Asiakasosallisuus on

YHDESSÄ TEKEMISTÄ
Esimerkkejä ja ajatuksia työllisyyden
asiakasraati- ja kokemusosaajatoiminnasta

Asiakasosallisuus on yhdessä tekemistä

ASIAKASOSALLISUUS SYNTYY
YHDESSÄ TEKEMÄLLÄ

”Työttömyyttä
kokemattomien on
vaikea ymmärtää sitä,
kuinka monin tavoin
työttömyys vaikeuttaa
yhteiskunnallista
toimijuutta.”

Työllisyyshankkeidemme asiakkaat kokevat,
että päättäjät ja viranhaltijat eivät tiedä, millaista
työttömän ihmisen elämä on, eikä työttömiä
kuulla heitä koskevissa palveluissa. Tämä on herättänyt meitä yhdessä miettimään, toimimaan
ja löytämään kanavia työttömyyttä kokeneiden
ihmisten äänen kuulemiseksi ja eteenpäin välittämiseksi.
Yksi toimintamuoto on asiakasraati, joka on
ryhmässä tapahtuvaa kehittämis- ja vaikuttamistoimintaa. Yhdistyksemme käynnistämä Joensuun työllisyyden asiakasraatitoiminta täyttää
huhtikuussa 2021 viisi vuotta. Kerromme tässä
julkaisussa käytännön esimerkkejä raatitoiminnasta.
Uutena avauksena järjestimme syksyllä 2020
työllisyysteemaisen kokemusosaaja -pilottikoulutuksen. Vastavalmistuneet, työttömyydestä ja
työllisyyspalveluista kokemusta omaavat, kokemusosaajat aloittavat parhaillaan uudisraivaajan
työtään. Henkilökohtaisten tarinoidensa kautta
kokemusosaajat haluavat nostaa esiin asiakasnäkökulmaa työllisyyspalvelujen kehittämiseksi.

Toivomme, että julkaisun esimerkit herättävät keskustelua asiakkaan roolista palvelujen
suunnittelussa ja kehittämisessä sekä innostavat
toimimaan asiakasosallisuuden vahvistamiseksi.
Kuulemme mielellämme myös muiden työllisyystoimijoiden ääntä: kuinka teillä edistetään
asiakasosallisuutta? Opetellaan ja viedään asioita yhdessä eteenpäin!

”Jos työttömiä halutaan
mukaan palvelujen
kehittämiseen,
siihen pitää luoda
työttömiä mukaan
kutsuva ja koordinoiva
rakenne. Kasvokkainen
yhteiskehittäminen
voi avartaa näkökulmia
molemmin puolin.”

Asiakasosallisuus tarkoittaa palvelujen käyttäjien mukaan ottamista palvelujen
suunnitteluun. Asiakasosallisuus on osa sosiaalista osallisuutta, jolla toteutetaan, varmistetaan
ja lisätään asiakaslähtöisyyttä ja osallisuutta palvelujärjestelmässä ja asiakastyössä.
Asiakasosallisuus voidaan määritellä seuraavasti:
Asiakas osallistuu aktiivisesti palvelun suunnitteluun, järjestämiseen,
tuottamiseen, kehittämiseen, ja/tai arviointiin.
Leemann, L. & Hämäläinen, R.-M. (2015). Asiakasosallisuus. Sosiaalisen osallisuuden edistämisen
koordinaatiohanke (Sokra). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. www.thl.fi/sokra
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Työllisyyden asiakasraati
– vaikuttamista ja vertaistukea
Joensuun työllisyyden asiakasraati on kehittämis- ja vaikuttamisryhmä, jonka tarkoituksena
on tuottaa tietoa, kokemuksia ja mielipiteitä
työllistymiseen liittyvistä asioista. Raadissa on
mahdollisuus vaikuttaa, ehdottaa, pohtia, hämmästellä, antaa palautetta ja ideoida.
Raadin jäsenillä on omakohtaista kokemusta työttömyydestä elämän jossakin vaiheessa ja halua pohtia teemaa. Jokaisen osallistuminen ja mielipiteet nähdään tärkeinä.
Teemat ja asiat nousevat raatilaisilta itseltään
ja niitä käsitellään yhdessä.
Raatitoiminnan mahdollistajana mukana
on kaksi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen työntekijää: toinen puheenjohtajan ja
toinen sihteerin roolissa. Jokaisesta raatitapaamisesta kootaan muistio, joka raatilaisten
hyväksynnän jälkeen julkaistaan asiakasraadin
verkkosivuilla. Raati kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa.
Ihan ensimmäisen raatitapaamisen aiheena oli ”mikä työttömyydessä puhuttaa?” Tämä
nosti esiin jatkoteemoja. Toimintavuosiensa

