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 Johdon päivät 14.-15.11.2012 – vielä ehtii mukaan! 

Työllistämisyksiköiden johdon päivillä 14.-15.11.2012 Helsingissä on luvassa 
ajankohtaista toimialan tietoa, vuoropuhelua ja mielenkiintoinen iltatilaisuus. 
Päivät on tarkoitettu työllistämisyksiköiden johdolle sekä muille toimialan asioista 
ja kehittämisestä kiinnostuneille ammattilaisille ja asiantuntijoille. Vielä ehdit 
mukaan! 

Tilaisuudessa kuullaan toimialan ajankohtaiset kuulumiset ja haasteet 
valtionhallinnon, kuntasektorin sekä työmarkkinatoimijoiden edustajien tekemien 
alustusten ja keskustelun kautta. Toisena päivänä jaetaan hyviä käytäntöjä ja 
perehdytään tarkemmin johonkin liiketoiminnan ja/tai tuotannon aihealueeseen. 

Mielenkiintoinen iltaohjelma Hotelli Klaus K:ssa, jossa keskustelua pohjustaa 
työmarkkinaneuvos Pirjo Harjunen TEM:ista. 

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Hinta: 250 euroa, Kyvyt Käyttöön -verkoston jäsenille 220 euroa 

 Maksuton! Asiaa kuntouttavasta työtoiminnasta 
Työllistä välittäen- välitä työllistäen -seminaari 

Aika: 4.12.2012 
Paikka: Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Hanasaarenranta 
5, Espoo 

Tämä maksuton seminaari on tarkoitettu kaikille niille työntekijöille, jotka omassa 
työssään ohjaavat asiakkaita kuntouttavaan työtoimintaan, suunnittelevat tai 
toteuttavat kyseistä työtoimintaa, osallistuvat toiminnan hankintaan tai arviointiin 
sekä kaikille muille asiasta kiinnostuneille. 

Seminaari on ESR-rahoitteisen Työllistä välittäen – välitä työllistäen –projektin 
virallinen loppuseminaari, jossa mm. esitetään kuntouttavan työtoiminnan 
ajankohtaisia asioita ja ratkaisuja työtoiminnan kehittämiseksi. 

TERVETULOA! 
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Ohjelma ja ilmoittautuminen.

  Ilmianna hyvä työnantaja! Risikko Vuoden esimerkillinen 
työllistäjä –kampanjan suojelijaksi 

VATES-säätiö jakaa vuosittain Vuoden esimerkillinen 
työllistäjä –palkinnon. Kilpailuun voi ehdottaa kuka tahansa, 
myös yritys itse, esimerkillisiä työnantajia. 

Sosiaali- ja työministeri Paula Risikko korostaa työn 
merkitystä niin tekijälleen, hänen perheelleen kuin koko yhteiskunnalle.
 - Myös vammaisilla ihmisillä on oikeus työhön. Hyvä johtaminen ja esimiestyö 
aikaansaa työhyvinvointi, ja työhyvinvointi tuo yrityksiin ja työuriin jatkuvuutta, 
Risikko sanoo. 

Tässä kampanjassa haemme työnantajaa, joka on uudella tavalla

• toiminut yhteistyössä ammattillisen koulutuksen kanssa ja palkannut 
vaikevammaiset tai pitkäaikaissairaan nuoren työsuhteeseen koulutusen 
tai harjoittelun jälkeen. 

• työoloja kehittämäen mahdollistanut työntekijän onnistuneen paluun 
sairauslomalta takaisin työelämään. 

Täytä lomake www.vates.fi/vuodentyollistaja  ja lähetä se 15.2.2013 mennessä. 

  Kyvyt käyttöön –seminaarissa oli asiaa ja tunnetta 

Pieksämäki heräsi ihmeissään eräänä syksyisenä keskiviikon aamuna, kun yli 
120 työllistymisen asiantuntijaa saapui junilla ja autoillaan eri puolelta Suomea 
tai läheltä kävellen, kohti Agricolan koulutuskeskusta. Taksit ihmettelivät, mitä 
oikein tapahtuu ja Hotelli Savonsolmussa riitti vilskettä. 

Alkamassa oli valtakunnallinen Kyvyt käyttöön –seminaari 10.-11.11.2012, jossa 
työllistymisen ammattilaiset pohtivat, miten vammaisten, osatyökykyisten ja 
pitkäaikaissairaiden ihmisten kuntoutusta ja työllistymistä edistetään. 
Infopisteessä kuului tänkin vuonna huokauksia, kun tarjontaa oli niin paljon. 
Mukana oli lähes 40 puhujaa ja rinnakkaisseminaareissa oli jaettu viiden teeman 
alle 25 esitystä. 

VATES kiittää kaikkia puhujia, osallistuja ja tapahtuman järjestelyihin 
osallistuneita. Verkosto säi jälleen kerran ansaitsemansa hienon tilaisuuden. 
Toivottavasti mukaan tarttui voimia ja keinoja arjen työhön. 

Seminaarin sivuilla on ladattavissa päivien esitykset osoitteessa: 
www.vates.fi/kyvytkayttoon2012-ohjelma . 

Tarvittaessa kuvia tilaisuudesta voi tiedustella VATESin viestinnästä 
tiina.jappinen@vates.fi

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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