
 

   
 

MUISTIO 
Joensuun työllisyyden asiakasraati 
Ti 7.9.2021, klo 14-16, Kotileipurin Herkkupaja 
Osallistujat: 7 raatilaista ja lisäksi mukana olivat Mira Piiroinen ja Hilkka Pirhonen P-K:n 
Sosiaaliturvayhdistyksestä 
 

1. Siun soten Työkyky-hankkeen esittely 
 
Ulla Tiainen esitteli Siun soten Työkyky-hankkeen toimintaa. Ulla kertoi hankkeen toiminnasta ja 
tavoitteista. Mira Piiroinen PKsotulta työskentelee Siun Soten työkyky -hankkeessa järjestö ja 
osallisuus teemojen parissa. Työkyky-hankkeen yhtenä isona tavoitteena on asiakasosallisuuden 
vahvistaminen ja asiakasraatilaiset nähdään todella tärkeinä kumppaneina ja raatilaisilta kysyttiin 
halukkuutta yhteistyöhön tulevaisuudessa. Hankkeessa nähdään tärkeänä, että asiakkaat otetaan 
mukaan kertomaan toiveista ja tarpeista. Yhteistyö sai kannatusta raatilaisilta. 

o  Esille nousi kysymys, pitääkö olla jokin haaste työkyvystä, jotta voi osallistua. Vastaus oli, 
ettei tarvitse olla. 

Mira kertoi, että seuraavassa tapaamisessa käsitellään jo todennäköisesti työkyky -hankkeesta esiin 
nousevia teemoja.  

 
2. Kuulumiskierros ja ajankohtaisia asioita työllisyyskentällä 

 
Raatilaiset kertoivat syksyn kuulumisia ja samalla kahviteltiin.  
Hilkka kertoi muutamista ajankohtaisista asioista työllisyyskentällä: pohjoismainen työnhaun malli 
on tulossa vuonna 2022, TE-palvelut siirtyvät kunnille vuonna 2024 ja lisäksi nyt on suurta 
kiinnostusta osatyökykyisten henkilöiden palveluiden kehittämiseen. Työllisyyskentällä tapahtuu 
nyt paljon. 
 
Uusia raatilaisia toivotaan mukaan ja erityistesti nyt on suuri kiinnostus siihen, että osatyökykyiset 
henkilöt pääsevät mukaan palveluiden kehittämiseen. 
 
Raatilaisille esiteltiin raatitoimintaa esittelevä video. Raatilaiset nostivat esille, että hieman 
hitaampi tempo, toisenlainen musiikki sekä kauniit taustakuvat voisivat edesauttaa esittelyvideon 
viestin välittämistä. 
 
Sovittiin, että raatilaiset voivat halutessaan ottaa seuraavalla kerralla esim. tuttavan mukaan. 
Olemme nimittäin huomanneet, että henkilökohtainen kutsu (esim. ystävältä, 
työhönvalmentajalta) toimii parhaiten uusien raatilaisten mukaan kutsumisessa. 

 
3. Raatilaisilta kerättiin näkemyksiä siihen, mikä/mitkä asiat ovat auttaneet heitä eteenpäin omalla 

työllistymispolulla. Raatilaiset kirjasivat ylös merkityksellisiksi kokemiaan asioita: 
 

- Päihteettömyys  
o Yhteistyö ja asiakkuus päihdepalvelukeskuksella 

- Nepsy tutkimukset 
o ADHD diagnoosi 

- Lääkitys ja valmennus 
o Lisänneet toimeliaisuutta 

- Mahdollisuus tutkia omia ”miksi” kysymyksiä 
- Kuntouttava työtoiminta 

o Itseilmaisun kehitys 
- TE-palvelut 

o henkilökohtaiset tapaamiset, kuuntelu, ”otettiin ihmisenä” 



 

   
 

o TVP koulutus 
- Vertaistuki 

o Työttömät 
o Kokemusosaajat 

- Usko ja odotus tulevaisuuteen 
- Kärsivällisyys ja sinnikkyys 
- Että, on saanut itse asetettua päämäärän, johon pyrkii ja sitten alkanut etsiä mahdollisia tapoja 

päästä sinne joskus 
- Itseä kiinnostavasta ja innostavasta organisaatiosta itse kysyminen (=piilotyöpaikka) 
- Henkilökohtainen ohjaus livenä. (Esim. työllisyyden kuntakokeilun ohjaaja, ammattiliiton 

uraohjaajat 
- Palkkatuki/työllistämisen kuntalisä 
- Sellaisen ystävän neuvot, joka on itse ollut rekrytoimassa 
- Työnantajan/-tarjoajan tunteminen. En ole koskaan saanut työtä työhakemuksella. 
- Ilmaisen työn tekeminen (työkokeilu) 
- TE-toimiston järjestämät koulutukset 
- Työnantajien messut 
- Pääsy työvoimapoliittiseen koulutukseen myöhemmällä iällä. Sen jälkeen P-K-sotu, jonka asiakas 

olin vähän aikaa. P-K-sotusta ja sen työntekijästä oli hyötyä myös, että pääsin koulutukseen. 
Nuorena ollessani minulla oli työpaikka jo vähän yli 10-vuotiaasta lähtien perheyrityksessä. 

 
Seuraava raati kokoontuu ti 26.10, klo 14-16. Paikkana on kokoustila Helmi (Rantakatu 23, kellarikerros, 
käynti sisäpihan puolelta). 
 
Muistion kirjasivat Hilkka ja Mira  


