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TUETTU TYÖLLISTÄMINEN TUONUT VAMMAISILLE LIKI 3 

JOKAISELLA ON 0 
Vajaakuntoisten 
työllistämisen edis
tämissäätiö aloitti 
yhdessä paikallis
projektien kanssa 
kaksi vuotta sitten 
EU-rahan turvin 
projektin, jolla se 
pyrki saamaan vam
maisia lisää työelä
mään. Vai onko pula 
enemmän tekijöistä 
kuin työstä, sillä 
projektin avulla jo 
lähes 300 vammaista 
on nykyään mukana 
työelämässä eri 
puolilla Suomea. 

- Työnantajat ovat
olleet tyytyväisiä. 
Pahin este on aino
astaan maamme 
joustamaton eläke
lainsäädäntö, projek
tipäällikkö Leena 
Sariola sanoo. 

uetun työllistymisen ta
voitteena on vammaisen 
henkilön s ijoittuminen 
työsuhteiseen palkkatyö

hön tavalliselle työpaikalle. T ämä 
toteutetaan työpaikkojen etsimi
sen, työhön ja työelämään val
mennuksen sekä yksilöllisten 
tarpeiden mukaan räätälöityjen 
perehdyttämisvaiheitten avulla. 
Menetelmän avulla voidaan työl
listää myös ryhmiä, jotka erikois
tuvat tietyn tehtävän suorittami
seen. Työaika ja työtehtävä mää
ritellään yhteistyössä työnanta
jan ja työllistyneen kanssa. 

Tuettu työllistyminen tarkoite
taan henkilöille, joilla vamman tai 
muun vastaavan syyn takia on 
tarve tukeen työpaikan saami
sessa ja säilymisessä. Kansain
välisten mallien mukaan kukaan 
ei ole liian vaikeavammainen 
työllistyäkseen tuetun työllistymi
sen menetelmän avulla. Ennen 
kaikkea se soveltuu kehitysvam
maisten, mielenterveyskuntoutu
jien, CP-vammaisten ja vaikeasti 
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epileptisten työllistämiseen. 
- Malli vammaisten ja vajaa

kuntoisten työllistymiseksi kehi
tettiin Yhdysvalloissa jo 20 vuot
ta sitten ja siellä siitä on erittäin 
hyvät kokemukset, projektipääl
likkö Leena Sariola Vajaakun
toisten työllistämisen edistämis
säätiöstä kertoo. 

- Euroopassa tämän aloitti Ir
lanti, josta malli sitten levisi lä
hes kaikkiin Euroop·an Unionin 
jäsenmaihin. Suomessa aloitim
me syksyllä 1995. Tulokset ovat 
olleet myönteisiä. 

OIKEASTI TÖIHIN 
Tuetun työllistymisen hankkeen 
tarkoituksena on luoda vammai
sille mahdollisuus palkkatyöhön 
avoimilla työmarkkinoilla. 

- Käytännössä tämä tarkoit
taa, että vammaisella on oikeus 
päästä oikeasti töihin. Pois suo
jatyökeskuksesta, jossa hän 
kenties on tähän saakka työs
kennellyt, sillä hyvin usein vam-

mainen on yhtä hyvä työntekijä 
kuin vammatonkin, jollei vielä pa
rempi. Ainakin motivaatio on 
hyvä, Sariola sanoo. 

- Tärkeää on saada vammai
nen integroitumaan yhteiskun
taan. Kun hänelle annetaan mah
dollisuus, hän antaa oman panok
sensa työelämässä sekä toimii 
jäsenenä työyhteisön sosiaalises
sa verkossa. Juuri työssähän yk
silö kehittyy ja kasvaa. Työssä 
oppiminen ja työyhteisön sosiaa
liset suhteet mahdollistavat per
soonallisen kehittymisen ja sitä 
kautta itsetunnon vahvistumisen 
ja sosiaalisen toimintakyvyn ka9-
vun. 

- Tärkeää on myös työstä mak
settava palkka, joka tulee normi
en mukaan tuloksesta riippuen. 
Oikeastaan pahin· este vammai
sen työllistymiselle tällä hetkellä 
on maamme joustamaton eläke
lainsäädäntö. Vammaisethan ovat 
yleensä työkyvyttömyyseläkkeel
lä, ja kun he nyt pyrkivät työelä
mään, työnantajalta vaaditaan 

melkoista sovittelua palkanmak
sun suhteen, ettei vammainen 
menetä saavuttamiaan etuja. 
Eläkettä ei voi jättää "lepäämään" 
sillä aikaa, kun henkilö on kyke
nevä työelämään ja saamaan 
palkkaa. 

- Yleensä tämänkaltaiset on
gelmat ratkaistaan yksilöllisillä 
työaikaratkaisuilla. Monissa tapa
uksissa työ onkin osa-aikatyötä. 

HYVIÄ TYÖN
TEKIJÖITÄ 
- Kun vammainen palkataan yri
tykseen, tar.koitus ei suinkaan ole
luoda uutta suojatyöpaikkaa,
säälistä ei ketään palkata.

- Tähän mennessä, kun vam
maisille on pystytty osoittamaan 
jo tällaisia tuetun työn työpaikko
ja, työnantajien palaute on ollut 
positiivista. He ovat olleet enem
män kuin tyytyväisiä. 
- Jokaisella vammaisella on oma
työvalmentaja, joka ensin hakee 
työpaikan. Sen jälkeen hän kou-




