisi ohja-
ta voimavaroja; yhdellä työvalmentajal-
la voi tuskin olla samanaikaisesti enem-
pää kuin 8-15 asiakasta.  Räätälöinti ja
yhteydet työnantajiin ja asiantuntijoihin
monen yhtäaikaisen ongelman vallites-
sa ei muuten ole mahdollista, Härkäpää
sanoo.

Teksti. Alpo Väänänen
Kuva: Juha Saarinen



Ajassa Toimittaneet: Outi Lindroos ja Juha Saarinen

Kaija Raysta välittäjän vetäjä
    Valtiotieteen maisteri Kaija Ray on aloittanut VATES-säätiön hallinnoiman
kolmivuotisen ESR-projektin päällikkönä. Välitä työllistäen - työllistä välittäen
-projektissa paneudutaan kuntouttavan työtoiminnan laatuun ja vaikuttavuuteen.
Projektipartnereina toimivat Forssan, Porvoon ja Salon kaupungit sekä Päijät-
Hämeen koulutuskonserni.

Kaija Ray on aiemmin toiminut organisaatioiden kehittäjänä, kouluttajana ja
koulutussuunnittelijana.  Hänen edellisenä työnään oli viisivuotinen omaistyön
kehittämisprojekti. Tehtävä Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry:ssä
antaa hyvän pohjan työtoiminnan kehittämiselle.

- Olen tottunut etsimään yhteistyön ja monipuolisen kehittämisen paikkoja ja
toiminut erilaisten asiakasryhmien kanssa. Työssä on saanut seurata läheltä
ihmisten arkea.

Erikokoisten kuntouttavan työtoiminnan toteuttajien tarpeista lähdetään kokoa-
maan tietämystä ja kokemuksia kuntoutumista ja asiakkaiden valmentautumista
edistävien työympäristöjen kehittämiseksi. Työllistä välittäen - välitä työllistäen
-projektitoiminta päättyy vuoden 2012 lopussa.

- Olen konsulttina ja ohjaajana seurannut ihmisten työn tekemisen tapoja.
Organisaatioiden kehittäminen ja erilaiset rakentavan vuorovaikutuksen tavat
kiinnostavat.

Työpankkikokeilu jatkuu
    Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoima vuoden mittainen työpankki-
kokeilu jatkuu vielä tämän vuoden ajan. Kokeilu on liittynyt sosiaaliturvan
uudistusta valmistelleen Sata-komitean työhön.

Työpankkitoimintaa on ollut vuoden 2009 aikana noin 200 paikkakunnal-
la. Niiden kautta on yritysten omille palkkalistoille työllistynyt ministeriön
tietojen mukaan 175 henkilöä.

Vuoden 2010 tavoitteeksi STM on asettanut organisointivaihtoehtojen
selvittämisen kuntien, valtion ja työpankin kesken sekä työllistyneiden
määrän kolminkertaistamisen.

Huonosta taloustilanteesta huolimatta työpankkien toivotaan tarjoavan
väylän avoimille työmarkkinoille uudelleensijoituksen kautta. Ne ovat
STM:n mukaan osoittaneet hyödyllisyytensä tarjoamalla yrityksille
mahdollisuuden tasoittaa kausivaihteluita. Yritys voi vuokrata työntekijän
ja saa tukea työtehtäviin perehdyttämiseen.  Työnhakijalla on pysyvä-
luontoinen työsuhde työpankin kanssa ja hänen työpanoksensa vuokra-
taan määräajaksi sopimusyritykseen. Työllistymisen tueksi käytetään usein
palkkatukea. Myös osa sosiaalisista yrityksistä on toiminut työpankkeina.

Raportti työpankkien toiminnasta ja ehdotukset toimintamallin kehittämi-
seksi:  www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1484198

Työnantajat suopeita vammaisille ja
osatyökykyisille Ruotsissa
    Puolet julkisen alan ja 40 prosenttia yksityisen sektorin työnantajista voisi ajatella työllistävänsä “vajaakun-
toisen” henkilön. Kielteisesti työllistämiseen suhtautuu vain 14 prosenttia julkisen ja 35 prosenttia yksityisen
sektorin työnantajista.

Työkokeilua tai -harjoittelua voisi ajatella tarjoavansa 63 prosenttia julkisen ja 35 prosenttia yksityisen sektorin
työnantajista. Kielteisesti asiaan suhtautuu 14 prosenttia julkisen ja 35 prosenttia yksityissektorin työnantajista.
12 500 työnantajalle suoritetun kyselyn teki Ruotsin työvoimahallinto.

