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Tuettu työllistyminen osana
kunnallista vammaispalvelua
Tuettu työllistyminen tukipalveluineen hakee yhä paikkaansa suomalaisessa yhteiskunnassa. Palvelut
ovat pääosin vakiintumattomia ja
vastuu on levällään.
Vaikka sosiaalihuoltolain mukaan kunnallisiin sosiaalipalveluihin kuuluu vammaisten henkilöiden työtoiminnan ohella myös
vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta, ei kunnallisessa palvelukentässä tuettu työllistäminen ole vielä vakiinnuttanut
asemaansa.
Yhteistyössä Kehitysvammaliiton ja Kehitysvammaisten tukiliiton kanssa toteutettu kyselytutkimus pyrki selvittämään tuetun
työllistämisen asemaa Suomen
kuntakentällä. Kyselytutkimuksella selvitettiin miten erilaiset kehitysvammaisten työmuodot ja
työllistämisen tukitoimet kunnissa
toteutuvat ja millaisia merkityksiä
näille annetaan. Pyrittiin selvittämään myös työhönvalmennuspalvelun tilaa ja näkemyksiä siitä,
kenen hoidettavaksi työhönvalmennuspalvelun tulisi kuulua.
Vastaajina kyselyssä olivat keskeiset sosiaalitoimen viranhaltijat 49
kunnassa, viidellä seutukunnalla.

”Normaalissa työssä oleminen
kohottaa itsetuntoa”
Vaikka ajan henki on yksilön
oman vastuun korostus, on Suomessa yhä vallalla pohjoismaiselle
hyvinvointivaltiolle tyypillisellä ta16
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valla, julkiselle sektorille kohdentunut vastuu heikommassa asemassa olevista. Vastuullisen tahon
tulisi kuitenkin pystyä säilyttämään tukemansa henkilön autonomia ja yksilölliset oikeudet. Tuettu
työ onkin syntynyt osittain juuri
autonomiaa rajoittavan laitoskeskeisen toiminnan vastustuksen
seurauksena ja vähitellen myös
työtoiminnassa suuntaus vaikuttaisi olevan pois laitoksista ja työkeskustyöstä. Erityisesti avotyö
tuntuu vakiinnuttaneen asemansa
palveluntarjonnassa.
Kyselyyn saatujen vastausten
perusteella on nähtävissä, että
työn merkitys yksilölle tunnustetaan sosiaalitoimessa ja koetaan
tärkeäksi. Lausumia, joita vastauksissa nousi esille, olivat esimerkiksi: ”normaali työ”, ”oikea työ”,
”oikea työpaikka” ja ”normaaliyhteisö. Työn merkitys yksilölle sekä
kehitysvammaisten
inkluusiolle

yhteiskunnassa on kunnissa hyvin
tiedossa. Tiedetään ja pidetään
tärkeänä sitä, että työssä osallisuus yhteiskuntaan lisääntyy ja itsetunto kasvaa. Avotyön koetaan
kuitenkin tarjoavan näitä samoja
hyviä puolia ja merkittävää onkin,
ettei tässä aineistossa palkan merkitys kehitysvammaiselle henkilölle juurikaan tullut esille, vaikkakin
työosuusrahan pienuutta kritisoitiin yleisesti. Kehitysvammaisille
henkilöille itselleen suunnatuissa
kyselyissä on työn tärkeimpiä merkityksiä yleisesti ollut palkka.

” Selkeät vastuut, työnantaja
ottaa helpommin töihin, kun
vastuu kunnalla”
Kyselyyn vastanneissa kunnissa (25) oli avotyö huomattavasti
tuettua työllistämistä yleisempää.
Tuetussa työssä olevien pienelle
määrälle selitykseksi nousi etenkin
työpaikkojen saannin vaikeus. Työpaikkoja avoimilta työmarkkinoilta
koettiin vaikeaksi löytää myös avotyöntekijöille. Avotyö kuvailtiin
kuitenkin työnantajalle tuettua
työllistämistä houkuttelevammaksi, sillä velvoitteita ja kustannuksia työnantajalle koituu avotyössä
huomattavasti vähemmän.
Pääosin avotyö arvioitiin hyväksi toimintamuodoksi etenkin
kehitysvammaisten työntekijöiden
näkökulmasta, sillä se mahdollisti useissa tapauksissa paremman
integroitumisen yhteiskuntaan ni-
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menomaan työpaikkojen kautta.
Avotyötoiminnan helppoutta ja
edullisuutta työnantajille kuitenkin myös kritisoitiin:
”Mahdollisuus tuettuun työhön heikkenee kun työnantajat
’tottuvat’ tällaiseen käytäntöön.”

