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Älä epäröi, ota yhteyttä!
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EPILEPSIALIITTO RY

Epilepsialiitto tukee epilepsiaa sairastavia ja heidän läheisiään ta-
sa-arvoiseen ja omaehtoiseen elämään. Epilepsia on monimuotoi-
nen sairaus, joka vaikuttaa työkykyyn yksilöllisesti. Valtaosa epilep-
siaa sairastavista henkilöistä voi osallistua työelämään normaalisti. 

Epilepsialiiton neuvonta p. 09 3508 2310 ma–to kello 9–15 

Paula Salminen, sosiaaliturva-asiantuntija, p. 050 574 2488, 

paula.salminen@epilepsia.fi  

Epilepsialiitto, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki  

www.epilepsia.fi

INVALIDILIITTO RY

Invalidiliitto on fyysisesti vammaisten ihmisten 
valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoimin-
nan monialajärjestö. Invalidiliitto tarjoaa ohjaus-
ta ja neuvontaa koulutukseen, työelämään ja yrit-
täjyyteen liittyvissä asioissa. Työnantaja saa tietoa 
vamman tai sairauden vaikutuksista työntekoon 
ja esteettömän työympäristön suunnitteluun. Oh-
jauksen ja neuvonnan lisäksi Invalidiliitossa tehdään vaikuttamis-
työtä koulutukseen, työelämään ja yrittäjyyteen liittyen. 

Sinikka Winqvist, työllisyys- ja yrittäjyysasiantuntija, 

p. 044 765 0633, sinikka.winqvist@invalidiliitto.fi

Anne Mäki, koulutus- ja työllisyysasiantuntija, 

p. 044 765 1364, anne.maki@invalidiliitto.fi 

tyollisyys@invalidiliitto.fi 

Invalidiliitto, Mannerheimintie 107, 00280 Helsinki 

www.invalidiliitto.fi

KEHITYSVAMMALIITTO RY

Kehitysvammaliitto toteuttaa kehitysvammaisten ihmisten työllis-
tymistä ja työelämäosallisuutta edistäviä kehittämishankkeita yh-
teistyössä muun muassa kuntien ja palveluntuottajien kanssa sekä 
kouluttaa ja konsultoi alan työyhteisöjä. Lisäksi liitto tiedottaa ke-
hitysvammaisten ihmisten työllistymiseen ja työelämäosallisuuteen 
liittyvistä asioista.

Simo Klem, työllistymisen asiantuntija, 

p. 040 905 1837, simo.klem@kvl.fi

Katariina Hakala, tutkija, FT, dosentti, 

p. 044 047 1797, katariina.hakala@kvl.fi

Kehitysvammaliitto, Viljatie 4 A, 00700 Helsinki

www.kehitysvammaliitto.fi/tyo 

KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY

Kehitysvammaisten Tukiliitto on valtakun-
nallinen ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö. 
Liiton työelämäasiantuntijat antavat hen-
kilökohtaista neuvontaa, kouluttavat, tie-
dottavat ja tuottavat materiaalia työelämä-
asioista.

Kari Vuorenpää, työelämän asiantuntija, 

p. 050 329 6170, kari.vuorenpaa@tukiliitto.fi

Mari Hakola, työelämän asiantuntija, 

p. 040 167 6990, mari.hakola@tukiliitto.fi 

tyollisyys@tukiliitto.fi

Kehitysvammaisten Tukiliitto, Pinninkatu 51, 33100 Tampere 

www.tukiliitto.fi

Järjestöjen työllisyyspalvelut 

Vamma tai sairaus ei saa määritellä ihmisen osaamista työssään. Oikeilla tukitoimilla ja 
esteettömällä työympäristöllä on suuri merkitys sille, että kaikilla on yhtäläinen mah-

dollisuus tehdä työtä. Tärkeintä on asenne.
Tähän esitteeseen on koottu yhteystietoja järjestöistä, jotka tukevat vammaisten, pit-

käaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä, työssä pysymistä ja osalli-
suuden edistämistä. Esitteen loppuun on koottu tietoa työllistämisen tai työssä pysymisen 
tukimuodoista. Esite on suunnattu työntekijöille, työnantajille ja viranomaisille. 

Järjestöjen työllisyyspalveluita varten ei tarvita lähetettä ja se on yleensä maksutonta. 
Järjestöistä saa tietoa esimerkiksi siitä, millä tavalla vammalla tai sairaudella voi olla mer-
kitystä uravalinnan tai työn tekemisen kannalta.

Kustantaja: Vates-säätiö sr

Taitto: Heli Penttinen. 

