KUVA Aki Hannukka: Haaveet. Teemaviikon 2020 juliste

Kehitysvammaisten oikeuksien teemaviikon 2020 aihe on toimeentulo.
Uuden arvion mukaan Suomessa on hieman yli 30 000 työikäistä
kehitysvammaista ihmistä. Heistä vain noin 500 – 600 tekee
työsuhteista palkkatyötä.
Tuhansilla kehitysvammaisilla on koulutus ja halua työntekoon. On
arvioitu, että 3 000 kehitysvammaista ihmistä voisi työllistyä
palkkasuhteiseen työhön, jos heille annettaisiin siihen mahdollisuus.
Mahdollisuudet työhön ja toimeentuloon pitää tehdä yhteisellä työllä.
Tässä työssä kunnilla ja kaupungeilla on iso merkitys, sillä
vammaispalveluiden toiminnat ovat silta avoimille työmarkkinoille.

TEKSTI: Liisa Ansio KUVAT: Sampo Vuori

HYMYILEVÄ TALONMIES SAA
ARVOSTUSTA TYÖSTÄÄN
Sami Laineella on oma paikka Haapaniemen päiväkotikoulun
yhteisössä. Hänelle työ on ilo ja ylpeyden aihe.
On tiistai-iltapäivä. Vaajakosken
kaupoilla on vilkasta ja kahvilassakin on
väkeä. Sami Laineella on vapaapäivä,
joten hän ehtii istua hetken kahvilassa.
Moni ohikulkija tervehtii Samia.
— Olen juonut cappucinoa Italiassakin,
Sami huomauttaa, kun tarjoilija tuo
hänelle vaahtopäisen kahvin ja
kakkupalan.
Sami käy työssä Vaajaharjun
toimintakeskuksessa sekä Haapaniemen
päiväkotikoululla.
— Teen talonmiehen hommia, lumitöitä
ja hiekan putsaamista, Sami kertoo.

Sami on suorittanut ammattitutkinnon
Kuhankosken
erityisammattioppilaitoksessa. Hän on
kotitalous ja siivoustöissä ammattilainen.
— Tykkään olla työssä. Saan siitä
arvostusta. Toiset sanovat, että teen
hyvää työtä, Sami kertoo.
Se on totta. Haapaniemen
päiväkotikoulun opettaja Kari Hämynen
kertoo, että lapsetkin huomaavat, minä
päivinä Sami on töissä. Samin työpäivinä
portaat on puhtaat lumesta ja
irtohiekasta ja koulun piha on siisti.

— Olen hyvä työntekijä, teen hyvää jälkeä,
Sami kehaisee ja häntä on helppo uskoa.
Avotyötoiminta talonmiehen hommissa on
Samille tärkeää. Työpäivät rytmittävät
viikkoa ja työ on mieleistä. Sami viihtyy
etenkin ulkotöissä. Työtehtävät
Haapaniemessä ovat tuttuja ja niin on koko
päiväkotikoulun väki. PIhalla häntä
tervehtivät iloisesti niin lapset kuin
aikuisetkin.

Sami on tärkeä osa päiväkotikoulun
yhteisöä. Hänen esimerkkinsä näyttää
lapsille, että kaikki työ on tärkeää, oikeaa
työtä ja hommat hoituu. Koulun lapset ovat
pienestä asti tottuneet Samiin, sillä hän on
käynyt päiväkotikoululla työssä jo melkein
kaksikymmentä vuotta. Samin nimipäivä
muistetaan koulussa ja hän saa kutsun
kaikkiin koulun juhliin.
Aluksi Sami tarvitsi työtehtävissä ohjausta,
mutta nykyisin työt sujuu häneltä
itsenäisesti. Kaikki työtehtävät on suunniteltu
niin, että ne sopivat Samille ja että niistä on
aidosti hyötyä kaikille. Kun portaat on siistit,
sisälle kulkeutuu vain vähän hiekkaa ja
roskia. Hyvin hoidettu piha on turvallinen ja
viihtyisä.
— Ei tarvitse liukastella pihalla, kun
hiekoitettu, Sami miettii.
Vaajaharjun toimintakeskuksessa Sami
pesee autoja ja osallistuu toimintakeskuksen
arkisiin töihin. Hän osallistuu myös retkille ja
liikuntatoimintaan.
Sami on vapaa-ajallaan aktiivinen. Hän
harrastaa salibandyä, keilausta, uintia ja
kuntosalia, silloin kun ei ole koronaa. Hän on

