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Työvalmennukselle erityisammattitutkinto 

Opetushallitus on nimennyt toimikunnan, jonka tehtävänä on laatia 
tutkintoperusteet työvalmennuksen erityisammattitutkintoa varten. VATES-säätiö 
on edustettuna 12 hengen toimikunnassa, jonka nimeämisessä on huomioitu eri 
toimialat. Ryhmän toimikausi on 16.3.2010 - 30.6.2011. Bovalius-ammattiopisto 
vastaa toimikunnan työskentelystä opetushallituksen ohjauksessa. Kun 
tutkintoperusteet on vahvistettu, ensimmäiset henkilöt voinevat suorittaa 
työvalmennuksen erikoisammattitutkinnon vuonna 2012. 

Lisätietoja: Työhönvalmennuksen koordinaattori Suvi Pikkusaari, 
suvi.pikkusaari(a)vates.fi

Vaikuta Työhönvalmennuksen kehittämispäivien sisältöön 
- lähetä aihe-ehdotuksesi 30.8. mennessä. 

Työhönvalmennuksen kehittämispäivät pidetään Oulussa 3.-4.11 2010. Kyvyt 
käyttöön -verkoston jäsenenä voit vaikuttaa kehittämispäivien työryhmien 
aihesisältöihin. Tee ehdotus aiheeksi, joka liittyy työhönvalmennuksen 
toteuttamiseen, toimintaympäristön analyysiin, ammatillisuuteen tai siihen, millaisia 
kokemuksia vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisestä esim. avoimille 
työmarkkinoille on. Hyväksytyt ehdotukset julkaistaan kehittämispäivien 
abstraktikirjassa.. 

Ehdotuksen tekemisohjeet

TULEVIA ALAN TAPAHTUMIA

VATES-säätiö julkaisee verkostotiedotteessaan tästä lähtien työelämään sekä 
vammaisuuteen ja osatyökykyisyyteen liittyviä tapahtumailmoituksia. Ilmoitukset 
voi lähettää osoitteeseen: marianne.kaunismaki(a)vates.fi 

What about me? Including the Most Excluded -konferenssi. 
2 - 5.6. Helsingissä. 

Ohjelma alkaa torstaina 3.6 tutustumiskäynneillä ja työpajoilla. Seminaarin puhujat 
ovat eurooppalaisia vammaisalan asiantuntijoita ja vaikuttajia. Puheenvuorojen 
teemana on kansalaisuus ja henkilökohtainen tukeminen. Konferenssikielet ovat 
suomi, englanti ja ranska. Työpajoissa käytetään englantia. Konferenssin 
järjestävät Service Foundation for Persons with Intellectual Disability (EASPD) ja 
NVC yhteistyössä Kehitysvammaisten Palvelusäätiön, Kehitysvammaliiton ja 
Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan kanssa 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 3.5. mennessä
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Työllä osallisuutta? Kehitysvammaiset ihmiset matkalla 
palkkatyöhön - seminaari 19.5. Helsingissä. 

Osallisuutta ja palkkatyötä lähestytään tutkimustiedon, käytännön esimerkkien ja 
kehittämishankkeissa tehtyjen havaintojen kautta. Seminaari on vuoden 2008 
Yhteisvastuukeräyksen tuotolla toteutettavien, kehitysvammaisten ihmisten 
työllistymistä edistävien kehittämishankkeiden yhteinen päätösseminaari. 
Seminaarin järjestävät Kehitysvammaliitto, Kehitysvammaisten tukiliitto, Nuorten 
Ystävät ja Förbundet De Utvecklingsstördas 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 5.5. mennessä

Palveluohjauksen hyvät käytännöt kuntoutuksessa. 
25.-26.5.2010 Helsingissä 

Koulutus tarjoaa osallistujille palveluohjaukseen liittyviä käytännön työkaluja ja 
toimintamalleja, jota voi hyödyntää oman työn kehittämisessä. Tilaisuudessa 
esitellään erilaisille asiakasryhmille ja erilaisissa yhteistyöverkostoissa kehitettyjä 
palveluohjauksen hyviä käytäntöjä. Esillä on mm. Talentian hyvä käytäntö 
-palkinnon vuonna 2010 saanut Oppimisvaikeuksista vapaaksi -hanke. 
Koulutuksen järjestää Kuntoutussäätiö. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 18.5. mennessä 

Työ-kuntoutus-valmennus -koulutus 
(18 op.) 9.9.2010 -6.5.2011 (18 op.)

Koulutuksessa syvennytään työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen 
toimialaan. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Se sisältää ennakko- ja 
etätehtäviä. Lähijaksoja on viisi ja ne järjestetään Pieksämäellä, Jyväskylässä ja 
Kuopiossa. Lähijaksoja järjestetään kaksi kullakin paikkakunnalla. Koulutuksen 
toteuttaa Bovallius-ammattiopisto. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 31.5. mennessä

Mikäli yhteystietosi muuttuvat tai et halua verkostotiedotetta, lähetä sähköpostia osoitteeseen 
vates-saatio@vates.fi
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