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Vates-säätiö on vammaisjärjestöjen vuonna 1993 perustama asiantuntijaorganisaatio. Säätiön strategisena voimana on 36 taustayhteisöä (ns. perustajayhteisöt säätiön valtuuskunnassa). Taustayhteisöt ovat valtakunnallisia vammaisjärjestöjä, niiden alueellisia yhdistyksiä, erityishuollon kuntayhtymiä ja työllistämispalveluita tuottavia toimijoita.
Vatesin toiminnan kohderyhmänä ovat osatyökykyisten työllistämisen, kuntoutuksen ja koulutuksen sidosryhmät. Lopullisena kohderyhmänä ovat työllistymiseensä erityistä tukea tarvitsevat osatyökykyiset henkilöt. Vatesin toiminnasta hyötyvät osatyökykyiset henkilöt ja heidän läheisensä, työnantajat ja koko yhteiskunta.

Vates-säätiö toimii asiantuntijaorganisaationa vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaiseksi työllistymiseksi. Vatesin tarkoituksena on edistää erityistä tukea tarvitsevien vammaisten ja pitkäaikaissairaiden (jäljempänä osatyökykyisten) kuntoutusta ja
työllistymistä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Vates
1. kehittää osatyökykyisten työllistämismuotoja yhteistyössä julkishallinnon, elinkeinoelämän
ja alalla toimivien muiden yhteisöjen kanssa
2. vaikuttaa työmarkkinoiden toimintaan siten, että osatyökykyisten työllistymismahdollisuudet normaalissa työelämässä säilyvät ja kehittyvät
3. toimii yhteistyössä osatyökykyisiä työllistävien yksiköiden kanssa kehittääkseen niiden toimintaa kuntoutussuuntautuneesti ja työllistymistä edistäväksi
4. järjestää osatyökykyisiä työllistävien ja työhön kuntouttavien yhteisöjen toimintaa tukevaa
koulutusta ja muita asiantuntijapalveluja.

