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Vastaa ja vaikuta työelämän kehittämiseen ja 
TE-toimiston palveluihin!

Netissä on meneillään kaksi merkittävää työ- ja elinkeinoministeriön kyselyä, 
joiden vastauksissa olisi tärkeää kuulua myös vammaisten ja pitkäaikaissairaiden 
ihmisten ääni. Vastauksia halutaan sekä työelämässä että työvoiman ulkopuolella 
olevilta. 

Toimi ripeästi, sillä viimeinen vastauspäivä on sunnuntaina, 
26.2.2012.

1) Vaikuta kansalliseen työelämän kehittämisstrategiaan

Työministeri Lauri Ihalaisen vetämänä valmistellaan kansallista työelämän 
kehittämisstrategiaa. Tämän tuen tekemiseksi kerätään nyt myös kansalaisten 
näkemyksiä ihannetyöpaikasta. 

Kansalaiskysely: Parempaan elämään työllä!

2) Vaikuta TE-toimiston palveluihin

Seuraavien vuosien aikana TE-toimiston tarjoamia julkisia, maksuttomia palveluja 
työnhakijoille, työnantajille, yrityksille ja yritystoimintaa suunnitteleville uudistetaan. 
Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa palveluvalikoimaan. 

Työ- ja elinkeinotoimiston palvelut uudistuvat

Vastaa ja vaikuta! 

Nuorten Ystävät käynnistää työllistymistalot Ouluun, 
Kajaaniin ja Rovaniemelle

Nuorten Ystävät ry on saanut Raha-automaattiyhdistykseltä viisivuotisen 
rahoituksen Työllistymistalojen perustamiseksi Pohjois-Suomeen vuosille 2012 - 
2016. Talot perustetaan Ouluun, Kajaaniin ja Rovaniemelle. Oulun talon toiminta 
käynnistetään maalis-huhtikuussa 2012. Kajaanin ja Rovaniemen talot aloittavat 
viimeistään vuoden 2013 alussa. Talojen toiminta perustuu vapaaehtoiseen 
jäsenyyteen. Talot perustetaan tiiviissä yhteistyössä Oulun, Kajaanin ja 
Rovaniemen kaupunkien kanssa.

Työllistymistalojen toiminnan tavoitteena on luoda osatyökykyisten ihmisten 
työllistymistä tukevia rakenteita ja yksilöllisiä jatkopolkuja avoimille työmarkkinoille. 
Talot edistävät osallisuutta ja tasa-arvoa tarjoamalla jäsenilleen matalan 
kynnyksen kohtaamispaikan, jossa voi kokea yhteisöllisyyttä, saada vertaistukea ja 
tehdä työtä tavallisella työpaikalla. Työllistymistalojen kohderyhmänä ovat monin 
eri tavoin vammaiset ja osatyökykyiset ihmiset, joilla on halu tehdä työtä. 

Työllistymistalojen innovatiivisena ajatuksena on yhdistää Tuetun työllistymisen 
työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien Klubitalojen toiminta siten, että 
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malli soveltuu kaikkien vammaisten, osatyökykyisten ja tukea tarvitsevien ihmisten 
työllistymisen tukemiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Talojen toiminnan kautta 
hankkeen tuloksena syntyy osa-aikaisia, pitkäaikaisia tai pysyviä työpaikkoja 
työkyvyttömyyseläkettä saaville työntekijöille erityisesti matalan koulutustason 
aloille.

Lisätietoja

Työhalupakki - työkaluja työllistämispalveluiden 
asiakastyöhön ja palveluiden kehittämiseen

Itä-Suomen yliopisto/Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate on avannut sähköisen 
työhalupakin, joka on tarkoitettu työhönvalmennuksen ammattilaisille. 
Työhalupakki tarjoaa työkaluja työllistämispalveluiden asiakastyöhön ja 
palveluiden kehittämiseen. 

Työhalupakissa on kolme kokonaisuutta: asiakastyön tuki, palvelujen kehittämisen 
tuki ja menetelmäpankki. 

Asiakastyön alle on koottu materiaaleja työllistymispalveluun osallistuvan 
asiakkaan tukemiseen. Mukana on lomakepohjia eri työllistymispalveluihin sekä 
linkit useimpiin palvelujen perustana oleviin lakeihin. Palveluiden kehittämisen 
osuus sisältää tukea työllistymistä edistävien palveluiden tunnetuksi tekemiseen 
sekä kehittämiseen. Tarjolla on materiaaleja palveluiden markkinoinnin ja myynnin 
sekä tuotteistamisen ja vaikuttavuuden parantamiseen. Menetelmäpankki on 
kokoelma ohjaus- ja valmennustyöhön soveltuvista menetelmistä ja harjoituksista.

Lisäksi sivuilta löytyy Osaajapassi- ja Onnistunut rekrytointi-linkit. Osaajapassi on 
lomake, joka toimii uudenlaisena työnhaunvälineenä. Onnistunut rekrytointi 
-kirjasesta voi lukea tarinoita työsuhteista, joiden syntymiseen on liittynyt jotain 
tukea. Tarinoiden kertojina ovat tyytyväiset työnantajat ja -tekijät.

Työhalupakin on rakentanut Pohjois-Savossa toiminut Osaavaa työ- ja 
työhönvalmennusta -hanke, (2008 – 2011) jota on toteuttanut Itä-Suomen 
yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate. Hankkeen rahoittajina ovat olleet 
Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Savon ELY-keskus.