aikana raati on mm. kommentoinut työllisyyspalveluja eri tahojen pyynnöstä, vieraillut
ja antanut lausunnon eduskuntaan, kutsunut
raatiin vieraita keskustelemaan asioista, tuottanut aineistoa väitöskirjaan, lähettänyt kirjeitä
päättäjille, nostanut työllisyysasioita medioihin
sekä toimittanut podcastin.

”Tarvitaan rakentavaa
keskustelukulttuuria.
Julkisuudessa
työttömistä puhutaan
tosi rumasti.”

Uutena asiana on käynnistymässä yhteistyö
Joensuun kaupungin työllisyyspalvelujen kanssa. Asiakasraadin edustajat toimivat kaupungin
työllisyyden monialaisen palvelualustan kehittäjäasiakasryhmässä.

”Asiakasraadissa on monta ulottuvuutta.
On vertaistukea, kun ollaan kaikki,
ainakin jossain elämämme vaiheessa,
oltu samankaltaisissa elämäntilanteissa.
Tärkeintä on kuitenkin se, että
olemme saaneet vaikuttaa asioihin.
Se on rohkaissut ja antanut itseluottamusta.”

pksotu.fi/asiakasraati
Ohjeita ja neuvoja asiakasraatitoiminnan perustamiseen, toiminnan käynnistämiseen
ja yleisiin käytänteisiin:
Kohti asiakasraatia – opas asiakasraadin suunnitteluun ja toteutukseen
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Miksi olen mukana asiakasraadissa?
Ymmärsin ja tiesin
enemmän kuin olin
ajatellutkaan tietäväni.
Olen kokemusasiantuntija,
asiantuntijuuttani tarvitaan.

Haluan vaikuttaa,
mutta politiikka
vaikuttamiskanavana
ei kiinnosta.

Ryhmä ennaltaehkäisee
mielen madaltumista
työttömyysjaksoissa tukien
jaksamista ja eteenpäin
katsomista.

KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ
ASIAKASRAATITOIMINNASTA
ELÄYTYVÄ TARINOINTI

Raadissa on mukava,
kannustava ja hyväksyvä
ilmapiiri. Jokainen
saa olla oma itsensä.

Raadissa
työttömyys ei
ole ikävä asia
vaan asia, josta
keskustellaan.

Tarinat ovat hyvä keino tuoda näkyväksi palvelunkäyttäjien kokemuksia.Tarinat sanoittavat
sitä, mitä palvelut tarkoittavat ihmisten arjessa.
Raatilaiset ovat kirjoittanet useaan otteeseen
kokemuksiaan palvelupoluilta.Tarinan avulla lukija voi eläytyä siihen, mitä asiakas kokee, tuntee, kuulee ja näkee.Tarinoita on nostettu esiin
mm. mediassa ja alueen työllisyystoimijoiden
verkostoissa.

ODOTAN SOITTOA
Jäin työttömäksi elokuussa ja tein asianmukaiset ilmoitukset työvoimatoimistoon. Mol.fi
-sivustolle tuli tieto, että minuun otetaan
yhteyttä kolmen kuukauden kuluttua. Sitäpä
sitten jäin odottamaan. Kun tasan kolme
kuukautta oli kulunut, odotin koko päivän
ja jopa seuraavankin puhelinsoittoa. Sitä ei
kuitenkaan kuulunut. Menin sitten tietokoneelle katsomaan oman sivuni tietoja. Siellä
lukikin, että seuraavan kerran otetaan taas
yhteyttä kolmen kuukauden kuluttua, hakija
jatkaa itsenäisesti työn etsimistä, tai jotain
sinne suuntaan siinä luki.
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Taas meni kolme kuukautta ja odotin soittoa tai kirjettä. Ei kuulunut. Tosin sivustolle tuli taas viestiä, että on sovittu minun
jatkavan työnhakua itsenäisesti. Olivat siellä sopineet kai keskenään. Sitten yllättäen
tuli puhelinsoitto huhtikuussa. Mikä yllätys!
Puhelu kesti noin viisi minuuttia. Virkailija
kyseli tilanteestani. Kerroin, että olen hakenut muutamiin paikkoihin töihin. Sovittiin,
että odottelen kutsua mahdolliseen haastatteluun (sitä ei koskaan tullut). Työvoimatoimistosta luvattiin soittaa taas kolmen
kuukauden kuluttua. Niinpä katselen mol.fi
-sivustolta, jos olisi avoimia paikkoja.

