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Johdanto  
 

 

Vuosi 2015 on Vates-säätiön 22. täysi toimintavuosi.  

 

Toiminta tulee jatkumaan päälinjoiltaan edellisvuoden kaltaisena. Työelämän yleiseen kehit-

tämiseen osallistutaan edelleen aktiivisesti, muun muassa tiedolla vaikuttamalla.  

 

Toimintavuoden keväällä työnsä päättävän valtioneuvoston hallitusohjelmassa on ollut pal-

jon työllisyyteen liittyviä tavoitteita sekä työ- ja elinkeinoministeriön että sosiaali- ja terveys-

ministeriön vastuualueilla. Ministeriöt ovat asettaneet yhteisiä työryhmiä ministeriöiden kes-

ken sekä yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Poliittisille uudistuksille antavat nyt 

leimaa lukuisat yhtä aikaa meneillään olevat uudistukset, jotka heijastuvat yhteiskunnas-

samme laajalle ja pitkään. 

 

Edellisenä vuonna Vates teki poikkeuksellisen ison työmäärän ministeriöiden työryhmissä ja 

eri toimijoiden projektien ohjausryhmissä. Tänä vuonna vahvistetaan vaikuttamistyötä työl-

listämisen eri tukitoimien välimaastoon jäävien ongelmien ratkaisemiseksi ja ihmisten väliin-

putoamisen ehkäisemiseksi. Tässä merkittävää tulee olemaan välityömarkkinatoimijoiden 

tiivistynyt yhteistyö vaikuttamistyössä. Toimintaympäristö on strategisten muutosten 

edessä. Sen ymmärtäminen ja oikeiden johtopäätösten tekeminen tulee edellyttämään val-

pasta seurantaa ja verkostoissa liikkumista.  

 

Tärkeää on edelleen jatkaa joustoturvan edistämistä, jotta työelämään siirtymisen tuloloukut 

saadaan eliminoitua. Pinnalla ovat erityisesti palkkojen ja erilaisten etuuksien, esimerkiksi 

eläkkeiden yhteensovittamista koskevat kysymykset.  

 

Säätiön taloudellisena haasteena on omien tulojen kartuttaminen kattamaan juoksevien kus-

tannusten nousu. Rahoituksellinen riippuvuus RAY:n avustuksista on noussut korkeaksi joh-

tuen ESR-projektien ohjelmakauden vaihtuessa. Tulevan vuoden tärkeä haaste on luoda sel-

laisia kehittämishankkeita, joihin voidaan hakea rahoitusta alkavista ESR-ohjelmista tai 

muista kehittämisvaroista.  
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1 Vaikuttamistyö ja verkostot 
 

Vaikuttamistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä Vates-säätiön perustajayhteisöjen, Vammais-
foorumin työllisyysryhmän ja Kyvyt käyttöön -verkoston kehittämisryhmien kanssa.  
 
Vaikuttamistyössä hyödynnetään aktiivisesti SOSTE ry:n jäsenyyttä.   
 
Toimitaan aktiivisesti FIBS ry:n monimuotoisuusverkostossa. Säätiö on ollut verkoston jäsen 

vuodesta 2013. 

 

1.1 Vaikuttamista valtakunnallisissa työryhmissä  
 

Toimitaan aktiivisena jäsenenä seuraavissa ministeriöiden työryhmissä ja pyritään mahdolli-

simman hyvin ennakoimaan näissä tehtävissä tarvittavaa tietoa ennakoivilla taustaselvityk-

sillä:   

 

- Työministerin asettaman työelämän kehittämisstrategian ja sen käynnistämän kansalli-
sen yhteishankkeen johtoryhmä (TEM) ja sen alaryhmät mm. työhyvinvointifoorumi 
(STM)  

- Osatyökykyiset työssä -ohjelma (STM) 
- Työpankki-kokeilun toimintaryhmä (STM, hallituskauden loppuun) 
 

 

Säätiön kehittämishenkilöstö osallistuu seuraavien projektien ohjausryhmiin kutsuttuna jä-

senenä: 

- Työtä tekijöille hanke, Epilepsialiitto ry, 2012–2015 
- RATKO – projekti, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö, 2012–2015 
- POVERI-projekti, Kuurojen Palvelusäätiö, 2012–2015 

- Walttivalmennus, Salon kaupunki ja Varsinais-Suomen ELY-keskus 2014–2016 

- Kehitysvammaiset ihmiset töihin – syrjäytymisestä osallisuuteen, 2013–2016, Kehitys-

vammaliitto 

- Duunimentori, Lihastautiliitto ry, 2014–2016 

- Teot tutuiksi, 2014– 4/2015, Keskuspuiston ammattiopisto 

- TALLI-hanke, 2015–2017, Puustellin työkylä 

 

1.2 Kyvyt käyttöön -verkosto 
 

Vates-säätiön erityisosaaminen perustuu vahvaan verkostoitumiseen ja sen mahdollistamaan 

laajaan asiantuntemukseen, jota pystytään tarvittaessa nopeasti kokoamaan. Perustajayhtei-

söt sinänsä muodostavat säätiön strategisen verkoston.   