Painopaikka: Savion Kirjapaino Oy, Kerava. 

Painos: 4 000 kpl

Paperi: Lumi Art Silk 150 g

Kannen kuvat: Tiina Jäppinen / Vates-säätiö, Päivi Harju / Lihastautiliitto 

ja Kulttuuria kaikille / Symbolikirjasto

Tämä esite on tehty yhteistyössä  Vammaisfoorumin työllisyysryhmän 

ja muiden vammaisten työllistämispalveluja tuottavien organisaatioiden 

kanssa. Esite on tuotettu Veikkauksen tuotoilla.
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Kehitysvammaisten 
Tukiliitto ry

#kyvytkayttoon

mailto:paula.salminen@epilepsia.fi
http://www.epilepsia.fi
mailto:sinikka.winqvist@invalidiliitto.fi
mailto:anne.maki@invalidiliitto.fi
mailto:tyollisyys@invalidiliitto.fi
http://www.invalidiliitto.fi/
http://www.kehitysvammaliitto.fi/tyo
mailto:mari.hakola@tukiliitto.fi
mailto:tyollisyys@tukiliitto.fi
http://www.tukiliitto.fi
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KUULOLIITTO RY

Kuuloliitto on sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestö, joka vaikut-
taa, tiedottaa, tutkii, edustaa jäsenyhdistystensä jäseniä sekä tuottaa 
kulttuuri-, loma- ja virkistyspalveluja. Huonokuuloiselle työnteki-
jälle, hänen työyhteisölleen sekä työterveyshuollolle ja työnantajille 
suunnatulta Kuulolla työssä -sivustolta (www.kuuloliitto.fi/kuulol-
la-tyossa/) löytyy tietoa ja käytännön ratkaisumalleja sekä huono-
kuuloisen työkyvyn tueksi että meluisuuden vähentämiseksi työ-
paikoilla. 

Anniina Lavikainen, erityisasiantuntija, 

p. 050 303 4841, anniina.lavikainen@kuuloliitto.fi 

Kuuloliitto, Ilkantie 4, 00400 Helsinki

www.kuuloliitto.fi 

KUUROJEN LIITTO RY

Kuurojen Liiton työllisyyskoordinaattorit vastaavat viittomakie-
listen työllistymistä edistävästä kehittämis- ja edunvalvontatyöstä 
sekä tarjoavat palvelua viittomakielellä. He toimivat yhteistyössä eri 
työvoimaviranomaisten, työnantajien ja vammaisjärjestöjen kans-
sa sekä tuottavat tietomateriaalia muun muassa kuuroista työnte-
kijöinä.

Börje Hanhikoski, työllisyyskoordinaattori, 

p. 050 595 1814 (vain tekstiviestit), borje.hanhikoski@kuurojenliitto.fi

Virpi Thurén, työllisyyskoordinaattori,

p. 040 500 4234, virpi.thuren@kuurojenliitto.fi 

Kuurojen Liitto, Ilkantie 4, 00400 Helsinki

www.kuurojenliitto.fi 

KUUROJEN PALVELUSÄÄTIÖ SR

Valtakunnallisessa Poveri-hankkeessa toimii neljä työvalmentajaa.
He tekevät viittomakielistä yksilöllistä työvalmennusta ja tarjoavat 
tukea muun muassa opiskelu- ja työllistymissuunnitelmien tekoon
ja toteutukseen, IT-asioihin sekä elämänhallintaan. Työvalmentajat
toimivat välittäjinä ja tukena oppilaitoksiin ja työnantajiin päin, 
kun tarvitaan tietoa viittomakielisten opiskelu- tai työllistymis-
asioista, erilaisista tukimahdollisuuksista ja järjestelyistä tai tietoa
viittomakielisistä ja viittomakielestä. Työvalmentajat neuvovat yh-
teistyötahoja kohtaamaan viittomakielisen opiskelijan tai työnteki-
jän ja toimivat tahona, johon oppilaitos tai työnantaja voi tarvit-
taessa ottaa yhteyttä.