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

Yhdenvertaisuus
Inhimillisyys
Esteettömyys
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Johdanto
Vuosi 2016 on Vates-säätiön 23. täysi toiminnan vuosi. Tulevaa vuotta leimaa yleinen epävarmuus julkisen talouden kestävyydestä, työllisyystilanteen epävarmat näkymät, maahanmuuttotilanteen raju muutos aiempiin vuosiin sekä Suomen hallituksen pitkäaikaiset tavoitteet rakenteellisten muutosten aikaansaamiseksi.
Tavoitteenamme Vates-säätiössä on jatkaa vahvaa toimintaamme vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaiseksi työllistymiseksi. Tiedostamme, että nykyisessä toimintaympäristömme kiihtyvässä muutoksessa tehtävämme on vaativa ja asiantuntijuudellamme on lisääntyvä tarve niin perinteisten kumppaneidemme keskuudessa kuin laajenevan yhteistyöverkoston piirissä.
Tulevana vuonna suurina haasteina ovat monet uudistuneen lainsäädännön mukanaan tuomat
tietosisällöt, joiden sisäistämiseen tarvitsemme perehtymistä. Etenkin kuntakentälle kohdistuneet uudenlaiset tehtävät edellyttävät meiltä vahvempaa otetta syventää yhteistyötä juuri kuntien työllisyystoimijoiden kanssa. Vuosien aikana laajentunut verkostomme takaa hyvän kiinnittymisen paikallisiin asiantuntijoihin.
Vuoden 2016 toiminnassa tekemisen pääpaino on edelleenkin verkostoissa työskentelyssä. Tähän liittyvät niin viestintä kuin kehittäminen samoin kuin koulutuksellinen toimintamallien juurruttaminen. Samanaikaisesti ulkoisten asiantuntijatehtävien kanssa syvennämme ja laajennamme osaamistamme itsearvioinnin menetelmin. Perustajayhteisöjemme tuki haasteellisessa
tehtävässämme on erityisen arvokasta ja arviointityössämme tulemme hyödyntämään yhteisöjen osaamista ja palautteita seuraavien vuosien toiminnan suunnittelussa. Raha-automaattiyhdistyksen avustus on korvaamaton resurssi, jotta pystymme käyttämään asiantuntijuuttamme ja
osaamistamme vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymiseksi.
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1 Vates vuonna 2016
Vatesin hallitus on marraskuussa 2014 osaltaan hyväksynyt hyvän hallinnon periaatteet, jossa
määritellään toiminnan suuntalinjat. Periaatteet ovat toimintamme päivittäistä käytäntöä ja ne
linjaavat kehittämis- ja vaikuttamistoiminnan toteuttamista.
Vuonna 2016 teemme hallinnolliseen toimintaan liittyvän sääntöjen uudistamisen. Uudistuksen
tarkoituksena on jäntevöittää säätiön päätöksentekoa ja yleistä hallintoa sekä auttaa jäsenyhteisöjä paremmin seuraamaan säätiön toimintaa ja taloutta.
Käynnistämme strategiatyön yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Tavoitteena on vuoden aikana
valmistella Vatesin pitkän tähtäimen strategiset linjaukset, joiden mukaisesti vuosittaiset toimintasuunnitelmat tarkentuvat.
Aloitamme sisäisen arvioinnin toteuttamisen. Sisäisellä arvioinnilla tarkoitamme toiminnan kohdentumisen arviointia, tavoitteiden toteutumisen ja toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia
sekä arvioinnin ja seurannan pohjalta tehtyä organisaation toimintatapojen vahvistamista ja uudelleen suuntaamista.
Vahvistamme ulkoista viestintää kohdennetulla viestintäresurssilla. Tavoitteenamme on valtakunnallinen medianäkyvyys erillisen toimintasuunnitelman mukaisesti. Toimitusjohtajan säännöllinen blogiviestintä lisää osaltaan näkyvyyttä. Viestinnän toimet arvioidaan omana kokonaisuutenaan.
Tiivistämme entisestään yhteistyötä kuntakentän ja ruohonjuuritason toimijoiden kanssa. Erityisesti kiinnitämme huomiota uudistuneen ja uudistuvan lainsäädännön aiheuttamiin kuntakentän paineisiin vastata osatyökykyisten työllistymisen haasteisiin. Suunniteltavissa uusissa hankkeissa kuntien ja järjestöjen yhteistyöhön kannustaminen on yksi peruslinjauksista ja tässä jatketaan Välityömarkkinat osana työelämää -projektissa syntyneiden yhteistyömallien hyödyntämistä ja kehittämistä.
Toimintavuoden aikana selvitämme säätiön toiminnan hyödyt ruotsinkielisille vammaisjärjestöille ja päätämme hallituksen kanssa ruotsinkielisen toiminnan linjauksista tulevaisuudessa.
Linjaamme myös kansainvälisen toimintamme tavoitteet.
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2 Toimintakehys
Hallituksen kärkihankkeet ulkoisena toimintakehyksenä
Suomen hallitus toteuttaa hallitusohjelmaa ns. kärkihankkeiden kautta. Ohjelman tavoitteista
voi johtaa linjaukset Vatesin toimenpiteisiin ja toteutettaviin prosesseihin. Hallitusohjelman tavoitteet antavat tukijalan omalle työllemme ja toimivat ulkoisena viitekehyksenä kehittämis- ja
vaikuttamistyölle.
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2.1 Osatyökykyiset työmarkkinoilla
Tilastokeskuksen vuonna 2011 tekemän työvoimatutkimuksen mukaan 55 prosentilla Suomessa
vakinaisesti asuvista 15 - 64 -vuotiaista on yksi tai useampi pitkäaikainen sairaus tai terveysongelma. Oman arvionsa mukaan pitkäaikainen terveysongelma tai toimintarajoite vaikuttaa työmahdollisuuksiin 18 prosentilla. Tästä ei voida suoraan päätellä, että vastaava määrä suomalaisista olisi osatyökykyisiä. Kuitenkin vajaalla viidenneksellä työikäisistä on terveydentilan vuoksi
joitain työrajoitteita. Pitkäaikaisia vaivoja kokevista työikäisistä suurin osa on työelämässä. Kuitenkin monilla terveysongelmat eivät vain rajoita työntekoa, vaan tämän tutkimuksen mukaan
noin 200 000 henkilöllä ne myös vaikuttavat työelämän ulkopuolelle jättäytymiseen. Heistä lähes kolmannes olisi vielä halukas työhön. Erityisesti osa-aikatyö kiinnostaisi, sillä siihen olisi valmis yli 20 prosenttia terveysongelmia kokevista työelämän ulkopuolelle jääneistä.1
Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli vuonna 2013 luokiteltu 90 000 asiakasta henkilöksi, joiden työllistymistä vaikeuttaa vamma tai sairaus. Heistä 69 000 oli työttömiä työnhakijoita ja pitkäaikaistyöttömiksi laskettavia 26 000. Osatyökykyisistä työttömistä työnhakijoista 31 000 työllistyi vuoden aikana edes lyhyeksi aikaa. Erilaisin tuin ja toimenpitein työllistyi 12 000 henkilöä. Vajaa
40 000 osatyökykyistä työtöntä työnhakijaa jäi ilman työkokemuksia vuoden aikana. Vajaa viidesosa kaikista osatyökykyisistä oli nuoria alle 35-vuotiaita.2
Pitkäaikaistyöttömien (n. 116 000) lisäksi toistuvasti toimenpiteillä olevat, toistuvasti toimenpiteiltä työttömiksi jäävät ja toistuvasti työttömät kasvattavat rakennetyöttömien määrän jo reiluun 210 000 henkilöön. Erityisesti tämä vaikeimmin työllistyvien joukko on ollut kasvussa vuodesta 2008 lähtien.2 Alle 30-vuotiaista nuorista pelkän peruskoulutuksen varassa (118 000;
17,3 % ikäluokasta)3 työttöminä on vajaat 20 000 sekä kokonaan koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella reilut 30 000.4
Työkyvyttömyyseläkettä saa noin 144 000 henkilöä Suomessa. Merkittävimmät syyt työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen ovat mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (59 %) sekä tuki- ja
liikuntaelinten ja sidekudoksen sairaudet. Kelan kustantamaa kuntoutusta saa reilut 120 000
henkilöä vuosittain. Niin työkyvyttömyyseläkeläisten kuin kuntoutujien joukossa mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöitä sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksia ovat kaksi pääryhmää.5
Kuntouttava työtoiminta on ollut viime vuosina koko ajan kasvussa: vuonna 2010 palvelussa oli
keskimäärin 5.000 henkilöä kuukaudessa mutta vuonna 2014 jo yli 12.000 henkilöä kuukaudessa. Vuoden 2015 ensimmäisten kahden kuukauden aikana määrä oli noussut 28 % edellisvuoteen verrattuna eli jo 15.000 henkilöön kuukaudessa. Vuodelle 2016 on valtion budjetissa
kaavailtu jälleen merkittävää kasvua.
Palkkatukea saavien määrän ennakoidaan laskevan. Palkkatukeen käytettiin vuonna 2014 yhteensä 224 miljoonaa euroa. Palkkatuetun työsuhteen aloitti noin 53.300 henkilöä, joista hieman yli 3.000:lle (eli noin 5,8 %:lle) palkkatuki myönnettiin vamman tai sairauden perusteella.
Vuoden 2015 ensimmäisen 6 kuukauden aikana vastaavat luvut ovat 139 miljoona euroa ja vajaat 23.000 henkilöä (hieman yli 1.800 henkilöä / 8 % vamman tai sairauden perusteella). Käytännössä palkkatukirahat ovat kuitenkin loppuneet tai loppumassa kaikissa TE-toimistoissa, eikä
palkkatukipäätöksiä tehdä juuri muille kuin yrityksiin työllistyville 300 päivää työmarkkinatukea
saaneille henkilöille. Vuoden 2015 osalta ovat niin palkkatukeen käytetty raha kuin palkkatukea
Tilastokeskus: Työllisyys ja työkyky tiedustelu, 2011.
Työ- ja elinkeinoministeriö: Työnvälitystilasto, elokuu 2015.
3
Tilastokeskus/Väestön koulutusrakenne 2013
4 Pekka Myrskylä (2011): Nuoret opiskelun ja työmarkkinoiden ulkopuolella. Työ- ja elinkeinoministeriö, Työ ja yrittäjyys 12/2011.
5 Kelan kuukausitilasto 5/2015
1
2
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saaneiden henkilöiden lukumääräkin jäämässä alle edellisen vuoden tason. Valtion vuoden 2016
budjetissa palkkatukeen on varattu enää 241 miljoonaa euroa. Palkkatukea saavien määrä on
jäämässä 8.000 pienemmäksi kuin vuonna 2015. Esimerkiksi Ruotsissa käytetään palkkatukeen
moninkertainen rahamäärä (noin 1,5 miljardia euroa vuodessa).
Kuntien vastuu työllistämisestä on viime vuosina kasvanut. Vuoden 2015 alusta kuntien maksettavaksi tuli 50 % yli 300 päivää ja 70 % yli 1.000 päivää työmarkkinatuella olleiden henkilöiden
tuesta. Yhteensä kunnilta arvioidaan menevän työmarkkinatukien kuntaosuuksiin noin 420 miljoonaa euroa vuonna 2015, kun vastaava luku vuonna 2013 oli hieman yli 200 miljoonaa euroa
ja vuonna 2014 noin 250 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti kuntien kustannukset erilaisten työtoimintamuotojen järjestämisestä ovat olleet noin 350 miljoonaa euroa vuodessa. TEOSlainsäädännön vaikutuksesta näiden kustannusten rakenne muuttuu, mutta kokonaiskustannustason pitäisi pysyä suurin piirtein entisellään.
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3 Toimintaympäristö muuttuu
3.1 Yhteiskunta muutoksessa
Ikärakenteen kiihtyvä muutos merkitsee sitä, että ikääntyneempien osatyökykyisten työnhakijoiden lukumäärä ja osuus työnhakijoista tulevaisuudessa kasvaa. Nuorten ikäluokassa näkyvissä
oleva segregaatio ja syrjäytyminen on kyettävä ehkäisemään, ettei osatyökykyisyys muutu ylisukupolviseksi ilmiöksi. Työelämän on otettava huomioon iän merkitys työssä erityisesti positiivisena kokemuksellisena etuna.
YK:n sopimus vammaisten ihmisten oikeuksista merkitsee työllistymisen kohdalla ensisijaisesti
avoimille työmarkkinoille, tasavertaisesti muiden kanssa työllistymisen mahdollisuutta. Eduskunta hyväksyi sopimuksen maaliskuussa 2015 ja sopimuksen ratifiointi odottaa lainsäädäntöuudistusten voimaansaattamista. Kehitysvammalain osauudistus, jonka säätäminen on edellytys
sopimuksen ratifioinnin loppuunsaattamiselle, on eduskunnan käsittelyssä ja laki sekä sopimus
tullee voimaan kesällä 2016.
Yhteiskunnallisille muutoksille ominaista ovat nyt lukuisat lakiuudistukset, jotka heijastuvat laajasti koko väestöön ja yhteiskunnan eri aloille.
Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) tuli voimaan vaiheittain vuoden 2015 aikana. Sosiaalisen kuntoutuksen säätäminen ensi kertaa lain tasolla hyödyttää osatyökykyisiä. Toimintaperiaatteiden yhdenmukaistaminen tuo yhdenvertaisuutta asiakaskäytäntöihin, mutta edellyttää sitä, että hyvät
käytännöt ja toimivat mallit saadaan juurrutettua tehokkaasti ja läpileikkaavasti koko työllistämisprosessiin.
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) on ollut voimassa vuoden 2013 alusta.
Vuoden 2015 alussa tulivat voimaan lain palkkatukisäädökset, joiden yhtenä tavoitteena on
palkkatukeen liittyvän hallinnollisen työn vähentäminen ja palkkatukihakemusten käsittelyn ja
maksatuksen nopeuttaminen. Toteutuessaan em. parantaa palkkatuella työllistettävän henkilön
oikeusturvaa.
Lakia täydentävässä asetuksessa (1073/2012) säädetään työhönvalmennuksesta. Työhönvalmennus on kansainvälisestikin todettu tehokkaaksi avuksi osatyökykyisten työllistymiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön Osatyökykyiset työssä -ohjelmaan sisältyvä työkykykoordinaattorin
konsepti tuo lisäelementin työhönvalmennuksen kentälle sekä työssä pysymiseen että työhön
pääsemiseen. Laki julkisista työvoima- ja yrityspalveluista on mahdollistanut näiden palvelujen
käytön, mutta sen käyttö on lähtenyt liikkeelle melko nihkeästi. Työhönvalmennukseen liittyvien
asiantuntijapalveluiden kuten tiedottamisen lisääminen helpottaa työnantajia ja työnhakijoita
löytämään toisensa ja löytämään hyvät keskinäiset työskentelytavat. Tiedotusta palvelun hyödyistä tehokkaana tukimuotona on siis jatkettava edelleen.
Yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan vuoden 2015 alussa. Osatyökykyisten työllistymisen kannalta
merkityksellistä on positiivisen erityiskohtelun säätäminen laissa. Positiivinen erityiskohtelu on
menettelytapa, joka mahdollistaa sen, että joitain ihmisryhmiä voidaan tukea erityistoimin, mikäli he ovat muutoin vaarassa jäädä eriarvoiseen asemaan. Esimerkiksi vammaisten työnhakijoiden osalta positiivinen erityiskohtelu voi olla asianmukaista. Kyseessä olevan lainkohdan toteutumisen seuranta ja toimijoiden kannustaminen käyttämään positiivista erityiskohtelua on tarpeen tulevina vuosina.
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Monialainen yhteispalvelu on yhteistoimintamalli, jossa kunta, työ- ja elinkeinotoimisto ja Kela
yhdessä arvioivat monialaista tukea tarvitsevien työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat sopivat palvelukokonaisuudet ja yhdessä vastaavat työllistymisprosessin etenemisestä. Osatyökykyisten työllistymisen kannalta yhteistyömallilla voi olla hyödyllisiä etuja ja tuloksia, kunhan
malli saadaan toimivaksi maan eri osissa. Uudistuksen keskellä palvelut eivät saa vaarantua eikä
niihin saa tulla kohtuuttomia viivytyksiä.
Työmarkkinatuen uudistaminen vuoden 2015 alussa toi kunnille selvästi lisää velvoitteita ja kustannuksia. Kunnat osallistuvat työmarkkinatuen saajien aktivointiin järjestämällä kuntouttavaa
työtoimintaa, palkkatuettua työtä ja työkokeilupaikkoja. Kuntien työmarkkinatukimaksut ovat
nousseet hyvin paljon, kun työttömyyden keston rajaa laskettiin aiemmasta viidestäsadasta päivästä kolmeensataan päivään (kunnan maksama tuki 50 %) ja tukimaksua korotettiin tuhat päivää kestäneiden työttömyyden osalta (kunnan maksama tuki 70 %). Muutos vaikutti niin, että
palkkatuen kohdennuksia muutettiin. Erityisen rankasti uudistus rokotti osatyökykyisten työllistämiseksi tehtyjä suunnitelmia, kun jo sovittuja palkkatukityöpaikkoja on jouduttu perumaan.
Muita vammaisten ja osatyökykyisten asemaan liittyviä uudistuksia ovat vammaispalvelulain ja
kehitysvammalain yhteensovittaminen uudeksi vammaislainsäädännöksi. Ns. Valas-työryhmä
luovutti ehdotuksensa lain tekstiksi huhtikuussa 2015. Hallituksen toivotaan ottavan ehdotuksen käsittelyyn vielä syksyn 2015 kuluessa, jotta lainsäädännön uudistus etenisi ripeästi.
Virkamiesvalmistelussa on myös ns. TEOS-laki työelämäosallisuutta ja osallisuutta edistävästä
sosiaalisesta kuntoutuksesta. Tässä samoin kuin VALAS-esityksessä painotetaan asiakkaan palvelutarvetta työttömyyden keston tai diagnoosin sijaan.
Uusi kuntalaki tuli voimaan toukokuun alussa 2015. Kuntalaissa säädetään vammaisneuvostojen
asettamisesta seuraavan valtuustokauden alussa, vuoden 2017 kesällä. Vammaisneuvostojen
kokoonpanot ja tehtävät on määriteltävä sellaisiksi, että niissä on asiantuntijuutta eri vammaisryhmistä ja tuntemusta vammaispalvelujen yms. sisällöistä. Vain näin vammaisneuvostojen rooli
nousee sille asiantuntijuustasolle, jolla voidaan vammaisten etuja ajaa paikallisella tasolla.
Sosiaali- ja terveyshuollon järjestämislain muutos on tämän hetkisen aikataulun mukaan tulossa
lausuntokierrokselle huhtikuussa 2016. Muutos heijastuu mm. työllisyyden palvelutuottajien
asemaan.

