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  Lausuntopyyntö uudesta Työvalmennuksen 
erikoisammattitutkinnosta 

Opetushallitus pyytää lausuntoa uudesta Työvalmennuksen 
erikoisammattitutkinnon luonnoksesta. Lausunnot pyydetään lähettämään 
Opetushallitukseen 17.6.2011 mennessä. 

VATES-säätiössä asiaa seuraa erityisesti työhönvalmennuksen 
kehittämiskoordinaattori Suvi Pikkusaari, 044 2754 800. 

Lue lisää

Tule työryhmään jakamaan omaa osaamistasi ja 
kokemuksiasi! 

Lähetä ehdotus! Kyvyt Käyttöön - Kumppanuudella vaikuttavuutta -seminaari 
pidetään Turussa 25. - 26.10.2011. 

Haemme nyt ehdotuksia siitä, mitä sinä itse haluaisit omasta työstäsi tulla 
työryhmään esittelemään ja miten haluaisit työryhmän kanssa työskennellä. 
Vetämäsi työryhmätyöskentely voi olla perinteistä luennointia tai työpajamaista 
työskentelyä. 

Seminaarin tavoitteena on syventää työllistämistoiminnan ammattilaisten ja 
kehittäjien osaamista. Tavoitteena on myös levittää hyviä käytäntöjä ja uutta 
tietoa erilaisista alaan liittyvistä menetelmistä, selvityksistä, toimintatavoista ja 
toimintaympäristöstä. Työryhmien esitykset valitaan ehdotusten perusteella. 

Lue lisää

Vammaiset ja osatyökykyiset eivät pääse oikeille 
työmarkkinoille, vaan jämähtävät työkeskuksiin 

Vaikka vammainen ja osatyökykyinen kokee kunnan työpajassa työtoiminnan 
itselleen tärkeäksi ja päättäjät arvostavat toimintaa, vain harva pääsee 
siirtymään tavallisiin työpaikkoihin. Erityisen vaikea on mielenterveyskuntoutujien 
tilanne. 

Tämä kävi ilmi VATES-säätiön tekemästä raportista, joka on osa THL:n 
koordinoimaa ASKEL-hanketta. Suomessa on noin 30 000 vammaista ja 
pitkäaikaissairasta, jotka haluavat ja kykenevät vähintään osa-aikaiseen työhön. 
Heitä voidaan työllistää, jos käytetään oikeita keinoja. Erääksi tehokkaaksi 
keinoksi on havaittu työhönvalmentajan palvelu. Siinä työhönvalmentaja tukee 
vammaista tai pitkäaikaissairasta työllistymään tavalliseen työpaikkaan. Palvelua 
käytetään kunnissa kuitenkin liian vähän tarpeeseen nähden. 

Selvitys, johon vastasi 69 kunnan sosiaalitoimen ylintä johtoa, vahvisti käsitystä 
siitä, että vammaiset ja pitkäaikaissairaat jämähtävät edelleen esimerkiksi 
työkeskuksiin. Vain harva heistä siirtyy tavallisiin työpaikkoihin. 
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Lue lisää

 Abikäsi työllistää vammaisia Eestissä - luovuus palkitaan 

Abikäsi on tallinnalainen sosiaalinen yritys, joka kävi tutustumassa ja hakemassa 
uusia ideoita toimintaansa Suomesta. Vierailun aikana vaihdettiin tietoa puolin ja 
toisin sosiaalisen työllistämisen vaihtoehdoista ja kysymyksistä. MTÜ Abikäsi 
tekee tärkeää lähes pioneerin työtä Eestissä. 

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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