
Mitä palkkatyö minulle merkitsee. 

Olin haaveillut palkkatyöstä monta vuotta sen takia koska palkkatyöstä saa parempaa 

palkkaa.  

Eli raha summa on suurempi kuin työosuus raha. 

Mietin että mikä olisi hyvä paikka missä voisin olla työharjoittelussa. 

Mietin asiaa työhönvalmentajan kanssa. Olin tutustunut Tukiliiton työntekijöihin 

aikaisemmin me itse päivillä.  

Olin miettinyt työhönvalmentajan kanssa olisiko Tukiliitto hyvä työharjoittelu paikka. 

 Työhönvalmentaja oli yhteydessä Tukiliiton työntekijöihin ja kysyi mahdollisuuksistani. 

 Olin työharjoittelussa 6 kuukautta. Sain apua ja tukea työkavereilta. 

 Harjoittelun aikana työtehtäviini kuului esimerkiksi lehtijuttuja ja ostin matkalippuja. 

 Laitoin osoitteita kirjekuoriin. 6 kuukautta meni äkkiä. 

 Työharjoittelun aikana selvittelin mahdollisuuksiani jatkaa palkkatyöhön.  

Pidin palaveria Tukiliiton ohjaajan ja työhönvalmentajani kanssa. Laitoin tulevalle 

esimiehelleni sähköpostilla listan työtehtävistä joita olin tehnyt työharjoittelun aikana.  

Esimies oli vakuuttunut siitä mitä osasin. 

 Sain puhelun jossa minut kutsuttiin työhaastatteluun.  Siinä oli mukana minulle tärkeitä 

ihmisiä kuten työhönvalmentaja, ohjaaja, esimies, Minä ja toinen vanhemmistani sekä 

työkaveri. 

 Sain kuulla että saan töitä kehitysvammaisten tukiliitosta. Sain uusia työkavereita. Olen 

viihtynyt uudessa työpaikassa. 

 

 

 Olen ollut palkkatöissä 2 vuotta.  Teen töitä tällä hetkellä maanantaina ja keskiviikkona 

yhteensä 7,5 tuntia viikossa.  

Teen töitä erilaisten kilpailutusten ja sote asioiden kanssa. Sote tarkoittaa tässä 

tapauksessa hyvinvointialueita ja teen yhteistyötä muiden ihmisten kanssa.  

Yhteistyö liittyy erityistä tukea tarvitsevien ihmisten asioihin ja kerron heidän tarpeistaan 

päättäjille. Kilpailutukset ovat liittyneet esimerkiksi: asumiseen ja henkilökohtaiseen 

apuun. 

Osallistuin esimerkiksi etänä henkilökohtaisen avun keskustelutilaisuuteen jonka 

järjestäjänä toimi Tampereen kaupunki. Olin kuuntelemassa tilaisuutta ja toimin 

kommentoijana. 



 Osallistuin myös  tilaisuuteen joka pidettiin verkossa. Sen nimi oli tulevaisuuden 

asumisen innopaja. 

 Siellä käsiteltiin erityistä tukea tarvitsevien ihmisten asioita asumiseen liittyen.  

Olen myös pitänyt taukojumpaa tukiliiton henkilökunnalle tietokoneen välityksellä kerran 

viikossa. Tämä etätyö taukojumppa oli minun ideani. Olen osallistunut tukiliiton 

kokouksiin. 

 

 

 

  Olin harjoitellut kulkemista kotoa ja töistä linja-auto asemalle.  Joskus minua oli 

saattamassa työkaveri. 

Olen kulkenut töihin sekä linja-autolla että taksilla sekä kävellyt linja-autoasemalta 

työpaikalle. 

 

Linja-autolla matkustaminen on ollut kivaa. Joskus linja-autossa on ollut paljon 

matkustajia.  

Jouduin siirtymään linja-autolla kulkemisesta taksi kyyteihin koska minulle  ei myönetty 

työhönvalmentajaa työmatkoihin. 

 Tämä oli Valkeakosken kaupungin oma päätös. Tähän ratkaisuun päädyttiin koska 

Valkeakosken kaupungilla ei ole rahaa ja resursseja palkata työhönvalmentajaa joka tekisi 

töitä ma-pe. 

Taksi tulee hakemaan omasta kotipihasta. Tilaan taksin itse maanantaisin. Taksi on joskus 

ollut myöhässä aikataulusta. Yhden kerran olen joutunut odottamaan taksia puoli tuntia.  

Olisin tarvinnut valkeakosken kaupungilta tukea työmatkoihin. Olen pettynyt siihen että 

en saanut ohjaajaa työpaikalle koska se olisi ollut minulle todella tärkeää.  

 

 Joskus asiat eivät mene toivotulla tavalla silloin pitää tehdä kompromisseja vaikka se ei 

tunnu kivalta. 

 Tiedän mitä haluan tehdä tulevaisuudessa. Haluaisin myös toisen palkkatyön. 

 Olisi kiva jos toinen työ olisi samanlaista kuin nykyinen työ. Toivon saavani myös siihen 

tukea.  

Haluaisin tehdä enemmän töitä mutta se vaikuttaa siihen että valtiolta saamani rahalliset 

tuet pienenevät. 

 



 

Olen ollut tyytyväinen palkkatyöhön.  

Palkkatyö on ollut hauskaa ja joskus haastavaa. Palkkatyö merkitsee minulle todella 

paljon 

Rahatilanteeni  on  parempi kuin ennen ja palkka on työn vaativuuteen nähden sopiva. 

Työosuusraha oli mielestäni liian pieni ja se ei tuntunut kivalta. 

Olen ostanut palkallani esimerkiksi: vaatteita, ruokaa, hiuskoruja, elokuvalipun ja 

jalkahoidon. Nyt pystyn ostamaan enemmän asioita joista pidän. 

Ennen palkkatyön aloittamista jouduin rajoittamaan enemmän ostoksiani.  

 jotkut työtoiminnassa kanssani olleista ihmisistä ovat olleet minulle kateellisia ja 

mustasukkaisia siitä että saan tehdä palkkatyötä.  

Minun mielestäni palkkatyö kuuluu kaikille erityistä tukea tarvitseville ihmisille. Tämä on 

minun henkilökohtainen mielipiteeni. 

 

 

 