3.2 Koulutus, ammatillinen kuntoutus ja työvoimapalvelut murroksessa
Jo viime hallituskauden aikana käynnistyneet uudistukset tuovat näille osa-alueille lukuisia yhteensovittamisen haasteita. Lainsäädäntöä pyritään parhaillaan yhtenäistämään niin, että yksilön tarve määrittelisi palveluihin pääsyn. Uudistustyö kattaa koko polun opintojen ja työn yhdistämisestä avoimille työmarkkinoille siirtymisen erilaisiin tukitoimiin. Näitä uudistuksia yhdistää
se, että ne periaatteessa tuovat lisää valinnan mahdollisuuksia ja myös oikeuksia vammaisille ja
osatyökykyisille, mutta lain ohjaava vaikutus näyttää ainakin vielä tässä vaiheessa olevan riittämätöntä.
Toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistus, jonka tuloksena valtionosuudet II asteen oppilaitoksilta vähenevät, vaikuttaa koulutuksen kohdentamiseen ja myös osatyökykyisille kohdennettuun koulutukseen. Vaikutuksensa sillä on myös erityisoppilaitosten koulutuksen järjestämiseen.
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Kansaneläkelaitos lievensi jo aiemmin ammatillisen kuntoutuksen kriteerejä. Tällä hetkellä uudistettavina ovat Kelan standardit. Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen standardi on uusi, ja se tulee voimaan vuoden 2017 alussa. Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus korvaa Kelan nykyisen työkokeilun, työhönvalmennuksen ja mielenterveyskuntoutujien
työhönvalmennuksen.
Vuoden 2015 alussa voimaan astunut laki monialaisesta yhteispalvelusta on suuri käytännön
haaste alueelliseen yhteistyöhön ja verkostoitumiseen. TE-hallinnolla on rooli lähes kaikissa lähiaikojen lakimuutosten toimeenpanossa. Perustietouden tarve näissä palveluissa on edelleen
suuri ja monipuolinen tiedotustarve näkyy Vatesin toiminnassa läpileikkaavana sekä kehittämistoimenpiteissä, vaikuttamistyössä, yleisviestinnässä, Tiedolla vaikuttaminen-hankkeessa että
Party-projektin (ESR-hanke) kautta.
Tavoite:
Vammaiset päätyvät koulutuksensa mukaisiin töihin ja siirtyvät opintojen jälkeen työelämään,
mahdollisesti työelämässä toteutettavan tarvittavan lisävalmennuksen turvin. Kaikissa työllistymiseen tähtäävissä palveluissa tulee tarvittaessa olla mahdollisuus ammatilliseen, yksilölliseen
työhönvalmentajan palveluun.

