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AIKUISOSISAALITYÖN ASIAKASRAATI  

 

Aika  torstai 30.8.18 klo 10.00 –12.00 

 

Paikka  Asemaravintola 

 

Läsnä   puheenjohtaja Sami Markuksela sihteeri Johanna Masalin 

 viisi raatilaista (nimiä ei julkaista) 

 

Vierailijoina terveysaseman sosiaaliohjauskokeilun projektityöntekijät  

Marita Korhonen ja Miina-Maria Kivelä sekä Jyväskylän kaupungin  

kotoutumispalveluiden Kotoisa-hankkeesta projektityöntekijä Mervi Sirviö 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Asiakasraadin kokous avattu klo 10.02. Yksi raatilainen ilmoittanut poissaolostaan etukäteen. 

 

2. Sosiaaliohjaus terveysasemilla – kokeilun kuulumisia 

Projektityöntekijät Kivelä Miina-Maria ja Marita Korhonen esittäytyvät ja kertovat sosiaaliohjauskokei-

lusta terveysasemilla. Kokeilun tavoitteena on kehittää sosiaaliohjausta terveysasemilla ja vahvistaa 

julkisia sosiaalipalveluita. Kokeilu alkoi Jyväskylässä v. 2017 ja päättyy vuoden 2018 loppuun. Kokei-

lun alkuvaiheessa aikuissosiaalityöstä kolme sosiaaliohjaaja kävivät terveysasemilla antamassa neu-

vontaa ja ohjausta. Nyt kokeilun laajentumisen myötä maaliskuun 2018 alusta Marita Korhonen on 

siirtynyt projektityöntekijäksi ja järjestää neuvontaa kokeiluun kuuluvilla terveysasemilla. Tähän men-

nessä asiakkaita on ollut n. 100 henkilöä. 

 

Sosiaaliohjaus terveysasemilla on kevyttä ohjausta ja neuvontaa, eikä sisällä lainkaan viranomais-

työtä. Mikäli asiakas tarvitsee pitkäkestoisempaa tukea, ohjataan asiakasta aikuissosiaalityöhön tai 

muihin sopiviin palveluihin. Asiakkaat ohjautuvat nyt terveydenhuollon ammattilaisten ohjaamina sosi-

aaliohjaajalle terveysasemalla. Asiakastyötä kirjataan tietojärjestelmään niin, että dokumentointi nä-

kyy Kannassa myös asiakkaalle. 

 

Terveysasemilla on toivottu sosiaaliohjauksen kautta neuvontaa mm. taloudellisiin asioihin sekä 

etuuksiin liittyen. Huomattu myös, että potilaan ja asiakkaan oikeuksista tarvitaan tietoa. Raatilaiset 

nostivat esille näkökulman siitä, että terveysasemalle tullaan usein muun kuin sosiaalisen pulman 

vuoksi. Psyykkiset haasteet voivat jäädä vähälle huomiolle, eikä kiireisellä terveydenhuollon ammatti-

laisella välttämättä ole aikaa keskustella syvällisesti tilanteesta. Toivotaan, että olisi joku, jonka 

kanssa keskustalla laajemmin omasta elämäntilanteesta. 

 

Maritalle voi laittaa jälkikäteen palautetta, kehittämisehdotuksia tai kysymyksiä sähköpostilla:  

marita.h.korhonen@jkl.fi 

 
3. Te-toimiston vastine asiakasraadin kysymyksiin 

Aiemmin raatiin oli kutsuttuna palveluesimies Sirpa Lehto Te-toimistosta. Vierailun peruuntumisen 

myötä Lehdolle on välitetty raatilaisten kysymyksiä aktiivimallia koskien, joihin Lehto on nyt toimittanut 

vastineen. Vastauksessaan Lehto kertoo aktiivimalin olevan jo melko hyvin asiakkaiden tiedossa. 

Aktiivimalli on lisännyt kiinnostusta Te.toimiston palveluille, kursseille, kuntouttavaan työtoimintaan 

jne. Te-toimistossa on ollut suunnitelmana lisätä asiantuntijoita kaikille palvelulinjoille täyttämään tar-

vetta, mikä on tullut aktiivimallin myötä. Määräaikaishaastattelut tehdään edelleen 3 kk:n välein ja 
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haastattelujen perusteella tarjotaan toimia. Maksajat (Kela ja työttömyyskassat) ratkaisevat riittääkö 

asiakkaan aktiivisuus täyteen työttömyysturvaan tarkastelujakson aikana.  

 

Raadissa nousi keskusteluun kokemus siitä, että ihmiset ovat aktivoituneet etsimään kursseja ja osal-

listumaan enemmän TE-toimiston palveluihin, mutta onko kuitenkaan varsinaista työllistymistä tapah-

tunut, vaikka ihmiset ovat aktivoituneet etsimään arkeensa tekemään? Raatilaiset keskustelivat siitä, 

että aktiivisuuden kriteerien täyttymisestä tulee itse olla tarkkana. 