” Tuetussa työllistymisessä tuki
voi olla liian vähäistä.”
Tärkeimmät vahvuudet joita
kunnissa tuetun työllistymisen
mallille annettiin, olivat osallisuuden ja itsetunnon kohentuminen.
Suhteessa avotyöhön tuetun työn
vahvuudeksi nousi aineistossa
etenkin palkka. Tuetun työllistymisen mallin arvioitiin vaikuttavan
kehitysvammaisiin henkilöihin kohdistuviin asenteisiin avotyötä positiivisemmalla tavalla. Keskeisenä
tuetun työn heikkoutena kunnissa
koettiin kuitenkin runsas tuen tarve ja riittävän tuen puuttumisesta
seuraavat mahdolliset vaikeudet ja
turvattomuuden tunne. Riittävillä
resursseilla toimiva työhönvalmentaja tai vastaava onkin edellytys
tuetun työllistymisen mallin onnistuneelle toteutumiselle.
” Työvalmennuksen tarve eri
henkilöillä vaihtelee ja joskus ohjausresurssi puutteellista.”
Kuntien tiukentuva taloustilanne huomioon ottaen on helppo
ymmärtää, että palveluiden tarpeen lisääntyminen tai kokonaan
uusien palveluiden luominen on
hankalaa. Vammaisten työllistymistä tukevista palveluista järjestämisvastuussa ovat kunnat,
mutta palveluita ei itse tarvitse
tuottaa. Kolmannen sektorin toivotaan paikkaavan julkisen palveluntuotannon aukkoja. Siksi etenkin marginaalisissa palveluissa,
joissa tarvitaan vahvaa tietyn kapean alan tietotaitoa ja verkostoja
ollaan halukkaita ostamaan palveluita toimijoilta, jotka ovat oman
toimialueensa ytimessä.

”Sosiaalitoimi vastaa muutenkin kehitysvammaisten huollosta”, ”Työvoimahallinto vastaa muistakin asiakkaista”
Pääosin kunnissa työhönvalmennus järjestetään muiden töiden ohella ja valtakunnallisestikin
kunnalliset työvalmentajat ovat
harvinaisia. Kysymykseen siitä,
minkä tahon tulisi ottaa vastuu
työhönvalmennuspalveluiden tarjonnasta, jakautuivat vastaukset
melkolailla kahtia: pääosin työhönvalmentajan palveluiden järjestämisvastuu haluttaisiin joko
ottaa sosiaalitoimelle tai luovuttaa Työ- ja elinkeinotoimistolle tai
muun sen kaltaisen julkishallinnon
organisaation hoidettavaksi.
Sosiaalitoimen valintaa palveluiden järjestämisestä vastuulliseksi tahoksi perusteltiin aineistossa
ensisijaisesti asiakaslähtöisyydellä.
Asiakaslähtöisyyden keskeisiksi tekijöiksi mainittiin kehitysvammaisen työnhakijan kokonaistilanteen
ja hänen erityistarpeidensa sekä
kykyjensä tuntemus. Asiakkaan ja
sosiaalitoimen työntekijöiden välinen tuttuus ja yhteinen historia
nähtiin vahvuutena.
”Sosiaalitoimi vastaa muutenkin kehitysvammaisten huollosta.
Työ- ja elinkeinohallinnossa kehitysvammaiset voivat jäädä muiden
työllistettävien varjoon”.
Niiden osalta, jotka halu-

sivat työvalmennuksen siirtää
TE-toimistojen alaisuuteen, yllättävää oli, että keskeisimmäksi muutostarpeen perusteluksi ei
noussutkaan resurssien vähyys,
vaan työvoimatoimiston käyttöä
palveluiden tarjoajana perusteltiin
etenkin vammaisten oikeuksien
kautta.
”Työvoimahallinto vastaa muistakin asiakkaista. Tasa-arvoisen
kohtelun vuoksi myös kehitysvammaisten pitäisi kuulua tähän organisaatioon. siellä voidaan halutessa kyllä lisätä tietotaitoa.”
”Vajaakuntoisten tulisi olla
muiden kansalaisten tavoin oikeutettuja työvoimapalvelujen käyttöön.”
TE-toimistojen asettamista järjestämisvastuuseen tuetun työllistymisen palveluista perusteltiin
myös toimistojen asiantuntijuudella ja hyvällä työelämän tuntemuksella. TE-toimistot miellettiin
vahvoiksi toimijoiksi, joilla on
myös kuntaa paremmat resurssit.
”Sosiaalitoimessa ajatellaan liiaksi vammaisuuden aiheuttamia
esteitä, eikä tunneta työelämän
tarpeita. Työnvälitys voisi löytää
sopivia työpaikkoja ja kouluttaa
tarvittaviin tehtäviin paremmin.”
Tärkeintä kuitenkin on, että
vastuun näistäkin palveluista joku
aidosti kantaisi.
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