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Suuntana työelämä

• Opinnot ovat tärkeä askel kohti työelämää

• Perheen ja koulun merkitys korostuu

• Vammaisten henkilöiden minäkuvaan vaikuttavat 
monet tekijät

• Usko itseensä



Missä mennään nyt? 

• Työ- ja elinkeinoministeriön selvitys

• Välityömarkkinatoimija

• Vammaispalvelulain uudistus



Julkisen sektorin rooli 
suunnannäyttäjänä

• Esteetön rekrytointiprosessi

• Esteettömyyden ja saavutettavuuden 
kehittäminen

• Moninaisuuden lisääminen

• Esimerkin näyttäminen 



Toimivat palvelut

• Henkilökohtainen apu

• Kuljetuspalvelut

• Työllisyyspalvelut

• Apuvälinepalvelut



Vammaispalvelut
• Vammaispalveluilla keskeinen rooli osallisuuden mahdollistamisessa 

ja työkyvyn määrittelyssä 

• Vammaispalvelut mukana yksilön elämässä läpi elämän 



Vammaispalvelut
• Työn hakeminen ja muuttuvat tilanteet 

• Kuntien käytäntöihin työelämälähtöisyyden lisääminen

• Vammaispalvelulain muutos keskeisessä roolissa
• Alueellisuuden merkitys vammaispalvelulain tulkinnassa ja palveluiden 

saamisen joustavuudessa
• Kuljetuspalvelut ja kilpailuttamisen kriteerit
• Henkilökohtainen apu 
• Vammaiset nuoret ja vammaiset perheelliset omina ryhminään
• Määrärahasidonnaiset palvelut



Työn hakeminen ja työllisyyspalvelut

• Te-palvelujen merkitys
• Asenteet ja rekrytointikynnys
• Esteettömyys ja sen valtavirtaistaminen
• Julkisen sektorin rooli
• Monialaisuus tärkeässä roolissa

• Palveluiden polkuriippuvuus



Työllisyyspalvelut
• Te-palveluiden kehittäminen vammaisten henkilöiden näkökulmasta 

läpileikkaavasti hallinnosta asiakasrajapintaan
• Koulutukset
• Tietoisuus
• Eläkestatuksen ”stigman” poisto

• Te-palvelut myös työnantajan näkökulmasta
• Palkkatuki
• Työolosuhteiden järjestelytuki
• Palveluiden sujuvuus
• Tiedon lisääminen



Työelämä ja työkulttuuri
• Esteettömyys ja tiedon lisääminen
• Apuvälineet 
• Tiedon saaminen kaikille osapuolille
• Kuntoutus toiminta- ja työkyvyn ylläpitäjänä
• Alustatalous, teknologia, osa-aikatyö
• Työn muotoilu, rekrytointi-ilmoitukset, moninaisuuden merkitys
• Asenteet 



Yrittäjyys

• Arvioiden mukaan vammaisia yrittäjiä määritelmästä riippuen 6 
000 – 11 000 (lisäksi yrittäjäksi aikovat)

• Aloittava yrittäjyys vammaispalvelulakiin 
• Yritysneuvontapalveluille kannustin lisätä tietoa saatavilla olevista 

tukipalveluista
• Vammaisuudesta johtuvien kustannusten kompensointi 
• Kuntoutus toimintakyvyn ylläpitäjänä



Koulutus

• Peruskoulutus ja inkluusio
• Vammaispalveluiden rooli
• TET-jaksot, harjoittelut ja kesätyöt tärkeässä roolissa
• Peruskoulun aikana ja jälkeen 

• Opinto-ohjaus 
• Oikeanlaiseen koulutukseen hakeutuminen 



Koulutus

• Koulutuksen esteettömyys ja saatavilla olevat tuki- ja 
mukautuspalvelut kaikilla koulutusasteilla

• Avustajat, mukautukset, tentti- ja pääsykoekäytännöt

• Kouluttautuminen työllistymisen edistäjänä



Muutos on käynnissä 

• Vammaisten henkilöiden näkyminen mediassa

• Vammaiset henkilöt ovat tietoisempia omista oikeuksistaan

• Vammaisilla henkilöillä on enemmän mahdollisuuksia osallisuuteen

• Miten meidät kohdataan palveluissa? 



Kiitos!

Anni Kyröläinen
anni@riesa.io
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