Asiakasosallisuus on yhdessä tekemistä
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KIRJEITÄ PÄÄTTÄJILLE
Syksyllä 2019 uuden hallituksen aloitettua
toimintansa asiakasraadissa kirjoitettiin kirjeitä
työministerille. Alkuperäiset kirjeet lähetettiin eduskuntaan kirjoittajien valinnan mukaan
joko omalla nimellä tai nimimerkein varustettuna. Kirjeistä laadittu kooste lähetettiin

Hyvä työministeri!
Kirjoittelen toiveitani työnhausta ja työllistymisestä Joensuussa. Olen 60-vuotias naishenkilö, jolla on monenlaista kokemusta työelämän eri aloilta. Olen elänyt
työllistymisen nousu- ja laskukaudet.
Kokemusta on monialaisesta työstä, ja
olin 70-luvun lopulla Ruotsissakin töissä muutaman vuoden. Tällä hetkellä olen
työtön, vaikkakin täysin työkykyinen ja
oppivainen.
Palkkatuen olen kokenut hyväksi työllistymismuodoksi. Olen ollut palkkatuella
töissä kolmeen otteeseen. Haaveenani olisi

OMA PODCAST
Savo-Karjalan kansanedustajille sekä julkaistiin
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen blogina ja Työttömien Keskusjärjestön #Tyottomat
-verkkojulkaisussa. Mikä parasta: yksi kansanedustajista luki asiakasraadin terveisiä omassa
puheenvuorossaan eduskunnan täysistunnossa.

työllistyä vielä muutamaksi vuodeksi ennen
kuin jään eläkkeelle. Kunnan velvoitetyöllistäminen on hyvä, puoli vuotta sain olla
”oikeasti” töissä ja jopa kokoaikaisesti.
Työkokeilua en koe tarpeelliseksi, vaikka
sitäkin tarjotaan. Ihan tarpeeksi on jo kokeilua töistä takanapäin.

Syksyllä 2019 asiakasraadissa syntyi orastava
ajatus tehdä työttömyyttä käsittelevä radio-ohjelma.Tuumasta toimeen päästiin koronavuonna kesällä 2020. Suunnittelutyöhön osallistui
koko raati. Toteutuksesta, käsikirjoituksesta
ja aineiston tallentamisesta vastasi neljä raati
laista. Editointia ryhmä opetteli ammattilaisen
johdolla.
Podcastin tavoitteena on nostaa työttömän
ääntä julkiseen keskusteluun ja lisätä ymmärrystä työttömiä kohtaan. Podcast on lähetetty

mm. työministerille, Savo-Karjalan kansanedustajille sekä Joensuun kaupungin päättäjille ja
Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden verkoston jäsenille.
Käytännössä podcastin tekeminen on tänä
päivänä helppoa. Digitaaliset tallentimet ovat
edullisia ja editointiohjelma on ilmainen.Tekniikan haltuunotto vaatii toki osaamista tai ainakin sen kehittämistä. Yhteistyömahdollisuuksia
voi tiedustella mm. media-alan oppilaitoksista.
Kuuntele podcast: www.pksotu.fi/podcast
(kesto noin 15 min.)

Toivon töitä meille ikääntyville, ettei tarvitsisi vain kotona odottaa eläkkeelle jäämistä. Itse olen aktiivisesti etsinyt töitä.
Olisi hyvä, jos palkkatukea lisättäisiin, niin
minullakin olisi vielä mahdollisuus työelämään.
Kiitos ja onnea!
Terveisin XXX

Koostekirje, johon on yhdistetty otteita kaikkien raatilaisten kirjeistä
Kirje työministerille
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Voiko työtön unelmoida?
– Naiset keskustelevat työttömyydestä
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Lisätietoa podcastin tekemisestä raadin blogikirjoituksesta
Tiedätkö miltä työttömyys tuntuu – näin syntyi raadin podcast
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KOMMENTOINNIT, LAUSUNNOT, KUNTALAISALOITE

MEDIAVAIKUTTAMINEN
Raati on antanut työttömän asemasta haastatteluja maakunnan lehtiin ja radioon sekä
tuottanut suullista ja kirjallista aineistoa, joista

raadissa mukana olevat työntekijät ovat kirjoittaneet mielipide- ja blogikirjoituksia valtakunnallisiin ja maakunnallisiin lehtiin ja blogeihin.

