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Lähetä oma esityksesi Kyvyt käyttöön -seminaariin!
Kyvyt käyttöön -seminaari järjestetään tänä syksynä Pieksämäellä. Tule
kertomaan parhaista käytännöistäsi työryhmään. Toivomme esityksiä monista eri
näkökulmista ja monilta eri toimijoilta mm. työnantajilta, työntekijöiltä,
valmentajilta, oppilaitoksilta, palvelutuottajilta, järjestöiltä, palveluiden asiakkailta
jne. Lähetä ehdotuksesi 31.5.2012 mennessä. Esitysten pitäjät pääsevät
seminaariin edullisemmalla hinnalla.
Kiinnostuitko? Lue lisää

ISS Palvelut Oy - vuoden 2011 esimerkillinen työllistäjä

VATES-säätiön Vuoden esimerkillinen työllistäjä -tunnuspalkinnon sai tänä
vuonna ISS Palvelut Oy. Tällä kertaa etsittiin työnantajaa, joka on uudella tavalla
mahdollistanut työntekijän paluun sairaslomalta takaisin tai kehittänyt työoloja ja
palkannut vammaisia, pitkäaikaissairaita tai osatyökykyisiä henkilöitä
työsuhteeseen.
Palkintoraati arvosti erityisesti ISS Palvelut Oy:n kehittämää työssä pysymisen
monipuolista keinopalettia, jonka johdosta esim. kuntoutustuelta työhön
palaavien osuus on erityisen korkea, 70 %, ja keskimääräinen työura on
merkittävästi pidentynyt muutamassa vuodessa 2,6 vuodella, jo ennestään
korkeasta 60 vuodesta 62,6 vuoteen.
Lue lisää

11. EUSE konferenssin Dublinissa kesäkuussa 2013
Oletko kiinnostunut, miten vammaisten työllistymistä edistetään muualla
maailmassa? Yksi tapa saada tietoa kansainvälisistä toimintatavoista on
osallistua ensi vuoden EUSE konferenssiin, joka järjestetään Dublinissa 11. -
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13.6.2013. Järjestäjänä on IASE (The Irish Association of Supported
Employment).
Konferenssin teemana on: Building an inclusive Europe through Supported
Employment”. Konferenssissa esitellään eri maiden aloitteita ja
kehittämistuloksia hyviksi käytännöiksi, joiden tarkoituksena on mm. edistää
vajaakuntoisten ja muiden marginaalisten ryhmien tasa-arvoa, oikeutta
osallisuuteen, sekä samanlaisia mahdollisuuksia ja ihmisoikeuksia.
Konferenssiin rekisteröityminen on alkanut.
Varaa paikkasi edullisemmalla hinnalla 11.6.2012 mennessä!
Lue lisää

VATES-säätiön avoimet ovet 10.5.2012
VATES-säätiön ensimmäistä kertaa järjestämä maksuton aamukahvitilaisuus
avoimien ovien periaatteella sai suurta suosiota. Paikalla oli lyhyestä
varoitusajasta huolimatta n. 30 kuulijaa.
Tilaisuudessa esiteltiin mm. TEM:n Työelämän kehittämisstrategiaa, joka oli
esillä myöskin pari viikkoa sitten VATES-päivillä. Muita teemoja olivat mm.
työpankkikokeilu, UEmploy-projektin arviointityökalun esittely, kuntouttava
työtoiminta, työhönvalmennus sekä toimialabarometri.
Seuraava avoimet ovet -tapahtuma järjestetään syksyllä 2012, tarkkaile postiasi!

VATESin lausuntoja asiantuntijakuulemisiin
TE-toimistojen palveluvalikoima ja sen uudistaminen
VATES‐säätiö näkee TE‐toimistojen palveluvalikoiman uudistamistyöryhmän
esityksessä monia myönteisiä kehittämissuuntia, mutta haluaa kiinnittää
huomiota erityisesti työkyvyttömyysetuutta saavien asemaan työvoimapalvelujen
käyttäjinä.
VATES oli kuultavana 17.2.2012.
Tutustu lausuntoon
Työpaikalla toteutettavien työvoimapalvelujen kehittäminen
VATES‐säätiö haluaa nostaa esiin työkyvyyttömyyseläkkeellä olevien
henkilöiden yhdenvertaiset mahdollisuudet työvoimapalvelujen ja palkkatuen
käyttöön työllistymisen edistämiseksi ja työelämään sijoittumiseksi.
VATES oli kuultavana 19.4.2012.
Tutustu lausuntoon

Tukitori työllistää vammaisia
Tukitori on ilmoitusten hakupalvelu, josta on mahdollista löytää ne yritykset,
yhteisöt ja työpajat, jotka Suomessa työllistävät vammaisia ja toimintarajoitteisia
ihmisiä. Tukitorin tarjoaa Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki ry.
Palvelu on tarkoitettu toimijoille, joiden keskeisenä toimintamallina on työllistää
vammaisia ja pitkäaikaisesti toimintarajoitteisia ihmisiä; työkeskuksille,
työpajoille, vammaisille yrittäjille, sosiaalisille yrityksille ja vammaisjärjestöille,
jotka tarjoavat tavallisille kuluttajille sopivia tuotteita ja palveluja. Palvelu on
ilmainen ilmoittajille ja heidän asiakkailleen.
Lue lisää

http://www.vates.fi/Uutiskirje.2-2012

2.9.2014

VATES-säätiö

Sivu 3/3

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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