3.3 Työelämä muutoksessa
Suomen työelämän kaksi keskeistä, toisiinsa kytköksissä olevaa haastetta ovat erittäin alhainen
työllisyysaste (noin 68 %, kun se keskeisissä vertailumaissa kuten Ruotsi ja Tanska on lähellä
80 %:a) sekä työelämän tehokkuus ja tuottavuus. Väestön ikääntymisestä ja suurten ikäluokkien
eläköitymisestä huolimatta työllisyysasteen kehitystä ei ole saatu käännettyä positiiviseksi. Suomen kilpailukyvyn todellisesta tasosta esitetään osittain ristiriitaisia näkemyksiä, mutta tältäkin
osin kehitystä pidetään huolestuttavana. Hallitusohjelmassa onkin asetettu tavoitteeksi työllisyysasteen nostaminen 72 % tasolle, mikä tarkoittaisi yli 100.000 työpaikan nettolisäystä. Hallitusohjelman kärkihankkeissa paino on toisaalta kilpailukyvyn parantamisessa sekä tuottavuuden
että kustannusrakenteen kautta ja toisaalta yrittämisen ja työllistymisen edellytysten parantamisessa. On erittäin positiivista, että osatyökykyisten henkilöiden työhön pääseminen ja työelämässä pysyminen sekä vammaisten henkilöiden yrittäjyys ovat näkyvästi esillä työelämää koskevissa kärkihankkeissa.
Edellisellä hallituskaudella käynnistetty kansallinen Työelämä 2020 -hanke jatkuu suomalaisen
työelämän kehittämistä koordinoivana voimana. Kaikki osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että
työelämäkehityksen pitää alkavalla kaudella tavoittaa myös pienet työpaikat. Yhteinen tahtotila
on myös siitä, että tavoitteet ja kehittämisvastuut viedään entistä enemmän työelämän perusrakenteisiin, olemassa oleviin verkostoihin ja toimijoille.
Välityömarkkinoiden katsotaan laajasti kattavan kaiken sellaisen toiminnan, jossa työsuhde- tai
palveluperusteisesti pyritään kehittämään erilaisten vaikeasti työllistyvien ryhmien työelämäosallisuutta sekä parantamaan heidän työkykyään ja edistämään heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Toiminta voi olla osallisuutta ja elämänhallintaa lisäävää työtoimintaa, palkkatuettua
työtä tai avoimille työmarkkinoille suuntautuvien työelämäsiirtymien aktiivista tukemista sekä
kaikkea näiden väliltä. Välityömarkkinatoimijat voisivat valmennuksellisen osaamisensa myötä
toimia myös huomattavasti nykyistä aktiivisemmin työpaikkojen rekrytointikanavana, mikä samalla tukisi työllistämisasteen nostotavoitteita. Yhtenä keinona tämän tukemiseen voisi toimia
työpankkikokeilussa kehitetty työllistämisbonusmalli.
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Välityömarkkinoilla on ollut vain vähän yritysmuotoisia toimijoita ja erityisesti sosiaalisten yritysten määrä on vähentynyt nopeasti. Kansainväliset esimerkit kuitenkin osoittavat, että matalamman kynnyksen työllistämistä harjoittaville yrityksille on toisaalta suuri tarve ja toisaalta
useita toimivia toimintamalleja. Yhtenä selvitettävänä mahdollisuutena voi pitää yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallia.
Tavoite 1:
Vammaiset, osatyökykyiset ja pitkäaikaissairaat henkilöt nähdään osaavana ja tuottavana työvoimana heidän taustastaan riippumatta. Kaikkia ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti niin työnhaun, työnteon kuin työssä pysymisenkin suhteen. Työelämän esteettömyys on huomioitu ja sen
tuottamat monet edut osataan myös tuoda esille.
Tavoite 2:
Vammaisilla ja osatyökykyisillä on mahdollisuus kykyjensä mukaiseen joko kuntouttavaan ja valmentavaan toimintaan, työsuhteiseen työhön tai avoimille työmarkkinoille siirtymistä tukevaan
toimintaan. Konkreettisena tavoitteena on lisätä työllistämispalveluista työsuhteeseen siirtymisen onnistumista ja kehittää työllistämisyksiköiden järjestämän työn laadukkuutta kuntoutuja/työllistyjälähtöisesti. Välityömarkkinat ovat osana koko työelämän kehittämistä.
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4 Vatesin kehittämis- ja vaikuttamistyö
Vatesin kehittämis- ja vaikuttamistyö on neuvontaa, ohjausta, kouluttamista, osallistumista ja
verkostoitumista. Jaamme asiantuntijuuttamme luennoimalla ja kouluttamalla säätiön tavoitteiden kannalta tärkeissä hankekumppaneiden ja sidosryhmien koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa. Kirjoitamme artikkeleita ja blogeja ajankohtaisista aiheista.
Kysynnän mukaan neuvomme ja ohjaamme osatyökykyisiä henkilöitä, heidän läheisiään sekä
työhönvalmentajia työllistämisen tukimuodoista ja työsuhteisiin liittyvistä kysymyksistä. Lisäksi
neuvomme sosiaalisen yrityksen toimintaan, rekisteröintiin ja tukiin liittyvissä asioissa ja ohjaamme oikeille tiedon lähteille.
Teemme aktiivista yhteistyötä Vammaisfoorumin työllisyysryhmän kanssa. Tavoitteenamme on
tuoda foorumiin oma asiantuntemuksemme työllisyyskysymyksissä ja jakaa tietoa foorumin käytettäväksi ja edelleen levitettäväksi. Tiivistämme strategiayhteistyötä vammaisjärjestöjen työllisyysasiantuntijoiden kanssa. Tavoitteenamme on yhteinen toimintaohjelma vaikuttamistyöhön.
Olemme jäsenenä ministeriöiden työryhmissä ja pyrimme mahdollisimman hyvin ennakoimaan
näissä tehtävissä tarvittavaa tietoa. Suunnitelmavuonna olemme mukana ainakin Työelämä
2020 johtoryhmässä (TEM) sekä Osatyökyiset työssä -ohjelman jatkona olevassa OSKUportaalihankkeessa. Vates toimii OSKU-portaalissa myös sisällön tuottajana.

4.1 Kehittämishankkeet
Käynnistämme itse ja menemme kumppaniksi kehittämis- ja tutkimushankkeisiin, jotka edistävät säätiön asettamien tavoitteiden saavuttamista. Priorisoimme sellaisia hankkeita, joilla pyritään valtakunnalliseen vaikuttavuuteen ja tulosellisuuteen tai hankkeiden juurruttamiseen alueellisesti kattavasti. Suunnitelmavuonna painotamme kehittämis- ja verkostoyhteistyössä etenkin hallitusohjelman kärkihankkeiden mukaista toimintaa ja mahdollisia kuntakokeiluihin liittyviä toimenpiteitä. Kannustamme paikallisia toimijoita ottamaan pilottiprojekteja vastuulleen.
Teemme pienimuotoisia kyselyjä ja kartoituksia vaikuttamistyömme tausta-aineistoksi ja kehittämishankkeiden suuntaamiseksi tulevilla suunnittelukausilla.
4.1.1

Tuetun työn ja työhönvalmennuksen kehittäminen
Työhönvalmennuksen kenttä on isossa murroksessa. Valtakunnallinen vaikuttamis- ja strategiatason kehittäminen ja seuranta vaativat paljon resursseja, samoin käytännön tason verkosto- ja
yritysyhteistyö.
Tavoitteenamme suunnitelmavuonna on työhönvalmennuksen asiantuntijuuden korostaminen
valmentajien osaamista lisäämällä ja palvelun käyttöä, saatavuutta ja laatua edistämällä. Pyrimme tukemaan aiempien projektien tulosten ja oppien juurruttamista valmennuksen käytön
ja laadun turvaamiseksi.
Suunnitelmavuonna keskitymme erityisesti työhönvalmennuksen koulutuksen kehittämiseen
mm. uuden web-pohjaisen koulutuksen avulla ja tulevien Kelan standardien uusimisen seurantaan. Seuraamme, saavatko asiakkaat tarvitsemaansa palvelua ja miten palveluntuottajat kehittävät omaa toimintaansa. Teemme yhteistyötä
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työkykykoordinaattoreiden ja Kelan työkykyneuvojien kanssa. Työelämälähtöisyyttä toimintaamme tuo yhteistyö oppilaitosten kanssa.
Tärkeä kumppanimme on työhönvalmennuksen kehittämisryhmä, johon kuuluu jo yli 150 valmentajaa. Jatkuvana haasteenamme on sitouttaa ryhmää osallistumaan laajemmin kehittämiseen. Viestinnällisenä apuna jatkamme verkkopohjaisen keskustelufoorumin käyttöä ja julkaisemme työhönvalmennuksen eXtra –lehden sekä toteutamme työhönvalmennuksen perusteita
kokoavan koulutuskokonaisuuden (Työhönvalmennuksen ABC) webinaari –koulutuksena.
4.1.2