VATES
Facebookissa
    VATES-säätiö on ottanut käyttöönsä
Facebookin osaksi viestintäarsenaaliaan. Vuoden
esimerkillistä työllistäjähakua on markkinoitu
Facebookin fanisivulla. Lisäksi Facebookissa on
avattu Kyvyt käyttöön -kaverisivu. Vuoden
esimerkillinen työllistäjä -sivuille on kirjautunut
jo yli 150 fania ja Kyvyt käyttöön -sivuille
seitsemisenkymmentä kaveria.

Vuoden esimerkilliseen työllistäjäkilpaan tuli
tammikuun loppuun mennessä 17 ehdotusta.
Facebookin fanisivuilta voi seurata ajantasaisesti
kenet palkitaan VATES-päivillä 14.4. vuoden
työllistäjänä. Sivuilta löytyy myös mm. Ylen
uutisten videotallenteet muutamista aiempien
vuosien voittajista.

Kyvyt käyttöön -kaverisivuilla voi käydä keskuste-
lua vammaisten ja osatyökykyisten
työllistämisestä.



Ajassa

Suojatyö ja tuettu
työllistyminen yhteystyöhön
Euroopassa

    Monet Euroopan maiden suojatyöjärjestelmät ovat pitkään kehittäneet toimintaansa
avoimille työmarkkinoille edistäväksi ja osittain siellä myös toteutettavaksi. Uudistuksen
lippulaivoina voidaan pitää mm. Englannin Remployta ja Ruotsin Samhallia, jotka ovat
siirtäneet merkittävän osan toiminnastaan avoimien työmarkkinoiden työyhteisöissä
tapahtuvaksi. Sysäyksen tähän muutokseen ne saivat tiukentuneista rahoitus-
neuvotteluista. Molemmat ovat valtion ylläpitämiä ja saavat rahoituksensa suoraan
valtiolta, joten sen ohjausvaikutuskin tavoiteasetannassa on suorempi. Samhall on lisäksi
kehittänyt yrityksille palvelun, jolla ne voivat hyödyntää Samhallin osaamista ja työpaik-
koja yrityksen työssäkuntoutumisen tarpeisiin.

Monissa maissa suojatyöjärjestelmät ovat vielä sulkeutuneet omaksi työmaailmakseen
ilman yhteyttä avoimiin työmarkkinoihin.  Suojatyö ja tuettu työllistyminen käyvät näissä
maissa valtataistelua valtakunnallisesta asemastaan kilpaillessaan niukoista resursseista.

Suojatyöjärjestäjien eurooppalainen yhteistyöorganisaatio Workability Europe järjesti
helmikuussa tapaamisen tuetun työllistämisen vastaavan yhteistyöjärjestön EUSEn kanssa
yhteistyömahdollisuuksien pohtimiseksi. Tapaamisessa todettiin, että toisiaan
täydentävien toimintamuotojen välinen valtataistelu on turhaa. Molemmilla toiminnoilla
on sama päämäärä. On aika ryhtyä kehittämään kiinteää yhteistyötä suojatyön ja tuetun
työllistymisen välille. WE päätti työstää jäsenkuntaansa varten ohjeen yhteistyön
kehittämiseksi kansallisilla tasoilla ja asiaa pohditaan WE:n vuosikonferenssissa syksyllä
Dublinissa.

Erityisopetustarjonta
vaikuttaa nuorten
jatkopolkuihin
    Erityiskoulujen opiskelijoiden kokemuksia koskeva selvitys,
osoittaa, että toisen asteen erityisopetustarjonta vaikuttaa vahvasti
nuorten opinto-ohjaukseen ja opintoihin hakeutumiseen. Selvitykses-
sä haastatellut erityiskoulujen opiskelijat olivat hakeneet pääasiassa
ammatilliseen koulutukseen lukion sijaan. Ammatillisessa opiskelussa
oli usein hakeuduttu aloille, joille erityisen tuen tarjonta painottuu.
Osalla haastatelluista nuorista oli kokemuksia siitä, että heillä ei ollut
mahdollisuuksia vaikuttaa ja tulla kuulluksi, kun heidän
koulutuspolustaan päätettiin.