 

Perustoimintansa tueksi säätiö ylläpitää valtakunnallista Kyvyt käyttöön -verkostoa, joka ko-

koaa kaikki vammaisten ja osatyökykyisten työllistämisestä kiinnostuneet toimijat yhteen. 

Vuoden 2015 alussa verkostossa oli 862 jäsentä, jotka edustavat 740 yhteisöä.  

Verkoston keskeisenä toimintana ovat eri teemoihin ja ajankohtaisiin asioihin tarttuvat kehit-

tämisryhmät sekä muut tapaamiset ja tietojenvaihto. Verkosto mahdollistaa vaikuttamistyön 

taustatyönä ketterän liikkumisen käytännön näkökulmista valtakunnan toimintapolitiikan 

tasolle. Verkostoa kuullaan mm. kyselyjen avulla. 
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2 Työelämäkehitys  
 

2.1 Työelämä 2020 -vaikuttaminen  
 

Toimitaan aktiivisesti Työelämä 2020 -ähankkeen ydinryhmässä. Nostetaan entistä aktiivi-
semmin työelämän tietoisuuteen vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henki-
löiden työllistämisen hyviä käytäntöjä ja malleja, kuten työolojen mukautukset ja yksilöllinen 
ohjaus/valmennus. Kehitetään edelleen yhteistyötä muiden hanketoimijoiden kuten työ-
markkinajärjestöjen, Työterveyslaitoksen, Yritysvastuuverkosto FIBSin ja Suomalaisen Työn 
Liiton kanssa samalla kartoittaen yhteisiä tavoitealueita.  
 
Tiedotetaan alueellisesti yhteistyössä Työelämä 2020- aluehankkeen ja sen alueellisten toi-
mijoiden kanssa. Tiedotusta koordinoidaan Välityömarkkinat osana työelämää -projektin 
kautta. Tämän lisäksi aluetiedotusta tehdään Vatesin oman Kyvyt käyttöön -verkoston 
kautta. Tavoitteena on, että Välityömarkkinat osana työelämää- projektin päätyttyä on sen 
kokemusten pohjalta muotoutunut tiedottamisen ja alueellisen kehittämisen toimintamalli, 
jota edelleen jatkojalostetaan. Tarkemmat resurssit ja toimintatavat määräytyvät sen poh-
jalta, millaiset tiedottamisresurssit on käytettävissä. Tiedottaminen tapahtuu Vatesista ver-
kostoon päin. Uusia käytäntöjä rakennetaan toimijoiden välisen yhteistyön edelleen kehittä-
miseen hyödyntäen mitä käytäntöjä siihen projektin aikana on syntynyt. Tietoverkkopohjai-
sia välineitä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.  

 

2.2 Sosiaalisten yritysten neuvonta ja tiedotus  
 

Annetaan sosiaalisen yrityksen perustamiseen, rekisteröintiin, toimintaan ja tukiin liittyvää 

neuvontaa ja ohjausta yrityksen perustamista suunnitteleville tai sellaista jo kehittäville toi-

mijoille. Annetaan tukien saamiseen ja vammaisten työsuhteisiin liittyvää neuvontaa vam-

maisille henkilöille, heidän läheisilleen sekä työhön valmennustyötä tekeville kentän työnte-

kijöille. Neuvontaa annetaan puhelin- ja sähköpostikyselyjen perusteella. 

 

Kehitetään sosiaalinenyritys.fi -sivustoa palvelemaan kaikkien työllistämistarkoituksessa pe-

rustettujen yritysten – käytännössä työllistämiseen tähtäävien yhteiskunnallisten yritysten – 

toimintaa ja tiedonhakua. 

 

Kehitetään sosiaalisen yrityksen konseptia lainsäädännöllisestä tilanteesta riippumatta. Selvi-

tetään mahdollisuudet sosiaalisen yrityksen ja ”työelämään integroivan yhteiskunnallisen 

yrityksen” mallien yhdistämiseksi mm. Iso-Britannian mallin mukaan. Kehitetään yhteistyötä 

mm. Arvoliiton, FinSERNin sekä työllistämistä tukevaa yrittämistä tutkivien oppilaitosten, ku-

ten Aalto-.yliopisto ja Diak, kanssa. 
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3 Palvelujärjestelmien kehittäminen 
 

3.1 Työhönvalmennus  
 

Vates koordinoi valtakunnallista työhönvalmennuksen kehittämisryhmää. Kehittämisryhmä 

kokoontuu säännöllisesti työkokouksiin 3 - 4 kertaa vuoden aikana. Yhdeksi merkittäväksi 

tavoitteeksi kehittämisryhmän toiminnassa Vates asettaa työhönvalmennuksen laadun kehit-

tämisen, jotta asiakkaat eri puolilla Suomea saisivat tasalaatuista ja asiakkaan tarpeet yksilöl-

lisesti huomioivaa työhönvalmennusta.  Kehittämisryhmästä on koottu 9 henkilön aktiivinen 

ydinryhmä, joka vastaa vuonna 2015 toteutettavien 3-4 workshopin järjestämisestä. Nämä 

workshopit Vates järjestää omakustannushintaan. 