Vates svenskspråkiga verksamhet Aktivera resurser
Vates-säätiö on ainoa järjestö, joka tarjoaa valtakunnallista asiantuntemusta osatyökykyisten
työllistämisestä kaikille ruotsinkielisille alan ammattilaisille. Ruotsinkielisten osatyökykyisten palvelujen varmistamiseksi Vates-säätiö on toteuttanut Aktivera resurser (AR) -projektia. Projektin
aikana ruotsinkielisten järjestöjen tieto ja valmius auttaa jäseniään työllistämisasioissa on lisääntynyt. Teimme toiminnasta RAY:lle tehty toukokuussa 2015 jatkohakemuksen kohdennettuna
avustuksena, jotta Vates-säätiön ruotsinkielinen asiantuntijatoiminta voisi jatkua vakiintuneena
toimintana. Tähän emme saaneet rahoitusta.
Selvitämme alkuvuodesta 2016 ruotsinkielisen toiminnan tarpeet ja yhteistyöhalukkuuden ruotsinkielisten taustayhteisöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa ja rakennamme sen perusteella
jatkosuunnitelman. Vaihtoehtoja ovat lyhytaikainen toiminnan jatkaminen muiden mahdollisten
rahoituslähteiden kautta ja mikäli tarvetta ilmenee riittävästi, uuden projektihakemuksen tekeminen keväällä 2016. Uuden projektin painopiste on verkostoyhteistyö ja viestintä. Mikäli kumpikaan vaihtoehto ei ole realistinen, mietitään ruotsinkielisen toiminnan mahdollinen jatko ja
volyymi kokonaan uudestaan rakentuen nykyresursseihin.

4.1.3

Tiedolla vaikuttaminen – tiedolla osatyökykyiset työelämään
Vammaisten, osatyökykyisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden on edelleen vaikea saada
työtä. Työllistymisen suurimmat esteet ovat tiedon puute ja epäluulot. Tiedolla vaikuttaminen hankkeessa levitämme tietoa ja vaikutamme asenteisiin.
Toimintavuoden teemoina ovat kuntien vaikuttamismahdollisuudet edistää osatyökykyisten
henkilöiden työllistymistä, mielenterveyskuntoutujien työllistymisen keinojen esille tuonti (etenkin Klubitalojen toiminta), esteettömyysasiat sekä korkeakoulutettujen vammaisten henkilöiden
työllistymisen polut.
Vaikuttamisen kolme keskeistä keinoa toimintavuonna ovat tietopaketit, viestintä- ja verkostoyhteistyön kehittäminen sekä mediavaikuttaminen. Hankkeessa toimii yksi kokopäiväinen työntekijä (toimittaja), joka tekee yhteistyötä Vatesin perusviestinnän ja hankkeen yhteistyökumppanien kanssa.
Jatkamme edellisenä vuonna aloitettujen tietopakettien koostamista ja ne julkaistaan sähköisenä Vatesin verkkosivuilla. Tietopaketit tukevat päättäjiä, asiantuntijoita ja vammaisia henkilöitä itseään tekemään osatyökykyisten työllistymistä edistäviä päätöksiä. Ne sisältävät yleistietoa, faktalaatikoita, linkkejä eri lähteisiin sekä ihmisten tarinoita ja ne ovat luotettavia lähteitä
myös medialle.
Viestintäyhteistyössä kannustamme Klubitaloja tekemään aktiivista vaikuttamistyötä mm. suorilla yhteydenotoilla alueen kansanedustajiin, kuntien luottamushenkilöihin ja alueen eri medioihin. Hanke osallistuu välityömarkkinatoimijoiden kanssa yhdessä tehtävään esitteeseen.
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Haemme taustaorganisaatioidemme kanssa yhteistyötä vaikuttamisessa vuoden 2017 kunta- ja
maakuntaavaaleihin. Lisäksi viemme Vammaisjärjestöjen työllisyyspalvelut –esitteen yhteystiedot Vatesin verkkosivuille ja lisäämme sinne Vatesin taustayhteisöjen työllisyyspalvelujen yhteystiedot.
Levitämme osatyökykyisten työllistymisen keinoja ja esimerkkejä valtakunnallisten portaalien
kautta. Teemme yhteistyötä Osku – tie työelämään –portaalin (STM),Työelämä 2020- hankkeen
(TEM) sekä yrityssuomi.fi – portaalin (TEM) viestinnän kanssa.
Rakennamme viestintäyhteistyötä muiden työllistymistä edistävien hankkeiden kanssa. Tällaisia
ovat esimerkiksi THL:n koordinoimat Hankinnoista duunia ja Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke SOSKU sekä Rauman kaupungin hanke Party – parempaa työ- ja toimintakykyä.
Mediavaikuttamisessa keräämme toimialan verkostoista juttuaiheita ja tarjoamme niitä eri medioihin. Lisäksi hankkeessa tarjotaan blogikirjoituksia taustaorganisaatioiden medioihin. Toimintavuonna kokeillaan koulutustilaisuutta osatyökykyisyydestä toimittajille ja viestijöille. Hanke
osallistuu Sosiaalitoimittajien ja Julkisen alan tiedottajien tapaamisiin ja etsii lisää vaikuttamisen
kanavia muista viestijä- ja toimittajaverkostoista.
Hanke tekee vaikuttamistyötä tiiviissä yhteistyössä Vatesin viestinnän kanssa ja tuottaa sisältöjä
Vatesin verkkosivuille, uutiskirjeisiin ja julkaisuihin sekä some-kanaviin. Lisäksi hankkeen toimittaja kirjoittaa blogia ja pitää twitter-tiliä sekä kertoo hankkeesta kohderyhmilleen mm. sähköpostin välityksellä.
4.1.4

PARTY-hanke
Parempaa työ- ja toimintakykyä (PARTY) on valtakunnallinen ESR-hanke, jonka päätavoitteena
on kehittää edelleen ja vakiinnuttaa työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun toimintaa. Monialaista yhteispalvelua ollaan laajentamassa kaikkiin Suomen kuntiin. Kuntien paikalliset
lähtökohdat ovat kuitenkin hyvin erilaiset. Näin ollen pilotointia tarvitaan erikokoisissa ja palvelujärjestelmiltään erilaisissa kunnissa.
Tavoitteemme Vates-säätiön osaprojektissa on projektihenkilöstön ja laajemminkin SOTE -henkilöstön kouluttaminen kuntoutuskoordinaation ja ohjausosaamisen kehittämiseen. Lisäksi tavoitteenamme on PARTY-hankkeen hyvien käytäntöjen juurruttaminen valtakunnallisesti. Tehtävänämme on lisätä hankkeen piirissä toimivien ammattilaisten tietämystä osatyökykyisten ja
vammaisten työllistämiseen liittyvissä asioissa.
PARTY-hankkeen hallinnoija ja päätoteuttaja on Rauman kaupunki ja osatoimijoina ovat Turku,
Salo, Somero, Eura, Eurajoki, Vates-säätiö, Työterveyslaitos ja sosiaalinen yritys Rauman TaitoKunto Oy. Kumppaneina hankkeessa ovat Työeläkeyhtiö Varma, Työttömien yhdistykset - Turun
Työttömät TST ry ja Rauman seudun Työttömät ry - sekä Porin ja Kaarinan kaupungit.