Erityisluokat olivat selvityksen mukaan usein toimineet erillään koulun
muiden luokkien toiminnasta, ja erityisopetusta saaneet oppilaat
kokivat olleensa vähän vuorovaikutuksessa yleisopetuksessa
opiskelleisiin. Erityisryhmäopetus koettiin toisella asteella toimivaksi,
vaikka haastatteluissa tulivat esille pohdinnat erillisyydestä ja
ulkopuolisuudesta myös peruskoulun jälkeen.

Selvityksen tuloksista nouseekin esiin kysymys, miten erillinen
koulupolku tai erillinen erityisopetusjärjestelmä vaikuttaa nuoren
yhteiskunnalliseen osallisuuteen.

Erityisluokka elämänkulussa -selvityksessä haastateltiin 27
erityisluokalla opiskellutta vammaista, romaniväestöön kuuluvaa ja
maahanmuuttajataustaista nuorta aikuista. Selvityksen laativat
erityisopetuksen tutkijat Helsingin yliopistosta.

Selvitys löytyy sivuilta: www.intermin.fi/julkaisu/012010 ja
www.yhdenvertaisuus.fi/
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Ajassa

    VATES-säätiö on julkaissut nettisivuillaan raportin sosiaalisista kriteereistä ja
niiden käyttömahdollisuuksista julkisissa hankinnoissa. Raportti tulee Suomessa
tosi tarpeeseen.  Sosiaalisten kriteereiden käyttömahdollisuuksia ja käytännön
esimerkkitapauksia tunnetaan meillä tosi huonosti.  Samoin on laita myös muissa
EU-maissa. EU-komissiolta on tulossa opas sosiaalisten kriteereiden käytöstä.
VATESin raportti onkin mitä ajankohtaisin. Se on ensimmäinen laatuaan.

Jarmo Kujanpään tekemässä raportissa esitellään vuonna 2007 voimaan tullutta
hankintalakia siltä osin kuin sosiaalisilla kriteereillä on yhteys lainsäädäntöön.
Työllistämisyksiköiden kokemuksia sosiaalisten kriteereiden käytöstä kerrotaan
VATES-säätiön kyselytutkimuksen tulosten perusteella.

Raportin lopussa esitellään viisi Suomessa toistaiseksi toteutettua esimerkki-
tapausta: kolmessa kerrotaan kokemuksia sosiaalisten kriteereiden käytöstä ja
kahdessa kilpailutuksen kohdistamisesta vain työkeskuksille. Raportissa esiteltävien
Tampereen, Espoon ja Oulun kaupunkien lisäksi myös muutama muu kunta on
hyväksynyt sosiaalisten kriteereiden käytön periaatteet vuonna 2009, mutta näiden
osalta käytännön kokemukset vielä puuttuvat.

VATES-säätiö on viime vuoden aikana järjestänyt yhden kansainvälisen ja yhden
kotimaisen seminaarin, joissa on vahvasti käsitelty sosiaalisia kriteerejä ja niiden
käyttömahdollisuuksia julkisissa hankinnoissa. Näiden seminaarien kautta raporttiin
on saatu mitä ajankohtaisinta ja asiantuntevinta aineistoa. Molemmissa seminaa-
reissa on ollut mukana mm. alan suomalainen ykköstietäjä lakimies Markus Ukkola.

Sosiaaliset kriteerit ja niiden käyttömahdollisuudet julkisissa hankinnoissa.
Tilannekatsaus 19.010.2010 löytyy osoitteesta: www.vates.fi/Raportit

    Kuopion yliopiston vammaistutkimus-
yksikkö on tutkinut saksalaisia työkyvyn
arviointivälineitä Imbaa ja Melbaa
osatyökykyisten työllistämisen välineinä.
Molempia välineitä pidettiin parhaiten
toimivina työkyvyn arvioinnissa,
asiakkaiden itsensä arvioinnissa sekä
työllistymisen tukena.

Imbaa ja Melbaa pidettiin yleensä
luotettavina ja hyödyllisinä, joskin
hieman monimutkaisina käyttää.
Käyttäjien arvioinnit välineistä ovat sitä
myönteisemmät mitä enemmän heillä on
kokemusta niiden käytöstä.

Imba ja Melba herättivät myös kritiikkiä.
Monet arvioivat uusien välineiden
käyttöönoton hankalaksi nykyisessä
työtilanteessaan. Yleisin välineiden
käytön herättämä kritiikki kohdistuu
niiden käytön vaatimaan aikaan.