 

Vates-säätiö pitää yhteyttä työhönvalmennuksen kenttään, työvalmentajiin, asiakkaisiin, TE-

toimistoihin ja osatyökykyisten työllistämistä edistäviin projekteihin saadakseen ajantasaista 

tietoa siitä, mitä työhönvalmennuksen kentällä ja vammaisten ja osatyökykyisten työllistymi-

sessä tapahtuu.  

 

Vates toimii aktiivisesti asenteellisen esteettömyyden puolesta ja tähän tavoitteeseen pääs-

tään parhaiten pitämällä jatkuvaa kontaktia työnantajiin ja viemällä heille tietoa osatyöky-

kyisten työllistämisen eri tukimuodoista.  

 

Tuotetaan Kyvyt käyttöön Extra-teemanumero, jossa tuodaan esiin työhönvalmennuksen 

hyviä käytäntöjä ja työhönvalmennuksen geneerisiä muotoja kuten mm. työterveyshuollon ja 

yritysten työkykykoordinaattorin toiminta.  

 

3.2 Opinnollistaminen  
 

Vates osallistui vuosina 2013 - 2014 Bovalliuksen hallinnoimaan Ammattiosaamista välityö-

markkinoilta -hankkeeseen, joka STM:n rahoittamana kehitti opinnollistamisen hyödyntä-

mistä osana opiskelun ja työn yhteensovittamista.   

 

Kiinnostus opinnollistamiseen on kasvanut. Kehittämistyötä tehdään tosin tällä hetkellä pää-

osin hankkeiden kautta. Opinnollistaminen kytkeytyy myös meneillään olevaan opetussuun-

nitelman uudistukseen, jossa opintojen työelämälähtöisyyttä pyritään edelleen kasvatta-

maan. 

 

Vates seuraa opinnollistamisen kehittymistä ja vaikuttaa jatkossa opintojen ja työn yhdistä-

misen käytäntöjen toimivuuden kehittymiseen yleensä osatyökykyisten kohdalla ja erityisesti 

vammaisten nuorten tilanteissa.  
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3.3 Job Shadow Day  
 

Jatketaan Aktivera resurser- projektin kautta Job Shadow -toimintamallin kehittämistä. Tä-

män uuden toimintamallin pilottivaihe toteutettiin edellisenä vuonna yhden toimijan kautta.  

Pilotti herätti syksyn 2014 aikana kasvavaa kiinnostusta ja vuonna 2015 Aktivera resurser- 

projektin kautta aktivoidaan toimijoita mukaan kuudella eri alueella.  Tavoitteena on saada 

n. 50–60 varjostajaa ja työpaikkaa mukaan. Job Shadow -päivä perustuu yhden päivän mittai-

seen työhön tutustumiseen, jossa työnvarjostaja seuraa unelmatyötään yhden päivän ajan. 

Päivä toteutetaan kaksikielisenä, suomeksi ja ruotsiksi.  Vates järjestää tapaturmavakuutuk-

sen Job Shadow -päivään osallistuville varjostajille, jotka muuten olisivat jääneet tapaturma-

vakuutuksen ulkopuolelle.  

 

Toimintamallin on kehittänyt eurooppalainen yhteistyöorganisaatio EUSE (ks. sivulla 11).  

Job Shadow - päivä järjestetään yhteiseurooppalaisena päivänä 22.4.15.   

 

3.4 Työpankkikokeilu  
 

Edistetään työpankkikokeilussa kehitettyä toimintamallia välityömarkkinoiden työllistämisyk-

sikköjen toiminnan tueksi. Tavoitteena on tukea niitä mekanismeja ja käytäntöjä, jotka edis-

tävät avoimille työmarkkinoille tapahtuvia siirtymiä. Käytännön työtä voidaan tehdä ainakin 

osittain ulkopuolisena hankerahoituksena. 

 

Osallistutaan kokeilun tulosten arviointiin keskittyen erityisesti vammaisten, pitkäaikaissai-

raiden ja osatyökyisten työllistymisen menestystekijöiden analysointiin ja saavutettujen tu-

losten tiedottamiseen ja edistämiseen relevanttien yhteistyökumppanien kanssa. Varaudu-

taan kokeilun mahdolliseen jatkoon. 

 

3.5 Osatyökykyiset työssä OSKU – portaalin määrittelyhanke (2015)  
 

Jatketaan edellisenä vuonna aloitettua yhteistyötä OSKU-portaalin kehittämiseksi ja perusta-

miseksi.  Suunnitelmavuoden tammikuussa Vates sai tehtäväksi toimia koordinaattorina 

OSKU -portaalin määrittelyhankkeessa, jossa tasaveroisina kumppaneina ovat Kuntoutusää-

tiö, VKK ja Vates.  Kumppaneiden tulee yhteistyössä tarkentaa STM:lle maaliskuun loppuun 

mennessä portaalin määrittelyasiakirja, jonka perusteella STM päättää lopullisesti portaalin 

toteuttajat.  STM on varannut rahoituksen OSKU-portaalin toteutukseen.  Säätiö on ilmoit-

tautunut mahdolliseksi portaalin toteuttajaksi.  