4.2 Verkostoyhteistyö
Erityisosaamisemme perustuu vahvaan verkostoitumiseen ja sen mahdollistamaan laajaan asiantuntemukseen, jota pystymme tarvittaessa nopeasti kokoamaan. Perustajayhteisöt muodostavat säätiön strategisen verkoston.
4.2.1

Osku – Tie työelämään -portaali

Vates-säätiö

Toimintasuunnitelma

16

Olemme kumppanina Sosiaali- ja terveysministeriön Osatyökykyiset työssä -ohjelman tuloksena
avattavan verkkoportaalin kehittämisessä ja sisällön tuottamisessa. Osku- Tie Työelämään -portaali on tarkoitettu ensisijaisesti osatyökykyisten työllistymistä tukevien ammattilaisten, mutta
myös osatyökykyisten henkilöiden itsensä sekä jossain määrin myös työnantajien käyttöön. Portaali toteutetaan toimintavuoden aikana ja päävastuu siitä on Kuntoutussäätiöllä. Vates kuuluu
sisällöntuottamisesta ja viestinnästä vastaavaan yhteistyökonsortioon ja sillä on edustaja myös
portaaliprojektin ohjausryhmässä.
Toimimme aktiivisessa yhteistyössä Työtorni-yhteisön kanssa ja pyrimme tukemaan yhteisön
valtakunnallistumista ja sen tietoteknistä siirtymää osaksi Osku-portaalia. Työtorni-yhteisö koostuu työhönvalmentajista tai vastaavaa työtä tekevistä henkilöistä pääkaupunkiseudulla. Yhteisö
pyrkii tapaamisten ja pienimuotoisen verkkokauppasovellutuksen avulla avustamaan ja nopeuttamaan erityisesti nuorten henkilöiden työkokeilu-, työharjoittelu- ja palkkatukityöpaikkojen
löytämistä.
4.2.2

Kyvyt käyttöön verkosto
Perustoiminnan tueksi ylläpidämme valtakunnallista Kyvyt käyttöön -verkostoa, joka kokoaa
kaikki vammaisten ja osatyökykyisten työllistämisestä kiinnostuneet toimijat yhteen. Syyskuussa
2015 verkostossa oli noin 890 jäsentä, jotka edustavat 760 yhteisöä.
Verkoston keskeisenä toimintana ovat eri teemoihin ja ajankohtaisiin asioihin tarttuvat kehittämisryhmät sekä muut tapaamiset ja tietojenvaihto. Verkosto mahdollistaa vaikuttamistyön taustalla ketterän liikkumisen käytännön tasolta valtakunnan toimintapolitiikan tasolle. Osallistamme verkostoa mm. erilaisten kyselyjen avulla.

4.2.3

Vammaisfoorumin työllisyysryhmä
Vatesin edustaja jatkaa työllisyysryhmän jäsenenä. Vahvistamme yhteistyötä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Järjestämme 1-2 vuosittaista tapaamista, jossa kokoamme Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän ja vammaisjärjestöjen työllisyysasiantuntijoiden yhteisiä vaikuttamisteemoja. Pyrimme tätä kautta parempaan näkyvyyteen ja keskinäisen työnjaon parantamiseen.

4.2.4

Osatyökykyisten työllisyyden parantaminen julkisten hankintojen kautta
Uudistuva laki julkisista hankinnoista antaa aiempaa paremmat mahdollisuudet hyödyntää sosiaalisia kriteereitä ja työllistämisehtoa julkisyhteisöjen tekemissä hankinnoissa, joiden vuosittainen arvo nousee jo 30 miljardiin euroon. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on käynnistänyt neljän suuren kaupungin (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Oulu) kanssa ESR-hankkeen työllistämisehdon
ja sosiaalisten kriteerien käytön hyvien toimintamallien pilotoimiseksi. Vatesin edustaja toimii
hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana. Vatesin koordinoimassa työllistämisyksiköiden johtajien kehittämisryhmässä haetaan keinoja käytäntöjen levittämiseksi valtakunnallisesti välityömarkkinoiden tueksi. Tavoitteena on löytää erityisesti keinoja, joilla tuetaan siirtymiä avoimien
työmarkkinoiden työpaikkoihin hankintakriteerien ja -ehtojen avulla.
Suomen sosiaali ja terveys ry:n, SOSTEn, kanssa toimimme yhteistyössä parantaaksemme välityömarkkinatoimijoiden hankintaosaamista. Samalla toimimme yhteistyössä kuntien hankintaneuvonnan kanssa edistääksemme osaltamme kuntien hankintaosaamista ja erityisesti työllistämisnäkökohtien huomioimista.

4.2.5

Tuotannollisten työkeskusten johtajien kehittämisryhmä
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Kehitämme edelleen tuotannollisten työllistämisyksiköiden johtajien yhteistä vaikuttamis- ja
kehittämistoimintaa, joka kytkeytyy välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän vastaavaan
toimintaan. Kartoitamme säännöllisesti työllistämisyksikköjen johtajien näkemyksiä toimialan
ongelmista ja ratkaisumalleista ja työstämme niitä työllistämisyksiköiden johdon päivillä sekä
erillisissä työkokouksissa ja miniseminaareissa. Pyrimme järjestämään toimintavuoden aikana
yhteisen kansainvälisen opintomatkan. Teemme yhteistyötä kansainvälisten vierailujen ohjelmien suunnittelussa ja toteutuksessa.
Toimintavuonna pyrimme erityisesti keskittymään julkisten hankintojen sosiaalisten kriteerien
tunnettuuden lisäämiseen ja käyttöön kilpailutuksissa. Tässä on pyrkimyksenä mm. tukea Terveyden ja Hyvinvoinninlaitoksen koordinoimassa Hankinnoista duunia – hankkeessa kertyvän
tiedon ja hyvien käytännön levittämistä työllisyysyksiköiden tietoisuuteen ja käyttöön. Aiheen
ympärille perustetaan tarvittaessa erillinen ryhmä.
4.2.6

Kuntoutusverkosto
SOSTE ja Kuntoutussäätiö ovat perustaneet yhteisen kuntoutusverkoston, jonka toiminta on alkamassa syksyn 2015 aikana. Kuntoutuksen kokonaisuudistus ja ammatillisen kuntoutuksen uudistukset ovat niitä teemoja, joita yhteistyössä tullaan seuraamaan jatkossa ryhmän toiminnan
käynnistyttyä. Ryhmä järjestää teemakokouksia ja mahdollisesti muuta toimintaa.

4.2.7

Vammaisyrittäjyys -hankekumppanuus
Vates-säätiö on yhteistyökumppani Invalidiliiton hallinnoimassa Yritystä! vammaisten henkilöiden yrittäjyyden edistäminen –projektissa, joka toteutuu RAY:n rahoittamana vuosina 2016 2018. Projektin muut yhteistyökumppanit ovat Kuurojen liitto, Lihastautiliitto, Näkövammaisten
liitto, Neuroliitto, Nuorten ystävät sekä Suomen Yrittäjät. Vatesilla on edustus projektin ohjausryhmässä. Vates jakaa osaamistaan yhteistyönä viestinnässä, hyvien käytäntöjen keräämisessä
ja tiedottamisessa sekä kansainvälisten yhteistyökumppanien ja hyvien käytäntöjen kartoittamisessa.