Tiina Maja, p. 044 799 5189, tiina.maja@kpsaatio.fi, 

Ilkantie 4, 00401 Helsinki 

Teuvo Kaartti, p. 050 371 9174, teuvo.kaartti@kpsaatio.fi, 

Brahenkatu 26, 13100 Hämeenlinna 

Kaisa Jaakonaho, p. 044 422 1227, kaisa.jaakonaho@kpsaatio.fi, 

Puistokatu 2 A 45, 40100 Jyväskylä

Merja Heikkinen, p. 044 346 9477, merja.heikkinen@kpsaatio.fi, 

Järjestötalo, Kauppakatu 1, 2. kerros, 60100 Seinäjoki

www.kpsaatio.fi 

LIHASTAUTILIITTO RY

Lihastautiliiton työelämäpalvelu on järjestöläh-
töinen palvelu lihastautia sairastavan henkilön 
opiskelu- ja työkyvyn tukemiseksi. Palvelusta 
hyötyvät myös työnantajat, oppilaitokset, työ-
terveyshuollot ja muut ammattilaiset. Lihastau-
tiliitolla on oma työkykykoordinaattori, joka tekee yksilöllistä oh-
jausta ja suunnittelua sekä on tarvittaessa mukana asiakaspalave-
reissa ja työterveysneuvotteluissa. Lihastautiliitto edistää vammais-
ten henkilöiden yrittäjyyttä sekä järjestää Pysytään töissä -kursseja. 

Liisa-Maija Verainen, suunnittelija, 

p. 040 751 1081, liisa-maija.verainen@lihastautiliitto.fi  

Lihastautiliitto ry, Läntinen Pitkäkatu 35, 20100 Turku

www.lihastautiliitto.fi

MIELENTERVEYDEN KESKUSLIITTO RY

Mielenterveysongelmia itse kokeneiden ih-
misten perustama valtakunnallinen järjestö 
toimii asiantuntijana mielenterveyttä koske-
vissa kysymyksissä. Se kehittää tukea ja pal-
veluja mielenterveyskuntoutujille yhdessä 
heidän kanssaan sekä ajaa kuntoutujien ja heidän läheistensä etuja 
yhteiskunnassa. 

Liitto kehittää ja levittää opintoihin, työhön ja mielekkääseen 
elämään sijoittumista tukevia toimintamalleja sekä mielenterveys-
kuntoutujille että heidän kanssaan työskenteleville eri alojen am-
mattilaisille. Toiminta on suunnattu erityisesti osatyökykyisille pit-
käaikaistyöttömille, työkyvyttömyyseläkkeeltä työelämään palaavil-
le sekä kuntoutustuella oleville, joilla on mielenterveysongelmia. 
Liitto tekee yhteistyötä muun muassa sosiaali-, terveys-, kasvatus- 
ja työllistämispalvelujen kanssa. 

Jyrki Rinta-Jouppi, kouluttaja, 

p. 046 850 7587, jyrki.rinta-jouppi@mtkl.fi, Twitter/jyrkirintajoupp

Mielenterveyden keskusliitto, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki 

www.mtkl.fi

NEUROLIITTO RY

Neuroliiton työelämäpalveluiden tehtävänä on tukea MS-tautia 
tai harvinaista neurologista sairautta sairastavien ammatinvalintaa, 
työllistymistä ja työssä pysymistä. Työelämäasiantuntija antaa yksi-
löllistä ohjausta ja neuvontaa työelämän kysymyksissä sekä osallis-
tuu tarvittaessa työpaikan verkostopalavereihin auttaen löytämään 
ratkaisuja, joiden avulla sairauden työssä aiheuttamaa haittaa voi-
daan vähentää. 

Marju Teinikivi, työelämäasiantuntija, 

p. 0400 813 784, marju.teinikivi@neuroliitto.fi 

Neuroliitto ry, Vaihemäentie 10, 21250 Masku

www.neuroliitto.fi

NUORTEN YSTÄVÄT RY

Valtakunnallinen kehittäjä- ja kansalaisjär-
jestö, joka tekee työtä heikommassa ase-
massa olevien ihmisten kanssa. Järjestö 
tukee nuoria, pitkään työttömänä olleita, 
maahanmuuttajia, eri tavoin vammaisia, 
pitkäaikaissairaita sekä osatyökykyisiä ihmisiä palkkatyöhön tue-
tun työllistymisen menetelmällä. Keskeistä on asiakkaan itsemää-
räämisoikeus ja osallisuus toiminnan suunnittelussa sekä kiinteä 
yhteistyö työnantajien kanssa. 

Järjestön matalan kynnyksen klubitalot ja valmennuspajat, am-
matillinen kuntoutus sekä kehittämishankkeet Pohjois-Pohjan-
maan, Keski-Suomen, Lapin ja Kainuun maakunnissa tavoittavat 
1 500 asiakasta vuodessa. Nuorten Ystävien verkostomainen työote 
edistää asiakkaiden elämänhallintaa, sosiaalista osallisuutta, työelä-
mävalmiuksia sekä sitä kautta työllistymistä ja kouluttautumista.

