Aktivera resurser

Hej,
Social- och hälsovårdsministeriet publicerade idag sitt
program för hur man ska främja sysselsättningen av partiellt
arbetsföra människor, Osatyökykyiset työssä-ohjelma.
Osatyökykyisten työllistymistä edistävien
säädösmuutostarpeiden ja palvelujen arviointi.
Programmet är en manifestation på högsta möjliga politiska
nivå av behovet att åstadkomma ett mer inkluderande
arbetsliv i Finland. Jag kan inte här sammanfatta det 81 sidor
långa programmet som gavs ut idag. Men jag kan förmedla
det till er och peka ut två bitar som jag tycker att är särskilt
intressanta. I rapporten (sida 8) fastslås att programmet är en
del av Arbetsliv 2020, som ska göra Finland till ett
föregångsland beträffande arbetsliv. Titta också på
verksamhetskonceptet ”Alla medel i bruk” på sida 9. Figuren
ger en mycket åskådlig bild av ambitionerna i projektet.
Jag förmedlar hela programmet som bilaga på finska eftersom
det inte ännu finns tillgängligt på svenska eftersom
programmet är både viktigt och aktuellt. Jag tycker definitivt
att ni bör få ta del av dem och därför skickar jag ut detta brev.
För projektets del är frågan vilka dokument som bör finnas
tillgängliga på svenska viktig, berätta gärna hur du ser på
saken. Tarja Filatovs utredning om
övergångsarbetsmarknaden från våren finns t.ex. inte att få på
svenska. Det vet jag eftersom jag varit i kontakt med Arbetsoch näringsministeriet.
Social- och hälsovårdsministeriets program hör alltså ihop
med Arbets- och näringsministeriets kampanj Arbetsliv 2020,
i vilket man eftersträvar att bl.a. genom större inkludering
göra Finlands arbetsliv till en föredöme i Europa. Vatesstiftelsen samarbetar med ministeriet i detta projekt. Vår
forskare Harri Hietala har nyligen publicerat bloggen ”En
arbetsplats med mångfald är en resurs” på ministeriets sida.
Han utmanar också fem aktörer att tala om hur mångfald kan
främjas och utnyttjas i en organisation. Länken nedan för till
hans blogg, där också svaren på hans utmaning finns.
http://www.arbetsliv2020.fi/sv/aktuellt/bloggar?661_m=1015
Vates-stiftelsen förespråkar en lagändring som motiverar
sjukpensionerade personer att arbeta. Idag finns en
motivationsfälla, som denna grupp drabbas av. Vår forskare

Harri Hietala har gjort uträkningar om vilka effekter en
successiv sänkning av sjukpension i takt med ökad
löneinkomst skulle motivera de ca 60 000 sjukpensionärer
som idag vill arbeta att söka jobb. Jag bifogar en länk till
MOT, som i höst mycket förtjänstfullt behandlade denna
problematik. Jag bifogar också Vates papper till
riksdagsgrupperna beträffande behovet av en smidigare
återgång till arbetslivet för arbetsförmögna sjukpensionärer,
både som bilaga och inklippt här under mitt svar.
http://arenan.yle.fi/tv/2051287
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