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1.

Lyhyt info velvoitetyöllistämisestä
Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettu laki velvoittaa kuntia työllistämään
• työttömät 57–59-vuotiaat työnhakijat,
o joilla työttömyyspäivärahan enimmäisaika on tullut täyteen ja
o joille ei ole löytynyt muuta työtä tai koulutusta.
Joensuussa
• Kaupunki saa tiedon velvoitetyöllistettävistä TE-toimistosta.
• Työllisyyspalvelut ottaa yhteyttä työllistettävään henkilöön.
• Työtä hakeva haastatellaan ja sen jälkeen kartoitetaan sopivia työmahdollisuuksia kaupungin yksiköissä.
• Yleensä sopiva työpaikka löytyy suhteellisen helposti.
Velvoitetyöllistämisen asioissa voi olla suoraan yhteydessä Joensuun kaupungin työllisyyspalveluihin Erja Poutiaiseen, Torikatu 17, Joensuu.
Raatilainen kertoi kokemuksistaan velvoitetyöllistämisjaksolta.
”Otin yhteyttä työllisyysyksikköön, Timo Naumanen järjesteli asiaa. Piti odottaa hetki työmarkkinatuella, että edellisellä velvoitetyöllistetyllä työjakso päättyy. Olisin päässyt toiselle alalle ilman
odottelua mutten halunnut. Pääsin oman alan töihin kaupungin yksikköön. Työaika oli 8h/pv 6kk
ajan. Kokemus jäi plussan puolelle. Olin ollut pitkään poissa töistä, oli kiva huomata, että vielä sitä
oppii. Homma oli sen verran vaativa, että varsinkin aluksi piti ottaa itsestä paljon irti.”
Tarkistetaan Joensuun kaupungilta, pitääkö juuri ennen 57 vuoden ikää olla kaikista työllisyyspalveluista pois, esim. työkokeilu, jotta velvoitetyöllistäminen on mahdollista.
Velvoitetyöllistämisen jaksoja voidaan tehdä myös muualla kuin kuntien yksiköissä. Kunta maksaa

palkan mutta työtehtävä voi olla muualla.
Jos velvoitetyöllistämisen piiriin tulee heti 57-vuotiaana, on mahdollista työllistyä velvoitetyöllistettynä vielä toisen kerran 59-60-vuotiaana ennen eläkeputkea. Eläkeputki tarkoittaa mahdollisuutta saada ansiosidonnaista päivärahaa eläkkeelle asti. 61-vuotiaana ja 500 työttömyyspäivärahapäivän täytyttyä, on mahdollista päästä eläkeputkeen.

2.

Kuntalaisaloitteen tekeminen

Kuntalaisaloitteen voi jättää kirjallisena kaupungin kansliaan tai tehdä sähköisesti.
Ideoimme yhdessä kuntalaisaloitetta, jonka perusteena olisi mahdollistaa työ- ja toimintakyvyn
omatoiminen ylläpito.
Raatilaiset kommentoivat aloitepohjaa 5pvän aikana, jonka jälkeen raadin vetäjät muokkaavat
aloitteen kommenttien perusteella valmiiksi. Raatilaisille ilmoitetaan sähköpostitse, kun aloitteen
voi käydä allekirjoittamassa tai aloite allekirjoitetaan seuraavassa tapaamisessa.

3. Nuorten harrastepankki
Joensuulaisille nuorille on koottu harrastepankki, jossa tarjotaan erilaisia liikuntamuotoja maksutta. Harrastemahdollisuudet on koottu sähköiseen kalenteriin. Voisiko vastaavaa koota aikuisille/työttömille/eläkeläisille suunnatuista aktiviteeteista? Johanna ja Sanna ovat yhteydessä Heikki Lehmukseen, harrastepankin koordinaattoriin ja kysyvät, onko pankin taustalla jokin
hanke.
4. OMAOLO-palvelu
Keskusteltiin OMAOLO-palvelun testauksesta, joka on meneillään.

5. Seuraava tapaaminen
To 24.5.2018 klo 9-11 tutustumiskäynti Yhteisötalo Satamaan, Yläsatamakatu 28. Satamassa
halutaan kuulla, millaista toimintaa talolle toivotaan.
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