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Hallituksen rakenneuudistuspaketti valmis –
myönteistäkin löytyy
Hallitus sai eilen valmiiksi rakenneuudistuspakettinsa, missä vammaisten,
osatyökykyisten tai pitkäaikaissairaiden työllistymismahdollisuuksien kannalta
paketissa on tärkeitä kohtia – joskin valtaosaksi vielä täsmentymättömiä.
VATESin sivuilta löydät keskeisiä poimintoja. Uudistusten suhteen seuraava
tärkeä ajankohta on marraskuun loppu, jolloin hallitus analysoi asioiden
etenemistä.
Lue lisää

Ilmoittautuminen Kyvyt käyttöön –seminaariin alkanut
Aika: 9.-10.10.2013
Ilmoittautuminen: 26.9.2013 mennessä
Kyvyt käyttöön -seminaari on vuoden tärkein tapahtuma vammaisten ja
osatyökykyisten työllistymisen kanssa kamppaileville ammattilaisille.
Tänä vuonna seminaari järjestetään Rovaniemellä yhteistyössä Lapin
matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin ja Romotke-säätiön kanssa.
Seminaarin tavoitteena on syventää sekä ammattilaisten että kehittäjien
osaamista. Tapahtumassa levitetään hyviä käytäntöjä sekä uutta tietoa erilaisista
alaan liittyvistä menetelmistä ja toimintatavoista työhönvalmennuksen prosessin
eri vaiheissa. Päivien ohjelma koostuu kaikille yhteisistä luennoista, aiheina
mm. jaksaminen ja oppimisen näkökulma työhönvalmennukseen, sekä
rinnakkaisista työryhmätyöskentelyistä, joissa syvennytään 1-2 esitykseen
kerrallaan. Työryhmät tekevät näkyväksi valmennustyötä ja hyviä käytäntöjä
mahdollisimman monista eri näkökulmista ja monilta eri toimijoilta; oppilaitoksilta,
palveluntuottajilta, järjestöiltä, palveluiden asiakkailta, työntekijöiltä ja
työnantajilta
Seminaarin toisena päivän aamuna kokoontuu ensimmäistä kertaa toukokuussa
2013 käynnistetty tuetun työllistymisen ja työhönvalmennuksen valtakunnallinen
kehittämisryhmä. Vaihtoehtoisena ohjelmana on ohjattu tapahtumatoriin
tutustuminen.
Tervetuloa!
Lue lisää

Sosiaalihuollon palvelut eivät työllistä, mutta lisäävät
hyvinvointia
Sosiaali- ja terveysministeriön VATES-säätiöltä tilaama kuntaraportti
sosiaalipalveluiden työllistämisestä on julkaistu. Tutkija Simo Klemin tekemässä
kyselyssä selvitettiin sosiaalihuollon työllistymistä tukevan toiminnan,
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työtoiminnan ja työhönvalmennuksen organisointi- ja järjestämistapoja kunnissa.
Helmikuussa 2013 toteutetun kyselyyn vastasi 122 sosiaalihuollon edustajaa 129
kunnasta.
Lisätietoa

Osatyökykyiset työssä STM:n toimintakonsepti julkaistu –
keskiössä työkykykoordinaattori
Sosiaali- ja terveysministeriön 23.8. julkaisemassa raportissa esitellään
toimintakonsepti, jonka tarkoituksena on parantaa osatyökykyisten
mahdollisuuksia jatkaa työssä tai työllistyä. Vaikka tarjolla on runsaasti palveluja,
etuuksia ja muita toimia, kokonaisuus ei välttämättä ole kenenkään hallussa.
STM:n konsepti mahdollistaa eri keinojen oikea-aikaisen ja
tarkoituksenmukaisen käytön. Keskiössä on työkykykoordinaattori, joka
suunnittelee yhdessä osatyökykyisen kanssa tarkoituksenmukaisen
palvelukokonaisuuden. Keinot on jaettu kuuteen päätyhmään: työpaikan keinot,
terveydenhuolto, kuntoutus, koulutus, työvoimapalvelut ja sosiaaliturva.
Lisätietoja:
STM:n tiedote
Raportti: Toimintakonsepti osatyökykyisten työllistymiseksi. Osatyökykyiset
työssä.

VAMPO:n seurantaraportti julkaistu
VAMPO:ssa on linjattu vuosien 2010–2015 konkreettiset vammaispoliittiset
toimenpiteet sekä yhteiskunnalliset kehityskulut, joilla tavoitellaan kestävää ja
vastuullista vammaispolitiikkaa. Seurantaraportti antaa väliaikatietoja
toimenpiteiden etenemisestä ja antaa evästystä tehtävien loppuun
saattamiseksi. Raportin on laatinut Juha-Pekka Konttinen.
Raportti on ladattavissa THL:n nettisivuilta
Juha-Pekka Konttinen.
VAMPO-seurantaraportti I. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki 2013.

Työelämä 2020
Sinä voit vaikuttaa siihen, että Suomen työelämä on Euroopan paras vuonna
2020. Verkko-osoitteeseen www.tyoelama2020.fi on koottu tietoa, työkaluja ja
hyviä esimerkkejä, joiden avulla työpaikat voivat osallistua Suomen työelämän
kehittämistalkoisiin. Juuri avautuneella sivustolla voit myös antaa omia ideoitasi
aiheesta.
Lue lisää

Tutustu koulutustarjontaamme
24.10.
ProProjektit, Helsinki
28. - 29.10.
Arbete och utbildning självklart! – Aktivera resurser i Svenskfinland!, Tammerfors
13. - 14.11.
Työllistämisyksiköiden johdon päivät, Pääkaupunkiseutu
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Mikäli yhteystietosi ovat muuttuneet tai et halua enää saada uutiskirjettä, ilmoita se osoitteessa
www.vates.fi/uutiskirje/ tai lähetä sähköpostia osoitteeseen: vates-saatio@vates.fi

http://www.vates.fi/Uutiskirje-6-2013

2.9.2014

