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Vates-säätiö

• Toimii asiantuntijaorganisaationa vammaisten, 
pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden 
yhdenvertaiseksi työllistymiseksi.

• Vatesin toimintamuotoja ovat kehittäminen, vaikuttaminen, 
kouluttaminen, tiedottaminen ja verkottaminen.

• Vates toimii yhteistyössä työllistämisen, kuntoutuksen ja 
koulutuksen sidosryhmien kanssa.

• Vates on vammaisjärjestöjen perustama asiantuntijaorganisaatio, 
jonka strategisena taustavoimana on 39 taustayhteisöä, jotka ovat 
valtakunnallisia vammaisjärjestöjä, niiden alueellisia yhdistyksiä, 
erityishuollon kuntayhtymiä ja työllistämispalveluita tuottavia 
toimijoita.

• Vates-säätiö on toiminut vuodesta 1993 eli tänä vuonna 25 
vuotta!



Miksi KeKo?

• Toimintaympäristön muutokset -> mm. maakuntauudistus, soteuudistus, 
työvoimapalveluiden muutokset (kasvupalvelulaki), alueelliset 
työllisyyskokeilut

• Muutosvoimat, jotka vaikuttavat tällä hetkellä – ei esim. koko sote vaan 
joku osa siitä?

• Järjestöjen rooli on muuttumassa - > miten? Vai onko? Tärkeää nähdä ja 
ennakoida muutoksia ja pyrkiä vaikuttamaan yhdessä

• Järjestöjen vahva rooli kuntien ja maakuntien kumppanina - > luo uusia 
mahdollisuuksia tuottaa palveluita

• Riskinä on, että vammaiset ja osatyökykyiset jäävät varjoon  -> mikä taho 
vastaa ko. kohderyhmän eduista ja palveluista muutoksen pyörteissä?

• Järjestöjen työllistämistoiminnan muutokset?  - > Yhdessä ratkaista 
millaista on järjestöjen työllistämistoiminta tulevaisuudessa?

3



Keko- hankkeen yleiset tavoitteet 

• Kytkeytyy Vates-säätiön strategiaan 

- kokoava yhteistyö

- valtakunnallinen asiantuntijuus

- monimuotoisen työelämänedistäminen

• Sateenvarjohanke, joka tukee vammaisjärjestöjen ja 
osatyökykyisten työllistymistä tukevien kolmannen sektorin 
toimijoiden kehittämistä ja projektityötä

• Tavoitteena on tukea alueen toimijoita hakemaan uusia 
kumppanuuksia päällekkäisyyksien välttämiseksi

• Systematisoidaan paikallista kehittämistä
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Kekon toimintasuunnitelma

• Tavoite noin 10-15 eri verkostoa maakuntiin 
pääkaupunkiseudulta Lappiin

• Verkostojen tarpeet/tavoitteet lähtevät toimijoiden tarpeista

- mm. yhteistyön luominen/yhteistyön tiivistäminen -> 
kumppanuuspöytä

- yhteiset palvelut - > uudet ”vanhat” kumppanit

- palvelukokonaisuudet

- Vates-säätiö uutena kumppanina olemassa oleviin 
verkostoihin 

- mitä muuta? Sinä päätät!
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Järjestöjen monimuotoiset roolit

• Järjestöjen monimuotoinen rooli palveluiden kentällä - > 
palvelujen ja vertaistuen tuottaja, yhteisöllisyyden, 
osallisuuden vahvistaja, kuntouttaja, työllistäjä…

• Järjestöjen työ on hajanaista – näkymätön näkyväksi! 

• Oman osaamisen tunnistaminen

• Järjestöjen vahvuus? Miten osataan ottaa muutoksessa 
huomioon järjestöjen monimuotoisuus?
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Yhdessä!

• Yhteistyö – ja yhteiskehittäminen korostuvat nyt monessa 
uudistuksen puheenvuorossa

• Miten järjestöt toimivat yhdessä nyt ja miten 
tulevaisuudessa?

