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VAMMAISJÄRJESTÖJEN 
TYÖLLISYYSPALVELUT  
 
Vammaisfoorumin työllisyysryhmä  
 
Vammaisfoorumin työllisyysryhmä on järjestöjen asiakas- ja 
oikeuksien valvontatyötä sekä alan kehittämistyötä tekevien 
yhteistyöfoorumi.   
 
Vammaisfoorumin työllisyysryhmä on toiminut yli kymmenen vuotta.  
Tapaamisissa tuodaan esille jäsenistön työllistymiseen liittyviä 
haasteita ja onnistumisia sekä mietitään vaikuttamiskeinoja. 
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Vammaisfoorumi ry 
 

Vammaisfoorumi ry on 32 kansallisen vammaisjärjestön 
muodostama yhteistyöelin, jonka tarkoituksena on edistää 
vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen 
mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa 
jäsenjärjestöjensä kautta noin 330.000 suomalaista vammaista. Se 
edustaa myös Suomen vammaisjärjestöjä kansainvälisessä 
yhteistyössä ja kansallisen vammaispolitiikan muotoilussa.  

Vammaisfoorumin alaisuudessa toimii Vammaisten 
maahanmuuttajien tukikeskus Hilma, jonka tavoitteena on edistää 
vammaisten maahanmuuttajien oikeuksia ja itsenäistä elämää 
Suomessa.  

Pirkko Mahlamäki, pääsihteeri 
Vammaisfoorumi ry 
PL 30 00030 IIRIS (Marjaniementie 74, Itäkeskus 00930 Helsinki) 
044 567 9077, info@vammaisfoorumi.fi 
www.vammaisfoorumi.fi 
www.tukikeskushilma.fi 
 

Vammaisten henkilöiden työllistymistä 
tukevat myös: 

Vates-säätiö 
Vates-säätiö toimii asiantuntijaorganisaationa vammaisten, 
pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaiseksi 
työllistymiseksi. Vatesin toimintamuotoja ovat kehittäminen, 
vaikuttaminen, kouluttaminen, tiedottaminen ja verkottaminen. 
Vates toimii yhteistyössä työllistämisen, kuntoutuksen ja 
koulutuksen sidosryhmien kanssa. Vates on vammaisjärjestöjen 
perustama asiantuntijaorganisaatio, jonka strategisena 
taustavoimana on 36 taustayhteisöä, jotka ovat valtakunnallisia 
vammaisjärjestöjä, niiden alueellisia yhdistyksiä, erityishuollon 
kuntayhtymiä ja työllistämispalveluita tuottavia toimijoita. 
Teppo Rautjärvi 
teppo.rautjarvi@vates.fi 
www.vates.fi 
 
Vammaisten lasten ja nuorten 
tukisäätiö 
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön päätehtävänä on tukea 
pitkäaikaissairaita ja vammaisia lapsia ja nuoria sekä heidän 
perheitään. Säätiö tukee vammaisten nuorten opiskelua ja 
työskentelyä, kouluttaa ammattihenkilöitä, kehittää perheiden 
palveluja, myöntää apurahoja ja ylläpitää asumispalvelua. Säätiö on 
aktiivinen toimija työllistymistä edistävissä hankkeissa. 

Marja Nevalainen, kehittämispäällikkö 
marja.nevalainen@vamlas.fi. Puh. 0400 862 998 
Pauli Leinonen, projektikoordinaattori  
pauli.leinonen@vamlas.fi Puh. 044 734 5845 
Mikonkatu 8 a, 9 krs, 00100 Helsinki  



Neuroliitto ry 
 

Neuroliiton työllisyyspalveluiden tehtävänä on tukea MS-tautia tai 
harvinaista neurologista sairautta sairastavien ammatinvalintaa, 
työllistymistä sekä työssä pysymistä. Työllisyyspalvelut antaa 
yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa työelämän kysymyksissä sekä 
osallistuu tarvittaessa työpaikan verkostopalavereihin auttaen 
löytämään ratkaisuja, joiden avulla sairauden työssä aiheuttamaa 
haittaa voidaan vähentää. Neuroliitto tekee valtakunnallista 
edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä vajaakuntoisten työllisyysasioissa 
yhdessä muiden järjestöjen kanssa. 
 
