
Jos viesti ei näy oikein, klikkaa tästä.

15.03.2013 1/2013

 Tuoretta tilastotietoa vajaakuntoisten työllisyydestä

VATES-säätiö kerää tilastotietoa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden 
työllisyyteen liittyvistä asioista. Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreet tilastot 
vajaakuntoisista työnhakijoista, työttömistä ja pitkäaikaistyöttömistä vuodelta 
2012 ovat vastikään valmistuneet ja ovat tarkasteltavissa oheisessa 
tilastokoosteessa. Koosteeseen on myös päivitetty Eläketurvakeskuksen ja 
Kansaneläkelaitoksen luvut työkyvyttömyyseläkkeen saajista. 

Huom! Lakimuutoksen myötä vajaakuntoisen käsite on jäänyt pois lakitekstistä 
vuoden 2013 alusta lähtien, ja se on korvattu määritelmällä: henkilö, jonka 
vamma tai sairaus vaikeuttaa työllistymistä. Vielä vuonna 2012 vajaakuntoisen 
määritelmä oli vanhan lain mukaisesti ”henkilöasiakas, jonka mahdollisuudet 
saada sopivaa työtä, säilyttää työ tai edetä työssä ovat huomattavasti 
vähentyneet asianmukaisesti todetun vamman, sairauden tai vajavuuden 
takia” (30.12.2002/1295 Laki julkisesta työvoimapalvelusta 1 luku 7 § 6, kumottu 
1.1.2013 alkaen lailla 28.12.2012/916). 

Lue lisää

 Vaikuta ja verkostoidu –ryhmä 

Vammaisjärjestöjen viestijöille ja työllisyyden asiantuntijoille kootaan omaa 
verkostoa, joka kokoontuu kahdesti vuodessa. Tapaamisten välillä ajatuksia ja 
ideoita voi vaihtaa Yammeriin perustetussa Vaikuta ja verkostoidu -ryhmässä. 
Liity ryhmään, jos haluat viestiä työllistämiseen ja työllistymiseen liittyvistä 
asioista ja saada vertaistukea ryhmältä. 

Liittymispyynnöt sähköpostitse anja.mertanen@vates.fi

 VATES-säätiön nyt Twitterissä 

VATES-säätiö on avannut twitter-tilin. Tiedotamme nyt myös Twitterin kautta 
ajankohtaisista asioista.  Liity seuraajiemme joukkoon. 

Tviitit löytyvät osoitteesta https://twitter.com/kyvytkayttoon

 VATES-säätiön tapahtumia 

16.4.2013 ja 5.9.2013 Avoimet ovet, Helsinki 
Tervetuloa VATES-säätiön avoimien ovien aamupäivään. Tilaisuudessa saat 
ajankohtaista toimialaamme liittyvää tietoa sekä tutustut VATESin toimintaan ja 
henkilökuntaan. Aikaa on varattu myös yleiseen keskusteluun. 
Lue lisää

24.-25.4.2013 Pykälät tutuiksi! –Avoimille työmarkkinoille työllistyminen ja 
työlainsäädännön perusteet, Tampere

Sivu 1/2VATES-säätiö

2.9.2014http://www.vates.fi/service.cntum?pageId=157397



Suositut työoikeuskoulutukset jatkuvat ja tällä kertaa koulutus pidetään 
Tampereella. Valittavina 1-3 päivän koulutus, joista päivistä yksi pidetään ensi 
syksynä.
Lue lisää

9.–10.10.2013 Kyvyt käyttöön –seminaari, Rovaniemi 

28.-29.10. 2013 Ruotsinkielinen seminaari, Tampere 

13.-14.11. 2013 Työllistämisyksiköiden johdon päivät, Pääkaupunkiseutu 

Lisätietoja

VATES muiden tapahtumissa 

14.5.2013 FiBS ry:n Ratkaisun paikka, Helsinki 

15.5.2013 TerveSOS-messut, tietoisku (1,5 tuntia), Turku 

Parkinson työssä -verkkopalvelu avattu 
- tukee työssä jaksamista ja jatkamista

Parkinson työssä -verkkopalvelu on suunnattu tiedon lähteeksi sekä kokemusten 
jakamisen ja verkostoitumisen paikaksi Parkinsonin tautia sairastaville, vielä 
työelämässä mukana oleville henkilöille. Sivusto antaa äänen työikäisille 
Parkinsonin tautia sairastaville. 

Työikäisenä Parkinsonin tautiin sairastunut on erilaisen vertaistuen tarpeessa 
kuin ikääntyneenä sairastunut. Päällimmäisinä ovat huoli työuran jatkumisesta, 
toimeentulosta ja perheen selviytymisestä yllättävässä tilanteessa. Tyypillisesti 
tautiin sairastutaan 60-ikävuoden molemmin puolin, mutta jotkut saavat 
diagnoosin jo 40–50-vuotiaana, jopa nuorempanakin. Työikäisenä Parkinsonin 
tautiin sairastuneita on Suomessa arviolta noin 3 000. 

Tavoitteina on kasvattaa Parkinsonin tautia sairastavien tietoisuutta omasta 
asemastaan, parantaa työhyvinvointia sekä työssä jaksamista ja sitä kautta 
pidentää työuria. 

Sivusto on toteutettu osana Parkinson työssä -hanketta, joka on Suomen 
Parkinson-liiton ja Uudenmaan Parkinson-yhdistyksen kaksivuotinen 
yhteistyöhanke. Hanketta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Hanke on jatkoa 
Parkinson-liiton vuonna 2011 julkaisemalle Parkinson tulee töihin -oppaalle, josta 
on juuri otettu uusi painos. 

www.parkinsontyossa.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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