 

Lehdon vastineen perustella raadissa jäätiin miettimään sitä, että onko Te-toimiston kursseja ja tar-

jolla olevia palveluita kuitenkaan lisätty, vaikka Lehdonkin antamassa vastineessa on kerrottu kysyn-

nän lisääntyneen ja miten uusi TE-palveluiden resurssi on kohdennettu. 

 

4. Asiakasraatitoiminnan kehittäminen 

Kuluvalla kaudella raadissa on ollut aktiivisia jäseniä hyvin paikalla. Raadin kokemus kutsutuista vie-

railijoista on koettu hyväksi. Vierailijoiden kautta saadaan uusia näkökulmia ja uutta tietoa. Raatilais-

ten omana toiveena on tehdä vaikuttamistyötä ja esille nostoja mm. kannanottojen kautta. Pohdittiin 

yleisesti sitä, että kannanottoja tehtäessä täytyy vielä miettiä tarkemmin kanavia, mitä kautta niitä on 

tarkoitus julkaista – asiakohtainen pohdinta julkaisusta. Lisää mahdollisesta kannanotosta kohdassa 

5. muut asiat. 

 

Raatilaisia mietityttivät opiskeluun liittyvät asiat; opiskelupaikkoja on rajoitetusti, mutta onko valituilla 

opiskelijoilla todellinen tarve opiskelupaikalle. Työttömän tulee pohtia koulutuksen aloittamista tarkasti 

mm. opiskelujen rahoittamisen näkökulmasta. Te-toimisto myös seuraa opiskelujen etenemistä tar-

kasti. Opiskelun aloittaminen koettiin erityisen haastavaksi ja jopa pelottavaksi vaihtoehdoksi osatyö-

kykyisen näkökulmasta; onnistuuko opiskelu määrätyssä tahdissa ja miten käy taloudellisen tilanteen, 

jos opiskelu ei suju suunnitellusti? Oppisopimusasiat nostettiin esille ja vaihtoehto kiinnosti useampaa 

raatilaista siitä näkökulmasta, onko oppisopimus edes vaihtoehto siinä vaiheessa, kun työttömyys on 

pitkään jatkunut ja työsuhdehistoria pirstaleinen ja koulutukset ovat vanhentuneet. Koulutusasioita 

selvitellään ja voidaan ottaa raatiin aiheeksi myöhemmin, mikäli alustavien tietojen perusteella edel-

leen kiinnostaa.  

 

5. Muut asiat 

Jyväskylän kaupunki on osallistunut Hyvinvointikioski-hankkeeseen. Hyvinvointikioski järjestää työttö- 

mille tarkoitettuja teemapäiviä syksyn aikana. Aikuissosiaalityö on edustettuna 24.10.18, jolloin aikuis- 

sosiaalityöstä jalkautuvat klo 11-15 sosiaaliohjaaja, sosiaalityöntekijä ja asumisneuvoja Mataraan tee- 

mapäivään ”Aikuissosiaalityö tutuksi”. 

 

Raatilaisista osa on ollut mukaan myös aikuissosiaalityön yhteiskehittämisryhmässä, jossa on nous-

sut ajatus tehdä uusi kannanotto aktiivimalliin liittyen. Raadissa pohdittiin sitä, että tarvitaan enemmän 

”kannustimia ja vähemmän raippaa”. Sovittiin, että raatilaiset tapaavat syyskuussa ja valmistellaan 

kannanottoa. Kutsu ajankohdasta erikseen. 

 

Tämän kertaisessa raadissa on ollut ns. kuunteluoppilaana ja vierailijana Mervi Sirviö, Jyväskylän 

kaupungin Kotoisa-hankkeen projektityöntekijä. Sirviön tarkoituksena on ollut tulla kuuntelemaan ai-

kuissosiaalityön asiakasraatitoimintaan ja ideoimaan Kotoutumispalveluissa lokakuussa alkavaa 

omaa raatia. Raati on tarkoitettu pakolaistaustaisille kuntalaisille, jotka ovat kotoutumisen palveluissa 

mukana, tarkoitus on kehittää kotoutumiseen liittyviä palveluita. Aloitettava raatitoiminta toteutetaan 

suljettuna ryhmänä ja raatiin osallistuvilla on tulkin käyttöön mahdollisuus. 
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Aikuissosiaalityössä raatilaisten huomiona on, että raatitoiminnasta ei saa tulla kuluja raatiin osallistu-

misesta. Motivointi raatitoimintaa on alusta alkaen tärkeää, jotta ryhmä pysyy kiinteänä koko kauden. 

Raadissa nostettiin esille, että omien vahvuuksien ja taitojen hyödyntäminen ja arvostaminen. Voitai-

siinko kotoutumisraadin kautta jollain tavalla auttaa hälventämään ennakkoluuloja ja tuoda myös tie-

toa puolin ja toisin kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien välillä? Ehdotettiin myös raatien vierailuja 

toisissaan, kun kotoutumisraati ensin pääsee käyntiin. 

 

6. Kokouksen päättäminen 

Virallinen kokous päättäminen klo 11.49. 

 

 

 