Marju Toivonen, erikoissuunnittelija 
0400 813 784, marju.toivonen@neuroliitto.fi 
Neuroliitto ry 
PL 15, 21251 Masku 
 

 

 

 

 

 

 

 

Epilepsialiito 
 

Epilepsialiitossa on käynnissä Työtä tekijöille –projekti (RAY 2012-
2015). Projektin tavoitteena on mm. lisätä tietoa epilepsian 
monimuotoisuudesta ja sen vaikutuksista työkykyyn. 
Projektipäällikkö neuvoo ja ohjaa epilepsiaa sairastavia henkilöitä 
tarvittaessa henkilökohtaisesti.  
 
Epilepsiaan, työhön ja opiskeluun liittyvissä kysymyksissä voi olla 
yhteydessä myös Epilepsialiiton aluesihteereihin tai 
neuvontapuhelimeen, joka vastaa arkisin klo 9-15 numerossa 09 
3508 2310.  
  
Työtä tekijöille – projekti 
projektipäällikkö Paula Salminen 
paula.salminen@epilepsia.fi 
Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki 
www.epilepsia.fi 
 

 

 

 

 

 

 

 



Invalidiliitto ry 
 

Invalidiliiton työllisyyspalvelut tarjoavat ohjausta ja neuvontaa 
vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymiseen sekä 
työelämässä pysymiseen liittyvissä asioissa. Neuvontaa annetaan 
ensisijaisesti sähköpostitse tai puhelimitse. Tarvittaessa ohjausta 
annetaan myös henkilökohtaisilla neuvontakäynneillä. 
Invalidiliitossa panostetaan vaikuttamistoiminnan keinoin 
vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymistä 
valtakunnallisella tasolla. 
 
Yhteistyötä työllisyyteen liittyvissä kysymyksissä tehdään 
nuorisoyhteistyö Seitin ja Invalidiliiton nuorisotyöryhmän kanssa. 
Vammaisten työllisyyteen ja työllistymiseen liittyviä koulutuksia 
Invalidiliitto järjestää yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa sekä 
myös omana järjestökoulutuksena. 

Invalidiliiton työllisyyspalvelut 
työllisyys- ja yrittäjyysasiantuntija Sinikka Winqvist 044 765 0633,  
Koulutus- ja työllisyysasiantuntija Anne Mäki 044 765 1364, 
tyollisyys@invalidiliitto.fi 
Mannerheimintie 107, 00280 HELSINKI 
www.invalidiliitto.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suomen Kuurosokeat ry 
 

Kuulonäkövammaiset ja kuurosokeat sekä yhteistyötahot voivat 
ottaa yhteyttä opintokoordinaattoriin tai aluesihteeriin opiskelu- ja 
työasioissa. Heillä on erityisosaamista tarkastella opiskeluun ja 
työasioihin liittyviä asioita erityisesti kuulonäkövammaisten ja 
kuurosokeiden asiakkaiden kannalta. Työnjako määräytyy 
ikäryhmien mukaan. Opintokoordinaattori työskentelee alle 18-
vuotiaiden lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa. 
Aluesihteeri työskentelee yli 18-vuotiaiden henkilöiden ja heidän 
verkostojensa kanssa. Yhdistyksellä on työllisyystyöryhmä 
kehittämis- ja vaikuttamistyötä varten. 
 
Yhteystiedot löytyvät osoitteesta 
http://www.kuurosokeat.fi/sihteeri/aluetoimstot.php 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Suomen CP-liitto ry 
 

Suomen CP-liitto ry edistää CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten 
lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa oikeuksia 
valtakunnallisesti. Vammaisten työllistymistä Suomen CP-liitto 
edistää mm. antamalla yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa 
työllisyysasioissa sekä tekemällä vaikuttamistyötä työelämään 
liittyvissä asioissa. 
 