Lea Nikula, sosiaalisen työllistymisen kehittämispäällikkö, 

p. 044 734 1862, lea.nikula@nuortenystavat.fi

Nuorten Ystävät, Torikatu 28, 90100 Oulu

Facebook/Nuortenystavat, Twitter/NuortenYstavat

www.nuortenystavat.fi

NÄKÖVAMMAISTEN LIITTO RY

Näkövammaisten liitto palvelee näkövammaisia ja näköongelmaisia 
ammatinvalinnassa, opiskelussa, työllistymisvaiheessa, työelämään 
palaamisessa, työssä jatkamisessa ja yrittäjyydessä. Liitto tukee nä-
kövammaisuuden erityiskysymyksissä työterveyshuoltoja, työnan-
tajia, oppilaitoksia sekä julkisen palvelujärjestelmän toimijoita. Toi-
minta-alueena on koko Suomi ja palvelut ovat maksuttomia.

Näkövammaisten liitto, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki 

(Iiris-keskus), p. 09 396 041

www.nkl.fi/fi/etusivu/palvelut_nakovammaisille/tyo

file:///C:\Users\meeri.riihela\OneDrive%20-%20Vates-säätiö\Järjestöjen%20työllisyyspalvelut\(https:\www.kuuloliitto.fi\kuulolla-tyossa\
file:///C:\Users\meeri.riihela\OneDrive%20-%20Vates-säätiö\Järjestöjen%20työllisyyspalvelut\(https:\www.kuuloliitto.fi\kuulolla-tyossa\
mailto:anniina.lavikainen@kuuloliitto.fi
http://www.kuuloliitto.fi
mailto:borje.hanhikoski@kuurojenliitto.fi
mailto:virpi.thuren@kuurojenliitto.fi
http://www.kuurojenliitto.fi
http://www.kpsaatio.fi
http://www.lihastautiliitto.fi
mailto:jyrki.rinta-jouppi@mtkl.fi
http://www.mtkl.fi
mailto:marju.teinikivi@neuroliitto.fi
http://www.neuroliitto.fi
mailto:lea.nikula@nuortenystavat.fi
http://www.nuortenystavat.fi
http://www.nkl.fi/fi/etusivu/palvelut_nakovammaisille/tyo
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POHJOIS-KARJALAN SOSIAALITURVAYHDISTYS RY

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen työllisyystoiminnassa 
keskeisiä asioita ovat työttömien ihmisten yksilöllinen ohjaus kohti 
työtä tai koulutusta, ratkaisukeskeinen valmennusote, ammatillisen 
osaamisen lisääminen yhdistystyössä, työhönvalmennuksen inte-
groiminen yhdistysten tarjoamiin työtehtäviin sekä yritysyhteistyö. 
Työllisyystoiminnan kautta myös tuetaan kuntouttavan työtoimin-
nan työtehtäviä tarjoavia yhdistyksiä sekä tarjotaan työnantajuuden 
tukipalveluja palkkatuella työllistäville yhdistyksille. Pohjois-Karja-
lan Sosiaaliturvayhdistys toimii työllisyystoimijoiden verkostojen 
koollekutsujana. 

Johanna Seppänen, kehittämispäällikkö, 

p. 050 467 0356, johanna.seppanen@pksotu.fi 

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys, Siltak. 20 A 11, 80100 Joensuu 

www.pksotu.fi

PUUSTELLIN TUKI RY

Puustellin Tuki ylläpitää Puustellin hyvän työn kylää Laukaassa, 
Keski-Suomessa. Puustellin hyvän työn kylä tarjoaa monipuolisen 
ja joustavan toiminta-, valmennus-, oppimis- ja työympäristön. 
Toiminnan tarkoituksena on tukea ja edistää työllistymisessään eri-
tyistä tukea tarvitsevien kouluttautumista, työllistymistä ja työelä-
mään sijoittumista sekä itsenäistä asumista.

Tuija Hämäläinen, toiminnanjohtaja, 

p. 050 354 2590, tuija.hamalainen@puustellintyokyla.fi  

Puustellin Työkylä, Kantolantie 410, 41340 Laukaa

www.puustellintyokyla.fi

SININAUHALIITTO RY

Sininauhaliitto on yli sadan jäsenyhteisön yhteistyöverkosto, jonka 
erityisosaamista ovat päihde- ja pelihaitat, riippuvuudet, mielenter-
veysongelmat, pitkäaikaisasunnottomuus sekä sosiaalinen työllistä-
minen. Monet liiton jäsenyhteisöt toteuttavat työtoimintaa työllis-
tämällä työntekijöitä joko työvoimahallinnon palkkatuella ja työ-
kokeiluin ja/tai kunnallisella kuntouttavalla työtoiminnalla. Tavoit-
teena on parantaa työllistetyn ammattitaitoa, osaamista ja työmark-
kina-asemaa ja tätä kautta edistää pääsyä avoimille työmarkkinoille.

