Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen
2.3.2022 Job Shadow Day – työnseurannan päivä

Suojelijan videotervehdys

Moi, olen sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen ja minulla on asiaa juuri sinulle.
Kohtaamiset voivat muuttaa ihmisen elämää ja maailmaa. Job Shadow Day on päivä
hyville kohtaamisille, kohtaamisille työnantajien ja työn seuraajien välillä.
Aito kohtaaminen alkaa meistä itsestämme. Varsinkin uudet kohtaamiset voivat olla
jännittäviä, jopa pelottavia, mutta samalla ne voivat luoda myös jotain ainutlaatuista.
Yhteisistä hetkistä voi syntyä jotain pysyvää, jotain joka kantaa pitkään ja jotain mikä
auttaa meitä saavuttamaan haaveitamme ja unelmiamme. Joskus ne voivat myös auttaa
meitä keksimään ja löytämään sen, mitä me elämältä haluamme.
Elämän yllätyksellisyys ja arvaamattomuus voi tuoda erityistarpeita työn hakijoille ja
työntekijöille. Toisinaan elämäntilanne, sairaus tai vamma vaikeuttaa työllistymistä. On
tärkeää mahdollistaa ja tukea osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jaksamista.
Kun työn sisältö ja työntekijän terveys ja toimintakyky sekä motivaatio kohtaavat,
saadaan paras mahdollinen lopputulos. Osatyökykyinen henkilö voi olla täysin
työkykyinen hänelle sopivassa työssä.
Hyvä työnantaja arvostaa työyhteisön moninaisuutta, on valmis muokkaamaan työtä ja
ennen kaikkea tarjoamaan mahdollisuuksia ennakkoluulottomasti. Työpaikat ovat
ihmisten rakentamia ja kyse on myös arvoista ja valinnoista.
Ennakkoluulottomuutta tarvitaan myös oman polun etsimisessä. Joskus niin sanottu oma
juttu voi löytyä yllättävästäkin paikasta ja siksi uusien asioiden kokeileminen kannattaa.
Se, että meillä on mahdollisuus luoda paikallista ja alueellista yhteistyötä erityisryhmien
työllistymisen tueksi ja mahdollistamiseksi on jotain erityistä. Yhdeksän vuoden aikana
Job Shadow Day on kehittynyt paikallisesta kokeilusta valtakunnalliseksi tapahtumaksi.
Parhaimmillaan tapahtumaan on osallistunut 225 työnantajaa, 280 työnseuraajaa ja
Euroopan tasolla yli 15 000 työnseuraajaa.
Hyvät ystävät
Ajatelkaapas, työelämän ulkopuolella olevista osatyökykyisistä arviolta 65 000 haluaisi
työskennellä ja arvioi myös olevansa työhön kykeneviä. Mikä potentiaali!
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On koko yhteiskunnan etu pyrkiä siihen, että myös nuorten tulevaisuudelle tarjotaan
parhaat mahdolliset eväät. Nuorten työttömyydestä seuraa helposti syrjäytymisen kierre,
jonka lasku on kallis. Nuoret tarvitsevat mahdollisuuksia. Sopiva työ on hyvä startti ja se
luo myös merkitystä elämään.
Työn seuraaminen sopii erityisesti nuorille, jotka miettivät opintopolkuaan kohti
työelämää. Luomalla mahdollisuuksia tulla kohdatuksi, luomme jotain ainutlaatuista,
mahdollisuuksia ja alkuja jollekin uudelle.
Hyvät ystävät
Se minkälaisten lasien kautta katsomme asioita vaikuttaa myös lopputulokseen. On aika
siirtää entistä enemmän painopistettä työkyvyttömyyden tarkastelusta olemassa olevan
työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen ja työllistymisen edistämiseen.
Uudet ja erilaiset työntekijät tuovat parhaimmillaan mukanaan myös uusia näkemyksiä ja
tuoretta kokemusta, mikä auttaa myös kokeneempia työkavereita ja työpaikkoja
uudistumaan ja uudistamaan työtään ja tekemistään.
Hyvät Ystävät,
Minulla onkin suuri ilo ja kunnia toimia tänä vuonna Job Shadow Day –tapahtuman
suojelijana. Tervetuloa mukaan ja ikimuistoista päivää teille kaikille!