 

3.6 PARTY- parempaa työtä ja toimintakykyä (1.4.2015-3.3.2018)  
 

PARTY-projekti on valtakunnallinen hanke, jonka päätavoitteena on jatkokehittää ja vakiin-

nuttaa työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun toimintaa. Kuntien yhteisenä ta-

voitteena on kehittää kuntien sosiaalisen kuntoutuksen ja työhönkuntoutuksen palveluja tu-

kemaan etenkin osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien palveluja ja heidän positiivisia siir-

tymiä työllisyyspolulla. Kaikkien tavoitteena on kehittää kuntien pitkäaikaistyöttömyyden 
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hoitoa kuntien roolin noustessa työttömyyden hoidossa. PARTY on suunnattu etenkin työttö-

mien terveydenhuollon, työkyvyn- ja osaamisen arvioinnin kehittämiseen ja osallistujien 

opiskelemaan ja/tai työelämään palaamisen tukemiseksi. 

  

Vates-säätiö on keskeinen osatoimija etenkin kouluttajana ja hankkeen valtakunnallisena 

juurruttajana sekä välittäjäorganisaationa. Hankkeessa Vatesin tehtävänä on koulutusten 

kautta ohjausosaamisen ja kuntoutuskoordinaation kehittäminen valtakunnallisesti sekä hy-

vien toimintamallien juurruttaminen. 

 

Hallinnoija: Rauman kaupunki, Rahoittaja: STM / ESR 

Osatoteuttajat: Salon kaupunki, Vates-säätiö, Rauman TaitoKunto Oy (sosiaalinen yritys), Eu-

ran kunta, Eurajoen kunta , Turun kaupunki ja Someron kaupunki 

Kumppanit: Työeläkeyhtiö Varma, Työttömien yhdistykset Turun Työttömät TST ry ja Rau-

man seudun työttömät ry sekä Porin ja Kaarinan kaupungit. 

 

3.7 YTY – Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä  
 

Hankkeessa kehitetään ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalveluita sekä ediste-

tään erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opinto- ja jatkopolkujen toteutu-

mista yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa. Hanketta rahoittaa OKM ja sitä hallinnoi Kes-

kuspuiston ammattiopisto. Hanke jatkuu uuden rahoituspäätöksen myötä kesään 2016 asti. 

 

Hankkeessa toteutetaan erityisopetuksen asiantuntijapalveluita, koulutuksia ja konsultaati-

oita yhteistyössä kehittämiskumppaneiden kanssa, joita ovat pääasiassa ammatillisen perus-

koulutuksen, aikuiskoulutuksen, valmentavan ja valmistavan opetuksen järjestäjät sekä nuor-

ten työpajat. Hankkeen kehittämistyö on kytkeytynyt alueellisiin verkostoihin ja yhteistyö-

foorumeihin.  

 

Vates-säätiö tuottaa hankkeelle sisältöjä eri laajuisina tietopaketteina osatyökykyisten työl-

listämisestä yksittäisistä luennoista 1-2 opintopisteen kokonaisuuksiin lukuvuoden 2015-16 

aikana. Kohderyhminä ovat opettajat, eritysopettajat, ohjaajat eri vaiheissa sekä myös perus-

asteen uraohjaus YTY4- hankkeen uutena kohderyhmänä.  

 

3.8 Vammaisten yrittäjyyden kehittäminen    
 
Edellisenä syksynä alkanut yrittäjyyshankkeen kehittäminen jatkui Vatesin koordinoimana 

Suomen Yrittäjät ry:n ja kuuden muun järjestön kanssa. Hankesuunnitelman kärjiksi päätet-

tiin muun muassa vammaisyrittäjille suunnatun mentorointiohjelman ja vertaisverkoston ke-

hittäminen. Näiden kahden kärjen osalta hanke on linjassa Suomen Yrittäjät ry:n STM:n Osa-

työkykyiset työssä -ohjelmalle tekemän yhteistyölupauksen kanssa. Jatkovalmistelussa vuo-

den 2015 puolella Invalidiliitto sitoutui hallinnoimaan hanketta ja hakemaan sille rahoitusta. 

 

3.9 Uusien hankkeiden kehittäminen 
 

Kehittämistyön jatkuvuuden turvaamiseksi peilataan verkoston tarpeita ESR-ohjelman tule-

viin projektihakuihin valmistautumiseksi. Hankkeiden kohteena on välityömarkkinoilla toimi-

vien työllistämisyksikköjen toiminnan laadukkuus ja yhteiskunnallinen kestävyys, siirtymien 

tukeminen. Tarkempi kehittämisen näkökulma selviää suunnittelutyössä myöhemmin avau-

tuvien rahoitusmahdollisuuksien ja nykyisten hankkeiden johtopäätöksistä. 
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4 Välityömarkkinat osana työelämän kehittämistä  
 

4.1 Välityömarkkinatoimijat tiiviissä yhteistyössä 
 

Toimintavuonna panostetaan välityömarkkinoiden yhteistyöryhmän kautta verkostoitumi-

seen tavoitteena saada syrjäytyvien ryhmien työllistymisen kehittämistarpeiden parempi nä-

kyvyys työelämän ja yhteiskuntapolitiikan kehittämisessä.  