Anne Hyyrynen, järjestösuunnittelija, 

p. 046 923 2572, anne.hyyrynen@sininauha.fi 

Sininauhaliitto, Opastinsilta 7 A, 00520 Helsinki 

www.sininauhaliitto.fi 

SUOMEN KUUROSOKEAT RY

Kuulonäkövammaiset ja kuurosokeat sekä yhteistyötahot voivat ot-
taa yhteyttä oikeuksienvalvonnan asiantuntijoihin opiskelu- ja työ-
asioissa. Asiantuntijoilla on erityisosaamista tarkastella opiskeluun 
ja työasioihin liittyviä asioita erityisesti kuulonäkövammaisten ja 
kuurosokeiden asiakkaiden kannalta.

Yhdistyksellä on työllisyystyöryhmä 

kehittämis- ja vaikuttamistyötä varten.

www.kuurosokeat.fi/sihteeri/aluetoimistot.php

SUOMEN CP-LIITTO RY

CP-liitto toimii cp-, mmc- ja hydrokefalia- 
vammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä 
heidän läheistensä etujärjestönä. Toimin-
tapiiriimme kuuluvat myös henkilöt, joilla 
on motorisen oppimisen vaikeus. Palvelui-
himme kuuluu sosiaaliohjaus ja -neuvonta. 
Vammaisten ihmisten työllistymistä edis-
tetään valtakunnallisella vaikuttamistyöllä 
Vammaisfoorumi ry:n kautta.
 

Päivi Ritvanen, sosiaalisen kuntoutuksen asiantuntija 

p. 040 765 9497, paivi.ritvanen@cp-liitto.fi 

Suomen CP-liitto ry, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki 

www.cp-liitto.fi  

UUDENMAAN VAMMAISPALVELUSÄÄTIÖ SR

Uudenmaan vammaispalvelusäätiö edistää 
vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden 
yhteiskunnassa selviytymistä tuottamalla mo-
nipuolisia ja laadukkaita asumis-, työ- ja päi-

vätoimintapalveluja sekä työllistymistä tukevia palveluja. Työhön 
kuntouttavia sekä avoimille työmarkkinoille suuntaavia tuetun 
työllistymisen palveluja toteutetaan Porvoossa Monipalvelukeskus 
Duunissa sekä Nummelassa Tuote-Sektorissa. 

Soili Leppänen, esimies, p. 040 304 7983, soili.leppanen@uvps.fi

Monipalvelukeskus Duuni, Pajatie 6, 06150 Porvoo 

www.uvps.fi

VAMMAISTEN LASTEN JA 

NUORTEN TUKISÄÄTIÖ SR 

(VAMLAS)

Päätehtävänä on tukea pitkäai-
kaissairaita ja vammaisia lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään. 
Säätiö tukee vammaisten nuorten opiskelua ja työskentelyä, kou-
luttaa ammattihenkilöitä, kehittää perheiden palveluja, myöntää 
apurahoja ja ylläpitää asumispalvelua. Säätiö on aktiivinen toimija 
työllistymistä edistävissä hankkeissa.

Karoliina Ahonen, kehittämispäällikkö, 

p. 040 455 2677, karoliina.ahonen@vamlas.fi

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö, 

Mikonkatu 8 A, 9. krs, 00100 Helsinki

www.vamlas.fi

VATES-SÄÄTIÖ SR

Vates-säätiö on asiantuntijaorganisaatio, joka edistää vammaisten, 
pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaista 
työllistymistä. Säätiöllä on yli 40 taustaorganisaatiota. Keskeisim-
piä toiminnan muotoja ovat kehittämistyö, koulutukset, erilaiset 
tapahtumat, uutiskirjeet ja osatyökykyisten työllistämisen erikois-
lehdet. Lisäksi Vates-säätiö koordinoi Suomessa vuosittain Job Sha-
dow Day -päivää (www.vates.fi/vates/job-shadow-day.html), jossa 
työnantaja antaa esimerkiksi vammaiselle nuorelle mahdollisuuden 
kokeilla tämän unelmien työtä. 

