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Vammaisten henkilöiden yrittäjyyden edistäminen 

RAY- projekti 2016 – 2018

Ville Majala

Työllistymisen mahdollisuudet – seminaari 31.8.2016

Yritystä!-projekti

www.yritystä.fi 

http://www.yritystä.fi/
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Hallinnoija: Invalidiliitto ry

Yhteistyökumppanit: 

• Kuurojen liitto ry

• Lihastautiliitto ry

• Neuroliitto ry

• Nuorten ystävät ry

• Näkövammaisten liitto ry

• Vates-säätiö

• Suomen Yrittäjät

Yritystä!-projekti_Laululähde

http://www.youtube.com/watch?v=nCjt1jRTBkk
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Projektin tausta

• Suunnittelussa ollut mukana 14 vammaista yrittäjää

• Vastausten perusteella tehtiin hakemus vuonna 2015, 

jota tarkennettiin yhdessä RAY:n kanssa

• Projektilla on yhteys VATES-säätiön kautta hallituksen 

OTE-kärkihankkeen tavoitteeseen tehdä selvitystyö 

vammaisten yrittäjyydestä ja yrittäjyyden tuesta

”Sosiaaliturvaetuuksien jähmeys”



4
Invalidiliitto

4

Projektin tarkoitus

• Tuetaan vammaisten yrittäjien hyvinvointia ja 

jaksamista yritystoiminnassa

• Kehitetään ja edistetään vammaisten henkilöiden 

työllistymistä yrittäjyyden avulla

• Edistetään uusien yritystoimintojen syntymistä

• Projektipaikkakunnat: Helsinki, Turku, Oulu ja 

Jyväskylä

”Henkilökohtaisen avustajan käyttö yritystoiminnassa”
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Toiminnan kohderyhmä

• Ensisijaisena kohderyhmänä ovat työikäiset vammaiset 

henkilöt ja vammaiset yrittäjät

• Vaikuttamistyössä kohderyhmänä ovat TE-toimistojen 

yritysneuvojat, uusyrityskeskuksien, yrittäjäyhdistysten 

sekä yrityshautomoiden henkilöstö 

”Yrittäjän oma jaksaminen”
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Toteuttamiskeinot

• Yrittäjyyttä suunnittelevien ja aloittavien yrittäjien 

valmennus, ohjaus, mentorointi, koulutus sekä 

verkostoitumistilaisuudet

• Vaikuttamistyötä esteettömyys- ja 

saavutettavuusosaamisen parantamiseen yhteistyötahojen 

kanssa

”Vallitsevat asenteet”
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Tulokset ja vaikuttavuus

• Vaikutetaan vammaisten henkilöiden työelämäosallisuuden 

lisäämiseen yrittäjyyden kautta

• Projektiin osallistuneille vammaisilla henkilöillä on paremmat 

edellytykset ja valmiudet toimia yrittäjinä

• Vammaisten henkilöiden tyytyväisyys omaan elämään ja 

yrittämiseen kasvaa ja he osallistuvat aktiivisesti 

yritysyhdistysten ja yrityshautomoiden toimintaan

• Projektin tuloksena syntyy 80 uutta vammaisten henkilöiden 

yritystä eri aloille

”Vammaisyrittäjän liikkumisen tuki”
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Vammaisten asema työmarkkinoilla

Pirstaleinen tieto koottava eri lähteistä:

• Kela: työkyvyttömyys- ja vammaistukitilastoista

• Verohallinto: invaliditeettiprosenttia koskevat tilastot

• Työhallinto: osatyökykyisten työnhakijoiden tilastot

• Näkövammaisten liiton tilastot

Työkyvyttömyyseläkkeellä n. 8 prosenttia väestöstä (n. 250 000), 

joista laskentatavasta riippuen 30 000-60 000 haluaisi 

työelämään.

”Vammaispalveluissa paikkakuntakohtaisia eroavaisuuksia”
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Esille tulleita asioita:

• ”Toimitilojen/asiakastapaamispaikkojen esteettömyys”
• ”Vähäinen tietämys osatyökykyisen 

työskentelymahdollisuuksista”
• ”Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen”
• ”Yrittäjän henkilökohtaisen avustajan käyttö”
• ”Vammaisyrittäjän liikkumisen tuki VPL-matkat”
• ”Sosiaaliturvaetuuksien jähmeys”
• ”Oma jaksaminen – kaikki asiat vievät enemmän aikaa”
• ”Vammaispalveluissa paikkakuntakohtaisia eroavaisuuksia”
• ”Vallitsevat asenteet”
• ”Papereiden ainainen pyörittäminen”
• ”Sosiaaliturvan ja yritystulojen yhteensovittaminen on 

taitolaji”



10
Invalidiliitto

10

Projektissa ajankohtaista

• Hankasalmi 24.-25.9.2016 viittomakielisten yrittäjien 

mentorointikoulutus

• Helsinki 11.10.2016 ja 1.11.2016 vammaisille yrittäjille 

suunnattu mentorointikoulutus

• Suunnitteilla yhteistyö Kelan ammatillisen 

kuntoutuksen-ryhmän kanssa elinkeinotuen 

kehittämisestä 
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Yhteystiedot
Projektipäällikkö: 

Sinikka Winqvist 044 765 0633 sinikka.winqvist@invalidiliitto.fi

Projektikoordinaattorit:

Markus Saari, Turku 044 714 3677 markus.saari@invalidiliitto.fi

Ville Majala, Helsinki 044 765 0604 ville.majala@invalidiliitto.fi

Ulla Sivunen, Jyväskylä 045 671 7479 ulla.sivunen@kuurojenliitto.fi

Vesa Karjalainen, Oulu 044 734 1549 vesa.karjalainen@nuortenystavat.fi

mailto:sinikka.winqvist@invalidiliitto.fi
mailto:markus.saari@invalidiliitto.fi
mailto:ville.majala@invalidiliitto.fi
mailto:ulla.sivunen@kuurojenliitto.fi
mailto:vesa.karjalainen@nuortenystavat.fi
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KIITOKSET!

FACEBOOK:

www.facebook.com/yritysta.projekti

TWITTER:

@yritysta


