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Huhtikuu 2011

Suunnittelu- ja konsultointiyhtiö CTS Engtec Vuoden
esimerkillinen työllistäjä
VATES-säätiö on valinnut Vuoden esimerkilliseksi työllistäjäksi kouvolalaisen
suunnittelu- ja konsultointiyhtiö CTS Engtec Oy:n. Se on esimerkillisesti
hyödyntänyt välityömarkkinoiden työhönvalmennusosaamista ja palkannut
vammaisia työntekijöitä oma-aloitteisesti.
Lue lisää

Tuoretta tutkimustietoa vammaisten henkilöiden
asemasta välityömarkkinoilla
Projektitutkija Simo Klemin tuore tutkimusraportti kuvaa, millainen on
vammaisten ihmisten asemaa sosiaalihuoltolain mukaisessa toiminnassa
suhteessa muihin työllistymispalveluihin ja miten henkilöt itse oman asemansa
palveluissa kokevat. Raportti nostaa esiin kuntien ja työllistämisyksiköiden
yhteistyön tärkeyden sekä TE-toimiston roolin työllistymistä tukevassa
toiminnassa.
Lue lisää

Työryhmä esittää: työelämäosallisuuden lisäämisen
toimenpidekokonaisuus hallitusohjelmaan
Vaikeasti työllistyvien työllistämistä pohtinut STM:n, TEM:n ja Kuntaliiton
työryhmä esittää tulevan hallituksen ohjelmaan työelämäosallisuuden lisäämisen
toimenpidekokonaisuutta. Siihen pitäisi sisältyä mm. työvalmentajapalvelun
lisääminen, sosiaalisten kriteereiden käytön vahvistaminen julkisissa
hankinnoissa ja sosiaalisen työllistämisen lainsäädännön yhteen kokoaminen.
Lue lisää

Hallitusohjelmaan vammaisten ja osatyökykyisten
työllistymisen edistäminen!
Vaalien jälkeen valittavan hallituksen ohjelmaan tulee VATES-säätiön mielestä
kirjata vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen edistäminen ja sitä tukevat
palvelut. VATES esittää kuuden kohdan keinovalikoimaa, joista yksi on
työhönvalmentajapalvelun lisääminen ja käytön laajentaminen.
Lue lisää

Uudistetut Kesätyö kaikille -kampanjasivut avattu
Kesätyö kaikille -kampanja on taas käynnistetty avaamalla uudistettu
kampanjasivusto verkossa. Sen kautta työnantajat voivat ilmoittaa nuorille
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tarkoitetuista kesätyöpaikoistaan, saada tietoa oppilaitoksista, rekrytoinneista ja
ohjeita kampanjaan osallistumisesta. Tietoa on tarjolla myös nuorille
työnhakijoille. Kampanjan yhteistyökumppaneina ovat VATES-säätiö,
Vammaisfoorumin työllisyysryhmä, Keskuspuiston ammattiopisto, Kiipula-säätiö,
McDonald´s ja Tuusulan kunta.
Tutustu kampanjasivustoon

Vammaispalvelujen sähköinen käsikirja kertoo
velvollisuudet ja asiakkaiden oikeudet
Vammaispalvelujen sähköinen käsikirja ja siihen liittyvä palvelu on avattu
verkossa. Käsikirjan tavoitteena on koota keskeinen vammaispalveluja koskeva
tieto yhteen paikkaan helposti käytettävässä muodossa ja ylläpitää se
ajantasaisena. Palvelusta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Tutustu käsikirjaan ja sen verkkopalveluun

Kyvyt käyttöön -verkoston jäseneksi voi liittyä netissä
toisella kotimaisella kielelläkin
VATES-säätiön Kyvyt käyttöön verkostossa toimii ruotsinkielisten oma
yhteistyöryhmä. Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen ruotsinkieliset
toimijat, jotka eivät vielä ole Kyvyt käyttöön -verkoston jäseniä, voivat liittyä
siihen nyt omalla äidinkielellään verkoston ruotsinkielisellä sivulla Nätverket
Kyvyt käyttöön - Aktivera resurser.
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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