Vates-säätiö, Oltermannintie 8, 00620 Helsinki

toimisto@vates.fi

Facebook/kyvyt.kayttoon, Twitter/kyvytkayttoon 

www.vates.fi 

mailto:johanna.seppanen@pksotu.fi
http://www.pksotu.fi
mailto:anne.hyyrynen@sininauha.fi
http://www.sininauhaliitto.fi
http://www.kuurosokeat.fi/sihteeri/aluetoimistot.php
http://www.cp-liitto.fi
mailto:soili.leppanen@uvps.fi
http://www.uvps.fi
http://www.vamlas.fi
http://www.vates.fi


AMMATINVALINTA.FI-SIVUSTO 
on erityistä tukea tarvitseville 

opiskelijoille, heidän huoltajilleen 

sekä ohjaus- ja opetushenkilöstölle 

suunnattu sivusto, jota voi 

hyödyntää opinto-ohjauksen tukena 

valmentavassa ja ammatilliseen 

perustutkintoon johtavassa 

koulutuksessa. 

http://ammatinvalinta.fi
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Vammaisfoorumin työllisyysryhmä

Vammaisfoorumin työllisyysryhmä toimii Vammaisfoorumi 
ry:n alla. Vammaisfoorumi ry on 30 valtakunnallisen vam-

maisjärjestön yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena on edistää 
vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen 
mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsen-
järjestöjensä kautta noin 330 000 suomalaista vammaista. Se edus-
taa myös Suomen vammaisjärjestöjä kansainvälisessä yhteistyössä ja 
kansallisen vammaispolitiikan muotoilussa.

Vammaisfoorumin työllisyysryhmä on toiminut yli kymmenen 
vuotta ja järjestää muun muassa koulutuksia TE-toimiston osatyö-
kykyisten henkilöiden työllistämiseen liittyvistä asioista. Työllisyys-
ryhmän kokouksissa käsitellään jäsenistön työllistymisen haasteita 
ja onnistumisia sekä vaikuttamiskeinoja. Ryhmä antaa lausuntoja 
vammaisten henkilöiden työllistymiseen vaikuttavaan lainsäädän-
töön. Lisäksi Vammaisfoorumin alla toimii maahanmuuttajien tu-
kikeskus Hilma. 

tyollisyysryhma@invalidiliitto.fi

www.tukikeskushilma.fi 
www.vammaisfoorumi.fi

Ammatilliset erityisoppilaitokset

Ammatillisilla erityisoppilaitoksilla on asiantuntemusta opiskelijoiden yksilöllisistä 
opintopoluista ja työllistymisestä. Oppilaitokset tekevät yhteistyötä alueensa työnan-

tajien ja palvelusektorin kanssa. Työnantaja voi tiedustella oppilaitoksista muun muassa 
työssäoppijoita tai yhteistyötä tuetun oppisopimuksen järjestämisessä.

Ammatillinen erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat opinnoissa ja 
työllistymisessä erityistä tukea. Tuen tarpeen perusteena voivat olla esimerkiksi oppimisen 
ja sosiaalisen toiminnan vaikeudet sekä psyykkiset ja fyysiset sairaudet.

AMEO on ammatillisten erityisoppilaitosten 
kumppanuusverkosto, jonka muodostavat: 
Aitoon koulutuskeskus – www.aikk.fi

Ammattiopisto Luovi – www.luovi.fi

Ammattiopisto Spesia – www.spesia.fi

Keskuspuiston ammattiopisto – www.keskuspuisto.fi

Kiipulan ammattiopisto – www.kiipula.fi

Optima – www.optimaedu.fi 

Lisätietoa: www.ameo.fi

TIE TYÖELÄMÄÄN -VERKKOPALVELU 
tarjoaa tietoa ja ratkaisuja osatyökykyisten työssä 

jatkamiseen ja työllistymiseen. Palvelu ohjaa 

löytämään tilanteeseen sopivat ratkaisut laajasta 

keinovalikoimasta. Palvelun toteuttaa sosiaali- 

ja terveysministeriö osana OTE-kärkihanketta. 

Palvelusta löytyy oma osionsa yrittäjille ja 

työnantajille.

http://tietyoelamaan.fi

Suomen Klubitalot ry

Klubitalot ovat mielenterveyskuntoutujien yhteisöjä, jot-
ka tukevat jäseniään arjessa, opiskeluissa ja työelämässä. 

Jäsenet voivat hyödyntää Klubitalojen asiantuntemusta niin 
sosiaali-, terveys- kuin työelämäpalveluissakin. Klubitalo on 
monelle kuntoutujalle tai pysyvästi sairaalle tärkeä yhteisö, 
joka lisää elämänlaatua. Klubitalot tekevät yhteistyötä myös 
työnantajien kanssa. Työnantaja voi löytää Klubitalon kautta 
esimerkiksi osa-aikaisia työntekijöitä.

