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AIKUISOSISAALITYÖN ASIAKASRAATI  

 

Aika  torstai 13.12.18 klo 10.00 –12.00 

Paikka  Hannikaisenkadun sosiaaliasema 

 

Läsnä   puheenjohtaja Sami Markuksela sihteeri Johanna Masalin 

 viisi raatilaista (nimiä ei julkaista) 

vierailijana sosiaalityöntekijä Kati Kärkkäinen (puheenjohtajan varahenkilö) 

 

Kokouksen avaaminen 

Kokous avattu klo 10.05. Paikalla viisi raatilaista, puheenjohtaja ja sihteeri sekä puheenjohtajan 

varahenkilönä jatkossa toimiva sosiaalityöntekijä Kati Kärkkäinen, joka tutustui asiakasraadin toimin- 

taan. 
 

Asiakasraadin kannanoton esittely 

Asiakasraadin kannanoton esittely kaikille paikalla olleille. Kannanotto käsittelee aktiivimallin toteutu-

mista ja sen kehittämiskohtia. Puheenjohtaja on jakanut kananottoa eri medioihin.  

 

Sosiaalinen tekijä –blogi on julkaissut asiakasraadin tekstin 4.12.18 ja sen luettavissa seuraavan lin-

kin takaa: https://sosiaalinentekija.wordpress.com/2018/12/04/jyvaskylan-aikuissosiaalityon-asiakas-

raati-vaatii-tyottomia-on-kuunneltava-heita-itseaan-koskevien-lakien-valmistelussa/ 

 

Jyväskylän kaupungin tiedottaja on laittanut kannanoton saatekirjeineen muun muassa sosiaalipalve-

luiden eri tahoille ja perusturvalautakunnalle. Puheenjohtaja Sami Markuksela koettaa saada  

kannanoton vielä Keski-Suomalaisille kansanedustajille sekä ministeriöön. Aikuissosiaalityön Face-

book-sivuilla kannanotto on myös jo julkaistu. 
 

Katsaus asiakasraadin vuoteen 2018 

Jyväskylän kaupungin aikuissosiaalityön vuotta käytiin läpi diaesityksen kautta. Käytiin läpi eri tahoilta 

käyneet vierailija sekä teemat, joita raati on käsitellyt. 

 

Asiakasraadin tuleva kausi 2019 

Kaikki paikalla olevat viisi osallistujaa ovat halukkaita jatkamaan seuraavalle kaudelle asiakasraadin  

jäseninä. Puheenjohtaja ja sihteeri pohtivat yhdessä aikuissosiaalityön työntekijöiden kesken miten  

saataisiin raatiin mukaan lisää osallistujia. Ehdotettiin, että asiakasraati kysyisi mahdollisuutta osallis- 

tua Sirpakka-hankkeen järjestämille velkamessuille 24.1.19. Raatilaisilta tuli idea käydä esim. Huhta- 

suon kylätoimistolla esittelemässä toimintaansa. Nostettu esille Ihmisten ilmoille –hanke sekä Jyvälän  

toiminta, joista voisi löytyä kiinnostuneita henkilöitä. 

 

Asiakasraati on kiinnostunut tekemään myös ensi vuonna uutta kannanottoa esim. etuuksien nyky- 

tilanteesta sekä visioista ja näkökulmista sosiaaliturvan uudistamiseen liittyen. Pohditaan vielä kuka  

voisi olla vierailija asiaa pohjustamaan. 

 

Raatilaiset olivat kiinnostuneita Soten järjestämissuunnitelmasta sekä mahdollisesti sen kommentoi- 

misesta. Raati oli kiinnostunut siitä, että joku voisi vielä kertoa tarkemmin järjestämissuunnitelmasta,  

jotta se hahmottuisi paremmin.   

 

Otettiin esille Kotoisa-hanke, josta raadissa kävi vierailija kauden aikana. Pohdittiin, että voitaisiinko  
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hankkeen kautta perustetun raadin kanssa esimerkiksi käsitellä jotakin yhteistä aihetta. 

 

Muut asiat 

Sarana-asiat: valvontakoordinaattori Ansa Leinonen on tiedustellut, että olisiko Sarana-seminaariin 

innokkaita asiakasraadin jäseniä osallistujiksi. Ansan yhteystiedot annettu ja raatilaiset ottavat yh-

teyttä suoraan Ansaan 10.1.19 mennessä.  

 
Tietoturva-asiat: sovittiin raatilaisten kanssa turvapostin käytöstä, mikäli haluaa sähköpostia lähettää. 

Käytössä yhteisesti sovittu salasana. 

 

Kokouksen päättäminen. 

Virallinen kokouksen päättäminen ja yhteinen lounas. Asiakasraati jatkaa toimintaansa helmikuussa 

2019. 

 