Elina Perttula, sosiaalisen kuntoutuksen asiaintuntija 
p. 040 7659 497, elina.perttula@cp-liitto.fi 
Suomen CP-liitto ry 
Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki 
www.cp-liitto.f 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kehitysvammaliitto ry 
 
Kehitysvammaliitto edistää kehitysvammaisten ja muiden 
oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea 
tarvitsevien ihmisten tasa-arvoa ja osallistumista yhteiskunnassa, 
kehittää palveluja sekä edistää alan tutkimusta. Kehitysvammaliitto 
toteuttaa kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä ja 
työelämäosallisuutta edistäviä kehittämishankkeita yhteistyössä 
mm. kuntien ja palveluntuottajien kanssa, kouluttaa ja konsultoi alan 
työyhteisöjä sekä tiedottaa kehitysvammaisten ihmisten 
työllistymiseen ja työelämäosallisuuteen liittyvistä asioista  
 
Marika Ahlstén  
vaikuttamistoiminnan päällikkö 
040 5830 551, marika.ahlsten@kvl.fi 
Tea Kairi 
projektipäällikkö 
050 537 0196, tea.kairi@kvl.fi 
Kehitysvammaliitto ry 
Viljatie 4 A, 00700 Helsinki 
www.kehitysvammaliitto.fi 
 
 

 

 

 

 



Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 
 

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry on valtakunnallinen 
kansalaisjärjestö. Tukiliiton tavoitteena on kehitysvammaisten 
ihmisten osallisuuden sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen, 
ja se, että perheet saavat tarvitsemansa tuen.    

Tukiliiton työelämäasiantuntijat antavat henkilökohtaista neuvontaa, 
kouluttavat, tiedottavat ja tuottavat materiaalia työelämäasioista. 
Yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa Kehitysvammaisten 
Tukiliitto edistää kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä ja 
mielekästä päiväaikaista toimintaa valtakunnan tason 
vaikuttamistoiminnalla ja osallistumalla kehitysvammaisten työ- ja 
päivätoiminnan sekä työllistymisen tukemisen palvelurakenteen 
kehittämiseen.  

Kari Vuorenpää 
0207 718 336, kari.vuorenpaa@kvtl.fi  
Mari Hakola  
0207 718 339, mari.hakola@kvtl.fi 
Pinninkatu 51  
33100 Tampere 
www.kvtl.fi 
tyollisyys@kvtl.fi 
 

 

 

 

 

Näkövammaisten Keskusliitto ry 
 

Työllisyyspalvelut palvelevat näkövammaisia henkilöitä työllisyyden 
ja ammatillisen kuntoutuksen asioissa. Palvelumme on käytännön 
ohjausta ja neuvontaa ammatinvalinnan vaiheessa, 
työllistymisvaiheessa, työelämään palatessa ja työssä jaksamiseen 
liittyen. Palveluihimme kuuluu myös yritysneuvonta. 
Työllisyyspalvelujen henkilökunta tekee yhteistyötä työnantajien ja 
työterveyshuoltojen kanssa työpaikoilla sekä oppilaitosten ja 
julkisen palvelujärjestelmän toimijoiden kanssa. 

Taru Tammi, työllisyyspäällikkö 
09-3960 4482 tai 050 596 5023 
taru.tammi@nkl.fi 
Näkövammaisten Keskusliitto ry PL 41, 00030 IIRIS 
Marjaniementie 74, Itäkeskus, 00930 Helsinki 
www.nkl.fi  
 

 

 

 

 

 

 

 



Mielenterveyden Keskusliitto ry 
 

Mielenterveyden keskusliitossa on työ- ja koulutusvalmennusta, 
joka kehittää, toteuttaa ja levittää ammatillisen kuntoutumisen uusia 
tukimuotoja. Niiden tavoitteena on lisätä mielenterveyskuntoutujien 
mahdollisuuksia osallistua ammatilliseen kuntoutukseen, tukea 
sijoittumista työelämään ja menestymistä opinnoissa. Toiminta on 
tarkoitettu mielenterveysongelmien johdosta osatyökykyisille 
pitkäaikaistyöttömille, työkyvyttömyyseläkkeeltä työelämään 
palaaville sekä kuntoutustuelle oleville. Lisäksi järjestetään 
koulutuksia ammatillisen kuntoutumisen parissa toimivalle 
ammattihenkilöstölle. 
 