Klubitaloja on eri puolella Suomea, 

katso tarkemmat yhteystiedot: 

www.suomenklubitalot.fi

mailto:tyollisyysryhma@invalidiliitto.fi
http://www.tukikeskushilma.fi
http://www.vammaisfoorumi.fi
http://www.aikk.fi
http://www.luovi.fi
http://www.spesia.fi
http://www.keskuspuisto.fi
http://www.kiipula.fi
http://www.optimaedu.fi
http://www.ameo.fi
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TYÖHÖNVALMENNUSPALVELU

Työhönvalmentaja sekä etsii että räätälöi 
työtä ja tehtäviä, joiden tekemistä vamma 
tai sairaus ei haittaa. Hän on työelämän, 
kuntoutuksen, palvelujärjestelmän ja asia-
kastyön ammattilainen, joka palvelee myös 
työnantajaa. Palvelua voi tiedustella työter-
veyshuollosta, TE-toimistosta, työeläkeyh-
tiöstä, Kelasta tai työhönvalmennuspalvelua 
tarjoavilta yrityksiltä ja järjestöiltä.

PALKKATUKI

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota 
TE-toimisto voi myöntää työnantajalle 
työttömän työnhakijan palkkauskustan-
nuksiin. Tukea voi saada uuden henkilön 
palkkaamiseen, kun hänen on vaikea työl-
listyä esimerkiksi sairauden tai vamman ta-
kia. Palkkatuki voidaan myöntää määräai-
kaiseen tai toistaiseksi voimassa olevaan työ-
suhteeseen sekä oppisopimuskoulutukseen. 
Palkkatuki voi olla enintään 30 %, 40 % 
tai 50 % palkkakustannuksista (vuonna 
2018).

TYÖOLOSUHTEIDEN JÄRJESTELYTUKI

Työnantaja voi hakea työolosuhteiden jär-
jestelytukea työhön palkattavalle tai jo työs-
sä olevalle henkilölle, joka tarvitsee vam-
masta tai sairaudesta johtuvia työvälineitä, 
kalusteita, muutosta työoloihin tai toisen 
henkilön apuun. Tukea haetaan TE-toimis-
tosta ja se on enintään 4 000 euroa (vuon-
na 2018).

SIIRTYMÄTYÖ

Siirtymätyö on mielenterveyskuntoutujil-
le suunnattu tuetun työllistämisen muoto. 
Kuntoutujalle voi tarjota työpaikkaa Klu-
bitalon kautta. (www.suomenklubitalot.fi)

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

Ammatillinen kuntoutus auttaa työllisty-
mään, pysymään työelämässä tai palaamaan 
sinne sairaudesta tai vammasta huolimat-
ta. Ammatillista kuntoutusta voi tilantees-
ta riippuen hakea työeläkeyhtiöstä, Kelas-
ta tai TE-toimistosta. Keinoina ovat muun 
muassa työjärjestelyt nykyisessä työssä, uusi 
tehtävä samassa tai uudessa työpaikassa, 
koulutus, kurssit tai työkokeilu. 
(www.tyoelake.fi, www.kela.fi, 
www.kuntoutussaatio.fi) 

Työllistämisen tai työssä pysymisen tuet *

Jokaiselta työpaikalta löytyy varmaan 
parannettavaa niin työolojen kuin työn 

tekemisen olosuhteissakin. Jo pienikin mu-
kautus voi edistää työssä jaksamista, no-
peuttaa työhön paluuta sairauslomalta ja 
edistää vammaisen tai pitkäaikaissairaan 
henkilön rekrytointia.

Ovatko nämä mukautukset jo 

työyhteisönne käytössä? 

TYÖAIKAJÄRJESTELYT

osa-aikatyö ja joustavat työajat

työn jaksotus ja riittävä tauotus

mahdollisuus etätyöhön

TYÖN ORGANISOINTI

työnjako ja työtehtävien muutokset

työmäärä- ja tahti

työaikajärjestelyt

työilmapiiri ja asenteet

avun saaminen työhön

TYÖYMPÄRISTÖ

työtilojen esteettömyys, 

viihtyisyys ja ergonomia

työ- ja apuvälineet

työrauha ja ilmapiiri

Työn ja 
työolojen mukautus

TYÖKOKEILU

Työkokeilun aikana työnantaja selvittää 
työntekijän soveltuvuutta, työkykyä ja jak-
samista työpaikalla. Työkokeilu voi olla tar-
peen pitkän sairausloman jälkeen. Työko-
keilua järjestävät TE-toimistot, Kela, työ-
eläkelaitokset, tapaturma- ja liikenneva-
kuuttajat sekä työterveyshuollot. Työkokei-
lupaikan voi tarjota yritys, järjestö, kunta 
tai valtio. Työkokeilu ei ole työsuhde, eikä 
siitä makseta palkkaa. (www.te-palvelut.fi)