• Asiantuntija Ritva Pihlaja – julkinen talous on pysyvästi 
tiukilla - > tarvitaan yhteistyötä ja puhetta/tekoja miten 
järjestöjen ja vaikeasti työllistyvien parissa 
työskentelevien ääni saadaan kuuluviin palveluja 
järjestettäessä

• Kumppanuutta ei solmita vaan se rakentuu luottamuksen ja 
vuorovaikutuksen vahvistumisen kautta
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Esimerkkejä järjestöjen tuetun työllistämisen 
palveluista

• Pohjois-Karjala: Kajo-keskus – pienet järjestöt työllistäjinä

• Tampere: Järjestöt tuottavat sosiaalista ja työelämälähtöistä 
kuntouttavaa työtoimintaa (kilpailutetut palvelut)

• Oulu: Nuorten ystävät ry, mm.Klubitalo toimintaa 
mielenterveyskuntoutujille, työhönvalmennusta

• Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys – koko 
tuetun työllistymisen polku asiakkaalle kuntouttavasta 
sosiaaliseen yritykseen

• Typo-hankkeet eri puolilla Suomea; työkokeiluita, 
palkkatuettua työtä, valmennusta kohti avoimia 
työmarkkinoita – uudenlaisia kumppanuuksia mm. 
henkilöstövuokrausyritysten kanssa
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Järjestöjen vahvuudet

• Matalan kynnyksen työpaikkoja

• Aikaa kuntoutua, elämänhallinnan tukemista

• Aikaa asiakkaalle – nähdään käytännön työn kautta 
asiakkaan työ- ja toimintakyky

• Järjestö ei ole viranomainen

• Joustavuus, asiakkaan tarpeet huomioiden

• Valmennusta kohti avoimia työmarkkinoita/koulutusta

• Opinnollistaminen
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Järjestöt työllistäjinä

• Rohkeus toimia uudella tapaa – toisaalta vahvistaen sitä 
hyvää

• Kenelle järjestöt tuottavat palveluita? 

• Järjestöjen työllistämistoiminta tulevaisuudessa – tarvitaan 
kuvausta ja sen pohtimista missä roolissa järjestöt 
tulevaisuudessa ovat tuetun työllistämisen kentällä

• Millaisia järjestöt voisivat olla työllistäjinä? Järjestöjen 
lisäarvo työllistämisen näkökulmasta – ”leveämmät hartijat” 
kunnan kumppanina

• Aktiivinen kannattaa olla nyt vaikuttamisessa 
mm.aluepäättäjiin
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Yhdessä kumppanuuspöytään!

• Tarvitaan keskusteluja ja sopimista kuka tekee ja mitä tekee
• Palveluiden pirstaleisuus ja ns. siiloutuminen noussut esille monissa toimijoiden 

keskusteluissa
• Myös Kuntoutuskomitean mietintö vahvistaa ajatusta palveluiden pirstaleisuudesta 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160273
• Keskusteluissa on noussut esille myös se, että ei tunneta toisia toimijoita –

Satakunnassa vahva järjestöjen välinen yhteistyö mm. Järjestöstrategia 2035
• Järjestöjen asiantuntemuksen tunnistaminen ja tunnustaminen
• Millainen tilanne on sinun alueellasi?

Verkostokartta:
Järjestöt- järjestöt
Järjestöt – kunnan eri toimijat
Järjestöt- TE, Kela
Järjestöt- yritykset

-> täytyykö jotain kumppanuutta vahvistaa?
-> vastuut
-> millaista yhteistyö on nyt ja tulevaisuudessa?
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Keskustelua

• Miten Satakunnassa kunnat ja järjestöt tekevät yhteistyötä? 

• Minkälainen on hyvä yhteistyö?

• Mikä rooli järjestöillä on tuetun työllistymisen kentällä? 
Pitäisikö näitä rooleja avata jollakin tapaa?

• Järjestöjen rooli tuetun työllistämisen palveluissa 
tulevaisuudessa – mikä se voisi olla Satakunnassa?
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Tulevaa

• 15.3.2018 työllisyyden Hackathon Satapolku- ja FEMMA 
hankkeen kanssa

• Vates-päivät 15.-16.5.2018 –teemalla uudenlainen yhteistyö

• Suomi Areena heinäkuussa 2018 Porissa

• Kuntamarkkinat 12.-13.9.2018

- > näihin tapahtumiin nostetaan vahvasti esille yhteistyötä, 
kumppanuutta järjestöjen kanssa

Lähde mukaan!

13



Kiitos!

Ota yhteyttä!

Mari Toivonen
puh. 050 3775432

mari.toivonen@vates.fi
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