Lue lisää tutkimuksesta: www.vates.fi/
kyvytkayttoonlehti ja Imbasta ja
Melbasta: www.vamlas.fi

EUSEn stipedit haussa
    Euroopan tuetun työllistymisen järjestö jakaa kolme koulutusstipendiä tuetun
työllistymisen työhönvalmennuksen parissa toimivan henkilöstön opintomatkoihin
vuonna 2010. Enimmillään 1 000 euron apuraha tarjoaa erinomaisen mahdolli-
suuden 3 - 10 päivän ajan tutustua toisen Euroopan maan käytäntöihin ja
keskinäiseen kokemusten vaihtoon touko - marraskuun aikana. Yksi stipendin
saajista pääsee myös esittelemään opintokokemuksiaan EUSEn 10. konferenssiin
Kööpenhaminan kesäkuussa 2011. Suomesta stipendin sai viime vuonna Anki
Sundqvist, joka koki tutustumisen Hollannin tuetun työllistymisen arkeen erittäin
hedelmälliseksi. Hakuaika päättyy 19.3.2010. Lisätietoja stipendihausta:
www.euse.org/activities/euse-scholarship-2010-2011

Tärkeä raportti sosiaalisista kriteereistä
julkisissa hankinnoissa

Imba ja Melba
arviointivälineitä
tutkittu



VATES-säätiö edistää vammaisten ja
osatyökykyisten työllistymistä
ja kuntoutumista.

Toimintamme avainalueita ovat tuettu
työllistyminen ja työhönvalmennus,
sosiaaliset yritykset ja työkeskukset sekä
kuntouttava työ ja työyhteisö.
Kehitämme työllistymismuotoja ja
kuntoutusmalleja yhdessä käytännön
toimijoiden kanssa Kyvyt -käyttöön verkostossa.
Tarjoamme asiantuntijapalveluja:
tietopalvelua, koulutusta, konsultointia
ja ohjausta.
Vaikutamme työllistymistä edistävään sosiaali-
ja työllisyyspolitiikkaan, työmarkkinoihin
sekä työllistymis- ja kuntoutusjärjestelmiin.
Vuonna 1993 perustetun säätiön
taustavaikuttajiin kuuluu 35 yhteisöä:

Avain-säätiö
Epilepsialiitto ry
Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry
Etelä-Suomen lääninhallitus
Invalidiliitto ry
FILHA ry
Hengitysliitto HELI ry
Kanta-Hämeen Hengitys ry
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Kehitysvammaliitto ry
Kiipulasäätiö
Kuntoutussäätiö
Kuuloliitto ry
Kuurojen Liitto ry
Kuurojen palvelusäätiö
Kuopion Seudun Hengitysyhdistys ry
Kårkulla samkommun
Lihastautiliitto ry
Laptuote-säätiö
Mielenterveyden keskusliitto ry
Näkövammaisten Keskusliitto ry
Parik-säätiö
Puustellin tuki ry
Päijät-Hämeen Hengitysyhdistys ry
Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä
Pääjärven kuntayhtymä
Raina-säätiö
Rinnekoti-Säätiö
Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymä
Suomen CP-liitto ry
Suomen Mielenterveysseura
Suomen MS-liitto ry
Turun Seudun Hengitysyhdistys ry
Uudenmaan Vammaispalvelusäätiö
Yritystaito Oy

VATES-säätiö

PL 40, Oltermannintie 8,
00621 Helsinki
Puh. (09) 7527 551
Faksi (09) 7527 5521
www.vates.fi

Julkaisut

Säätiön sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@vates.fi

Henkilöstö

Työllistymisen palvelujärjestelmät
Kehittämispäällikkö
Pauliina Lampinen
050 408 7734

Kehittämiskoordinaattori
Suvi Pikkusaari
044 275 4800

Projektipäällikkö, Työllistä välittäen
-välitä työllistäen
Kaija Ray
0440 724 944

Tutkija-suunnittelija, ASKEL-hanke
Simo Klem
050 576 7514

Sosiaalinen yrittäjyys
Kehittämispäällikkö
Avoin

Koulutuksen ja verkoston sihteeri
Tarja Karvonen
(09) 7527 5501

Viestintä
Tiedottaja
Juha Saarinen
050 378 7959

Hallintoasiat
Toimitusjohtaja
Marjatta Varanka
(09) 7527 5505

Tiedotus- ja hallintosihteeri
Marianne Kaunismäki
(09) 7527 5502

Talouspäällikkö
Pasi Ylipaavalniemi
044 521 2133

Taloussihteeri
Vuokko Heikkilä-Kankkonen
(09) 7527 5509

Toimistoapulainen
Ella Rytkönen
(09) 7527 5507

Marginaalista maailmalle
Työllistämispalvelut oppimisympäristönä
Anne-Mari Ollikainen

