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Invalidisäätiöstä

• Invalidisäätiössä työskentelee noin 
500 asiantuntijaa ammatillisen 
koulutuksen, valmennuksen, 
työllistymisen ja niitä tukevien 
toimintojen parissa. 

• Meitä kaikkia yhdistää 
merkityksellinen työ, joka on 
yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. 

• Tuotamme palveluita erityistä 
tukea tarvitseville ihmisille, joille 
strategiamme mukaisesti 
viitoitamme polun työelämään ja 
osallisuuteen yhteiskunnassa.

• Invalidisäätiön palveluyksiköt ovat 
Ammattiopisto Live ja Live 
Palvelut.

Täältä töihin



Ammattiopisto Live

• Olemme pääkaupunkiseudun suurin 
ammatillinen erityisoppilaitos ja 
erityisopetuksen kehittämiskeskus.

• Tarjoamme erityisopetusta, 
yksilöllistä ohjausta ja tukea 
opintoihin ja työllistymiseen.

• Koulutustarjontamme: valmentava, 
perustutkinto- ja lisäkoulutus.

• Vuosittain meillä opiskelee noin tuhat 
opiskelijaa. 

• Ammattiopisto Liveen valitaan 
opiskelijoita, joilla on vaativan 
erityisen tuen tarve. 



Live Palvelut

• Olemme valmennus- ja asiantuntijatalo, jonka toiminta on keskittynyt 
erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen. 

• Meillä on vahva osaaminen ja pitkä kokemus erityistä tukea 
tarvitsevien valmentamisesta, kuntouttamisesta ja työllistämisestä. 

• Tarjoamme monipuolisia palveluita, joiden tavoitteena on 
työllistyminen, työssä jaksaminen tai takaisin työelämään palaaminen. 

• Teemme kiinteää yhteistyötä elinkeinoelämän, kuntien, kaupunkien 
ja viranomaisten kanssa.



Jokaiselle löytyy 
kykyjään vastaava työ

#täältätöihin



Minkälaisia kokemuksia 
sinulla on 
osatyökykyisten 
työllistämisestä?



Oppisopimus ja koulutussopimus
Milloin KOULUTUSSOPIMUS?

• Koulutussopimuksella hankitaan ja 
vahvistetaan osaamista työpaikalla 
opiskelijana (entinen työssäoppiminen) 

• Suunnitellaan aina yhdessä työnantajan 
kanssa. Henkilö säilyy opiskelijana

• Sopii kaikenikäisille

• Opiskelija ei ole työsuhteessa. Voi ajottua
1-5 päivälle viikossa. Tuntimäärä sovitaan 
yksilöllisesti

• Työnantaja ei maksa palkkaa tai tarjoa 
muuta korvausta. Opiskelija voi saada 
opintotukea ja muita opintososiaalisia 
etuja

• Työnantajalle ei makseta 
koulutuskorvausta

• Koulutussopimus suunnitellaan ja 
suoritetaan tutkinnon osa tai pienempi osa 
kerrallaan tai useammasta tutkinnon 
osasta

Milloin OPPISOPIMUS?

• Oppisopimuksella hankitaan ja 
vahvistetaan osaamista ammattia 
opiskelevalle, rekrytoitavalle tai 
työssä olevalle henkilölle

• Suunnitellaan aina yhdessä 
työnantajan kanssa. Henkilöstä 
tulee työntekijä 

• Sopii kaikenikäisille

• Opiskelija on työsuhteessa ja 
työskentelee keskimäärin vähintään 
25 h/viikko 

• Opiskelijalle maksetaan TESin
mukaista palkkaa. Opiskelija voi 
saada opintososiaalisia etuja

• Työnantajalle voidaan maksaa 
erikseen sovittavaa 
koulutuskorvausta

• Voidaan sopia tutkinnon osan tai 
vaikka koko tutkinnon suorittamisen 
ajaksi



Työllistymisen tukimuodot

• Työkokeilu

• Palkkatuki

• Työolosuhteiden järjestelytuki

• Työvalmennus

• Kuntalisät



Työkokeilu

• Työkokeilun tavoitteena on 
selvittää vaihtoehtoja 
ammatinvalinnalle ja uralle tai 
tukea paluuta työmarkkinoille

• Työttömälle työnhakijalle (riittää 
yksi päivä työttömänä)

• Maksutonta työnantajalle ja 
työkokeilija on vakuutettu te-
toimiston kautta →
kyse ei ole työsuhteesta

• Sopimus tehdään työpaikan, 
asiakkaan ja TE-toimiston 
virkailijan kesken- vasta kun 
sopimus tehty ja hyväksytty 
voi työkokeilu käynnistyä

• Työttömyystuen lisäksi työkokeilija 
saa 9€ kulukorvausta 
toteutuneista päivistä



Palkkatuki

• TE-toimisto voi myöntää 
tapauskohtaisesti palkkatukea 
työttömän työnhakijan 
palkkakustannuksiin → tuki 
maksetaan aina työnantajalle

• Palkkatuki on harkinnanvarainen 
tuki, jota TE-toimisto voi myöntää 
käytettävissään olevien 
määrärahojen puitteissa.

• Tarkoituksena parantaa työttömän 
työnhakijan ammattitaitoa ja 
työmarkkina-asemaa

• Voidaan myöntää 
työsopimussuhteessa tehtävään 
työhön tai oppisopimuskoulutukseen

• TE-toimisto päättää 
tapauskohtaisesti palkkatuen 
suuruuden joka voi olla 30, 40 
tai 50 % palkkakuluista

• Palkkatuen enimmäismäärä vuonna 
2019 oli 1400 €/kk



Työolosuhteiden järjestelytuki

• TE- toimisto voi edistää 
osatyökykyisen työntekoa 
työolosuhteiden järjestelytuella 

• Työnantajana voit saada 
työolosuhteiden järjestelytukea, 
jos työhön palkattavan tai työssä 
jo olevan henkilön vamma tai 
sairaus edellyttää:

- uusia työvälineitä tai kalusteita

- muutostöitä työpaikalla

- apua työssä toiselta 
työntekijältä

• Tukea voi saada enintään 4000€ 
ja se on haettava kuukauden 
kuluessa

• Tukea voi hakea tarvittaessa 
myös ennakkoon



Työvalmennus

• Työhönvalmennus on työnantajalle 
maksutonta. 

• Työhönvalmentaja auttaa työnantajaa 
tukimuotojen hakemisessa ja on 
tarvittaessa tukena työn aloituksessa

• Työhönvalmennuksen tavoitteena on 
saada sopiva työ ja työntekijä 
kohtaamaan toisensa



Kuntalisät

• Työnantajien on mahdollista hakea 
työllistymisen kuntalisää työttömän 
työnhakijan palkkaamiseen

• Tukien määrä vaihtelee kunnan 
mukaan. Työnantaja voi saada 
useampaa työllistymisen tukea 
yhtäaikaisesti

• Helsinki-lisä - Rekrytointituen suuruus 
on 500 euroa kuukaudessa ja tukea 
voidaan maksaa työsuhteen 
pituudesta riippuen 1-10 kuukautta



Tehdään yhdessä hyvää!
Annika Lipponen

p. 050 557 1495

etunimi.sukunimi@inlive.fi


