


Kehitämme uudenlaisia  
toimintamalleja työllistämisen 
tueksi ja olemme  mukana työllis- 
tymistä edistävissä kokeiluissa. 

Vaikutamme lainsäädännön  
kehittämiseen, niin että osa- 
työkykyiset  henkilöt huomioidaan. 
Seuraamme YK:n  vammais- 
sopimuksen noudattamista  
yhdenvertaisen  työllistymisen 
toteutumiseksi. 
  

Järjestämme koulutusta mm.  
työhönvalmennuksesta, työhön 
kuntoutumisesta, kehittämis- 
hankkeiden sisällöistä ja vam- 
maisten työllistämisen toiminta- 
ympäristöstä.

Tiedotamme työllistymisen 
 tukimuodoista  ja menetelmistä.   
Kyvyt käyttöön -asiantuntijaverkos- 
tossamme on noin 850 toimijaa, 
joiden kanssa jaamme osaamista.

Vates-säätiö sr edistää vammaisten,  
pitkäaikaissairaiden tai osatyökykyisten  
henkilöiden mahdollisuuksia työllistyä  
ja pysyä työssä. Toimintamme on  
valtakunnallista.
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Yhdessä saadaan  
paljon aikaan

Vates on verkostojensa ja  yhteistyö- 
kumppaneidensa kanssa tehnyt  
työtä mm. sen puolesta, että 

... osatyökykyinen-termi on  
otettu laajasti käyttöön. 

... työnantajat ja kohderyhmämme  
ovat saaneet tietoa työn  
mukautuksista ja tukimuodoista.  

... eri toimijat järjestöistä,  
kunnista, julkisista palveluista jne.  
ovat tehneet enemmän  yhteis- 
työtä vammaisten, osatyö- 
kykyisten ja pitkäaikaissairaiden  
työllisyystilanteen parantamiseksi.

... osatyökykyisiä henkilöitä  
työssään kohtaavat ovat saaneet  
tietoa kohderyhmiemme tukemiseksi  
ja ovat siten osanneet auttaa heitä  
mm. työllistymistä edistävien  
tukien haussa. 

... asenteet vammaisia  
henkilöitä kohtaan työntekijöinä  
ovat hiljalleen kohentuneet.  

Strategiamme  
painopisteet

b KOKOAVA YHTEISTYÖ

b VALTAKUNNALLINEN ASIANTUNTIJUUS

b MONIMUOTOISEN TYÖELÄMÄN  
  EDISTÄMINEN

Näiden painopisteiden mukaisesti  
kehitämme toimintoja, jotka tukevat  
kohderyhmiemme työllistymistä ja  
kuntoutumista.  

Tavoitteinamme on mm. lisätä  
työhönvalmennuksen tunnettuutta  
ja jakaa verkostojemme asiantuntijatietoa. 

Viestinnässä haemme ja tuotamme  
tietoa osatyökykyisten henkilöiden  
työllistymisestä ja jaamme sitä oikeille  
kohderyhmille. 

Olemme kumppanina hankkeissa,  
joissa kehitetään uusia työllistämisen  
keinoja sekä malleja.

TYÖKYVYN TUKEA ERI KEINOIN
Meidän kaikkien työkyky vaihtelee.  
Osatyökykyisyys voi johtua esimerkiksi  
itse työn sisällöstä, sairaudesta tai  
vammasta. Työkykyä voi usein parantaa  
tai ylläpitää työolojen mukautuksilla  
tai muilla ratkaisuilla.



Vatesin uutiskirjeet: vates.fi/aineistot/uutiskirjeet.html

facebook.com/kyvyt.kayttoon 

twitter.com/kyvytkayttoon

LinkedIn > Vates-säätiö

SlideShare > Vates-säätiö

YouTube > Vates-säätiö 

Taustayhteisöt ovat  
toiminnan vahva tuki
Vates-säätiö perustettiin vuonna 1993. 
Vuosi 2018 on siis 25. täysi toiminta- 
vuosi. Säätiön toiminnan vahvana  
tukena ovat taustayhteisöt, jotka  
ovat alansa valtakunnallisia toimijoita. 

  

YHTEYSTIEDOT:

Johtaja Jaana Pakarinen
jaana.pakarinen@vates.fi
p. 0400 764 793

hallinto@vates.fi
viestinta@vates.fi

Visio
Vammaisilla, pitkäaikaissairailla  
ja osatyökykyisillä henkilöillä on  
tasavertaiset oikeudet ja käytännön  
mahdollisuudet työllistyä.

Missio
Olemme yhdistävä yhteistyön  
rakentaja ja verkostojen kokoaja,  
kehittävä edelläkävijä, luovasti  
rohkea tiedon ja käytännön  
asiantunteva soveltaja.

Arvot
ROHKEUS 
ASIANTUNTIJUUS
MUUTOSVALMIUS

vates.fi


