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Jos viesti ei näy oikein, klikkaa tästä.
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Kesäkuu 2009

Työkyvyttömyyseläkeläisten ansaintaraja pitäisi nostaa
vähintään 700 euroon
Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen lakiesitystä, joka sallii
työkyvyttömyyseläkkeellä olevin henkilöiden ansaita ainakin 600 euroa
kuukaudessa ilman että se vaikuttaisi heidän eläkkeeseensä. VATES-säätiön
mielestä ansaintaraja pitäisi nostaa vähintään 700 euroon, jotta se parantaisi
myös Kelan täyttä työkyvyttömyysetuutta saavien asemaa.
Lue lisää

Yliopistot ja korkeakoulut työelämän esteettömyyden
tienraivaajia
Maamme yliopistot ja korkeakoulut ovat työelämän edelläkävijöitä
esteettömyyden ja esteettömien työpolkujen kehittämisessä. Kyse ei ole vain
fyysisten vaan myös psyykkisten ja sosiaalisten esteiden poistamisesta. Tämä
ilmenee Kyvyt käyttöön -lehden juhannusviikolla ilmestyvästä numerosta, jossa
käsitellään monipuolisesti korkeasti koulutettujen vammaisten työllistymistä
Lue lisää

Kirkko on työllistänyt heikosti vammaisia ja
maahanmuuttajia
Kirkko on kunnostautunut heikosti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien
ihmisten työllistäjänä. Erityisen vähän se on työllistänyt vammaisia ja
maahanmuuttajia, ilmenee tutkimuksesta, jonka kirkko on tehnyt yhdessä työ- ja
elinkeinoministeriön kanssa.
Lue lisää

Vaikeasti työllistyvien palvelut vaarassa TE-toimistoissa
Sosiaalibarometri 2009 mukaan uusien työ- ja elinkeinotoimistojen
mahdollisuudet palvella työttömiä asiakkaitaan ovat vakavasti heikentyneet. TEtoimistojen johtajat arvelevat, että palvelut huonenevat edelleen tänä vuonna.
Etenkin useiden eri tahojen palveluja tarvitsevien, pitkäaikaistyöttömien ja
osatyökykyisten palvelut ovat vaarassa.
Lue lisää
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Tilastotietoja heikossa työmarkkina-asemassa olevista
henkilöistä
Tiedoksenne kooste keskeisistä tilastotiedoista heikossa työmarkkina-asemassa
olevista henkilöistä.
Lue lisää

Työhönvalmennuksen kehittämispäivät ja Kyvyt käyttöön
-vuositapaaminen Kuopiossa 8.-9.10.
Kuopiossa 8. - 9. 10. pidettävillä työhönvalmennuksen kehittämispäivillä etsitään
asennetta ja asiakaslähtöisyyttä valmennukseen asiantuntijaluentojen ja tiiviin
työryhmätyöskentelyn avulla. Työryhmissä teemoissa nousevat esiin asiakas-,
toimija- ja työntekijänäkökulma. Ohjelmasta osa toteutetaan ruotsinkielisenä.
Työhönvalmennuspävien yhteydessä, 8.10. on ensimmäinen Kyvyt käyttöön
verkoston vuositapaaminen ja seminaari, jossa on asiantuntijaluento
työnantajayhteistyöstä ja markkinoinnista. Vuositapaaminen on ilmainen kaikille
verkoston jäsenille. Tervetuloa!
Lue lisää

Koulutukset
Tutustu tulevaan koulutustarjontaamme.
Lue lisää

Olemme kesälomalla 29.6. - 31.7. ja toivotamme kaikille uutiskirjeen
lukijoillemme hyvää kesää!

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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