Asiakasraati on tehnyt yhteistyötä mm. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen, TE-palvelujen ja
Joensuun kaupungin työllisyysyksikön kanssa.
Raati on mm. antanut palautetta palveluista ja
ideoinut uusia palveluja, kommentoinut lakialoitteita lainvalmistelijoille sekä tehnyt kotikaupungissaan työttömien taloudellista asemaa
helpottavan kuntalaisaloitteen.

Syksyllä 2017 raadin edustajat vierailivat
eduskunnassa Työelämä- ja tasa-arvolautakunnan budjettikokouksessa antamassa lausuntoa
sekä kertomassa raatilaisten kokemuksia työllisyyspalveluista.

Työttömän ääntä kuunneltiin eduskunnassa
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KOKEMUSOSAAJAT
– työttömyyden ja
työllisyyspalvelujen
kokemukset osaamiseksi
Asiakasraatitoiminnan TOP 5
1. Vertaistuki: et ole yksin!
Ryhmästä saat henkistä tukea ja voimaa.
2. Ryhmässä saat lisätietoa työllisyysasioista.
3. Kokemusasiantuntijuutta tarvitaan
palvelujen kehittämiseksi.

”Kun työttömät otetaan mukaan
kehittämään palveluja, se ei auta
yksin työtöntä, vaan se auttaa koko
yhteiskuntaa. Kun saadaan sopivampia
palveluja, ihmiset voivat paremmin
ja säteilevät hyvinvointia ulospäin.”

4. Yhdessä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin.
5. Toiminta on antoisaa.
Syksyllä 2020 yhdistyksessämme käynnistyi
työllisyysteemainen kokemusosaaja -koulutus,
jonka esikuvana on ollut sote-alan kokemusasiantuntijakoulutus. Kokemusosaajat voivat
tuoda asiakkaan näkökulmaa työllisyyspalveluiden kehittämisryhmiin, kertoa työttömyyden
ilmentymistä seminaareissa tai koulutuksissa,
vaikuttaa eri medioiden kautta työttömyydestä muodostuvaan mielikuvaan tai toimia vertaistukena muille työttömille. Kokemusosaajille
maksetaan toiminnasta palkkio.
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Kokemusosaajakoulutus sisälsi seitsemän
kokoontumisker taa, joilla käsiteltiin kokemusosaajana toimimista, työllisyyden palvelujärjestelmää, oman tarinan kirjoittamista,
esiintymistaitoja sekä oman tarinan muokkaamista esitykseksi. Jokainen kokemusosaaja
esitti oman tarinansa toisille ja sai siitä vertaispalautetta.
Kokemusosaajan tärkein työkalu on oma
kokemustarina. Sen kirjoittaminen ja työstämi
nen on usein voimaannuttava ja identiteettiä

Asiakasosallisuus on yhdessä tekemistä
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vahvistava kokemus. Kirjalliseen muotoon saa
tettu tarina mahdollistaa sen analysoinnin ja
erilaisten tulkintojen tekemisen. Tätä kautta voi
oppia ymmär tämään paremmin omaa elämänpolkua ja omia valintoja. Analyyttinen tarkastelu auttaa myös siirtämään kokemuksia
yleiselle tasolle antaen valmiuksia kehittämisja vaikuttamistyöhön osallistumiseen.

Kokemusosaajan puheessa saa kuulua tunne. Tunteet ovat työkaluja, jotka sanoittavat
asiakkaana olemisen kokemuksia. Parhaimmillaan kokemus- ja asiantuntijatieto täydentävät
näin toisiaan.
Kokemusosaajaksi kasvaminen on prosessi, jossa oma tarina ja kokemustieto kypsyvät
ja kehittyvät hiljalleen. Tarina muuttuu ja elää
ajassa. Sen kulkua ja suuntaa voi myös tietoisesti muuttaa kohti uudenlaista tulevaisuutta.

Kuka on kokemusosaaja?
Kokemusosaaja on henkilö, jolla on kokemusosaajan koulutus sekä kokemusta
työttömyydestä ja työllisyyspalveluista. Kokemusosaaja on valmis kertomaan
omaa tarinaansa ja jakamaan kokemuksiaan erilaisissa koulutus-, kehittämis-,
tiedotus- ja vertaistukitilanteissa.

