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Osanottajat Suomi Saksa YHTEENSÄ

Lievä tai keskivaikea 
kehitysvamma tai 
muu kehityksen 
viivästymä

9 2 11

Vaikea kuulovamma, 
kuurous (aistivamma)

4 5 9

Monivammaisuus 2 6 8

Mielenterveyden 
sairaus tai -häiriö

0 1 1

Neurologinen sairaus 
tai vamma

0 1 1

YHTEENSÄ 15 15 30



T UT KIM UKS EN  OSA N OT TAJAT  – A M M AT T IA LAT,  J O IL L A  
T YÖ S KE N T ELIVÄT

Ammattiala Suomi Saksa YHTEENSÄ

Siivous- ja puhdistusala 3 0 3

Suurteollisuus (auto-
lentokonetehtaat)

0 7 7

Toimisto- ja virastotyöt 0 4 4

Maatalous- ja puutarha-alat (2)  ks. avotyö (1) ks. avotyö 0

Keittiö- ja catering-alat 2 0 2

Järjestöt (sosiaali- ja 
terveys)

2 1 3

Käsityöalat, pienteollisuus 2 1 (+ 1 ks.avotyö) 3

Avotyössä (ei-työsuhde) 4 2 6

Työttömänä työhakijana/  
työkyvytt.eläkkeellä

2 0 2

YHTEENSÄ 15 15 30
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HAASTATTELUJEN TIIVISTETYT 
TEEMAT

• 1 Yleiset taustatekijät – kuka minä olen?

• 2 Kouluaika ennen oppisopimuskoulutusta

• 3 Oppisopimuskoulutuksen aika ja sen merkitys

• 4 Arki nyt (perhe ja asuminen, työ ja koulutus)

• 5 Elämänkulku ja sen merkittävimmät muutokset

• 6 Toiminnot ja kyvyt

• 7 Tulevaisuus
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TUTKIMUKSEN PÄÄTULOKSIA JA 
JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

• Oppisopimuskoulutus on kohtaantokoulutusta

• Oppisopimuskoulutus estää syrjäytymistä

• Suomessa liikaa näennäiskehittämistä

• Lainsäädännön reagointi epäkohtiin

• Asennemuurien murtaminen vaikeaa molemmissa maissa

• Palkaton avotyö räikeä esimerkki vammaisten yhdenvertaisten 
oikeuksin rikkomisesta
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SAKSALAISTEN KÄYTÄNTÖJEN 
VAHVUUDET

• Oppisopimuskoulutuksen satavuotiset perinteet, tottumukset, asenteet.

• Jo pitkät perinteet omaava kiintiölainsäädäntö vammaisten työllistymisen edistämiseksi. 

• Yhdenvertaisuuden kovaääniset vaateet sitten YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen 
ratifioinnin v 2009 (Suomessa v 2016);  kehityksen seuranta laaja-alaista.

• Maan suurteollisuus ja sen työvoimatarpeet, yleinen huoli kaikilla työpaikoilla väestön 
ikääntymisestä.
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SAKSAN KIINTIÖLAKI VAMMAISTEN 
TYÖLLISTYMISEKSI 

• Sozialgesetzbuch IX § 71

• Sekä yksityisten että julkisten työnantajien, jotka työllistävät 
vähintään 20 työntekijää kuukaudessa, on työllistettävä yksi 
vammainen (schwerbehindert) eli viisi (5) prosenttia 
työvoimasta. Työnantajalle maksetaan palkkatukea 
ensimmäisen vuoden osalta 70 prosenttia ja sen jälkeen 
aleneva määrä.

8



SAKSALAISELLA 
TYÖPAIKALLA

TAMMIKUUSSA 2016

Monet tutkimukseen 
osallistuneet saksalaiset 
työskentelivät suurella 

autotehtaalla kokoonpano-
ym. tiimeissä 

yhdenvertaisina muiden 
kanssa.

9



Erityisesti huomioitavaa vammaisten ja 
pitkäaikaissairaiden osalta

• Vammainen tai pitkäaikaissairas ei ole sama kuin osatyökykyinen tai 
työkyvytön

• Osaamisen, taitojen ja työkyvyn arvioinnit ennakkoluulottomasti

• Tuettu oppisopimuskoulutus lakisääteiseksi (vrt. Saksa)

• Tarvitaan asennemuurin murtajia, edelläkävijöitä työpaikoille

• Osa-aikatyö + työkyvyttömyyseläke kunniaan! 

• Tuottava avotyö (ei tarkoita askartelutyyppistä aktivointitoimintaa) 
palkkatyöksi
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ASENNEMUURIN MURTAJAT 
SAKSASSA
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ONKO OPPISOPIMUSKOULUTUS KALLISTA 
TYÖNANTAJALLE? (1)

• Oppisopimuskoulutus on kohtaantokoulutusta ja nähtävä investointina (vrt. 
saksalaiset).

• Suuntaa-antava laskelma palkkauksesta ja työnantajakustannuksista

• Ns. tuetun oppisopimuskoulutuksen opiskelija (kotityö- ja puhdistuspalvelualan 
perustutkinto); Ammattiopisto Luovi ja Nuorten Ystävät ry. (Laskelmat: 
proj.pääll. Lea Nikula, Nuorten Ystävät)

• Sovellettava TES Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus (2017), 
kuntoutustuki ja koulutuskorvaus (vuoden 2013 tasoa)
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ONKO OPPISOPIMUSKOULUTUS KALLISTA 
TYÖNANTAJALLE? (2)

• Palkkaluokka G10, peruspalkka 1 652,51 €/kk. Koska kyseessä oppisopimuskoulutus, 
palkkaan voidaan tehdä 10 %:n alennus. Tällöin peruspalkka 1 487,00 €.