OPPISOPIMUS

Oppisopimus on työnantajan ja opiskeli-
jan välinen määräaikainen työsopimus, jos-
sa opiskelija saa palkkaa työsuhteen ajalta. 
Työnantajalle maksetaan koulutuskorvaus-
ta. Oppisopimukseen voi hakea palkkatu-
kea. (www.oppisopimus.net)

TUETTU OPPISOPIMUS

Tuettu oppisopimus on tarkoitettu henki-
lölle, joka tarvitsee opintoihinsa enemmän 
tukea kuin työpaikkaohjaaja tai oppilaitok-
sen opettaja voivat antaa. Tukea antaa työ-
hönvalmentaja. 
(www.tuettuoppisopimus.fi)

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA

Työntekijä voi palata työhön ensin osa-ai-
kaisesti osasairauspäivärahan turvin. Järjes-
telyyn tarvitaan sekä työnantajan että työn-
tekijän suostumus. Työterveyslääkäri var-
mistaa, ettei osa-aikainen työskentely vaa-
ranna työntekijän terveyttä tai toipumista. 
(www.kela.fi)
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* Nämä tiedot ovat toukokuulta 2018. 

Tuet, niiden myöntämisen ehdot tai 

painotukset voivat muuttua.

OSATYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE

Jos henkilön työkyky on heikentynyt vä-
hintään 40 prosenttia, hän voi saada osa-
työkyvyttömyyseläkettä. Se on puolet täy-
den työkyvyttömyyseläkkeen määrästä. 
Eläkkeelle voi siirtyä suoraan työstä, mut-
ta yleensä sen myöntäminen edellyttää sai-
rauspoissaoloja. Työeläke kertyy tehdyn 
työn tai yrittäjätoiminnan mukaan. Määrä-
ajaksi myönnetty osatyökyvyttömyyseläke 
on nimeltään osakuntoutustuki. 
(www.tyoelake.fi)

TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEEN 

LEPÄÄMÄÄN JÄTTÄMINEN

Henkilö voi tehdä satunnaisesti tai pidem-
piaikaisesti työtä myös työkyvyttömyys- 
eläkkeen rinnalla menettämättä sitä. Kun 
ansiot ylittävät tietyn rajan, työntekijän 
kannattaa pyytää eläkkeen tarkistamista 
osatyökyvyttömyyseläkkeeksi tai jättää elä-
ke lepäämään, jolloin ansaintarajoja ei ole. 
Myös osatyökyvyttömyyseläkkeen voi jättää 
lepäämään. (www.tyoelake.fi)

OSITTAIN VARHENNETTU 

VANHUUSELÄKE (OVE)

OVE on korvannut aiemman osa-aikaeläk-
keen. OVE on osa henkilön omaa ansait-
tua vanhuuseläkettä, jota voi alkaa nostaa 
61–62-vuotiaasta alkaen (syntymävuodes-
ta riippuen) ilman yläikärajaa. Henkilö voi 
työskennellä vapaasti samalla, kun hän saa 
OVE:a tai hän voi olla työskentelemättä ja 
saada esimerkiksi jotakin etuutta. 
(www.tyoelake.fi) 

Eläkeratkaisuja

http://www.suomenklubitalot.fi
http://www.kuntoutussaatio.fi
http://www.kela.fi
http://www.tyoelake.fi
http://www.tyoelake.fi
http://www.tyoelake.fi


Saavutettavuus

ESTEETÖN YMPÄRISTÖ ON VÄESTÖSTÄ
•  10 prosentille välttämätöntä

•   40 prosentille tarpeellista

•  100 prosentille miellyttävää

ESTEETTÖMYYS TYÖPAIKALLA
•   fyysinen (rakennettu ympäristö, liikkuminen, 

 turvallisuus, aistiesteettömyys)

•   psyykkinen (syrjäytymisen ehkäisy, kokemus

 arvostetuksi tulemisesta, eheä identiteetti)

•   sosiaalinen (työpaikan ilmapiiri, asenteet) 

•   viestinnällinen (tiedonsaanti, viestinnän 

 selkeys, monikanavaisuus)

LISÄTIETOA: 
www.esteeton.fi 

www.avaava.fi 

www.kulttuuriakaikille.fi 

www.papunet.fi

www.selkokeskus.fi

www.vates.fi/tietopaketit

#kyvytkayttoon

http://www.esteeton.fi
http://www.avaava.fi
http://www.kulttuuriakaikille.fi
http://www.papunet.fi
http://www.selkokeskus.fi

