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  Työllistymisen kansantaloudellista merkitystä ja 
työnantajien toimivia kannusteita selvitetään 

VATES-säätiö selvittää tämän kevään aikana, millaista faktatietoa on tuotettu 
vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten työllistymisen kansantaloudellisesta 
merkityksestä. Lisäksi kartoitetaan tukimuotojen tehokkuutta ja vaikuttavuutta 
sekä työnantajien ja yritysten näkökulmia eri tukien kannattavuuteen ja 
kehittämistarpeisiin. 

Lue lisää ja vastaa kyselyihin

 TTL:n pääjohtajan haastattelu Kyvyt Käyttöön -lehden 
2011 ensimmäisessä numerossa 

Työterveyslaitoksen, TTL, pääjohtaja Harri Vainio peräänkuuluttaa työn ja 
työkyvyn ymmärrystä työterveyshuoltoon Kyvyt käyttöön –lehden vuoden 2011 
ensimmäisessä numerossa. Esillä on myös TTL:n pioneeritutkimus vammaisten 
ja pitkäaikaissairaiden työkyvyn sopeuttamisesta avoimilla työmarkkinoilla. 

Lue lisää

 Eri osapuolten sitouduttava useampivuotiseen 
uudistustyöhön 

Valtion, työmarkkinajärjestöjen, kuntien ja järjestöjen on sitouduttava 
pitkäjänteiseen uudistustyöhön osatyökykyisten työllistymiseksi. Osatyökykyisten 
asema työmarkkinoilla paranee vain jos työmarkkinat luottavat heidän kykyjensä 
ja työpanoksensa tarpeellisuuteen, toteaa osatyökykyisten työllistymistä 
selvittänyt Markku Lehto raportissaan.

Lue lisää

 Suomi vammaisten työllistymisen mallimaaksi. Resurssit 
riittävät. Entä keinot? 

Suomesta voidaan muodostaa vammaisten työllistymisen mallimaa. Resurssit 
riittävät, kunhan vain otetaan käyttöön oikeat keinot. Näin uskoo VATES-säätiö. 
Mutta mitä nuo kienot ovat? Tarvitaanko monivuotinen, eri osapuolia sitova laaja 
sopimus, kuten osatyökykyisten työllistymistä selvittänyt Markku Lehto esittää? 
Vai löytyykö nykyarsenaalista pikalääkkeet? 

Tätä pohditaan maaliskuussa VATES-päivien luennoissa, työpajoissa ja 
väitöstilaisuudessa, jonka juontaa toimittaja Tuomas Enbuske. 

Tule VATES-päiville kuulemaan eri osapuolten näkemykset ja tuomaan esille 
omat ajatuksesi sekä viihtymään iltatilaisuudessa, jossa kitaransa ja äänensä 
antaa laulaa Dave Lindholm. 
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VATES-päivien ohjelma ja ilmoittautuminen

 Työkyvyttömyyseläkkeen ansaintarajaksi 687,74 euroa 
1.3. lähtien 

Työkyvyttömyyseläkkeen saajat voivat maaliskuusta alkaen ansaita 687,74 
euroa kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa heidän eläkkeeseensä. Tulorajan 
ylittyessä eläke jätetään nykyiseen tapaan lepäämään. 

Lue lisää

 Euroopan komission opas: Sosiaalisten näkökohtien 
huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa 

Euroopan komissio on julkaissut oppaan Sosiaalinen ostaminen: sosiaalisten 
näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa. Julkaisu on saataville 
sähköisessä muodossa kaikilla EU:n virallisilla kielillä, myös suomeksi 

Lue lisää

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
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