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Kehitysvammaisten työllistymisen ja työtoiminnan kehittäminen

Kehitysvammaliiton mukaan Suomessa on noin 30 000 työikäistä kehitysvammaista henkilöä, mutta 
vain noin 500-600 tekee varsinaista työsuhteista palkkatyötä. Helsingin kaupungissa on työllistetty ai-
noastaan 13 kehitysvammaista, kun tuetun työllistämisen palveluissa on ollut n. 270 asiakasta.

Tällä hetkellä monet kehitysvammaiset osallistuvat erilaisiin työ- ja päivätoimintoihin. Osalle heistä 
maksetaan pientä ns. työosuusrahaa, osalle toiminta on palkatonta osallistumista - mikä sinänsä voi 
olla kannustavaa ja kuntouttavaa. Näihin osallistujat maksavat itse ruoastaan, itse toiminta on maksu-
tonta ja matkat korvataan - joko matkapalvelun tai HSL-lipun kautta.

Mielestämme Helsingin tulisi näyttää esimerkkiä kehitysvammaisten työllistämisessä sekä palkkaa-
malla itse enemmän kehitysvammaisia ihmisiä kaupungille töihin, että laatimalla yhdessä eri tahojen 
kanssa Helsinkiin kehitysvammaisten työllistymistä laaja-alaisesti edistävän strategian. 

Kehitysvammaisten työllistymistä ja työtoimintaa kehittävässä strategiassa tulee huomioida työpaikko-
jen luomisen tukeminen sekä julkiselle että yksityiselle sektorille, työhön valmennus ja tuettu polku 
työelämään. Kehitysvammaisille on kullekin rakennettava oma tuettu yksilöllinen  polku työelämään ja 
taattava jokaiselle riittävä yksilöllinen tuki tähän. 

Myös päiväkeskustoiminnassa on tärkeää, että siihen osallistuvat ihmiset kokevat työnsä/toimintansa 
mielekkääksi, heillä on myös taloudellinen kannustin saapua päiväkeskukseen ja tuki koetaan reiluna 
ja yhdenvertaisena. Kehitysvammaisten eläke on yleensä todella pieni ja nämä pienet työosuusrahat 
ja vastaavat ovat heille tärkeitä henkisenä kannustimena ja ne mahdollistavat taloudellisesti pieniä ar-
jen iloja.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsingin kaupunginhallitus tekee selvityksen helsinki-
läisten kehitysvammaisten työllistymisestä ja ryhtyy toimiin, jotta Helsingin kaupunki työllistäisi enem-
män kehitysvammaisia ihmisiä,  ja että Helsinki laatii erillisen toimenpideohjelman kehitysvammaisten 
työllistämisen parantamiseksi. Tässä yhteydessä on hyvä harkita myös päivä- ja työtoiminnassa ole-
vien kehitysvammaisten pienten työosuuskorvausten laajentamista.
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Vesikansa Sanna Vanhanen Reetta

Hernberg Kaisa Harjanne Atte

Laisaari Johanna Pasanen Amanda

Kivekäs Otso Hamid Jasmin

Pennanen Petrus Kolehmainen Joonas
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Saxberg Mirita Silvo Satu

Månsson Björn Pajunen Jenni

Pelkonen Jaana Vepsä Sinikka

Vuorjoki Anna Said Ahmed Suldaan

Finne-Elonen Laura Rantanen Mari

Sivonen Sameli Jalovaara Ville

Haglund Mia Malin Petra

Karhuvaara Arja
.