4.2.8

Uudet avaukset
Seuraamme eri rahoittajilla aukeavia hakuja. Tulevina vuosina priorisoimme projekteja, joilla
pyritään kehittämisteemojen valtakunnalliseen läpimenoon tai niiden juurruttamiseen alueellisesti kattavasti. Hankkeiden kohteena on välityömarkkinoilla toimivien työllistämisyksikköjen
toiminnan laadukkuus ja yhteiskunnallinen kestävyys, siirtymien tukeminen ja osaamisen kehittäminen. Hankkeita pohjustetaan käymällä alustavia kumppanuusneuvotteluja ja mahdollisesti
esisopimuksia laatimalla jo etukäteen, jotta sopivien hakujen auetessa voidaan toimia nopeasti.
Kartoitamme yhdessä mm. Aalto-yliopiston pienyrityskeskuksen, DIAKin, THL:n ja Kuntoutussäätiön kanssa eri rahoitusvaihtoehtoja ja -malleja hankeohjelmalle, jossa aktivoitaisiin kuntien ja
välityömarkkinatoimijoiden yhteistyötä ja sen myötä lisättäisiin pienten paikallisten yritysten
syntymistä kohderyhmien työllistymistä tukemaan.
Konkreettisena tavoitteenamme on tehdä 1-2 kehittämishankehakemusta vuoden 2016 aikana.
Tämä sisältää myös toimialan nykytilanteeseen tai kokonaiskartoitukseen liittyvät mahdolliset
tutkimus- ja/tai esiselvityshankkeet. Viimeksi mainittua suunnittelemme yhteistyössä Vatesin
koordinoiman Välityömarkkinoiden yhteistyöryhmän kanssa.
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5 Tapahtumat ja tilaisuudet
Toteutamme toimintavuoden aikana kaikkiaan 3 - 4 seminaaria/koulutustilaisuutta, joissa toteutuu 6 - 8 koulutuspäivää. Osallistujia arvioidaan olevan yhteensä n. 350. Tämän lisäksi toteutamme pienempiä tilaisuuksia verkon kautta, kuten työhönvalmennuksen ABC-tyyppinen sarja.
Näiden osallistujamäärää on vaikea tässä vaiheessa arvioida.
Integroimme koulutustoimintaamme myös projektien kautta. Hyödynnämme PARTY-hankkeen
koulutuksia myös muussa koulutussuunnittelussa. Toimintaympäristö on koulutuksen järjestämisen näkökulmasta muuttunut nopeasti. Selvittelemme uusia vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa
koulutuksia (verkko, maksullisuus, kumppanuudet jne.) Tavoitteenamme on toimintavuoden
aikana rakentaa yksi uusi maksullinen koulutustuote joko valtakunnallisena tai alueellisesti toteutettuna muutaman kerran toistettavana pakettina.
Vakiintuneet maksulliset koulutustapahtumat:
Vates-päivät toukokuussa, Helsinki
Kehitämme Vates-päivien konseptia edelleen niin, että sen aihesisällöt kiinnostavat aiempaa
laajemmin eri sidosryhmiä. Jatkosuunnitteluun ja toteutukseen on rakennettu alustavasti kolmen vuoden suunnittelusykli niin, että yhteistyötä vuosittain syventämällä järjestetään vuonna
2018 koko toimialan yhteinen, iso kansainvälinen tapahtuma. Tähän voidaan hakea myös omaa,
erillistä rahoitusta. Tapahtuman työnimenä on tällä hetkellä Työn päivät. Tarkempi suunnitelma
tehdään toimintavuoden aikana.
Kyvyt käyttöön -seminaari, lokakuussa
Seminaarissa jaamme hyviä käytäntöjä ja avaamme ohjaus- ja valmennuskenttää laajasti askarruttavia teemoja. Olemme uudistaneet seminaarin toteutustapaa kentän toiveiden ja uuden EUohjelmakauden alkamisen takia. Kokemusten pohjalta päätämme seminaarin jatkosta, aikajänteestä ja toteuttamistavasta.
Työllistämisyksiköiden johdon päivät, marraskuussa, Helsinki.
Järjestämme johdon päivät vuonna 2014 käynnistetyllä mallilla. Ensimmäinen päivä keskittyy
toimialan keskeisten ja ajankohtaisten haasteiden informatiiviseen ja interaktiiviseen käsittelyyn. Päivä on suunnattu työllistämisyksiköiden johtajille ja asiantuntijoille. Päivän toteutuksessa
hyödynnetään laajasti välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmää ja avainministeriöiden sekä
muiden yhteistyöorganisaatioiden resursseja niin alustajina kuin keskustelijoinakin.
Toinen päivä toteutetaan toimialan yhteisestä kehittämisestä kiinnostuneiden johtajien kanssa
työkokouksena tai miniseminaarina, johon kutsutaan myös ulkopuolisia asiantuntijoita tarpeen
mukaan. Päivät voivat toteutua ajallisesti myös toisistaan erillään.
Konsultointi ja muut asiantuntijapalvelut:
Työmuotona voi olla erilaiset tilaustyönä tehtävät kartoitukset ja selvitykset, erityisesti paikalliset tai alueelliset selvitykset vaikeimmin työllistyvien asiakkaiden työllisyyspalveluista ja niiden
kehittämistarpeista.
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6 Kansainvälinen yhteistyö ja tietojenvaihto
Vatesin kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on verkostoituminen vastaavaa yhteistyön edistämistä tukevien eurooppalaisten organisaatioiden kanssa. Eurooppaa laajempi yhteistyö on
satunnaista ja tapauskohtaista. Kansainvälisen toiminnan painopiste on työhönvalmennuksen
toimintojen yhteistyössä, sosiaalisten yritysten ja osuuskuntien työllistämisen hyvien käytäntöjen levittämisessä ja suomalaisten toimivien käytäntöjen levittämisessä ja jalkauttamisessa
muualle.
Uutena mahdollisuutena nähdään yhteistyö Euroopan unionin työllisyys, sosiaaliasioiden ja
osaamisen pääosaston ja alueiden komitean alaryhmien sekä Euroopan neuvoston sosiaalisen
koheesion toimialan kanssa. Erityisesti Euroopan Komission hyväksymään vammaisstrategiaan
kiinnittyvät toimenpiteet ja sen kautta nousevat verkostot ja yhteistyömuodot tuovat kan-sainväliseen toimintaan uusia näkökulmia.
Vates-säätiö kuuluu jäsenenä tuetun työhönvalmennuksen yhteistyöorganisaatio European
Union of Supported Employment (EUSE) –järjestöön. Sen tehtävinä on edistää ja kehittää tuetun työhönvalmennuksen käyttöä yhteistyön, tutkimuksen ja vaikuttamistyön kautta. Vates-säätiö kuuluu eurooppalaisten sosiaalisten yritysten ja osuuskuntien järjestöön, CEFECiin. Järjestön
tavoitteena on edistää vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistämistä harjoittavien
yritysten ja osuuskuntien toimintaedellytyksiä, osaamista, verkostoitumista, hyvien käytäntöjen
vaihtoa ja projektiyhteistyötä. Lisäksi Vates on mukana Workability International (WI) järjestössä, joka on maailmanlaajuinen vammaisille henkilöille työtä ja työtoimintaa järjestävien yhteisöjen järjestö, jolla on yli 130 jäsentä yli 40 maassa. WI:n jäsenten toiminnassa on mukana yli
kolme miljoonaa vammaista henkilöä.
Pohjoismainen yhteistyö on integroitu osaksi ruotsinkielisen verkoston kehittämiseen liittyvää
projektia Aktivera resurser – Svenskspråkig nätverksprojekt. Tämä jatkuu entisessä laajuudessa
ja mahdollisesti hieman kasvaa, mikäli RAY myöntää toiminnalle haetun kohdennetun avustuksen. Toiminta keskittyy kahdensuuntaisen viestinnän ja tiedottamisen kasvattamiseen sekä hyvien, sovellettavien käytäntöjen levittämiseen.
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7 Tiedotus ja viestintä
Viestinnän kehittämistyön pohjana on vuonna 2014 laadittu viestintästrategia. Viestintästrategia päivitetään. Osana strategiaa teemme henkilöstölle viestinnän vuosisuunnitelman.
Lisäämme vuorovaikutteisuutta verkostojen kanssa. Vatesin viestintäverkostoja ovat Kyvyt
käyttöön, Työelämä2020, vammais-, sosiaali- ja terveysalan järjestöjen viestijöiden Vaikuta ja
verkostoidu, osatyökykyisten työllistämisen tietopankin eli Osku-portaalin perustamisen työryhmä ja FIBS.
Toimintavuonna vakiinnutamme vuonna 2015 toteutetut sähköisen viestinnän uudistukset, uudet verkkosivut ja säännöllisesti lähetettävät uutiskirjeet, Vates INFOt. Tavoitteenamme on
käyttää eri kanavia oikea-aikaisesti ja toivotut kohderyhmät tavoittaen, mm. omat uutiskirjeet
Vatesin hallitukselle, taustayhteisöille ja valtuuskunnalle.
Varmistamme, että nettisivuillamme eri kohderyhmille tarkoitettu tieto löytyy loogisesti ja että
esteettömyys huomioidaan muutoksissa. Kehitämme sivujen sisältöä palautteen ja sisäisen kehittämistyön ehdotusten pohjalta. Toimintavuonna päätämme, avaammeko vates.fi-sivujen lisäksi kyvytkayttoon.fi-sivuston, jolle kerätään työllistymistarinoita ja muita artikkeleita.
Vuonna 2016 sovitamme viestinnän kanavamme täydentämään entistä tehokkaammin toisiaan.
Luomme lehdelle liittymäkohtia sähköiseen viestintään, kuten QR-koodit tuottamiimme videoihin. Tarkistamme Kyvyt käyttöön ja Kyvyt käyttöön eXtra -lehtien kohderyhmiä ja postitusmääriä niiden tavoittavuuden varmistamiseksi.
Viestintä osallistuu tiedon välittämiseen Välityömarkkinat osana työelämää -projektin yhteistyökumppaneiden kanssa. Laajennamme viestintäyhteistyötä suomen- ja ruotsinkielisten toimijoiden välillä mahdollisen toiminnan jatkon puitteissa ja tuotamme työhönvalmennuksesta eXtrajulkaisun, jonka tekemisessä pyrimme käyttämään osatyökykyisten työpanosta.
Jatkamme sosiaalisen median hyödyntämistä ruohonjuuritason vaikuttamis- ja tiedotustyössä
Facebookissa, Twitterissä ja LinkedInissä. Alamme tuottaa YouTubeen videoita. Luomme kilpailun, jolla keräämme valo- tai piirroskuvia Vatesille perustettavaan kuvapankkiin, jota hyödynnämme mm. Kyvyt käyttöön -lehdissä. Markkinoimme kuvapankkia medioille ja sidosryhmille.
Kehitämme Tulisielu-kunniakirjan konseptia esim. kuvallistamalla, jotta brändi tulisi tunnetuksi.
Viestintä sai vuonna 2015 lisäresurssina RAY:n tukeman Tiedolla vaikuttaminen -hankkeen
kautta yhden kokopäiväisen työntekijän. Vatesilla on aiempaa enemmän mahdollisuuksia sidosryhmille suunnattuun tietosisältöjen tuottamiseen sekä media- ja verkostoyhteistyöhön sekä
muuhun viestintään ja sen kehittämiseen. Mediayhteistyön painopiste on Tiedolla vaikuttaminen -hankkeessa. Mediavaikuttamisessa käytämme STT:n tiedotepalvelua ja omia toimittajakontakteja. Viestinnän verkostoyhteistyötä koordinoidaan Tiedolla vaikuttaminen -hankkeen ja perusviestinnän kesken.
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8 Toiminnan arviointi
Vuonna 2016 käynnistämme sisäisen arvioinnin laatimisen. Vuoden alussa teemme arviointisuunnitelman, jossa määrittelemme arvioinnin eri osa-alueet. Näitä voivat olla esim. tavoitteet
ja kohderyhmät, resursointi, sitoutuminen, toimenpiteiden toteutus, kehittämistoimenpiteet ja
viestintä. Tavoitteena on kerätä laadullista tietoa toiminnan onnistumisesta, kehittämistarpeista, tuloksista ja vaikutuksista. Käytämme arviointia pohjana seuraavien vuosien toiminnan
suunnittelussa.
Arviointitietoja keräämme työntekijöiltä ja erikseen sovittavilta yhteistyökumppaneilta.
Projektit tekevät omiin projektisuunnitelmiinsa arviointi- ja seurantasuunnitelman, jota projekti
toteuttaa.

