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Lokakuu 2011

Työkykyneuvontaa Kelasta
Työkykyneuvonta on Kelan uusi palvelu sairauspäivärahaa saaville asiakkaille,
jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea työhön paluuseen. Neuvonnalla on tarkoitus
tehostaa asiakkaan kuntoutustarpeen selvittämistä ja kuntoutukseen ohjaamista,
jotta asiakas voisi mahdollisimman nopeasti ja joustavasti palata työhön tai
siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle ilman katkoksia toimeentulossa.
Lisätietoa

Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat kisailivat Soulissa
Soulissa kilpailtiin 25. - 30.9.2011 erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden
ammattitaidon maailmanmestaruuksista International Abilympics -kilpailussa.
Vaikka palkintosijat menivät lähinnä Aasiaan, kilpailu osoitti, että tietotaitoa,
rohkeutta ja tiimitaitoa löytyy myös Suomesta, josta osallistui seitsemän
kilpailijaa.
- Opiskelijat ovat nauttineet tästä matkasta, jossa keskeistä ovat saadut
kansainväliset kokemukset ja kontaktit. Ammattiylpeys kasvaa kun huomaa
osaavansa ja pärjäävänsä joukossa, jossa joillakin jo 20 vuoden kokemus alalta,
sanoo Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksen rehtori Tiina Meriläinen.
International Abilympics-kilpailut ovat joka neljäs vuosi järjestettävät, erityistä
tukea tarvitsevien opiskelijoiden kansainväliset ammattitaitokilpailut.
Lue kisauutiset

Tuettu Työllistyminen raportti valmis
Tuetun työllistymisen projektin loppuraportti on valmis. Siinä esitellään Nuorten
Ystävät ry:n viisivuotisen hankkeen toimintamalli, keskeisiä kokemuksia mallin
toteuttamisesta ja ulkopuolisen arvioinnin tuloksia.
Projektin tavoitteena oli luoda Oulun seudulle kokonaisvaltainen tuetun
työllistymisen malli käytännön työllistämistoimien kokemusten pohjalta. Hanke
pyrki edistämään myös vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden tasa-arvoa ja
osallisuutta yhteiskunnassa.
Koko raportti (pdf)

Akateemisille pätkätyöläisille uusi kuntoutusmalli - työkyky
kohentui
Yliopistoissa poikkeuksellisen suuri osa työskentelee määräaikaisessa
työsuhteessa. Silti heidän kuntoutustarvettaan ei arvioida systemaattisesti
työterveyshuollossa eikä työvoimatoimistoissa. TUULI-hankkeessa (2008-2011)
arvioitiin akateemisten pätkätyöläisten kuntoutustarvetta. Hankkeessa kehitettiin
hyvinvointianalyysi, joka voisi toimia myös kuntoutuksellisena mini-interventiona.
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Hankkeeseen osallistuneet työntekijät kokivat, että mini-interventio kohensi
heidän työkykyään.
Hankkeen toteutti Kuntoutussäätiö ja Avire-Kuntoutus Oy. Hankkeen rahoitti
Kela ja Valtion työsuojelurahasto.
Kelan tiedote
Raportti

Turun seminaarin työryhmäesitykset verkkosivuilla
Turussa 25. - 26.10.2011 pidettävän Kyvyt käyttöön - Kumppanuudella
vaikuttavuutta -seminaarin työryhmäesitykset ovat nyt nähtävillä
säätiön verkkosivuilla.
Tutustu aiheisiin, valitse kiinnostavat ja tule osallistu.
Muista myös Kyvyt käyttöön -verkoston maksuton Verkoston avoimet ovet
-aamukahvitilaisuus 26.10. klo 8.30.
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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