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Yhteydenotot ja lisätietoja:

rojektin pilottiryhmissä syntyy kuntouttavan
työtoiminnan sisältöjä ja työtapoja edistäviä
uusia ratkaisuja. Käsitys laadukkaasta kuntouttavasta työtoiminnasta jäsentyy ja sen paikka ja
arvo tuetun työllistämisen kentällä nousee.
Asiakasohjaukseen liittyvä osaaminen kasvaa ja
monipuolistuu. Työllistämisyksiköt saavat
välineitä oman toimintansa ja tuotantonsa
kehittämiseen. Kuntouttavan työtoiminnan
paikkoja syntyy lisää. Verkostoyhteistyö tiivistyy
eri toimijoiden välillä. Projektin tuloksilla on
vaikutusta kuntien työllisyysmäärärahojen
kohdentumiseen, kun passiivisen tuen määrä
vähenee.

Työllistä välittäen
- välitä työllistäen

Työllistä välittäen
- välitä työllistäen
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Projektipäällikkö Kaija Ray, VATES-säätiö
0440 724 944, kaija.ray@vates.fi
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Kuntouttava työtoiminta

osallistaa
osallistuu
onnistuu!

Katja Aalto, Tuoterengas
044 708 0181, katja.aalto@tuoterengas.fi
Liina Lehtinen, Salon kaupungin sosiaalikeskus
(02) 778 3229, liina.lehtinen@salo.fi
Suvi Mäkinen, Työvalmennuskeskus Aktiivi
(03) 414 1721, suvi.makinen@forssa.fi
Ildiko Szigethy, Porvoon seudun työvoiman palvelukeskus
0400 131 631, ildiko.szigethy@porvoo.fi

Kehitettyjä toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä
tiedotetaan ja levitetään laajasti välityömarkkinoiden toimijoille, viranomaisille ja muille
keskeisille sidosryhmille hyödynnettäväksi.
VATES-säätiö on vuonna 1993 perustettu asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten ja osatyökykyisten
ihmisten yhdenvertaiseksi työllistymiseksi.
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Kehitämme kuntouttavaa
työtoimintaa
Työllistä välittäen - välitä työllistäen -projekti
kehittää kuntouttavan työtoiminnan laatua
ja vaikuttavuutta.

P

rojektin päämääränä on tukea heikoimmassa
työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä, joilla on
tarvetta kokonaisvaltaiselle kuntoutumiselle.
Onnistuneita siirtymiä tarvitaan nykyistä enemmän,
kun yhä laajempi kohderyhmä tarvitsee
kuntouttavaa työtoimintaa.
Projekti parantaa kuntouttavan työtoiminnan laatua
ja vaikuttavuutta kehittämällä asiakasohjausta sekä
työllistämisyksiköiden omaa toimintaympäristöä ja
työolosuhteita. On tärkeää, että eri työtoiminnan
muodot vastaavat paitsi pitkäaikaistyöttömien myös
vammaisten ja osatyökykyisten asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita nykyistä paremmin.
Kehittämiskumppaneiden yhteisenä tavoitteena on
kehittää ja monipuolistaa palvelua tuottavien
yksiköiden toimintaa sekä avoimille työmarkkinoille
ohjaavaa työhön valmennusta.

VATES - kokoaa tekijät ja tulokset
VATES luo käytännön puitteet kumppanien oman
työn kehittymiselle. Se kokoaa kehittämiskumppanien
tuottamat kuntouttavan työtoiminnan mallit sekä
hyvät käytännöt ja jalostaa niitä edelleen yhteisen
oppimisprosessin kautta.

Työvalmennuskeskus Aktiivi kehittää
asiakaslähtöistä palveluvalikoimaa

Porvoon seudun työvoiman palvelukeskus
kehittää päivätoimintaa

Forssan kaupungin Työvalmennuskeskus Aktiivi kehittää
kuntouttavaa työtoimintaa ja työvalmennusta luomalla
uudenlaista asiakaslähtöistä palveluvalikoimaa eri
asiakasryhmille. Erityisesti kehitetään toimintojen
ennakoivaa suunnitelmallisuutta.

Työvoiman palvelukeskus kehittää kuntouttavaan
työtoimintaan sisältyvää päivätoimintakeskuksen
toimintaa. Toiminta rakentuu matalan kynnyksen
periaatteelle. Päivätoiminta kokoaa ja saattaa yhteen
uudella tavalla useita eri toimijoita ja kohderyhmiä.

Työllistä välittäen- välitä työllistäen
on STM:n rahoittama välityömarkkinoiden
kehittämiseen kytkeytyvä ESR-projekti vuosille
2010-2012. VATES koordinoi projektikokonaisuutta.
Kehittämiskumppaneina ovat Työvalmennuskeskus
Aktiivi Forssasta, Tuoterengas Lahdesta, Työvoiman
palvelukeskus Porvoosta ja Sosiaalikeskus Salosta.
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Tuoterengas soveltaa työkyvyn arviointimenetelmien käyttöä
Lahtelainen Tuoterengas ottaa käyttöön IMBA ja Melba
-työkyvyn arviointimenetelmät kuntouttavan työtoiminnan
asiakkaiden valmennusjakson vaikuttavuuden lisäämiseksi. Arviointimenetelmien avulla pyritään kehittämään sekä
kuntouttavan työtoiminnan asiakasohjausta että
tuotannollisen työpajatoiminnan työolosuhteita ja sitä
kautta edistämään asiakkaiden työllistymistä.
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Salon sosiaalikeskus rakentaa tukiverkostoa
Salon sosiaalikeskus luo paikallisiin olosuhteisiin
sopivan kuntouttavan työtoiminnan mallin kehittämällä
työtoiminnan sisältöä ja kokoamalla toimivan yhteistyöverkoston. Asiakkaan työllistymispolun alkuun rakennetaan vahvaan tukeen perustuva ryhmämuoto.

