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KIT -uutiskirje 3/2014 

 

Projektin tutkimus 

 

KIT-projektissa on tehty tutkimusta  

kehitysvammaisten ihmisten työtilanteesta. 

Tutkimuksessa on saatu alustavia tuloksia,  

joista valmistuu raportti alkuvuoden aikana. 

 

Tutkimuksen mukaan kehitysvammaisten ihmisten  

työllistymisessä palkkatyöhön on isoja eroja eri puolilla Suomea.  

Eroihin voi vaikuttaa esimerkiksi se,  

miten eri paikkakunnilla voi saada työhönvalmennusta. 

 

Tutkimuksesta käy ilmi, että kehitysvammaiset henkilöt ovat saaneet  

työpaikan paremmin yksityisistä yrityksistä kuin valtiolta tai kunnista.  

Syynä voi olla se, että yrityksissä on usein helpompi hoitaa  

palkkaukseen liittyviä paperiasioita ja muita asioita kuin kunnissa. 

 

Tutkimuksen tiedot on kerätty työvalmentajilta. 

Työvalmentajien mukaan joka neljäs työkeskuksessa oleva 

ja melkein joka toinen avotyötoiminnassa oleva  

kehitysvammainen voisi työllistyä tavalliseen palkkatyöhön. 

Se tarkoittaa, että koko Suomessa noin 3000 kehitysvammaista 

ihmistä voisi työllistyä palkkatyösuhteeseen.  

Nyt palkkatyössä on noin 400-500 kehitysvammaista henkilöä. 

Liitteenä on myös Helsingin Sanomissa julkaistu artikkeli aiheesta (liite 1). 

 

Tutkimuksen toisessa osassa kerätään tietoja työnantajilta,  

joilla on työsuhteessa tai avotyötoiminnassa kehitysvammaisia henkilöitä. 

Tutkimuksessa selvitetään, millaisia kokemuksia työnantajilla on 

kehitysvammaisista työntekijöistä. Tuloksia on tulossa keväällä 2015.  
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Vertaisryhmätoiminta 
 

Syksyllä aloitti toimintansa Anjalan ympäristön  

kehitysvammaisten ihmisten vertaisryhmä. 

Ryhmän nimi on Torpan tontut. 

Tapaamisissa on ollut rento ja hilpeä tunnelma, 

ja ajatuksia työstä ja työllistymisestä on vaihdettu ahkerasti. 

 

Ryhmäläiset ovat keränneet läheisiltään tietoa 

omista taidoistaan ja vahvuuksistaan sekä miettineet, 

millaiset työt ja työpaikat heitä kiinnostavat. 

Jatkossa mietitään, miten työhön liittyvät unelmat voisivat toteutua. 

Tukena ryhmissä on ollut osallistujien itsensä valitsema tukihenkilö. 

 

Työ(hön)valmentajarengas 

 

Työvalmentajien tapaamisissa on käsitelty  

työnhakua ja yhteyksiä työnantajiin päin. 

Yhdessä on keskusteltu, miten työnantajiin 

kannattaisi olla henkilökohtaisesti yhteydessä.  

Työvalmentajat saisivat tietoa mahdollisista työpaikoista  

vierailemalla enemmän yrityksissä. 

  

Yhdessä on pohdittu myös, miten työvalmentajat saisivat 

parhaiten selville työnhakijan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. 

Työvalmentajien olisi myös tärkeä selvittää 

työnhakijan ja hänen läheistensä huolia, jotka liittyvät työhön.  

 

Tuetun työllistymisen strategiaryhmät 

 

Kouvolassa, Haminassa ja Kotkassa alkoi syksyllä 

kolme tuetun työllistymisen strategiaryhmää. 

Ryhmissä pohditaan, miten tuettua työllistymistä voitaisiin edistää 

omalla paikkakunnalla ja millaisia toimenpiteitä ja muutoksia 

kehitysvammaisten työllistyminen vaatisi.  
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Alueellisia kuulumisia 

 

Kouvolan keskustassa, kauppakeskus Valtarissa 

avattiin lokakuussa Helmi Fresh –kahvila. 

Kahvilaan palkattiin myös yksi kehitysvammainen henkilö.  

Kahvilassa voi harjoitella kahvilan työntekijältä vaadittavia taitoja. 

Kuusankoskella on toinen samaan tapaan toimiva Helmi-kahvila. 

Tarkoituksena on jatkossa etsiä sopivia työpaikkoja harjoittelijoille. 

 

Kotkassa on syksyn aikana vahvistunut kolme uutta työsuhdetta. 

Siellä on huomattu, että myös avotyötoimintapaikkojen  

muuttaminen työsuhteiseksi työksi on mahdollista. 

 

Lisäksi Parik–säätiön työvalmentajilla on vireillä uusia  

työllistymishankkeita.  

 

Muita kuulumisia ja jatkosuunnitelmia 

 

Kehitysvammaisten ihmisten vertaisryhmissä on tullut esiin,  

että työsuhteisen palkkatyön mahdollisuuksista tarvitaan lisää tietoa.  

Tarvetta tuntuisi olevan myös ryhmille,  

joissa henkilöt yhdessä pohtivat työllistymisen mahdollisuuksia. 

  

KIT–projekti järjestää Kymenlaakson alueen työvalmentajille, 

ohjaajille ja muille kiinnostuneille koulutusta vertaisryhmän vetämisestä. 

Koulutuksen ajankohta on 26–27.8.2015.  

Ajatuksena on, että vertaisryhmät voisivat jatkaa 

myös projektin päättymisen jälkeen. 

 

Syksyn aikana KIT–projekti ja EASPD:n teki videon 

Salla Pennasesta, joka on työssä Kotkassa kahvila Limessä. 

Liitteenä on linkki, josta videon voi katsoa (liite 2). 
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Liite 1 Helsingin sanomien lehtijuttu 

http://www.hs.fi/tyoelama/a1415332138305 

 

Liite 2 Linkit videoon 

http://www.kehitysvammaliitto.fi/suomeksi/kehittaminen/kehitysvammaiset-ihmiset-

toihin/ 

https://www.youtube.com/watch?v=AdCgzrlGZDM 
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