MUISTIO
Nurmeksen työllisyyden asiakasraati
Ti 7.12.2021, klo 14–16, Närekartano
Osallistujat: 3 raatilaista paikan päällä ja yksi Teams etäyhteydellä lisäksi mukana olivat Mira Piiroinen P-K:n
Sosiaaliturvayhdistyksestä, Ritva Kurkinen Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestöstä ja
Aino Tertsunen Näre ry:ltä.
1. Kahviteltiin ja vaihdettiin kuulumisia.
2. Edellisen kerran muistio ja raatilaisten ajatuksia vaikuttamisesta.
Käyty läpi edellisen kerran muistio ja nostettu esille, mitkä asiat viimeksi puhututtivat. Keskusteltu
siitä mitä asioita ja miten raatilaiset haluaisivat viedä eteenpäin tai mihin vaikuttaa.
Keskusteltu muun muassa oppivelvollisuuden laajentamisesta ja siihen liittyvistä haasteista.
”Valma opintoihin ei enää pääse oppivelvollisuuden muutoksen takia. ”
Tarkistettu asia ja todettu asian olevan juuri tällä hetkellä näin. Valma opinnot mahdollistava
lakimuutos astuu voimaan vuonna 2022.
Raatilaisia puhutti työn teon kannattavuus.
”Polttoaineen hinnan nousun ja pitkien työmatkojen takia työssäkäynti ei kohta ole
kannattavaa”
”Työnteko ei ole kannattavaa, jos on ulosotossa velkoja. Jäljelle jää vain työn ilo.”
” Suojaosaa pitäisi korottaa, että työssäkäynti olisi kannattavaa ulosottovelkojen takia.
Suojaosan pitäisi olla vähintään 1000€ ”
”Jos palkasta jää 70€ rahaa käteen kuukaudessa, niin se ei houkuttele tekemään töitä”
Keskusteltu siitä, että tukityöllistämisestä ja siihen liittyvistä palveluista pitäisi tiedottaa yrittäjiä
paremmin.
” Yrittäjät ei tunne tarpeeksi hyvin tukityöllistämisen palveluita”
” Voisiko järjestää koulutuksia tai infoja työelämän edustajille ja yrittäjille”
”Nurmeksessa on käytetty nuorten kesätyö seteleitä ja se on ollut hyvä”
” Nuorten työllisyyteen pitää panostaa”
Keskusteltu te-palveluiden työvoimakoulutusten kannattavuudesta.
” Kannattaako lähteä palveluun jos saa 9€/päivä?” Tässä tarkennettu, että 9€ korvaus
maksetaan työttömyysetuuden lisäksi, silloin kun osallistuu työllistymistä edistävään
palveluun ja kyseessä on kulukorvaus. Tuotu esille, että paljon hyviä koulutuksia tarjolla,
joissa omaa osaamistaan voi kehittää tai suorittaa tutkinnon loppuun työvoimakoulutuksena.
Keskusteltu vaikuttamismahdollisuuksista ja käyty läpi mitä kuntalaisaloite ja kansalaisaloite
tarkoittavat. Kuntalaisaloitteen osalta käyty tarkemmin läpi palvelun toimivuutta ja tutustuttu
millaisia kuntalaisaloitteita Nurmeksessa on meneillään.
”Työttömille voisi olla Nurmeksessa alennetut hinnat liikuntapalveluihin”
Keskusteltu, että raatilaiset voisivat miettiä, millaisia kuntalaisaloitteita haluaisivat viedä eteenpäin
ja seuraavalla kerralla voimme yhdessä laatia kuntalaisaloitteen.
3. Asiakasvastaavamalli
Kerrottu raatilaisille SiunSoten työkyky -hankkeen terveiset ja esitelty asiakasvastaavamallin
toiminta-ajatusta.
”On ihmisiä, jotka tarvitsisivat asiakasvastaavaa”

”Ei ole väliä mitä organisaatiota asiakasvastaava edustaa”
”Täytyisi olla todella asiantunteva ja eri organisaatiot tunteva henkilö”
”Tekisi vain asiakasvastaavan työtä”
”Pitäisi olla todella moniammatillinen”
”Tähän ei kyllä soveltuisi mikään ihan vasta-alkaja”
”Varmasti olisi hyvä, jos pystyisi selventämään paremmin asioita”
”Olisin itsekin tarvinnut joskus”
”Asiakasvastaava nimike on hyvä”
4. Ajankohtaisia asioita (aluevaalit ja hankehaut)
Ritva Kurkinen kertonut tulevista aluevaaleista. Tammikuussa pidetään aluevaalit, joissa valitaan
valtuutetut hyvinvointialueen aluevaltuustoon. Aluevaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa alueen
asioissa. 14.12 saakka on mahdollista asettaa ehdokkaita. Alue vaalit ovat tärkeät vaalit ja erityisesti
syrjäalueiden asukkaiden tulisi äänestää aktiivisesti, että eri alueet tulisivat hyvin edustetuksi
valtuustoon.
Kerrottu meneillään olevista hankehauista. Nurmeksessa esimerkiksi Näre ry:llä on hankehakemus
vetämässä ja useammalla muullakin toimijalla. Närekartanon merkitys työllistäjänä ja
kohtaamispaikkana on todella suuri Nurmeksessa. Ritva Kurkinen nostanut esille, että Näre ry
maksaa palkkoja vuosittain n. puolen miljoonan edestä.
”Kohtaamisen merkitystä ei voi mitata rahassa”
”Kohtaamme paljon ihmisiä, jotka käyvät lähes päivittäin ja se voi olla päivän ainoa
kohtaaminen”

Seuraava raati kokoontuu ke 2.2.2022, klo 14-16. Paikkana on Närekartano.
Muistion kirjasivat Ritva ja Mira