Kokemusosaajia tarvitaan
•
•
•
•
•
•
•

Palvelujen kehittämiseen, palautteen välittämiseen
Koulutustapahtumiin, seminaareihin puheenvuoroja pitämään
Vertaistueksi
Työpariksi asiakastilanteisiin
Ryhmien vetäjiksi, vierailijoiksi ryhmiin
Vaikuttamistyöhön
Työttömän äänen esiin tuomiseen mm. mediassa,
erilaisissa keskustelutilanteissa
• Mihin muuhun?
_________________________________________

www.pksotu.fi/kokemusosaajat
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KOKEMUSOSAAJIEN AJATUKSIA JA
TOIVEITA YHTEISTOIMINNALLE
Miksi haluamme tehdä yhteistyötä?

Miten haluamme tehdä yhteistyötä?

”Kun virkailijat ja päättäjät kohtaavat ja kuulevat palvelunkäyttäjiä, se hiljalleen muuttaa organisaation perusasennetta asiakasta kohtaan.
Yhteistyössä ihminen kohtaa ihmisen. Se voisi
avartaa näkökulmia molemmin puolin.”

”Aluksi olisi tärkeää järjestää tilaisuuksia, joihin
viranomaiset kutsuisivat työttömiä keskustelemaan omista toiveistaan, ongelmistaan ja haluistaan. Tästä voisi sitten syntyä pysyvä kanava,
jossa vietäisiin asioita yhdessä eteenpäin.”

”Meillä on kokemusta siitä, mikä toimii ja mikä
ei. Työtön haluaa olla aktiivinen, mutta näennäisaktivointi ei toimi. Pahimmillaan se lannistaa
ihmistä. Palveluiden pitäisi lähteä ihmisen, ei järjestelmän tarpeista.”

”Toivon, että voisimme antaa palautetta ja kertoa mihin kaipaamme muutosta.”

”Kohtaamisissa päättäjät saisivat tietoa niistä
tilanteista, jotka ovat kullakin asiakkaalla spesifejä, mutta silti tietyillä asiakasryhmillä toistuvia.”
”Haluan nostaa esiin asiakkaan inhimillisen
puolen, mikä palveluissa saatetaan syrjäyttää.
Asiakas on ihminen, ei vain asiakas, jolla on joku
ongelma. Siinä menetetään valtavasti ihmisten
voimavaroja ja potentiaalia, jos ihmisten annetaan syrjäytyä.”
”Yhdessä tekemällä voidaan oppia toinen toisiltamme.”

Haluatko tehdä yhteistyötä kokemusosaajien kanssa?
www.pksotu.fi/kokemusosaajat
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”Kokemusosaajana haluaisin olla viestin viejä ja
välittäjä, jonkinlainen ammattilaisen työpari virkailijan ja asiakkaan välillä.”
”Tässä voisi olla ihan uudenlaisia työmahdollisuuksia. Voisimme toimia vertaisohjaajina, tukena
ihmisten työllistymispoluilla. Kokemusosaajaan
työtön voi samaistua ja silloin kohtaaminen on
erilaista. Parhaimmillaan se kuulluksi tuleminen
vie ihmistä eteenpäin.”
”Yhteistyömahdollisuuksia olisi varmasti vaikka
kuinka paljon. Sitä varten täällä nyt ollaan, että
voidaan luoda yhdessä jotain ihan uutta.”

Asiakkaiden kuuleminen ja asiakasäänen
esiin saaminen on meille todella tärkeää. Järjestämme työllisyyspalvelujen asiakkaille heti
koronatilanteen helpottaessa palvelumuotoilutyöpajoja, joissa asiakkaat pääsevät itse
muotoilemaan palveluja. Tulevaisuuden haaveena on tuoda kokemusasiantuntijat osaksi
monialaista palvelualustaa. Heidän kanssaan
kehittäisimme mielellämme mm. vertaistuellisia palveluja.
Katja Kanninen, palvelukoordinaattori,
Joensuun kaupunki

Palveluita suunnitellaan ja toteutetaan asiakasta varten. Ilman asiakasnäkökulmaa kehittämisessä palvelut jäisivät torsoiksi ja vaille
niiltä kaivattua vaikuttavuutta. Asiakaspalaute
toteutetusta palvelusta ei yksinomaan riitä.
Asiakas pitää ottaa mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Parasta olisi, jos asiakkaat lähestyisivät
oma-aloitteisesti palvelujen järjestäjiä uusilla
palveluideoilla.
Riikka Vartiainen, työllisyyspäällikkö,
Joensuun kaupunki