 

Ryhmän organisoituminen saatiin vuoden 2014 lopulla mobilisoitua uudelleen aiemmin 

vuonna 2013 aktivoituneista sosiaalisen työllistämisen yhteistyöryhmästä. Siinä olivat toimi-

neet Vates-säätiön lisäksi Oktetti ry, Valtakunnallinen Työpajayhdistys (TPY), Sininauhaliitto, 

Mielenterveyden keskusliitto (MTKL) ja Kierrätyskeskusten yhdistys, jotka viime syksynä sai-

vat mukaansa Suomen Punaisen Ristin (SPR) työllistämistoiminnan ja Työttömien valtakun-

nallisen yhteistyöjärjestön (TVY).  Vates-säätiö toimii yhteistyöryhmän koollekutsujana ja 

koordinaattorina.  

 

Vuonna 2015 yhteistyöryhmän toiminnan painopisteenä on erityisesti vaikuttaminen Suo-

men työelämän kehittämiseen Työelämä 2020 -hankkeen kautta ja erilaisten vaikeasti työllis-

tyvien ryhmien aseman esiin nostaminen hankkeessa. Merkittävän työkalun tälle työlle tar-

joaa Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama Vates-säätiön projekti ”Välityömarkkinat osana 

työelämää”. Yhteistyöryhmä tuo projektiin lisäarvoa kohderyhmäosaamisen ja alueellisten 

toimijoiden myötä. Ryhmä osallistuu Vates-päivien ohjelman kehittämiseen ja mm. Tulisielu-

kunniakirjan valmistelu vuonna 2015 välityömarkkinoiden ansioista annettavaksi. Ryhmä 

myös aktivoi selvityshanketta, joka tuottaisi nykysitä tarkempaa tietoa siitä, miten välityö-

markkinatoiminta näkyy käytännössä eri kohderyhmien arjessa ja mitä synergiaa välityö-

markkinoiden kokonaiskuvasta olisi löydettävissä.  

 

 

4.2 Välityömarkkinat osana työelämää -projekti 
 

Vatesin projekti Välityömarkkinat osana työelämää käynnistyi keväällä 2014 toteuttamaan 

Työelämä 2020 – hankkeelle annettua yhteistyölupausta ja vastaamaan välityömarkkinoiden 

kentän toimijoiden pitkäaikaiseen toiveeseen Vatesin näkyvämmästä roolista alueellisessa 

kehittämisessä ja verkostoyhteistyössä. Projekti päättyy vuoden 2015 lopussa. 

 

Jatketaan edellisen vuoden pohjalta yhteistyötä alueellisesti ympäri Suomea. Projekti järjes-

tää tilaisuuksia joko yksin tai yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa lähes jokaisella ELY-

alueella. Lisäksi projektin kautta Vates osallistuu myös muiden järjestämiin tapahtumiin.  

 

Projektin tiedottaa verkkosivuilla aktiivisesti alueellisista tapahtumista. Projekti toimittaa 

omaa sähköistä uutiskirjettä, jolle kertyi vuoden 2014 aikana kertyi 250 tilaajaa.  

 

Projektin tilaisuuksien tietosisällöistä koostetaan sähköinen verkkolehti, joka ilmestyy toi-

minnan päättyessä vuoden lopussa. Verkkolehden artikkeleita julkaistaan osittain jo projek-

tin toiminnan aikana projektin verkkosivuilla. 
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5 Koulutus   
 

Toimintavuoden aikana VATES-säätiö toteuttaa kaikkiaan 5 seminaaria/koulutustilaisuutta, 

joissa toteutuu 10 koulutuspäivää. Osallistujia arvioidaan olevan yhteensä n.300.  

 

VATES-päivät 5-6.5.2015, Helsinki  

VATES-päivien teemana ovat välityömarkkinat. Ohjelma on kehitetty yhteistyössä välityö-

markkinatoimijoiden yhteistyöryhmän kanssa.  Päivistä pyritään tulevina vuosina yhteis-

työssä välityömarkkinoiden toimijoiden kanssa kehittämään valtakunnallinen dialogifoorumi, 

joka käsittelee kaikkien eritysitä tukea tarvitsevien ryhmien työllistymisen edistämistä ja tuki-

toimia.    

 

Kyvyt käyttöön -seminaari, 13. - 14.10.2015, Tampere 

Seminaarissa levitetään hyviä käytäntöjä. Ohjelma toteutetaan toimintavuonna aiempaa 

enemmän eri kohderyhmien tarpeiden mukaan rakentamalla sisältö sekä työhönvalmenta-

jien, työkykykoordinaattorien että tuotannollisten toimintayksikköjen työnjohdon omiin tar-

peisiin. Osa ohjelmasta toteutetaan aiempien vuosien tapaan verkoston jäsenten abstrak-

teista. Alkuvuonna neuvotellaan mahdollisesta yhteistyöstä OSKU -ohjelman kanssa.  

