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 HOK-Elannon ja ISS Palvelujen henkilöstöjohtajat: 
Työhönvalmentajia yrityksiin 

Maahanmuuttajat ja pitkiltä sairaslomilta palaavat työntekijät hyötyisivät 
enemmän työhönvalmentajista kuin työllistämiskursseista, toteavat 
henkilöstöjohtajat Sirpa Huuskonen ja Antero Levänen juhannusviikolla 
ilmestyvässä Kyvyt käyttöön -lehdessä. Lehdestä selviää myös, miksi SAK 
esittää suuryrityksille kiintiötä osatyökykyisten työllistymiseksi, ja miksi suru oli 
pastori Hannele Juutisen ensireaktio työnantajansa saamaan Vuoden 
esimerkillinen työllistäjä -palkintoon. 

 VATESin ja muiden vammaisjärjestöjen edustajat 
eduskunnan Vamyt-ryhmän kuultavana 

VATESin, Vammaisfoorumin ja Vammaisneuvoston edustajat tapasivat 
Eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmän Vamytin jäseniä eduskunnassa 
kesäkuussa. Tapaamisessa nousivat esille erityisesti vammaisten 
työllistymiskysymykset, YK:n vammaisten ihmisoikeuksien sopimuksen ratifiointi, 
jota Suomi ei ole vieläkään suorittanut, ja Yleisradion tv-ohjelmien tekstitysten 
tarve. 

 Yksi kuudesta työkyvyttömästä haluaisi ansiotyöhön 

Työeläkettä saavista, 217 000 työkyvyttömästä käy ansiotyössä alle kymmenes 
ja yksi kuudesta haluaisi työhön. Jos kaikki työhaluiset työllistyisivät, tämä 
merkitsisi jopa prosenttiyksikön nousua työllisyysasteeseen. Näin todetaan 
Eläketurvakeskuksen kyselytutkimuksessa. 

Lue lisää

 Hollanti, Tanska ja Ruotsi tukevat Suomea aktiivisemmin 
osatyökykyisten työllistymistä 

Eläketurvakeskus on kerännyt kokemuksia työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen 
ehkäisemisestä ja osatyökykyisten työllisyyttä tukevista uudistuksista muissa 
maissa. Esimerkiksi Hollannissa, Tanskassa ja Ruotsissa osatyökykyisten 
työllisyyttä tuetaan aktiivisemmin kuin Suomessa, ja tulokset näkyvät väestön 
työuran pituudessa. 

Lue lisää

 Nuoren kuntoutusraha ei ole vähentänyt 
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä 

Alle 25-vuotiaiden nuorten saamia työkyvyttömyys- ja kuntoutusetuuksia 
koskeva selvitys osoittaa, että nuoren kuntoutusraha on lykännyt, mutta ei 
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vähentänyt, työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä. Nuorten työkyvyttömyys on 
lisääntynyt, mutta toistaiseksi kasvu on ollut maltillista. 

Lue lisää 

 Ministeri Risikko: Yleinen tavoite pidentää työuria koskee 
vammaisia yhdenvertaisesti 

Peruspalveluministeri Paula Risikon mukaan Suomessa on tavoitteena 
vammaisten henkilöiden työllistyminen avoimille työmarkkinoille, 
palkkasuhteiseen työhön. 
- Yleinen tavoite pidentää työuria koskee vammaisia työntekijöitä 
yhdenvertaisesti muiden kanssa., totesi Risikko puhuessaan kansainvälisessä 
kuntoutusalan tapahtumassa Helsingissä kesäkuussa. 

Lue lisää

VATES-säätiön henkilöstö on vuosilomalla 5.7. - 1.8.2010. 
Toivotamme aurinkoista ja rentouttavaa kesää kaikille!

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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