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  Vammaisten työllistymisen esteenä vakava 
kannustinloukku 

Suomessa on tällä hetkellä 260 000 työkyvyttömyyseläkkeellä olevaa henkilöä. 
Heistä 5–10 prosenttia käy töissä. Tämän lisäksi reilu viidesosa, 60 000 
henkilöä, haluaisi osallistua hyvinvoinnin kasvattamiseen antamalla oman 
panoksensa työelämään. He olisivat myös kykeneviä työskentelemään osaja 
kokoaikaisesti. Tehtäväkirjo vaihtelee yksinkertaisista suorittavista töistä aina 
vaativiin korkeakoulutason tehtäviin. 

Suomessa on yli 220 000 työtöntä. Samaan aikaan yrityksissä kärsitään 
työvoimapulasta. Usein pulaa on työntekijöistä osa-aikaisiin ja 
yksinkertaisemman suorittavan tason tehtäviin. Monet näistä sopisivat 
osatyökykyisille henkilöille. Vähimmäistyökyvyttömyyseläkettä saavat törmäävät 
kuitenkin työttömyysloukkuun. 

Lue lisää

 Merkitse kalenteriisi! 

Vaikuta ja verkostoidu –viestijäryhmän seuraava tapaaminen on torstaina 29.8. 
VATES-säätiössä. Ohjelma valmistuu kesän aikana. 

Lisätietoja: anja.mertanen(at)vates.i  

 Työhönvalmennuksen kehittämisryhmä aloitti – vielä 
pääset mukaan 

VATES käynnisti Työhönvalmennuksen kehittämispäivän aikana tuetun 
työllistymisen ja työhönvalmennuksen valtakunnallisen kehittämisryhmän, johon 
voi edelleen ilmoittautua mukaan. Ryhmä toimii VATES-säätiön Kyvyt käyttöön 
–verkoston osana. Kehittämisryhmä kerää tietoa, antaa vertaistukea ja levittää 
yhtenäisiä työhönvalmennuksen käytäntöjä niille toimijoille, jotka tekevät ja 
kehittävät työhönvalmennusta arjessa. Kehittämisryhmä pitää työkokouksiaan 
säännöllisesti. Ensimmäinen tapaaminen on Kyvyt käyttöön –seminaarin 
yhteydessä Rovaniemellä lokakuussa.

VATES koordinoi ryhmän toimintaa, mutta tarkoituksena on, että 
kehittämisryhmän jäsenet vaikuttavat itse työskentelyyn ja sisältöihin, jotta 
ryhmän toiminta olisi juuri sellaista, mikä palvelee heidän työtään parhaiten. 

Lue lisää

  Väitös vajaakuntoisen työn oikeudellisesta luonteesta 

OTL Jaana Paanetojan väitöskirja”Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus 
vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta” tarkastetaan. 
Vastaväittäjänä ovat professori Martti Kairinen (Turun yliopisto) ja kustoksena 
professori Pentti Arajärvi. Vapaa pääsy.
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Aika ja paikka: pe 13.9.2013 klo 12, Yliopiston Pieni juhlasali, Fabianinkatu 33, 
Helsinki. 

Tutkimuksessa tarkastellaan sosiaalihuoltolain mukaista työtä ja työtoimintaa, 
kehitysvammalain mukaista työtoimintaa sekä mielenterveysyhdistysten 
työtoimintaa. Lisäksi mukana on tuettu työllistyminen ja 
mielenterveyskuntoutujien siirtymätyö. Kirjan julkaisee Suomalainen 
lakimiesyhdistys, ja se on ostettavissa syyskuun alusta lukien. 

 Syksyn tapahtumia

Pykälät tutuiksi
Aika: 29.8.2013
Paikka: Hotelli Victoria, Tampere

Pykälät tutuiksi-koulutuksen II-osassa käsitellään kehitysvammaisten ja 
mielenterveyskuntoutujien työtoimintaa ja annetaan keinoja työtoiminnan 
oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen. 

Vaikka olisit käynyt jo aikaisemmin työoikeuskoulutuksen, saat uutta tietoa alan 
asioista. Ilmoittaudu siis mukaan päivittämään tietosi työoikeusasioista

Lue lisää

Avoimet ovet
5.9.2013, aamupäivä
Paikka: Aluekeskus Oltermanni, VATESin tiimitila

Suositut avoimet ovet -aamupäivät jatkuvat syksyllä. Tervetuloa VATES-säätiön 
avoimet ovet -aamupäivään, joka järjestetään VATESin omissa tiloissa. Mukaan 
mahtuu 12 henkilöä. Kerromme lyhyesti VATESissa meneillään olevista 
vammaisten ja osatyökykyisten työllistymiseen liittyvistä asioista ja hankkeista. 
Halutessasi voit sopia tapaamisia henkilökuntamme kanssa iltapäiväksi, mutta 
varmista aika suoraan kyseisen henkilön 
kanssa.

Lue lisää

Tutustu muihin syksyn tapahtumiin

 VATES-säätiön koko henkilöstö kirmaa kesälaitumille

Toimistomme on suljettuna 1.7.-28.7.2013. 

Toivotamme rentouttavaa lomaa kaikille!
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Kuva: Juha Saarinen

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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