 

ProProjektit –työpaja, järjestetään tänä vuonna 13.10.2015 osana Kyvyt käyttöön -seminaa-

ria yhtenä pitkänä rinnakkaistyöryhmänä. Tarkoituksena on tukea työllistämisprojektien 

työntekijöitä projektin eri vaiheissa, antaa työkaluja juurruttamiseen ja tukea verkostoitu-

mista. Selvitetään tarvetta kehittää työpajojen rinnalle tai lisäksi jatkuvasarjaisempi työpaja-

konsepti, jossa aiempiin työpajoihin osallistuneilla on mahdollista syventää osaamistaan tar-

peiden mukaan sovituista osa-alueista. 

 

Työllistämisyksiköiden johdon päivät, marraskuussa, Helsinki.  

Johdon päivien toteutustapa integroidaan uutena alkavan Välityömarkkinatoimijoiden kehit-

tämisryhmän työskentelyyn.  

 

Aktivera resurser -projektin 3-vuotisen työskentelyn päätösseminaari  

Seminaarissa nostetaan pohdintaan myös pohjoismainen yhteistyö, järjestetään projektin 

toimintana.   

 

Koulutuksen kehittäminen ja uudet toteutusmuodot  

Toimintavuonna panostetaan suunnitteluun ja kokeiluihin Vatesin tarjoaman koulutustarjon-

nan uudistamiseksi ja laajentamiseksi eri yhteyksissä saatujen aloitteiden pohjalta.  Koulutus-

tarpeita kerätään systemaattisesti verkostolta ja yhteistyössä Vatesin kehittämishankkeiden 

kanssa. Uutena koulutusmuotona kehitetään soveltuvaa toimintamallia alueelliseen tiedo-

tus- ja koulutustilaisuuteen sekä työmarkkinoille kohdennettua koulutusta. Toteutusmuo-

tona kehitetään ja pilotoidaan uusia internet-pohjaisia toteutusmalleja.   

 

5.1 Konsultointipalvelut 

Suunnitelmaa laadittaessa ei ole tiedossa konsultointitehtäviä vuoden 2015 aikana.  
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6 Kansainvälinen yhteistyö   
 

Jatketaan eurooppalaista tietojen vaihtoa ja kehittämisyhteistyötä jo vakiintuneiden jäse-

nyyksien kautta.  Osallistutaan lausuntoihin, selvityksiin, työpajoihin ja työryhmiin harkiten 

sen pohjalta, tuovatko teemat merkittävää lisäarvoa asetettuihin vaikuttamis- ja kehittämis-

tavoitteisiin. Tavoitteena on aktivoida myös verkoston edustajia osallistumaan. 

 

Workability International (WI) / Workability Europe (WE) /uusi yhdistys 

Pitkäaikainen yhteistyöverkosto, hollantilainen yhdistys Workability Europe on lakkautettu 

vuoden 2014 lopussa ja sen työn jatkajaksi valmistellaan uutta yhdistystä, joka perustetaan 

Belgiaan. Säätiön toimitusjohtaja on toiminut WE:n puheenjohtajana aktiivisesti muutoksen 

aikaansaamiseksi. Säätiö jatkaa aktiivista toimintaa uuden yhdistyksen perustamiseksi.  

 

EUSE (European Union of Supported Employment) 

Säätiön edustaja osallistuu EUSEn valtuuskunnan (Council) kokouksiin, joita järjestetään 3 

kertaa vuoden 2015 aikana. Osallistutaan eurooppalaisen Job Shadow –päivän kehittämiseen 

sekä tuetun työn ja työvalmennuksen vaikuttamis- ja kehittämishankkeisiin. Vatesin kolme 

kehittämishenkilöä osallistuu 27. - 29.5.2015 EUSE:n konferenssiin Portugalissa.   

 

 

Social Firms Europe CEFEC  

Säätiön edustaja on Executive Committeen jäsenenä. Kokouksiin osallistutaan muutoin virtu-

aalisesti paitsi konferenssin yhteydessä olevaan kokoukseen. Säätiön yksi kehittämishenkilö 

osallistuu vuosikonferenssiin.  Yhteistyön painopisteenä on toimivien liiketoimintamallien 

kehittäminen sosiaalisiin yrityksiin ja kansainvälisten hyvien käytäntöjen hyödyntäminen 

Suomessa.   

 

Pohjoismainen yhteistyö on integroitu osaksi ruotsinkielisen verkoston kehittämiseen liitty-

vään projektia Aktivera resurser – Svenskspråkig nätverksprojekt. 
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7 Viestintä ja tiedotus 
 

7.1 Tiedolla vaikuttaminen – sisältötuotanto  

Toimintavuonna vahvistuu viestintä uudella Tiedolla vaikuttaminen – hankkeella, johon on 

saatu RAY:n kohdennettu avustus (ohjeellisessa suunnitelmassa 2015-2017). Hankkeen avulla 

voidaan merkittävästi lisätä sisältötuotantoa sidosryhmien tietotarpeisiin.   