Erityistyöllistämistä koskeva kriittinen puheenvuoro
avaa aivan uusia, oppimista koskevia näkökulmia
vammaisille ja osatyökykyisille suunnattuihin
työllistämispalveluihin. Kirjassa ruoditaan vahvasti
erityistyöllistämisen yksiköiden kykyä tarjota
valmennettaville henkilöille sellaisia tietoja ja taitoja,
joita avoimille työmarkkinoille sijoittuminen edellyttää.
“Ansiokas teos yhteiskuntapoliittisesti tärkeästä
aiheesta”, arvioi Terveyden edistämisen keskus.
2009, 81 s., 20 euroa + toimituskulut (4,50)

Tuotannollisten työkeskusten kehittämishaasteet
Välityömarkkinakeskusteluun uusia näkökulmia
Jarmo Kujanpää

Julkaisussa näkemyksensä saavat esille niin
tuotannollisten työkeskusten arjen haasteita tuntevat
työkeskusjohtajat kuin työkeskusten kehittämistä
pohtineet asiantuntijat.
2009, 56 s., 10 euroa + toimituskulut (4,50)

Työolosuhteiden sopeuttamisen keinoja ja
ulottuvuuksia organisaatioissa
Artikkelikokoelma, Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa
yrityksissä (Ketsy) -projektin julkaisuja
Toim. Marjatta Varanka

Artikkelijulkaisu avartaa laajempaa näkökulmaa
työolosuhteiden sopeuttamiseen: kyse on yksilöiden
osaamisen ja työtehtävien yhteensovittamisesta niin,
että se palvelee koko työyhteisön tavoitteita.
2008, 36 s., ilmainen, tulostettavissa myös internetistä:
www.vates.fi/projektienmateriaalit

Työhönvalmennuksen haasteet ja mahdollisuudet
Anne-Mari Ollikainen

Työhönvalmennuksen pirstaleisuuden kannanotto
pysähdyttää lukijan miettimään: mitä työhön-
valmennus avoimille työmarkkinoille suuntaavana
toimintana on ja minkälaisia tavoitteita sille voi asettaa.
“Asiallinen ja hyvä tietopaketti erityisesti
asiantuntijoiden käyttöön”, arvioi Terveyden
edistämisen keskus.
2007, 50 s., 10 euroa + toimituskulut (4,50)

Säätiön julkaisujen tilaukset internetistä osoitteesta:
www.vates.fi/julkaisut

Kansikuva



Valtakunnallinen seminaari kaikille vammaisten ja
osatyökykyisten työllistymisen parissa työskenteleville.

• Puhujina mm.

   Työministeri Anni Sinnemäki
   Filosofi Thomas Wallgren, Helsingin yliopisto

• Vammaisten työllistymisen kuulumiset Ruotsista
   Presschef Håkan Tenelius, Samhall Ab

• Paneelikeskustelu: Mikä estää muutosta - vai estääkö mikään?
   Johtaja Jukka Ahtela, EK
   Kehitysjohtaja Klaus Halla, STM
   Hallintoneuvos Päivi Kerminen, TEM
   Ylilääkäri Jukka Kivekäs, Varma
   Koulutusjohtaja Mika Vuorela, MTKL

Vuoden esimerkillinen työllistäjä -palkinnon luovutus

Ajankohtainen hankenäyttely

TERVETULOA VATES-PÄIVILLE!

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: www.vates.fi/vatespaivat 2010

Nyt on aika luoda mahdollisuudet
vammaisten työllistymiselle!

VATES-päivät 14.4. - 15.4.2010
Kokoushotelli Rantapuisto, Ramsinniementie 14, Helsinki


	Pääkirjoitus
	Tähtiportissa sparrateen työelämään
	Ongelmista ratkaisuihin
	Syrjäytyminen vain laajenee
	TEM:n linjausta pidetään vastuuttomana
	Näkökulma: Vähennetään työstä poistumaa ja tuetaan työhön palaamista 
	Miksi? Miksi vammaiset ja osatyökykyiset unohdettiin?
	Vaikuttaja ja vallan vahtikoira
	Kesätyötä kaikille!
	Viitytyksittä työn hakuun
	Ajassa


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Europe ISO Coated FOGRA27)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


