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 Hyvät käytännöt esiin - ilmoita hyvä työnantaja 

Tiedätkö uusien ratkaisujen tekijän? Haemme työnantajaa, joka on uudella 
tavalla 

• työoloja kehittäen mahdollistanut onnistuneen paluun sairauslomalta 
takaisin työelämään tai 

• toiminut yhteistyössä ammatillisen kuntoutuksen kanssa ja palkannut 
vaikeavammaisen tai pitkäaikaissairaan nuoren työsuhteeseen 
koulutuksen tai harjoittelun jälkeen.

Jos tiedät kriteerit täyttävän työnantajan, ilmoita yritys mukaan 
kilpailuumme!
Vuoden esimerkillinen työllistäjä -kampanjan suojelijana toimii 
sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko. 

Henkilö, jonka ehdotus palkitaan, voittaa seminaarimatkan ulkomaille.

Lisätietoja

Öppna dörrars dag 7.1.2013

VATES-säätiö järjestää tammikuun alussa avoimet ovet ruotsinkielisenä. 
Paikalle voi tulla ja tilaisuudesta voi poistua joustavasti oman aikataulun 
mukaan. 

Tutustu ohjelmaan

Laita vinkkiä eteenpäin!

 Työhönvalmennuksen kehittämiskoordinaattori aloittaa 
tammikuussa 

VATES-säätiössä avoinna olleeseen kehittämiskoordinaattorin tehtävään on 
valittu KTM Anne Korhonen. Hän aloittaa työskentelyn tammikuun alussa.
Annen tehtäviin kuuluu työhönvalmennuksen ja tuetun työn laadun, käytäntöjen 
ja vaikuttavuuden edistäminen. Lisäksi tehtävänä on edistää 
työhönvalmennuksen toimintamallin käyttöä silloin, kun siirrytään työelämään 
ammatillisen kuntoutuksen ja koulutuksen toimenpiteistä sekä työllistymistä 
tukevista sosiaalipalveluista.

 KyvytKäyttöön 3/2012 on ilmestynyt

Lue uusimmasta lehdestä:
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• Opetusneuvos Anne Mårtensson kertoo, miten Työvalmennuksen 
erikoisammattitutkinto syntyi. Keskuspuiston oppilaitoksessa on otettu 
tutkinto kiitollisena vastaan, koska se yhtenäistää alaa. 

• Sosiaalinen työllistäminen voi hyvin – ainakin jos katsotaan 
kasvavia asiakasmääriä. Lue, miten toimialan moniosaajat 
kamppailevat eri ministeriöiden välimankelissa ja luovat asiakkailleen 
yksilöllisiä polkuja työelämään. s. 8-12.

• Työnantajat arvostavat hyviä työntekijöitä myös avustavissa ja osa-
aikaisissa tehtävissä. Avotyötoiminnasta palkka työhön onnistuu – kun 
halutaan. s. 14-16

Jos et ole saanut lehteä, laita tietoa Tiina Jäppiselle, tiina.jappinen@vates.fi

Kyvyt käyttöön –lehti myös verkossa

 Kuntouttava työtoiminta kiinnostaa – seminaari täyttyi 
nopeasti 

Työllistä välittäen - välitä työllistäen -projektin loppuseminaari ”Kuntouttava 
työtoiminta välittää!!” järjestettiin 4.12. Espoon Hanasaaressa. Seminaariin 
osallistui kaikkiaan n. 160 henkilöä. Seminaarin yhteydessä järjestettiin 
pienimuotoinen hankenäyttely, johon osallistuivat projektin lisäksi 
pääkaupunkiseudun ja Forssan Koppi-hankkeet sekä OSKU-hanke Jyväskylän 
seudulta. 

Seminaarissa tuotiin esille projektin omia havaintoja kuntouttavasta 
työtoiminnasta sekä myös sitä, mitä on menossa valtakunnan tasolla. 

Lue lisää

 Monimuotoisuusbarometri ilmestynyt 

Monimuotoisuusbarometrilla kartoitettiin henkilöstöalan ammattilaisten 
näkemyksiä monimuotoisuudesta suomalaisessa työelämässä. Uusi, vuoden 
2011 barometri kuvaa, miten suomalaisen työelämän monimuotoisuus koettiin 
vuonna 2011, miten arviot ovat muuttuneet vuodesta 2007 ja miten 
monimuotoisuuden arvioitiin kehittyvän tulevaisuudessa. Tavoitteena oli 
kartoittaa monimuotoisuuden tilaa suomalaissa työorganisaatioissa ja luodata 
monimuotoisuuteen kytkeytyviä tulevaisuuden kehitystrendejä.

Lue lisää

Tapahtumia vuonna 2013

Ensi vuoden koulutustapahtumien päivämäärät löytyvät nyt verkkosivuiltamme, 
lisätietoja koulutuksista tulossa ensi vuoden alkupuolella. 

Merkitse päivämäärät jo kalenteriisi. 

ProProjektit järjestetään 5.2.2013 Helsingissä. 

VATES-päivät järjestetään 19. – 20.3.2013 Finlandiatalossa, Helsingissä. 

Kyvyt käyttöön –seminaari, viikolla 41. Paikka varmistuu myöhemmin. 

Tutustu koulutuksiin
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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
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