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Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:
1. Osallisuus

• ihmisten äänen kuunteleminen ja välittäminen eri tasoille

• osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen

2. Järjestöt

• toimintaedellytysten ja järjestöjen kansalaistoiminnan ja järjestöjen 

palvelutoiminnan edistäminen

• työllistämisen, viestinnän, monikulttuurisuuden tukeminen

• järjestöjen ja julkisen sektorin sekä yksityisen sektorin yhteistyön 

edistäminen

3. Yhteiskuntapolitiikka

• alueelliseen sosiaali- ja terveyspolitiikkaan vaikuttaminen

• muihin yhteiskuntapolitiikan lohkoihin vaikuttaminen

• alueellisen ja valtakunnallisen vuoropuhelu
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Osattomuus työstä

➢ Työllisyyden asiakasraati:

➢ Työttömien pelko työttömyyden jatkumisesta entistä pidempään ”Mistä minulle pitkään työttömänä olleelle 
töitä, kun pandemia lisää työttömyyttä? Kelpaanko enää mihinkään?”

➢ Pandemia on myös saanut ihmiset ymmärtämään työttömyyttä, että johtuukin olosuhteista ja voi sattua 
kelle vain. Moni myös koki, että nyt on hyvä aika opiskella ja iloitsi etäopintomahdollisuuksista. 

➢ Työhönvalmentajat:

➢ Etätyöskentelyn haasteet asiakkaille näkyivät myös pandemia aikana. Ihmiset, joilla ei ollut etätapaamisiin 
soveltuvia laitteita tai taitoja kärsivät eniten. Digiosattomuus korostuu pandemian aikana ja kaikilla ei tätä 
mahdollisuutta ole.

➢ Asiakastyön näkökulmasta pandemia näyttäytyi suuren osan asiakkaita kanssa motivaation laskuna 
työnhaun tai koulutukseen etenemisen suhteen: osa asiakkaista tuntui jäävän ”koronakuoppaan”.

➢ Tämä aika on ollut ns. helppoa aikaa jäädä syrjään. Ei ole tarvinnut niin aktiivisesti osallistua yhteiskunnan 
tarjoamiin esim. työllisyyspalveluihin
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Osattomuus työyhteisöstä

➢Monet työttömille sopivat toiminnat sulkeutuneet. Muun 
muassa työkokeiluja haastavaa järjestää, koska työpaikoilla on 
haluttu suojella työsuhteessa olevat ja siksi ns ylimääräisten 
ottamista rajoitettu.

➢Opiskelijoiden, harjoittelijoiden, osatyökykyisten, työkokeilua 
tarvitsevien tilanne hankala

➢Etätyökeskustelua käydään asiantuntijatyön ja keskiluokan 
ehdoilla
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Ikämiesten ajatuksia nuotiolla

- Monet ihmiset ovat jääneet yksin neljän seinän sisälle. Sosiaaliset kontaktit ovat 
kutistuneet minimiin ja yksinäisyys on lisääntynyt. Kukaan ei käy, eikä kaikilla ei ole 
edes ketään, jolle soittaa.
- Monet mielekkään tekemisen paikat ovat olleet kiinni. Jotkut ovat kaivanneet esim. 
tansseihin ja karaokeen, jotka ovat olleet tärkeä osa arkea.
- Palveluihin pääseminen on vaikeutunut. Kaikki on viety nettiin ja entistä kauemmas 
tavallisen ihmisen ulottuvilta. Sähköiset palvelut ja puhelut eivät koskaan korvaa 
kasvokkaista kontaktia ja kohtaamista.
- Ruoan hinta tuntuu nousseen. Ei ole varaa käyttää kotiintoimituspalveluita.
- Joidenkin tilanne ei ole muuttunut aiemmasta normaalista. He ovat joka tapauksessa 
muutenkin aina yksin ja korona-ajan yksinäisyyteen tottuminen on ollut helpompaa 
kuin niille, jotka eivät ole siihen aiemmin tottuneet.
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Maahanmuuttajien kokemuksia

➢ Arjen haasteiden tunnistaminen ja puheeksi ottaminen on vaikeutunut, sillä nämä asiat nousevat 
usein esiin luottamuksellisissa, kiireettömissä kohtaamisissa (esim. yhteisötilat, vertaisryhmät) jotka 
ovat koronan vuoksi olleet tauolla

➢ Palveluihin pääseminen on vaikeutunut erityisesti sellaisten maahan muuttaneiden keskuudessa, 
joilla on heikot digitaidot

➢ Lähiopetuksen ja vapaa-ajan ryhmien ollessa tauolla uusilla maahan muuttaneilla on ollut hyvin 
vähän kanavia saada omaa ääntä kuuluviin tai solmia sosiaalisia suhteita 

➢ Kotoutuminen on hidastunut, kun kontaktit suomen kielisiin on koronan aikana vähentynyt

➢ Suomen oppiminen on vaikeutunut, kun kurssit on toteutettu etänä eikä kieliharjoitteluja ole voitu 
toteuttaa 

➢ Koronaohjeet eivät ole tavoittaneet kaikkia ihmisiä: selkokieliset ohjeetkaan eivät välttämättä 
kulttuurisesti ymmärrettäviä
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Järjestökysely 03/2021, kommentteja koronasta
223 vastausta, 158 kertoi koronan vaikutuksista

➢ Alkuun rajoitti, kehitimme toimintaa esim. Etänä toimivaksi, kerhot jopa lasten leiri

➢ Koronapandemia on lisännyt yhdistyksemme tarjoaman toiminnan tarvetta, sillä erityisesti lapsiperheissä 
työttömyys, lomautukset ja pitkä eristyspätkä keväällä näkyi perheiden sosiaalisessa- ja taloudellisessa 
hyvinvoinnissa.

➢ Tukea tarvitsevien asiakkaiden määrä on lisääntynyt ja jo olemassa olevat asiakkaat ovat tarvinneet 
enemmän henkilökohtaista tukea. 

➢ Toiminta on pysähtynyt kokonaan kaikilta osin! Jäsenistöä on aktivoitu omaehtoiseen toimintaan.

➢ Yksinäisyys ja huonovointisuus on lisääntynyt.

➢ Katastrofaalinen aika. Yhdistys ja sen eteen tekemä työ valuu hukkaan. Yli 20 vuotta ja kaikki menee 
nopeasti nurin.

➢ Jäsenistön motivaatio toimia on vähentynyt.

➢ Yhteyttä jäsenistöön ei voinut pitää reaaliaikaisesti. Yhdistys kuolinkouristuksissaan kamppailee, koska 
digiosaaminen jäsenistöltä puuttuu

➢ Tulorahoitus koki kovan kolauksen, kun bingotoimintaa ei saatu keväällä startattua ja syksyllä piti laittaa 
bingo uudestaan tauolle.

➢ Saa nähdä vieläkö koronan jälkeen saadaan porukkaa liikkeelle
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