Jyrki Rinta-Jouppi, työ- ja koulutusvalmentaja 
046 850 7587 jyrki.rinta-jouppi@mtkl.fi  
Mielenterveyden keskusliitto ry 
Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki  
www.mtkl.fi 

 

 

 

 

 

 

 
Kuuloliitto ry 
 
Kuuloliiton visio on, että yhteiskunta on kuulovammaiselle esteetön 
ja saavutettava. Kuuloliitto tarjoaa työikäisille kuulovammaisille 
erilaisia vertaistoiminnan muotoja sekä tekee työelämään liittyvää 
vaikuttamistyötä niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. 
 
Anniina Lavikainen, eritysasiantuntija 
050 303 4841 
anniina.lavikainen@kuuloliitto.fi 
Kuuloliitto ry 
Ilkantie 4, 00400 Helsinki 
Suomalaisen viittomakielen viittoma ’TYÖ’ 

 
Markkinointikuva Pinterestissä. 

 

www.kuulokynnys.fi – sivustolta saa lisätietoa esteettömästä 
toimintaympäristöstä ja mitä asioista tulee ottaa huomioon 
huonokuuloisen työntekijän osalta työelämässä. 

 



 

Kuurojen Liitto ry 
 

Kuurojen Liiton työasiamiehet tarjoavat kuuroille matalan kynnyksen 
viittomakielistä vertaisasiantuntijuutta koulutukseen ja työllisyyteen 
liittyvissä asioissa. Työasiamiehet ovat itse viittomakielisiä kuuroja. 
He tekevät yksilöllistä asiakastyötä vastaanottotoiminnan, 
kuvapuhelin/sähköposti/ tekstiviestipalvelujen, työpaikkakäyntien, 
virastokäyntien yms. muodossa, yhteistyötä kuurojen yhdistysten 
työttömien kerhojen ja työnhakuklubien kanssa sekä järjestävät 
kursseja ja muita tapahtumia. 
 
Börje Hanhikoski, alueyksikönpäällikkö 
050 595 1814, borje.hanhikoski@kuurojenliitto.fi 
Kuurojen Liitto ry 
Ilkantie 4, 00400 HELSINKI, 
www.kuurojenliitto.fi 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lihastautiliitto ry  
 

Lihastautiliiton suunnittelija on lihassairaan henkilön ja hänen 
lähipiirinsä sekä ammattihenkilöstön tukena koulutusvalinnoissa, 
työnhaussa ja työssä jaksamisessa. Asiakastyön lähtökohtina ovat 
yksilölliseen tarpeeseen liittyvien ratkaisujen pohdinta sekä 
ympäristöön kohdistuvien toimenpiteiden (esim. henkilökohtaisen 
avustajan, esteettömyyden ja apuvälineiden) mahdollisuudet 
toteuttaa yhdenvertaista polkua koulutuksesta työelämään. 
Lihastautiliitto järjestää työllisyyskoulutuksia ja henkilökohtaista 
uraohjausta sekä on eri viranomaistahojen tukena paikallistasolla 
esim. suunnitelmien laadinnassa. Palveluihin kuuluvat myös 
tiedotus työnantajille sekä työpaikkakäynnit. Lihastautiliitto ylläpitää 
järjestöjen yhteistä www.duunimentori.fi -palvelua, jossa työnantajat 
voivat tiedottaa työmahdollisuuksista.  
 
Liisa-Maija Verainen, suunnittelija 
puh. 040 751 1081 
Lihastautiliitto,  
Läntinen Pitkäkatu 35 
20100 Turku 
liisa-maija.verainen@lihastautiliitto.fi 
www.lihastautiliitto.fi 
 

 