Kohdennetun sisältötuotannon sekä tiedon levittämisen ja markkinoinnin avulla saadaan li-

sättyä tietoisuutta hyvistä työllistymisen käytännöistä ja esimerkeistä. Hankkeessa kerätään 

tietoa ja tuotetaan sisältöjä, jotka kohdennetaan henkilöiden työllistymistä edistäviin medioi-

hin, kuten toimialan tieto- ja palveluportaaleihin, sanomalehtiin, aikakauslehtiin, kolmannen 

sektorin jäsenlehtiin, nettilehtiin jne.  Hankkeen tavoitteita ovat:  

 

- Työnantajille ja työllistymispalvelujen tuottajille on saatavilla laadukasta tietoa osatyöky-

kyisten työllistymisen hyvistä käytännöistä ja esimerkkejä, jotka kattavat eri vammaisryh-

mät ja erilaiset työtilanteet. 

- Tiedonvaihto työllistymistä edistävissä hankkeissa paranee 

- Päättäjät ja vaikuttajat saavat tietoa osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen taloudel-

lisista vaikutuksista 

- Vammaisjärjestöt kertovat osatyökykyisten työllistymisestä  

- Kansalaiset saavat tietoa mediasta osatyökykyisten onnistuneesta työllistymisestä  

 

Viestintäverkostot  

 Kirkastetaan toimintaa viestintäverkostoissa niissä vaikuttavuutta lisäten. Etsitään ver-
kostoista uusia yhteistyömuotoja, joilla voidaan vaikuttaa osatyökykyisten työllistämi-
seen. 

 Koordinoidaan Vaikuta ja verkostoidu – vertaisviestijöiden ryhmää, jonka tavoitteena on 
pitää yhteyttä vammaisjärjestöjen viestijöiden kesken ja koota heistä vaikuttamisver-
kosto.  

 Osallistutaan Työelämä2020-viestintäryhmäään, mm. tarjotaan hyvien käytäntöjen ja 
case -kuvausten tietosisältöjä ryhmän käyttöön  

 

7.2 Ruotsinkielinen tiedotus ja verkostoituminen kehittyvät 
 

Ruotsinkielinen viestintä jatkuu toimintavuonna vahvana ruotsinkielisen Aktivera resurser -

projektin toimesta. Viestinnällä edistetään ruotsinkielisten toimijoiden verkostoitumista ja 

tiedon lisäämistä.  Projektin ohjausryhmä edistää verkostoitumista, sillä ryhmän puheenjoh-

tajana toimi ruotsinkielisen osaamiskeskuksen johtaja.  

 

Ruotsinkielisen sähköisen uutiskirjeen jakelussa hyödynnetään projektin taustaverkostojen 

yhteyksiä.  Vatesin nettisivuilla tullaan julkaisemaan ruotsinkielisenä ajankohtaisi uutisia, 

taustoituksia yms., joista myöhemmin mahdollisesti työstetään painotuotteita. 

 

Projekti jatkaa Job Shadow –päivän implementointia Suomeen (ks. sivu 6). 

Projekti järjestää 3-vuotisen toiminnan päätös- ja arviointiseminaarin syksyllä.  

 

Projektille haetaan jatkorahoitusta RAY:ltä kohdennettuna avustuksena vuodesta 2016 al-

kaen.    
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7.3 Perusviestintä 
 

Sähköinen viestintä 

- Uusilla verkkosivuilla kehitetään sisällön tuottamisen tapoja myös verkostojen kautta.  
- Sosiaalisen median käyttöä kehitetään nykyistä tavoitteellisemmaksi ja vaikuttavam-

maksi. 
- Uusien verkkosivujen sisältöä lisätään ja päivitetään sekä markkinoidaan 
- Lisätään suunnitelmallista sosiaalisen median hyödyntämistä vaikuttamistyössä, kärkenä  

kyvytkayttoon-tilit Facebookissa ja Twitterissä. 
- Tarjotaan osatyökykyisten työllistämisen erikoissanasto julkaistavaksi TSL:n ylläpitä-

mässä sähköisessä työelämäsanastossa sekä kehitetään yhteistyötä sanaston ylläpidossa 
ja markkinoinnissa.  

 

Kyvyt käyttöön -lehti 

Lehteä jatketaan kahdesti vuodessa ilmestyvänä toimialaa taustoittavana julkaisuna. Muutos 

aiempaan on se, että ajankohtaistiedotus siirretään sähköiseksi, joka on mahdollistunut uu-

sien verkkosivujen myötä. Lehden osoitteellinen jakelu on 6 500 kpl. Painoksen määrä pääte-

tään numerokohtaisesti esiin tulevien lisäjakelun mahdollisuuksien mukaan.   

 

Kyvyt käyttöön Extra -teemanumerot   

Kehittämistyössä luodaan Extra-lehdet työhönvalmennuksesta sekä päättyvien projektien 

teemoista Aktivera resurser ja Välityömarkkinat osana työelämää.  Extra-lehdet kehitetään 

verkkolehtinä tuotettavaksi, josta projektien päättyessä tehdään kooste painoversiona.  

 

Muut viestintätoimet 

Vates-esite ruotsiksi ja englanniksi sekä Kyvyt käyttöön -esite. 

Mediavaikuttamisessa käytetään STT:n tiedotepalvelua ja omia suoria toimittajakontakteja.  

Tulisielu-kunniakirjat ja niiden uutisointi 

  

Kaikki painotuotteet toteutetaan sekä printtinä että helposti saavutettavana nettiversiona. 