Lisätietoja

VATES liittyi SOSTEn jäseneksi - Uusi jättijärjestö 
ravistelee sirpaleista hyvinvointikeskustelua 

Sosiaali- ja terveysjärjestöillä ja muilla hyvinvoinnin parissa työskentelevillä 
yhteisöillä on nyt uusi keulakuva. Alan kattojärjestö SOSTE Suomen sosiaali ja 
terveys ry on aloittanut toimintansa tammikuussa. 

SOSTE syntyi kansalaisjärjestöjen tarpeesta koota sosiaali- ja terveysalan 
asiantuntemus entistä tiiviimmin yhteen ja ravistella paikalleen juuttunut 
hyvinvointikeskustelu jälleen liikkeelle.

Järjestöissä oivallettiin, että ilman vahvempaa yhteistä ääntä ja rohkeaa otetta 
hyvinvointivaltio on tullut tiensä päähän ja myös hyvinvointia koskeva keskustelu 
voi ajautua umpikujaan. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry syntyi vastaamaan 
tähän tarpeeseen. SOSTEn jäseninä on jo toiminnan alkaessa yhteensä 217 
järjestöä, säätiötä ja muuta toimijaa. SOSTE on kokoluokassaan eräs suurimpia 
suomalaisia järjestöjä.

SOSTEn perustivat alan vahvat keskusjärjestöt, Sosiaali- ja terveysturvan 
keskusliitto STKL, Terveyden edistämisen keskus Tekry ja Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY. Vanhat keskusjärjestöt lopettivat 
toimintansa 31.12.2011.
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Lisätietoja

Aulikki Kananojasta Suomen ensimmäinen 
ylisosiaalineuvos

Tasavallan presidentti Tarja Halonen on perustanut ylisosiaalineuvoksen 
arvonimen perjantaina 27. tammikuuta ja myöntänyt sen YTM Aulikki Kananojalle. 
Helsingin kaupungin eläkkeellä oleva sosiaalijohtaja, YTM Aulikki Kananoja 
edustaa laaja-alaista ja monipuolista sosiaalialan kokemusta sekä työtehtäviensä 
että luottamustoimiensa perusteella. Hän on kehittänyt merkittävästi sosiaalialaa, 
soveltanut tutkimustietoa käytäntöön, osallistunut aktiivisesti alan kotimaiseen ja 
kansainväliseen keskusteluun ja toiminut myös sosiaalityön opettajana.

Ylisosiaalineuvos on sosiaalialan korkein mahdollinen arvonannon osoitus. Se voi 
olla samanaikaisesti vain yhdellä henkilöllä ja vertautuu arkkiatrin arvonimeen. 
Ylisosiaalineuvos toimii sosiaalialan arvojohtajana ja nostaa esiin alan eettisiä 
kysymyksiä. Hän on riippumaton yhteiskunnallinen keskustelija ja kannanottaja.

Uutta arvonimeä esittäneet Huoltaja-säätiö, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto 
ja Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia näkevät, että 
muutosten keskellä tarvitaan alan vanhimman ääntä tuomaan julkiseen 
keskusteluun sosiaalialan näkökulmaa.

Arvonimiesityksen suosittelijoina toimivat Helsingin yliopiston, Suomen Kuntaliiton, 
Lastensuojelun Keskusliiton, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen edustajat. 

FiBS valittiin Suomen Diversity Charter -hankkeen 
toteuttajaksi   

FiBS on valittu työ- ja elinkeinoministeriön Diversity Charter -hankkeen 
toteuttajaksi. Hankkeen tarkoituksena on luoda toimintamalli suomalaisten 
yritysten ja muiden organisaatioiden monimuotoisuuden edistämiseksi. 

Hankkeen tavoitteena on kannustaa yrityksiä panostamaan monimuotoisuutta 
tukeviin ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia edistäviin toimintatapoihin ja 
syrjimättömyyden periaatteisiin, auttaa yrityksiä viestimään monimuotoisuudestaan 
henkilöstölle, asiakkaille ja muille sidosryhmille sekä lisätä monimuotoisuuden 
johtamisen strategista suunnittelua ja kehittämistä yrityksissä ja organisaatioissa 
osana niiden sosiaalista vastuuta.

Suomen Diversity Charteria vastaavia monimuotoisuushankkeita on tällä hetkellä 
seitsemässä EU-maassa. Diversity Charter toteutetaan osana Yhdenvertaisuus 
Etusijalle (YES) -hanketta, joka on saanut rahoitusta Euroopan yhteisöjen 
työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevasta PROGRESS-ohjelmasta.

Lisätietoja

Kehitysvammaisten elämänkulkuun liittyvä uusi raportti 
ilmestyy

Ruoppila, Isto & Iivanainen, Matti (toim.). 2011. Life Course of Finnish Persons 
with Intellectual Disabilities Born 1898–1960. A 35-Year Follow-up Study. 
Jyväskylän yliopisto.

Tutkimuksessa on selvitetty pitkittäisseurannalla kehitysvammaisten elämänkulkua 
ja palveluiden käyttöä. Raportti koostuu ”Elämänkulku ja kehitysvammaisuus: 
seurantatutkimus 1962–1998” -hankkeessa laadituista artikkeleista. Tutkimus 
toteutettiin Jyväskylän, Helsingin ja Kuopion yliopistojen sekä Kehitysvammaliiton 
yhteistyönä.
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Kehitysvammaliitto järjestää julkaisun julkaisutilaisuuden torstaina, 8.3.

Englanninkielisen raportin voi tilata Kehitysvammaliiton kirjastosta hintaan 23,50 
euroa

Lisätietoja

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