- Työssä käyminen on tärkeää, Sami Laine
miettii. Hän viihtyy hyvin talonmiehenä.

mukana teatteriryhmä Villiviinissä ja
Jyvässeudun Me itse -toiminnassa. Hän on
matkustellut eri maissa ja paikoissa.
— Olen tyytyväinen elämääni. En jää
miettimään vastoinkäymisiä, vaikka on
niitäkin, Sami pohtii ja hymyilee tarttuvasti.
Sami pärjää hyvin. Hänellä on työtä, ystäviä
ja koti.
— Tyttöystävä olisi kyllä kiva, sellainen
luotettava, Sami pohtii.
— Olen säästäväinen enkä tuhlaa
hömpötyksiin, Sami kertoo. Mutta on
mukavaa ostaa joskus jotain uutta ja
tarpeellista.
— Aion tehdä näitä hommia eläkkeelle
jäämiseen asti, Sami sanoo.
— Jos vain terveys kestää, hän huomauttaa.
45-vuotiaalla talonmiehellä on vielä monta
lumitalvea edessä.

Sami Laineen terveisiä
kuntapäättäjille
Samasta työstä pitää maksaa sama
palkka. Tietenkin.
Avotyöpaikkoja pitäisi olla enemmän.
Kehitysvammaisilla on paljon taitoja,
joista olisi hyötyä yrityksille ja he ovat
hyviä työntekijöitä. Luotettavia.
Työ on tärkeää kaikille.
Oman rahan voi käyttää itselle tärkeisiin
asioihin.
Oma raha antaa vapautta tehdä asioita,
joista tykkää.
Palkka antaa valinnan mahdollisuuksia.

Työtoiminta
Toimintakykyä ylläpitävää toimintaa.
Voi sisältää työhön valmennusta.
Voi olla mm. teollisuuden alihankintaa
esim. pussituksia, etikettien
kiinnittämistä
Työtoiminnasta ei makseta palkkaa, mutta
siitä voidaan maksaa työosuusrahaa.
Työtoiminnassa tehty työ jää
toimintayksikön hyväksi ellei toisin sovita.
Työosuusraha on verottomana enintään 12
€/päivä (= 258 €/kk)

Vammaisilla on oikeus osallistua
yhteiskuntaan yhdenvertaisesti.

Lähteet ja linkit
Kehitysvammaisten tukiliitto:
https://www.tukiliitto.fi/
Me itse ry:
https://www.tukiliitto.fi/toiminta/
me-itse-ry/
Verneri. Verkkopalvelu
kehitysvammaisuudesta:

https://verneri.net/yleis/avotyotoiminta

THL: Vammaispalvelujen käsikirja
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen
-kasikirja

Avotyö
Toteutetaan tavallisilla työpaikoilla.
Työaika ja työtehtävät sovitaan
yksilöllisesti.
Työtehtävät ovat oikeaa, tavallista työtä,
jonka joku joka tapauksessa tekee.
Työntekijä saa ohjausta työtoiminnan
työhönvalmentajalta tai ohjaajalta.
Ei palkkaa vaan työosuusrahaa, joka on
0-12 €/päivässä, useimmiten 5 €/päivä
Alle 12 € työosuusraha on
verotonta tuloa.

Köyhyys lisää eriarvoisuutta ja
kaventaa mahdollisuuksia hyvään
elämään.
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