 

Toimintavuonna toteutetaan säätiön sisäisen arkistointihanke, jossa luokitellaan ja järjeste-

tään Vatisiin kertynyt sisällöllinen tietoaineisto niin, että se on nykyistä paremmin sekä oman 

henkilöstön että ulkopuolisten asiantuntijoiden, tutkijoiden ja opiskelijoiden käytettävissä 

tarvittaessa.     
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8 Hallintoelimet ja toimisto 
 

8.1 Valtuuskunta ja hallitus   

Valtuuskunta kokoontuu sääntömääräiseen vuosikokoukseen VATES-päivien yhteydessä.   

Hallitus kokoontuu vuoden aikana 3-4 kertaa, joista yksi kokous on seminaarikokous elo-

kuussa. Hallituksen jäsenet osallistuvat lisäksi strategisiin vaikuttajatapaamisiin.  

 

8.2 Henkilöstö ja työyhteisön kehittäminen 

Henkilöstön määrä 

Vakinaisen henkilöstön määrään ei tule muutoksia. Uuteen Tiedolla vaikuttamisen – hank-

keeseen rekrytoidaan määräaikainen toimittaja sekä vuoden aikana varmistuviin uusiin kehit-

tämishankkeisiin rekrytoidaan ao. hankkeen mukaiset henkilöresurssit. Mahdollisuuksien 

mukaan tarjotaan harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja vammaisille nuorille.  

 

Johtamistapa ja osallisuus 

Kaikilla työyhteisön jäsenillä on mahdollisuus nostaa asioista yhteiseen käsittelyyn.  

Henkilöstön koulutussuunnitelma laaditaan vuoden alussa henkilöstöä kuunnellen (mm. ke-

hittämiskeskusteluissa).  

Toimisto on organisoitu tehtäväkohtaisiin pientiimeihin, joiden toimintaa koordinoi sektori-

vastaavien ryhmä, johon toimitusjohtajan lisäksi kuuluu molemmat kehittämispäälliköt, ke-

hittämiskoordinaattori, viestintävastaava ja talouspäällikkö. Lisäksi kokoontuu tarvittaessa 

koko kehittämishenkilöstön kattava SISU-tiimi (sisällön suunnittelijat).   

 

Ulkoistetut tehtävät  

Kirjanpito ja palkanlaskenta ostetaan vuosisopimuksella Satakerta Oy:ltä. Mikrotuki ostetaan 

Hengitysliitto ry:ltä. IT- ja puhelinjärjestelmä hankitaan Sydänliitolta. Graafinen suunnittelu ja 

taitto hankitaan kilpailutettuna ostopalveluna.  

 

Henkilöstöpalvelut 

Työterveyshuolto on järjestetty pitkäaikaisella sopimuksella Mehiläinen Oy:n kanssa. Työter-

veyshuollon sopimus kilpailutetaan vuodesta 2016 alkaen.  

Säätiö panostaa työkykyä ylläpitävään ja työssäjaksamista edistävään toimintaan monipuoli-

sin työn ja työyhteisön kehittämisen menetelmin. Henkilöstön liikunta- ja kulttuuriharrastuk-

sia tuetaan liikunta- ja kulttuuriseteleillä, joista peritään verotusarvon mukainen omavastuu. 

Työpaikkaruokailu on järjestetty toimitalon ruokalassa tai työmatkojen osalta lounassetelillä. 

Lounaasta peritään verotusarvo. 

 

8.3 Hankinnat 

Henkilökohtaisissa Atk–laite- ja ohjelmahankinnoissa sekä mobiilityölaitteissa tehdään tarvit-

tavat hankinnat. Hankintavaihtoehtoina omaksi hankinta tai vuokraus.  

Työpisteiden kalusteiden tarpeelliset uushankinnat, erityisesti ergonomian parantamisen 

edellyttämät laitteet ja kalusteet. Varustetaan tiimitila kokoustyöskentelyn edellyttämällä 

AV-tekniikalla. Osallistutaan tarpeen mukaan toimitalon palvelin-infrastruktuurin, ohjelmis-

tojen sekä puhelinvaihteen järjestelmien investointikustannuksiin.  
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9 Talous  
 

Toimintavuoden talousarviossa kokonaiskulut ovat 1 140 389 euroa ja  

kokonaistuotot 1 123 389 euroa.  

Toimintavuoden talousarvio on budjetoitu alijäämäiseksi -17 000 euroa, joka on sama summa 

kuin toimintavuodelle kohdistuva hankintojen poistokulu.  

Edellisten vuosien ylijäämä taseessa on 84 318 euroa.  

  

Talousarvioon on sisällytetty vain ne kehittämishankkeet, joiden rahoitus on varmistunut. 

Toimintasuunnitelmaan sisältyvät kuitenkin kaikki kehitteillä olevat hankkeet, koska ne edel-

lyttävät kehittämistyötä.  

 

Uusista hankkeista OSKU-määrittelyprojektissa varmistui STM:n rahoitus helmikuussa konsul-

toinnin työpanokseen.   Rahoituksesta neuvotellaan PARTY - ja YTY-hankkeissa.  

 

Talousarvio erillisenä.   

  

 


