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TIIVISTELMÄ 

Kysely lähetettiin tammikuussa 2021 sote-järjestöihin, joihin STEA oli myöntänyt 144 

Paikka auki -rahoitusta työntekijän palkkaamiseen vuodelle 2019. Saimme 82 vastausta. 

Vastausprosentti 57 on hyvä. 

 

Järjestöt, joista vastauksia saatiin, toimivat useimmiten Etelä- tai Länsi-Suomessa tai 

valtakunnallisesti, ja yli puolessa niistä työskenteli enintään kymmenen henkeä. Lähes 

puolet vastaajista toimi sekä esimiehenä että mentorina Paikka auki -työntekijälle, 

kolmasosa esimiehinä ja loput mentoreina tai muussa asemassa. 

 

Koronapandemian takia töitä oli tehty etänä vähintään osittain valtaosassa vastaajien 

työyhteisöistä. Työnantajat arvioivat työn sujuneen poikkeusoloissa neljällä viidestä 

työntekijästä hyvin, vaikka työtehtävät olivat muuttuneet kuudella kymmenestä. 

 

Vuoden 2019 rahoituksella työskennelleistä työntekijöistä nuoria oli 74 % ja osatyökykyisiä 

oli 39 %. Nuorten osatyökykyisten osuus oli 13 %. Vastaajien mukaan vain 10 %:iin 

työsuhteista oli liitetty oppisopimuskoulutus. Puolet työsuhteista kesti vuoden, ja 

neljäsosa oli lyhyempiä tai pidempiä. Seitsemässä järjestössä kymmenestä työskenteli 

yksi Paikka auki -työntekijä ja vain yksittäisissä järjestöissä oli useampi kuin kaksi Paikka 

auki -työntekijää.  

 

87 % työnantajista oli tyytyväisiä Paikka auki -työntekijöiden työhön ja 96 % koki, että 

työntekijän työllä oli merkitystä heidän järjestölleen. Kolme työnantajaa neljästä 

suosittelisikin Paikka auki -työntekijää vastaaviin tai vaativampiin tehtäviin toiselle 

työnantajalle. Nämä tulokset ovat samaa, erinomaista tasoa kuin edellisessä 

työnantajakyselyssä.  

 

Jos Paikka auki -työsuhteissa oli ollut haasteita, useimmiten ne liittyivät rekrytointiin, 

työnkuvaan, perehdytykseen tai ohjaukseen. Muita kuvailtuja haasteita olivat esimerkiksi 

työntekijän kuormittava elämäntilanne, muutokset työyhteisössä tai esimiesten 

vaihdokset. 

 

Työnantajajärjestöjen edustajien mukaan jopa 67 % vuoden 2019 rahoituksella 

työskennelleistä Paikka auki -työntekijöistä oli löytänyt jatkopolun töiden tai opintojen 

parista. Heistä seitsemän kymmenestä oli töissä ja kolme kymmenestä opiskelemassa. 

Sen lisäksi noin viidennes työntekijöistä haki töitä tai opiskelemaan. 8 % suuntautui 

työnantajien tiedon mukaan muille jatkopoluille kuten kuntoutukseen tai 

sosiaalipalveluiden pariin. 

 

Neljä vastaajaa viidestä tunsi Paikka auki -ohjelman koordinaatiotiimin ja työnantajat 

kokivat yhteistyön sen kanssa entistä hyödyllisempänä. Vastauksista käy ilmi, että hyvin 

toimivan ohjelman toivotaan jatkuvan. 
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Kyselyn toteutus 

Kysely lähetettiin 13.1.2021 sote-järjestöihin, joihin STEA oli myöntänyt 144 Paikka auki -

rahoitusta työntekijän palkkaamiseen vuodelle 2019. Saimme 82 vastausta 15.2. 

mennessä. Vastausprosentti 57 on hyvä, joskin matalampi kuin edellisessä, vuoden 2018 

rahoituksella toteutettuja työsuhteita koskeneessa, työnantajien jatkokyselyssä, jossa se 

oli 78.  

Vastaajien taustatiedot 

Kysely lähetettiin uusille, vuonna 2019 Paikka auki -avustusta saaneille 

työnantajajärjestöille, joihin tällä rahoituksella oli palkattu yksi tai useampi Paikka auki -

työntekijä. Kyselyyn vastaaja vastasi näiden Paikka auki -työtekijöiden tietoja koskien ja 

koosti vastaukset tarvittaessa heiltä, jotka tunsivat Paikka auki -työntekijän tilanteen 

parhaiten. Kysely ei koskenut jatkorahoitusta vuodelle 2019 rahoitusta saaneita, kuten 

oppisopimusrahoitusta saaneita. 