• Kokonaisviikkotyöaika 38h 20min. Kyseessä lievästi kehitysvammainen opiskelija, 
jonka työaika 25 h/vko eli 65 %. Palkka tällöin em:sta laskettuna 967,00 €.

• Työnantajan sivukulut noin 22 % eli kokonaiskustannukset ilman tukia 1 179,00 €.

• Kuntoutusraha (v 2013) 551 €/kk ja koulutuskorvaus 250 €/kk, tällöin työnantajan 
maksettavaksi jää nettona 378,00 €/kk. 
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ONKO OPPISOPIMUSKOULUTUS KALLISTA 
TYÖNANTAJALLE? (3)

• Em. Laskelma (2017) tuntipalkkaiselle: Peruspalkka 1 487,00 €/kk, päiväpalkka 
69,16 € (työpäiviä n. 21,5 pv/kk ja työaika/pv 7h 40min. Tuntipalkka 9,03 €/h.

• Jos työtunteja 6h/pv, oppisopimusopiskelijan palkka 1 165,00 €/kk. Palkan 
sivukulut työnantajalle (n 22 %), jolloin kokonaiskulu työnantajalle bruttona 1 
421,00 €/kk

• Kuntoutusraha 551,00 €/kk ja koulutuskorvaus 250,00 €/kk, jolloin työnantajan 
nettokuluksi jää 620,30 €/kk.

• HUOM! Tukien vaatima byrokratia hankalaa!
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SUOMESSA

• Se oli ihana (oppisopimuskoulutus).
Meillä oli niin ihana luokka (erillinen 
ryhmä lievästi kehitysvammaisia) … 
Se oli semmonen rento ja kaikki oli 
kavereita keskenään. … Oli tosi 
paljon tukea (työhönvalmentajasta, 
joka oli tunneillakin mukana) … No, 
ty … tuo oppisopimuskoulutus, nii se 
on … tosi hyvä juttu. … Kannattaa, 
suosittelen … Eihän se mikään … no 
ei se oikeastaan kovin rankkaakaan 
ollu mutta ei se ihan helppokaan ollu. 
(N23F 1.2.16.)

En voi kuvitella elämää ilman työtä, sillä 

ilman työtä olisi tylsää … Vuorovaikutus 

(Unterhalten), yksinkertaisesti 

vuorovaikutus, sillä työkaverit sanovat, 

että jos en ole paikalla, siellä aletaan 

riitelemään. Minä huolehdin myös 

kahviautomaatista, haen kahvia 35 

miehelle. Jos on jotakin ongelmia, minä 

nuori nainen riennän paikalle, koska 

työkaverit (lähellä eläkeikää) ovat jo 

hidasliikkeisempiä … Työkaverit sanovat, 

että jos minä en ole paikalla, 

(autotehtaan) hallissa 3 kaikki menee päin 

seiniä (kaputt). (N16D 7.1.16.)

SAKSASSA
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ONNEA JA YLPEYTTÄ KOULUTUKSESTA JA 
TYÖPAIKASTA MOLEMMISSA MAISSA



VAMMAISET AVOTYÖSSÄ 
ILMAISTYÖVOIMANA MOLEMMISSA MAISSA

• Saksalainen vaikeavammainen 
tutkimuksen osanottaja työskentelee 
puutarhalla 7-8 tunnin työpäivän 5 
päivänä viikossa. Lisäksi hänellä menee 
työmatkoihin invataksilla noin 3 tuntia 
yhteensä päivässä.  Hän saa työstään 
noin 200 euroa kuukaudessa 
toiminta/ahkeruusrahaa.  Hän asuu 
Punaisen Ristin asuntolassa 
soluasunnossa.  Vapaa-aikanaan hän 
osallistuu monenlaiseen 
vapaaehtoistyöhön toisten ihmisten 
hyväksi.

• (Yhdenvertaisuudesta ajatellen, 
että) kyllä meidän (vammaisten) 
pitäisi saada palkkaa enemmän … 
Rahaa annetaan (yhteiskunnassa) 
ihan vääriin kohteisiin … Siis, 
arvoisat poliitikot, minä pyydän 
teiltä, miksi emme vaihtaisi 
työpaikkoja. Minä olisin poliitikko ja 
te olisitte täällä töissä 
(ahkeruusraha 200 € kuukaudessa).
…

• (M30D 12.5.16)
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YK:n vammaisten oikeuksien sopimus, 
yhdenvertaisuuslaki ym. 

Työkansalaisuuden ja erilaisuuden uudet 
määrittelyt

• YK:n vammaisten oikeuksien sopimus ratifioitu Suomessa 
2016

• Työn uudelleen jakaminen (Jackson 2009, Koistinen 2014); 
kaikkia ja kaikkea tarvitaan työmarkkinoille, osa-aikatyö 
kunniaan, nykyistä joustavampia työaikajärjestelyjä

• Erilaisuus kunniaan: ”Hei … mutta mehän ollaan kaikki 
erilaisia!” (N23F)
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KIITOS!

• Marja Irjala, KM (väit.), ekonomi

• marja.irjala@gmail.com

• Puh. 044 574 0050

• Väitöskirja ladattavissa osoitteesta: 

• http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1600-3
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