
Työ- ja päivätoiminnasta osallisuuden ja 
työllistymisen tukeen



Työ- ja päivätoiminta

Tuettu työ työsuhde
palkka

avotyötoiminta

työtoiminta

päivätoiminta

• huoltosuhde
• toiminta-avustus

(työosuusraha)
sosiaalihuoltoa

palkkatyö työhönvalmennus



Tunnuslukuja

Työikäisiä kehitysvammaisia suomalaisia on noin 25 000 henkilöä.

 Päivätoimintaan osallistuu noin 5000-6000 henkilöä.
 Työtoimintaan ja työllisyyttä tukevaan toimintaan

osallistuu noin 9000 henkilöä.
 Avotyötoimintaan = tavallisilla työpaikoilla järjestettävään työtoimintaan osallistuu 

yli 2 000 henkilöä.

– Palkkatyöhön kykeneviä on n. 3000 henkilöä
– Työsuhteista palkkatyötä tekee noin 500 kehitysvammaista henkilöä. 

(Hannu Vesala Kehitysvammaliitto 2013)



Ajattelutapa muutoksessa

potilas - hoito

Vammaisten 
ihmisten 
eristämistä

Vammaisten 
ihmisten 
sijoittamista

Mukana 
olemista

asiakas - kuntoutus kansalaisuus - tuki



Osallisuuden viitekehys

1. Osallisuus (ja toimijuus) omaan elämään
2. Osallisuus (ja toimijuus) vaikuttamisprosesseihin palveluissa, lähipiirissä, 

elinympäristössä ja yhteiskunnassa ja
3. Paikallinen osallisuus (ja toimijuus), jossa pystyy liittymään erilaisiin 

hyvinvoinnin lähteisiin sekä elämän merkityksellisyyttä ja arvokkuutta 
lisääviin vuorovaikutussuhteisiin ja joissa pystyy vaikuttamaan resurssien 
jakamiseen.

(Isola ym. THL. Työpaperi 33/2017)

1.Autonomia 2.Demokratia 3.Yhteisöllisyys

Osallisuutta on siirtyminen
kohderyhmästä toimijaksi



Työtoiminnan kehittäminen

 nykyrakenteen epäkohtia
p
a
lkka

työ

työ- ja päivätoiminta

avotyötoim
inta



Työtoiminnan kehittäminen

 YK:n yleissopimus 27. artikla
p
a
lkka

työ

Täytyy olla tukea!

työ- ja päivätoiminta

kiellettävä

Ei saa olla esteitä



Työtoiminnan kehittäminen

 Osallisuutta tukeva rakenne
p
a
lkka

työ

vapaaehtoistoiminta

koulutus

Tuki lähiyhteisöihin liittymiseen
Esim. yhteistoiminta projektit

Tuettu työ

Työeläm
ätaitojen harjoittelu

M
ääräaikainen 

työharjoittelu
Osallisuutta ja 
työllistymistä 
edistävä toiminta

Monipuolista
valittavissa olevaa 
toimintaa, johon voi 
itse vaikuttaa



Osallisuutta ja työllistymistä edistävän 
toiminnan laatukriteerit

1. Tuki valintojen ja suunnitelmien tekemiseen
2. Tuki muutoksiin ja siirtymävaiheisiin
3. Tuki lähiyhteisöihin liittymiseen
4. Tuki opintoihin pääsemiseen
5. Tuki mahdollisimman suuren itsenäisyyden saavuttamiseen
6. Tuki terveyteen ja hyvinvointiin
7. Tuki ammatillisiin opintoihin ja työhön pääsemiseen
8. Tuki itseilmaisuun ja luovuuteen
9. Tuki merkityksellisissä sosiaalisissa rooleissa toimimiseen
10. Tuki palvelujen sisältöihin ja toimintatapoihin vaikuttamiseen

- Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan, Työn ja päivätoiminnan valiokunta -



Vapaaehtoistoiminta

Kehitysvammaisten työ- ja 
päivätoiminta

Työtoiminta

Palkkatyö

Avotyötoiminta Avotyötoiminta

Päivätoiminta

Sosiaalipalvelu

Työhönvalmennus Tuettu työ

”Alihankintamalli”

Työkanava Oy 

Osallisuutta tukeva toiminta

Osuuskunta

Opinnollistaminen

Vapaaehtoistoiminta



Osallisuutta edistävä toiminta

 Ihminen voi päättää osallistumisestaan toimintaan 
omaehtoisesti

 Osallistujille etsitään yksilöllisiä ratkaisuja
 Osallistuja kohdataan kategorisoimatta
 Toimintaa tai palvelua kehitetään yhdessä
 Toiminta vahvistaa osallistujan 

vaikuttamismahdollisuuksia myös toiminnan 
ulkopuolella

 Toiminta lisää mahdollisuuksia kohdata muita 
ihmisiä

(mukailtu lähteestä Sokra)



Ole rohkeasti yhteydessä!

Kehitysvammaisten Tukiliitto
Kari Vuorenpää
050 3296 170
kari.vuorenpaa@tukiliitto.fi


