VATES-säätiö

Sivu 1/2

Jos viesti ei näy oikein, klikkaa tästä.

17.12.2008

Joulu 2008

VATES päivillä pohditaan kestävän työllistymisen keinoja
VATES-päivillä, jotka pidetään 11. - 12.2.09 Helsingissä, pohditaan tällä kertaa
monipuolisesti vammaisten ja osatyökykyisten kestävän työllistymisen keinoja.
Päivien alustajia ovat mm. työministeri Tarja Cronberg, erikoisasiantuntija
Barbara Murray YK:n kansainvälisestä työjärjestöstä ILOsta, valtiotieteen
lisensiaatti Osmo Soininvaara Sata-komiteasta ja historioitsija Jukka Relander.
Lue lisää

Välityömarkkinoista muutoksen ja mahdollisuuksien
markkinat
Lapin yliopiston professori Asko Suikkanen on tehnyt Sata-komitealle
selvitystyön välityömarkkinoista. Siinä hän suomii työvoimahallinnon
välityömarkkinat-ajattelua kapea-alaisuudesta. Tilalle hän tarjoaa laajempaa
yleiseurooppalaista mallia, joka korostaa koko työmarkkinoiden kehittämistä ja
turvallisten työmarkkinasiirtymien varmistamista ihmisille.
Lue lisää

OECD: Suomen on sopeuduttava työntekijöiden
terveyden ja työkyvyn eroihin
Suomella on parannettavaa ihmisten työkyvyn, yksilöllisten voimavarojen ja
työelämän tarpeiden yhdistämisessä. Osatyökykyisten työkyvyt on otettava
paremmin käyttöön ja ammatillisen kuntoutuksen vastuunjakoa on selkiytettävä.
Näin toteaa OECD raportissaan, jossa tarkastellaan Suomen ja kolmen muun
EU-valtion etuusjärjestelmiä ja työvoimapolitiikka.
Lue lisää

Työpankkikokeilu käynnistyy
Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön
kanssa valtakunnallisen työpankkikokeilun vuoden 2009 alusta. Kokeilun
tavoitteena on parantaa osatyökykyisten, pitkäaikaistyöttömien ja muiden
vaikeasti työllistyvien mahdollisuuksia päästä töihin avoimille työmarkkinoille.
STM on varannut kokeiluun 400 000 euroa.
Lue lisää

Tietopankki esteettömästä työpaikasta
Työterveyslaitos on koonnut verkkosivuilleen tietopankin työpaikan
esteettömyydestä ja työkykyä ylläpitävistä ratkaisuista. Tietopaketti soveltuu
mainiosti niin työpaikkasuunnittelijoiden, työterveyshuollon, työsuojelupiirien,
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vakuutuslaitosten, työvoimahallinnon, vammaisjärjestöjen kuin tutkimuslaitosten
käyttöön.
Tutustu tietopankkiin

Takaisin toimeen - tukea työssä pysymiseen ja työhön
paluuseen
Lääkeyhtiö Abbott on avannut Takaisin toimeen -verkkosivustopalvelun.
Sivustolle kootaan tietoa, joka auttaa pitkäaikaissairaita työssä pysymisessä ja
työhön paluussa.
Tutustu sivustoon

TYK-valmennus haussa
Sosiaalisen työllistämisen toimialan henkilöstölle suunnattu Tyk-valmennuskurssi
alkaa maaliskuussa 2009 Oulun Vervessä. Kurssille otetaan hakemuksien
perusteella kahdeksan henkilöä. Valmennus kestää 32 vuorokautta ja se
toteutetaan puolentoista vuoden aikana. Valmennus on järjestyksessään toinen
ja se toteutetaan VATES-säätiön ja Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen
hakemuksesta.
Lue lisää

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

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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