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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



www.pksotu.fi

23 vuotta tukea järjestöjen 
työllistämistoiminnalle

➢ 1998 KATE-hanke
➢ Yhdistelmätuella työllistävien yhdistysten tukeminen tarjoamalla tukea mm. tuen 

hakemiseen ja maksutonta palkanlaskentaa

➢ 2000-2009 KATE II, KAJO, KAJO II -hankkeet
➢ Vuodesta 2003 alkaen hankkeen koordinoimat typo-hankkeiden ja ELY-keskuksen 

säännölliset verkostotapaamiset laajenivat, mukaan oppilaitokset, kehittämisyhtiöt
➢ 2010-2015 KAJO-keskus –hankkeet

➢ Työhönvalmentaja aloitti yhdistysten palkkatukityöntekijöiden valmentamisen kohti 
avoimia työmarkkinoita ja koulutusta

➢ Kuntakumppaneita vähitellen mukaan

➢ 2016-2018 KAJO-keskus-hanke
➢ Työhönvalmentajien määrä lisääntyi kolmeen ja hankkeeseen tuli mukaan myös 

työnetsintä, jota oli aiemmin kehitetty toisessa hankkeessa

➢ Järjestöt työllistivät hankkeen tuella n. 90 hlöä/kk palkkatuella
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➢ Polkuja yrityksiin-hankkeet 2005-2015
➢ Työnetsinnän ja yritysyhteistyön kehittäminen

➢ Työnetsijäringin käynnistyminen 2008

➢ KAIKU-hanke 2015-2018 (ESR)
➢ Työhönvalmennusta yhdistyksissä kuntouttavassa työtoiminnassa oleville sekä 

turvapaikanhakijoille

➢ KUMINA-toiminta 2017 alkaen Joensuussa
➢ Aluksi kehittämiskumppanuutena, 2019 alkaen ostopalveluna

➢ Sosiaaliohjauksen ja työhönvalmennuksen tarjoaminen yhdistyksissä 
kuntouttavassa työtoiminnassa oleville

➢ TARMO-hanke 2019-2021 (ESR)
➢ Laaja-alainen työllisyyshanke

• Työtä hakevien ihmisten työllistymisen tukeminen

• Yhdistysten työllistymistä tukevien roolien selkeyttäminen

• Työllistymistä tukevien palveluiden kehittäminen ja kokeilu  ja järjestöjen 
työllistymistä tukevan palvelutuotannon kehittäminen
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Ajankohtaista
➢ Tarmo-hankkeen loppumetrit menossa

➢ Kumina-hanke vuoden loppuun; jatkoa haetaan kuntouttavan 
työtoiminnan kehittämiseen yhdistyksissä

➢ KOITTO järjestötyöllistämisen tukipalvelu (Jns kaupungin ostopalvelu)

➢ Järjestöresurssi Siun soten työkyky-hankkeeseen 2021-2022

➢ Suunnittelussa:
➢Uusi Eu-kausi: rahoittajan toiveena järjestötyöllistämisen klusteri

➢Työllisyyspoliittinen avustus: nuoret, osatyökykyiset, maahanmuuttajat

➢Kuntayhteistyön laajennus: koordinaation tarve
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Järjestöklusteri?
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Palveleva kumppanuus!

➢Edellyttää aktiivista vuoropuhelua kunnan ja järjestöjen
sekä järjestöjen välillä

➢Resurssien vähäisyys luo kilpailua järjestöjen kesken

➢Kilpailu voi parantaa toimintoja, mutta myös heikentää
niitä: avoimuus ja tiedonkulku olennaista.

➢Koordinaatiolle selkeä tarve, mutta sen yhteinen sopiminen
edellyttää luottamusta ja dialogia!
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