Haluamme ymmärtää paremmin asiakasnäkökulmaa, saada arvokasta lisätietoa asiakkaiden kokemuksista, tarjota asiakkaillemme
vertaistukea sekä kehittää palvelujamme entistä asiakaslähtöisempään suuntaan. Muun
muassa näistä syistä olemme aloittaneet yhteistyön kokemusosaajien kanssa.
Työhönvalmentajat, YTYÄ! -hanke
Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi

Asiakasosallisuus on yhdessä tekemistä
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OSALLISUUS EDELLYTTÄÄ
ASENNEMUUTOSTA
Yhteiskunnassa tarvitaan nykyistä enemmän
yhdessä tekemistä. Se edellyttää osallisuutta
eikä pelkkä osallistumisen tarjoaminen riitä.
Valitettavan usein osallistuminen ja osallisuus
sekoittuvat ammattihenkilöidenkin puheissa
samoiksi käsitteiksi. Osallistuminen liittyy kansalaisten oikeuksiin olla mukana itseään koskevissa asioissa ja mahdollisuutta vastata eri asioista
koskeviin kyselyihin.
Osallisuus on kuitenkin tätä enemmän.
Osallisuus on kuulemisen, kuulluksi tulemisen
ja mukana olemisen tunnetta. Tässä julkaisussa
puhutaan asiakasosallisuudesta ja se määritellään käyttäjien mukaan ottamiseksi palvelujen
suunnitteluun.
Kokemus osallisuudesta lisää hyvinvointia,
turvallisuutta, uskoa tulevaisuuteen ja omiin
mahdollisuuksiin. Matalan osallisuuden kokemuksen on todettu taas liittyvän muun muassa
psyykkiseen kuormittuneisuuteen, yksinäisyyteen ja huonoksi koettuun työkykyyn.
Asiakasosallisuudesta hyötyy yksilön lisäksi
myös yhteiskunta, sillä osallisuuden kokemus
suuntaa yksilön toimijuutta. Yhteiskunnassa
kannattaa edistää tässä julkaisussa esille tuotuja olosuhteita ja toimintoja, joissa työelämän
ulkopuolella olevat voisivat vaikuttaa omaan
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elämäänsä, elinympäristöönsä sekä saavat
osaamisensa näkyväksi ja siten myös tunnustusta muilta ihmisiltä.
Osallisuus ylläpitää ja parantaa itsetuntoa
ja työkykyä, mutta samalla se antaa yhteiskunnalle tärkeää tietoa palvelujen kehittämiseen.
Yhteiskunnalla ei ole varaa heittää hukkaan
tätä asiantuntijuutta.
Julkaisussa kuvataan, miten osallisuutta
mahdollistavia rakenteita voidaan luoda. Toisaalta mitkään rakenteet ja menetelmät eivät
auta, jos palvelujen käyttäjien, ammattihenkilöiden ja päättäjien asenteet eivät muutu.
Ammattihenkilön asenne ja suhtautuminen
asiakkaaseen välittyy jokaisessa kohtaamisessa.
Osallisuus edellyttää vuorovaikutuksen
tasavertaisuutta, mielipiteen ilmaisua ja yhteistä päätöksentekoa. Osallisuus muodostuu
portaittain ja lähtee siitä, että asiakasta aidosti
kuunnellaan, hän voi ilmaista mielipiteitään, hänen näkemyksensä otetaan huomioon ja hän
voi olla aktiivinen toimija.
Osallisuudessa on siis kysymys asenteista ja
kohtaamisen taidoista.
Merja Mäkisalo-Ropponen
kansanedustaja (sd)

Esimerkkejä ja ajatuksia työllisyyden asiakasraati- ja kokemusosaajatoiminnasta

”Työttömyys on niin moninainen
ja viheliäinen kaveri, että
sitä ei tunne muut kuin
pitkäaikaisen työttömyyden
kokeneet. Tällaisella henkilöllä
on osaamista työllisyyspalveluiden
suunnitteluun ja kehittämiseen.”
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Työllisyyden asiakasraatitoiminta käynnistyi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen toimesta huhtikuussa 2016. 
Työllisyyden kokemusosaajatoimintaa on kehitetty yhdistyksen Tarmo-hankkeessa.

