MUISTIO

Joensuun työllisyyden asiakasraati
Ke 4.9.2019 klo 14-16, Joensuu
Osallistujat: kuusi raatilaista, joista yksi uusi sekä Johanna Seppänen ja Matleena Pekkanen, Tarmo-hanke,
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Asiakasraati Kontiolahdelle
Keväällä asiakasraatilaisia oli kertomassa Kontiolahdella raatitoiminnasta. Toiveena oli saada myös
Kontiolahdelle käynnistymään asiakasraati ja infotilaisuudessa vaikutti olevan kiinnostusta asiaa kohtaan.
Ensimmäiseen raatitapaamiseen ei kuitenkaan saatu ilmoittautumisia ja se jouduttiin perumaan.
Kontiolahtelaiset voivat halutessaan osallistua Joensuun raatiin.
Asiakasraadin esittely Joen Yössä
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksellä oli teltta JoenYössä järjestöbulevardilla. Kolme raatilaista oli
esittelemässä työllisyyden asiakasraatitoimintaa. Lisäksi Matleena ja Johanna olivat paikalla esittelemässä
Tarmo-hanketta. Raati oli yhteistyönä laatinut toiminnan esittelemiseksi flyerin ja niitä jaettiin runsaasti.
Järjestöbulevardin paikka oli hyvä mutta torin kova musiikki vaikeutti välillä keskusteluja. Tästä annetaan
palautetta järjestäjille.
Kuntalaisaloite
Asiakasraati teki kuntalaisaloitteen vuoden 2018 keväällä, jotta työttömille saataisiin maksuttomia
kulttuuri- ja liikuntapalveluita sekä alennuksia paikallisliikenteen maksuihin. Aloite ei saanut Joensuun
kaupungilta vastakaikua. SDP:n valtuustoryhmä teki valtuustoaloitteen maksuttomista kulttuuri- ja
liikuntapalveluista työttömille ja asiaa on käsitelty lautakunnassa. Kaupunginhallitus palautti äänestyksen
jälkeen aloitteen uudelleen lautakunnan käsittelyyn. Odotamme asian etenemistä.
Hallitusohjelman työllisyysosio
Käytiin läpi dioilta nostoja hallitusohjelmasta. Hallitusohjelmaan tästä
Alla raadin kommentteja:
-

-

-

Hallituksen suunnitelma työllisyyden parantamiseksi ei ole kovin vakuuttava vaan epämääräinen ja
päämäärätön. Rohkeita avauksia ei ole. Raati kaipasi konkretiaa, jota toivottavasti alatyöryhmät
tarjoavat.
Tavoite työllisyysasteen nostamiseksi 75%:n on kova. Parhaillaan aletaan mennä kohti
laskusuhdannetta ja edellinen hallitus jo tehnyt helpon työn. Miten työllisyysaste 75% lasketaan?
Jos 4h/vko töissä oleva lasketaan työlliseksi ja kuitenkaan hän ei elä palkallaan, onko laskukaava
oikein. Onko saavutettu 72% työllisyys todella aitoa työllisyyttä?
Jos hallitus ei pääse työllisyystavoitteiseen, moni muukin asia kaatuu, koska ne on sidottu
tavoitteen onnistumiseen.
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Työllisyyspalveluiden kehittäminen
-

-

Tarvitaan lisää resursseja työttömien henkilökohtaiseen ohjaamiseen, koska se on keinoista
tehokkain. Epämääräiset soittelut, velvoitteet tai valmennusohjelmat eivät ole tehokkaita eivätkä
johda mihinkään.
Nykyään työttömälle ei tule esimerkiksi ilmoitusta, jos oma asiantuntija Te-toimistossa vaihtuu.
Resurssien nostaminen tarkoittaa töitä joillekuille.
Pitkään työttömänä olevaa ei pitäisi roikottaa työttömänä, jos hän on työkyvytön.
Inhimillisyyttä toivotaan työllisyyspalveluihin.

Työttömyysturvan ja työttömien palveluiden uudistus
-

-

-

Aktiivimallin purkaminen on lausuntokierroksella. Uudessa mallissa sovitaan henkilökohtaisesta
työnhakuvelvoitteesta ja palveluista. Kepin sijasta porkkanaa kehiin. Kannattaisi kokeilla. Keppi
passivoi, porkkana aktivoi.
300€ suojaosa ei aina toimi ajatellusti, pitää pelätä tienaako liikaa tai katsotaanko ihminen
yksityisyrittäjäksi satunnaisten töiden perusteella > ei ole kannustava systeemi. Työttömille pitäisi
antaa mahdollisuus tehdä sivutoimisia töitä työnhaun ohessa. Kaiken työn voisi ottaa vastaan ilman
sanktiomenettelyjä.
Kaikki esteet kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi on purettava.
Te-toimisto kanssa sovittu täydennyskoulutus katkaisee työttömyyden ja pitkittää mahdollisuutta
saada korkeampaa palkkatukea.

Työsopimukset
-

Yrityspuolella pitäisi helpottaa uuden työntekijän palkkaamista, koska se on aina riski pienille
yrittäjille.
Voisiko nollatuntisopimukset kokonaan kieltää. Sopimukseen voi jäädä jumiin, ei voi ajatella muita
töitä, kun odottelee saako tunteja.
Selvitetään mitä tarkoittaa työsopimussuhteen naamiointi muuksi kuin työsopimukseksi

Palkkatuen uudistaminen ja lisääminen
-

PalkkatukiTinder sai konkreettisuudellaan kehuja
Ikääntyvien kannalta palkkatuen uudistamisideoissa hyviä mahdollisuuksia.

Nuorten työllisyyden tukeminen
-

Nuorille taataan 3kk kuluttua työttömyyden alkamisesta työkokeilu, työharjoittelu, työpaja,
oppisopimus tai kuntoutuspaikka. Kova tavoite.

Osatyökykyiset ja erityistä tukea tarvitsevat
-

Mikä on pitkään työttömänä olleen määritelmä
Ehkäistään rekrytointisyrjintää. Toivottavasti ajatellaan laajasti, sillä on useampi kuin yksi tapa syrjiä
rekrytoinnissa.
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Terveisiä työministerille
Raatilaiset kirjoittivat kirjeitä työministerille seuraavista teemoista: Mikä minua on auttanut työnhaussa ja
työllistymisessä? Mitä toiveita ja haaveita sinulla on tuleviin työllisyyspalveluihin liittyen? Kirjeet
toimitetaan ministerille ja niitä voidaan raatilaisten luvalla käyttää anonyymisti vaikuttamistyöhön.
Seuraavien tapaamisten suunnittelu
Seuraavaan raatiin kutsutaan vieraaksi työttömien neuvoja Taina BenDaoud kertomaan ajankohtaisia
terveisiä. Kuultuaan raatitoiminnasta hän voi myös tiedottaa asiasta.
Seuraavassa raadissa postataan yhdessä asiakasraadista pksotun fb ja insta- kanavien kautta. Madaltaisiko
vertaistuellinen fb-ryhmä kynnystä tulla toimintoihin mukaan? Jatketaan keskustelua seuraavassa
tapaamisessa.
Seuraava raati to 28.11. klo 14-16.

Muistion kirjasi Johanna Seppänen ja sen ovat tarkastaneet asiakasraatilaiset
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