 

Vastaajien edustamien järjestöjen pääasiallinen toiminta-alue oli useimmiten Etelä- tai 

Länsi-Suomi. Noin neljäsosa järjestöistä toimi valtakunnallisesti ja kymmenesosa 

järjestöistä toimi joko Itä- tai Pohjois-Suomessa. Vähiten edustettuja järjestöjä oli Keski-

Suomessa; niitä oli vain kolme. (Kuva 1.) 

 

 

 

Kuva 1. Työnantajajärjestöjen pääasialliset toiminta-alueet (n=81). 
 

Valtaosa (77 %) vastaajien järjestöistä on alle 20 hengen työyhteisöjä. Kolmanneksessa 

järjestöjä oli enintään vain viisi työntekijää, ja vain kymmenesosassa järjestöjä työskenteli 

enemmän kuin 50 työntekijää. (Kuva 2.) 
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Kuva 2. Työnantajajärjestöjen koko esitettynä vuoden 2019 alun työntekijämäärien 
prosenttiosuuksina (n=81). 
 

Useimmat (44 %) kyselyn vastaajista toimivat sekä vuoden 2019 rahoituksella palkattujen 

Paikka auki -työntekijöiden esihenkilönä että mentorina. Kolmasosa vastaajista toimi 

työntekijän esihenkilönä, 14 % työntekijän mentorina ja noin kymmenesosan suhde 

työntekijään oli jokin muu. (Kuva 3.)  

 

 

 

Kuva 3. Vastaajan asema suhteessa vuoden 2019 rahoituksella palkattuun Paikka auki -
työntekijään (n=81). 
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Ajankohtainen lisäkysymys 

Lisäsimme tähän työnantajien kyselyyn ajankohtaisen, työskentelyä koronapandemiasta 

johtuvien poikkeusolojen aikana kartoittavan kysymyksen, kuten olimme tehneet myös 

vuoden 2020 työntekijäkyselyissä. Lähes kaikki (98 %) kyselyyn vastanneet vastasivat 

kysymykseen, miten poikkeusolot olivat vaikuttaneet työskentelyyn. Viidesosa vastaajista 

kertoi, että Paikka auki -työntekijän työ oli päättynyt ennen poikkeusolojen alkua tai oli 

silloin aivan loppupuolella niin, ettei poikkeusolot vaikuttaneet työskentelyyn merkittävästi. 

Muut 60 vastaajaa (80 %) kuvailivat poikkeusolojen vaikutusta työskentelypaikkaan, 

työmäärään, työtehtävien laatuun ja työn sujumiseen, ja näitä vastauksia kuvataan alla 

tarkemmin.  

 

Useimmat (85 %) vastaajista kertoivat sekä Paikka auki -työntekijän että työyhteisönsä 

työn tekemisen paikasta vastauksissaan. Heistä etänä työskenteli useampi kuin kuusi 

kymmenestä ja noin kolmannes työskenteli osittain etänä ja osittain työpaikalla. Vain 

kolme kertoi työskentelyn jatkuneen säännöllisesti lähityönä. (Kuva 4.) 

 

 

 

Kuva 4. Työnteon tapa poikkeusoloissa (n=51). 

 

Työn määrästä kertoi kuusi vastaajaa. Heistä neljällä työn määrä oli kasvanut, osittain 

muuttuneisiin olosuhteisiin sopivien työtapojen kehittämisen tarpeen takia. Yksi vastaaja 

kertoi työmäärän pysyneen ennallaan ja toinen kertoi, että Paikka auki -työntekijän 

työmäärä oli vähentynyt. Kaksi Paikka auki -työntekijää oli jouduttu lomauttamaan. Sen 

lisäksi muutamassa muussa vastauksessa kerrottiin työyhteisössä tapahtuneista 

lomautuksista, jotka eivät kuitenkaan koskeneet Paikka auki -työntekijää. Kolmen Paikka 

auki -työntekijän rekrytointia tai työn aloittamista oli lykätty pandemiasta johtuvien 

poikkeusolojen takia. 
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Työtehtäviä kuvaili vastauksissaan hieman yli puolet vastaajista. Heidän mukaansa, 

kuudella kymmenestä Paikka auki -työntekijästä työtehtävät olivat muuttuneet 

poikkeusolojen aikana. Paikka auki -työntekijän työn sujumiseen otti kantaa vastaajista 

noin 60 % ja heistä 80 % kertoi töiden sujuneen hyvin. 20 % kertoi lähinnä koetuista 

haasteista. (Kuva 5.)  

