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KIT-uutiskirje 1/2015 

 

Projektin tutkimus 

 

KIT-projektissa on tutkittu kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä. 

Tutkimuksen tuloksista on nyt julkaistu raportti 

Kehitysvammaisten ihmisten työllisyystilanne 2013-2014.  

Raportti on saatavana paperille painettuna Kehitysvammaliitosta 

tai pdf-tiedostona Kehitysvammaliiton sivuilta:  

http://www.kehitysvammaliitto.fi/fin/tutkimus-kehitysvammaisten-ihmisten-

tyollisyystilanteesta-tyohonvalmennuksen-avulla-3000-tyollistyisi/ 

 

Toinen tutkimus käsittelee työnantajien kokemuksia ja näkemyksiä 

kehitysvammaisten ihmisten työllistämisestä. 

Siitä ilmestyy raportti tämän vuoden aikana. 

  

Projektin uutena tutkijana on aloittanut Katariina Hakala. 

Hän tutkii sitä, miten kehitysvammaiset henkilöt kokevat työllistymisen.  

Tutkija esimerkiksi haastattelee henkilöitä ja tekee vierailukäyntejä.  

Henkilöt tutkimukseen valitaan projektiin osallistuneiden joukosta.  

 

Vertaisryhmätoiminta 
 

Vertaisryhmä Torpan tontut Anjalassa jatkoi tapaamisiaan keväällä.  

Ryhmä kävi muun muassa tutustumassa TE-toimiston palveluihin.  

Ryhmäläiset ovat antaneet myönteistä palautetta toiminnasta. 

Kaikki ovat saaneet uutta tietoa työstä ja sen hakemisesta, 

ja itsetuntemus omista kyvyistä ja taidoista on lisääntynyt.  

Ryhmän toiminta on lisännyt toiveita työpaikan saamisesta  

ja rohkaissut joitakin osallistujia ryhtymään työnhakuun.  

Seurantatapaaminen on edessä vielä syksyllä. 

 

KIT–projekti järjestää koulutusta vertaisryhmän ohjaamisesta. 

Koulutus järjestetään Kymenlaakson alueen työ- ja päivätoimintakeskusten 

ohjaajille, työvalmentajille ja muille kiinnostuneille 26–27.8.2015.  

http://www.kehitysvammaliitto.fi/fin/tutkimus-kehitysvammaisten-ihmisten-tyollisyystilanteesta-tyohonvalmennuksen-avulla-3000-tyollistyisi/
http://www.kehitysvammaliitto.fi/fin/tutkimus-kehitysvammaisten-ihmisten-tyollisyystilanteesta-tyohonvalmennuksen-avulla-3000-tyollistyisi/


2/3 
 

Kehitysvammaliitto, Viljatie 4 A, 00700 Helsinki 
www.kehitysvammaliitto.fi | kvl@kvl.fi | p. (09) 348 090 

  

 

 

Ajatuksena on, että vertaisryhmätoimintaa voitaisiin jatkaa  

Kymenlaakson alueella myös projektin päättymisen jälkeen.  

 

Työvalmentajarengas 

 

Työvalmentajarenkaan tapaamisten aiheina on ollut  

yhteistyö työnantajien kanssa, työnantajien tavoittaminen 

sekä tuetun työllistymisen markkinointi työnhakijoille.  

Osallistujat ovat myös saaneet tietoa näyttöön perustuvasta 

työhönvalmennuksesta. 

 

Osallistujat ovat kokeneet vuorovaikutuksen ryhmässä hyväksi.  

Kun oma työvalmentajan työ tuntuu välillä yksinäiseltä, 

kokemusten jakaminen ja tuen saaminen muilta on koettu tärkeäksi. 

Työvalmentajien asenne on, että he pyrkivät yhä enemmän työllistämään 

kehitysvammaisia ihmisiä työsuhteeseen avoimille työmarkkinoille.   

 

Tuetun työllistymisen strategiaryhmät 

 

Kouvolan, Haminan ja Kotkan strategiaryhmät  

ovat jatkaneet pohtimista tuetun työllistymisen edistämiseksi.  

Tavoitteita on muotoiltu esimerkiksi seuraavasti: 

 yhteistyö työnantajien kanssa onnistuu 

 avotyötoimintapaikkoja muuttuu työsuhteisiksi 

 palkkatyöstä kiinnostuneiden määrä lisääntyy 

 kehitysvammaiset ihmiset voivat työllistyä palkkatyöhön 

 TE-toimisto tukee kehitysvammaisten työllistymistä.  

 

Ryhmät jatkavat työskentelyä syksyllä. 

Ryhmissä syntyneitä ehdotuksia viedään tiedoksi kuntien päättäjille. 
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Alueellisia kuulumisia 

 

 Kouvolassa aiotaan jatkaa vertaisryhmätoimintaa 

Torpan tontut -ryhmän päättymisen jälkeen.  

 Yksi henkilö on saanut Kouvolassa palkkatuetun kesätyöpaikan  

5 kuukaudeksi. 

 Parik-säätiö on löytänyt alkuvuoden aikana 15-18 työpaikkaa 

osatyökykyisille asiakkailleen, joista osalla ei ole diagnoosia. 

 Haminaan on perusteilla uusi työllistämisyksikkö.  

 

Sotek-säätiö on kehittänyt pienryhmätoimintaa siten,  

että ryhmästä olisi hyötyä työsuhteisesta työstä kiinnostuneille henkilöille. 

Pienryhmässä harjoitellaan arkielämässä ja työssä tarvittavia taitoja. 

Työharjoittelun kautta on mahdollisuus valmentautua aina tuettuun työhön asti. 

 

Kouvolassa ja Kotkassa työhönvalmentajat etsivät sopivaa henkilöä, 

joka voisi työllistyä palkkatyösuhteeseen McDonaldsiin.  

Kotkassa on tämän lisäksi vireillä pari uutta työsuhdetta  

avotyötoiminnassa oleville kehitysvammaisille henkilöille. 

 

Muita kuulumisia 

 

Kuntoutussäätiö on tehnyt selvityksen Kymenlaakson alueen toimijoista.  

Projektin yhteistyökumppanit saavat selvityksestä tietoja, 

jotka auttavat kehittämään tuettua työllistymistä. 

Alustavista tuloksista järjestettiin keskustelutilaisuus Kouvolassa 4.6.  

Selvityksen tulokset julkaistaan kesälomakauden jälkeen.  

 

KIT-projektin vertaisryhmätoimintaa esiteltiin  

kansainvälisessä EUSE-konferensissa toukokuussa.  

Konferenssissa kuultiin myös kokemuksia Ruotsista, 

jossa on kokeiltu näyttöön perustuvan työhönvalmennuksen mallia  

kolmessa kunnassa. Kokeiluun on saatu rahaa valtiolta. 

Tulokset ovat olleet hyviä. Mukana on ollut 45 henkilöä, 

heistä 67 % eli kaksi henkilöä kolmesta oli työllistynyt  

puolentoista vuoden aikana. 