9 Hallinto ja toimisto
9.1 Valtuuskunta ja hallitus
Valtuuskunta kokoontuu sääntömääräiseen vuosikokoukseen toukokuussa. Valtuuskunta käsittelee säännöissä määrätyt asiat. Jos on tarpeen, valtuuskunta kutsutaan koolle toisen kerran
syyskaudella.
Hallitus kokoontuu vuoden aikana vähintään neljä kertaa. Keväällä hyväksytään tilinpäätös ja
toimintakertomus. Syksyllä hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Jokaisessa kokouksessa käsitellään talous- ja toimintaraportti. Hallituksen jäsenet osallistuvat
mahdollisuuksiensa mukaan strategisiin vaikuttajatapaamisiin.

9.2 Henkilöstö ja työyhteisön kehittäminen
Henkilöstön määrä
Vuoden 2016 alussa säätiön palveluksessa on yhteensä 12 henkilöä, joista 10 vakituisessa työsuhteessa ja 2 määräaikaisessa työsuhteessa. Henkilöstöstä 2 työntekijää tekee osa-aikaista
(noin 50 %) työtä.
Vakinaisen henkilöstön määrään ei ole odotettavissa muutoksia. Uusiin projekteihin rekrytoidaan työntekijöitä jo myönnetyn ja vuoden aikana haettavan ja varmistuvan rahoituksen mukaisesti. Mahdollisuuksien mukaan tarjotaan harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja vammaisille nuorille.
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Johtamistapa ja osallisuus
Vates-säätiössä on ns. yhden johtajan järjestelmä. Toimitusjohtaja on jokaisen työntekijän esimies. Työyhteisön jäsenillä on mahdollisuus nostaa asioista yhteiseen käsittelyyn yhteispalaverissa. Henkilöstön koulutussuunnitelma laaditaan vuoden alussa henkilöstöä kuunnellen (mm.
kehityskeskusteluissa). Kehityskeskustelukierros käydään läpi vuoden alussa, samalla tehdään
tarvittavat tehtäväkuvatarkistukset.
Ulkoistetut tehtävät
Kirjanpito ja palkanlaskenta sekä taloushallinnon ohjelmistot ostetaan Satakerta Oy:ltä. Mikrotuki ostetaan Hengitysliitto ry:ltä. IT- ja puhelinjärjestelmä hankitaan Sydänliitolta. Graafinen
suunnittelu ja taitto hankitaan kilpailutettuna ostopalveluna eri palveluntuottajilta.
Henkilöstöpalvelut
Työterveyshuolto on tällä hetkellä järjestetty sopimuksella Mehiläinen Oy:n kanssa. Työterveyshuollon palveluntuottajat kilpailutetaan loppuvuoden 2015 aikana. Säätiö panostaa työkykyä
ylläpitävään ja työssäjaksamista edistävään toimintaan monipuolisin työn ja työyhteisön kehittämisen menetelmin. Henkilöstön liikunta- ja kulttuuriharrastuksia tuetaan liikunta- ja kulttuuriseteleillä. Työpaikkaruokailu on järjestetty toimitalon ruokalassa tai työmatkojen osalta lounasseteleillä. Lounasedusta peritään verotusarvon mukainen korvaus, jolloin verotettavaa etua ei
synny.

9.3 Tilat, koneet ja laitteet
Toimitilat yhteensä 324 neliömetriä, vuokranantajina ovat Hengitysliitto ry ja Kiinteistö Oy Oltermannintie 8.
Henkilökohtaisissa atk-laite- ja ohjelmahankinnoissa sekä mobiilityölaitteissa tehdään tarvittavat hankinnat. Hankintavaihtoehtoina on hankinta omaksi tai vuokraus. Vuoden aikana tehdään
työpisteiden kalusteiden tarpeelliset uushankinnat, erityisesti ergonomian parantamisen edellyttämät laitteet ja kalusteet. Toimintavuonna tehtävät hankinnat ovat yksittäisiä, eikä suurempia kokonaishankintoja ole suunnitteilla. Osallistutaan tarpeen mukaan toimitalon palvelin-infrastruktuurin, ohjelmistojen sekä puhelinvaihteen järjestelmien investointikustannuksiin.

10 Talous
Toimintavuoden talousarviossa kokonaiskulut ovat 978 759 euroa ja tuotot 988 903 euroa. Toimintavuosi on budjetoitu n +/-0 tulokseen.
Talousarvioon on sisällytetty vain ne kehittämishankkeet, joille rahoitus on tähän mennessä varmistunut. Toimintasuunnitelmaan sisältyvät kuitenkin kaikki kehitteillä olevat hankkeet, koska
ne edellyttävät kehittämistyötä. Kaikessa toiminnassa pyritään karsimaan kustannuksia pohtimalla kustannustehokkaampia toimintakeinoja.

