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MUISTIO: TYÖLLISYYDEN ASIAKASRAATI      
 
Aika ja paikka: 28.11.2019 klo 14 –16, Kotileipurin Herkkupaja, Joensuu 
Osallistujat: 9 raatilaista ja 2 PKSotun työntekijää 
 

1. Muistiradio 

Sarah Laukkanen Pohjois-Karjalan Muisti ry:n Muistiradio -hankkeesta esitteli yleisesti hankkeensa 

toimintaa. Sarah voi auttaa asiakasraatia tekemään oman radio-ohjelman, podcastin, joka voidaan 

julkaista Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen verkkosivuilla. Aiheena voivat olla työllisyyteen 

liittyvät asiat tai jokin teema muistiasioihin liittyen. Muistiasioista kiinnostuneet voivat halutessaan 

myös itse olla yhteydessä Sarah Laukkaseen. 

 

2. Kirjeet työministerille 

Syyskuun tapaamisessa kirjoitettiin kirjeitä työministerille. Nämä lähetettiin sellaisenaan työministeri 

Timo Harakalle. Kirjeistä tehty kooste lähetettiin kaikille Savo-Karjalan kansanedustajille sekä 

julkaistiin PKSOTU:n blogissa. Kansanedustajista Merja Mäkisalo-Ropponen nosti kirjeiden aineistoa 

esiin eduskunnan kyselytunnilla syyskuussa sekä eduskunnan täysistunnossa marraskuussa. Yhden 

raatilaisen kirje julkaistiin lisäksi sellaisenaan PKSOTU:n blogissa. 

 

3. Selvitetyt asiat ja ajankohtaista  

Käytiin läpi edellisellä kerralla esiin nousseita asioita, jotka kaipasivat lisäselvennystä. Työllisyysaste 

on työllisten prosenttiosuus samanikäisestä väestöstä. Työllinen on tutkimusviikolla tehnyt vähintään 

yhden tunnin työtä palkkaa tai luontoisetuutta vastaan. Keskusteltiin tästä mittarista. Keskustelussa 

nousi esiin, että mittari ei kerro todellisuutta, tuntuu tilastojen kaunistelulta. Lähtökohtana tulisi olla 

se, että työllinen tulisi ansiotyöllään toimeen. 

 

Työsuhteen naamiointi muuksi kuin työsuhteeksi. Työsopimus voidaan ”naamioida” toimeksiannoksi 

ilman työsuhdetta. Toimeksiannoissa työntekijät ovat lain silmissä yrittäjiä, jolloin heillä ei ole 

oikeutta sairaus- ja työttömyysturvaan eikä työsuhdeturvaan mm. vakuutukset, lomakorvaukset, 

eläke, työterveyshuolto, työvälinekulut. Toimeksiantoja esiintyy erityisesti digitaalisessa 

alustataloudessa. 

 

Aktiivimallin vaikutukset työttömiin ja TE-toimistoihin –loppuraportti on julkaistu marraskuussa. 

Käytiin tästä läpi muutamia nostoja. Raatilaisten mielestä aktivointi on hyvä asia, mutta aktiivimallin 

mukainen leikkuri on lähtökohdiltaan pikemminkin rankaiseva kuin aktivoiva. Malli oli lisännyt 

raportin mukaan osallistumista TE-palvelujen lyhytkoulutuksiin. Myös raadin jäsenet ovat 

osallistuneet koulutuksiin. Keskusteltiin siitä, että koulutusten laatu on ollut hyvin vaihteleva. Vaikka 

aktiivimallista nyt päästäneen eroon, huolestuttaa raatilaisia se, mitä mallin tilalle tulee. Huolta 

herättää erityisesti se, että keskusteluissa esiin nousseet työttömyysturvan leikkurit vaikuttaisivat 

edelleen eniten pitkään työttömänä olleisiin henkilöihin. 

 

4. Työttömien teatteri  

Yksi raadin jäsenistä on osallistunut Työttömien teatteri -hankkeeseen. Hanketta toteuttaa Sirkus 

Supiainen yhteistyössä Joensuun kaupungin ja Siun Soten kanssa. Hanke on osa Joensuun KAKE 2.0 -

hanketta. Teatteritoimintaan voivat osallistua kaikki näyttelemisestä tai muista teatterin tehtävistä 

esim. lavastus, äänitekniikka, valaistus, kiinnostuneet työttömät henkilöt. Toimintaa toteutetaan  
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Sirkus Supiaisen Näyttämö-tiloissa, Pilkontie 7. Lisätietoa http://supiainen.com/tyottomien-teatteri 

Yhteyshenkilönä Rauli Katajavuori. 

 

5. Vuoden 2020 suunnittelua 
Työttömien neuvoja Taina Ben Daoud on tulossa vierailulle ensi vuoden puolella. Taina kertoo Pohjois-
Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö ry:n toiminnasta. Raati voi puolestaan kertoa 
omasta toiminnastaan Tainalle, niin hän voi tiedottaa raatitoiminnasta asiakkaitaan. 
 

Duuniagentti Katja Väänänen on luvannut esitellä seuraavassa tapaamisessa Luotsin toimintaa ja 

palveluja. 

 

Muita ensi vuoden aiheita voisivat olla mm. työttömän hyvinvointiin liittyvät asiat: mitä se raadin 

mielestä tarkoittaa ja kuinka hyvinvointia voi toteuttaa rajallisella budjetilla.  

 

Yksi vaikuttamistoiminnan teema voisi olla TE-palvelujen sisältöihin vaikuttaminen. Raadin jäsenillä 

on kokemusta mm. siitä, että TE-palvelujen kurssit, erilaiset työnhaun valmennukset, eivät ole aina 

tarkoituksenmukaisia ja usein niissä toistuvat samat asiat. Valmennuksissa tulisi raadin mukaan 

huomioida paremmin työttömien erilaiset tilanteet esim. pätkä- ja silpputyöläisten palvelutarve on 

toisen tyyppistä kuin pitkään työttömänä olleiden. Selvitetään voisiko ELY:n hankintaihmisiä tulla 

raatiin vieraaksi kertomaan hankintakriteereistä ja kuulemaan raatilaisten näkemyksiä ja toiveita. 

 

Radio-ohjelma. Kaikki raatilaiset ovat kiinnostuneita olemaan jollakin tavalla mukana radio-ohjelman 

toteuttamisessa. Aiheen halutaan olevan oma, ei muistiasioita. Aiheena jokin raatitoimintaan sopiva 

teema: työttömyys, työllistyminen, työttömän arki, työllisyyspalvelut, työnhaku. Muoto voisi olla 

esim. kirjemuoto; tärkeää suunnitella hyvin. Ohjelman teossa on useita näkökulmia mm. 

tiedottaminen, vaikuttaminen, tarinoiden esiin nostaminen. Sovittiin, että tavataan helmikuussa 

radio-ohjelman suunnittelun merkeissä, ja maaliskuussa otetaan Sarah mukaan suunnitteluun. 

 

Lisäksi vuoden 2020 muuta raatitoimintaa voidaan ideoida matkan varrella. 

 

6. Muut asiat 
Seuraava tapaaminen on 30.1.2020 klo 14-16 Kotileipurin Herkkupajassa. Tällöin vieraana Taina Ben 
Daoud ja Luotsin Katja Väänänen. Helmikuussa tavataan to 20.2. klo 14-16 radio-ohjelman 
suunnittelun merkeissä, paikkana Kotileipurin Herkkupaja. 

 
Muistion kirjasi Matleena Pekkanen  
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