 

 

 

Kuva 5. Työtehtävien sisältö (vas. kaavio, n=33) ja työn sujuminen (oik. kaavio, n=35) 
poikkeusoloissa. 
 
Työ vaikuttaa kyselyvastausten perusteella sujuneen yllättävänkin hyvin poikkeusoloissa. 

Niitä kuvauksia, joissa kerrottiin lähinnä hankaluuksista, oli vain seitsemän. Yhdessä 

työyhteisössä kaikki työntekijät, mukaan lukien Paikka auki -työntekijät, oli lomautettu noin 

kahdeksi kuukaudeksi, ja asiakastyön alettua uudelleen huoli asiakkaiden ja työntekijöiden 

terveydestä sekä epäselvyys toimintatavoissa ohjeistuksen muuttuessa olivat 

ahdistaneet. Muiden vastaajien haasteet johtuivat etätyöstä. 

Paikka auki -työsuhteet 

Vuoden 2019 Paikka auki -avustuksella palkattujen työntekijöiden määrä 
 
Järjestötyönantajia pyydettiin kertomaan, kuinka monta Paikka auki -työntekijää heillä oli 

ollut palkattuna vuonna 2019 saadun Paikka auki -rahoituksen avulla. Useimmissa 

järjestöissä työskenteli yksi Paikka auki -työntekijä vuoden 2019 rahoituksella, noin 

neljänneksessä vastanneiden järjestöistä kaksi Paikka auki -työntekijää ja vain kolmessa 

järjestössä Paikka auki -työntekijöitä oli ollut kolme tai enemmän. (Kuva 6.) 
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Kuva 6. Vuoden 2019 rahoituksella vastaajien (n=82) järjestössä työskennelleiden Paikka 
auki -työntekijöiden lukumäärät. 
 

Kyselyyn saadut 82 vastausta kertoo kaikkiaan 112 Paikka auki -työsuhteesta (kuva 6). 

Niissä järjestöissä, joissa oli useampi Paikka auki -työntekijä, oli osassa tapauksia palkattu 

rahoituksella useampi osatyöaikaa tekevä tai ennenaikaisesti päättyneiden työsuhteiden 

tilalle oli aloitettu uusi.  

 

Huomattavaa on, että työantajakyselyssä kaikki vastaajat eivät vastanneet kaikkiin 

kysymyksiin tai kertoneet kaikista työntekijöistään jokaisessa vastauksessa, ja siksi n-

luvut vaihtelevat eri kysymysten vastausten kohdalla. Lisäksi virhemahdollisuuksia 

vastauksissa tuo se, että vastaaja on voinut epähuomiossa vastata kysymykseen myös 

toisen vuoden rahoituksella palkattua Paikka auki -työntekijää koskien. 

 

Paikka auki -työntekijän asema työsuhteen alussa 
 
Työnantajat kertoivat, että työsuhteen alussa olevista Paikka auki -työntekijöistä 74 % oli 

nuoria, vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia. 13 % nuorista oli myös osatyökykyisiä. 

30-vuotiaita tai sitä vanhempia osatyökykyisiä Paikka auki -työntekijöistä oli 26 %. 

Yhteensä osatyökykyisiä vuoden 2019 rahoituksella palkatuista Paikka auki -työntekijöistä 

oli 39 %. Nämä osuudet ovat pysyneet samankaltaisina vuoden 2018 rahoituksella 

palkattujen työntekijöiden osuuksiin verrattuna. (Kuva 7.) 
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Kuva 7. Paikka auki -työntekijän asema työsuhteen alussa. 
 

Työsuhteeseen liitetyt oppisopimuskoulutukset 
 

Vastaajat kertoivat, että vuoden 2019 rahoituksella aloitettuihin työsuhteisiin oli liitetty 

yhteensä yhdeksän oppisopimuskoulutusta. Vastaajien mukaan 90 %:iin työsuhteista ei 

ollut liitetty oppisopimuskoulutusta. Oppisopimusten osuus on nyt pienempi kuin 

edellisessä työantajien kyselyssä kerrottu, vuoden 2018 Paikka auki -rahoituksella 

palkattujen työntekijöiden oppisopimusten osuus, joka oli noin 15 %. 

 

Niiltä kahdeksalta työnantajalta, joilla oli oppisopimuskoulutus yhdistetty Paikka auki -

työsuhteeseen, kysyttiin, miten oppisopimuskoulutukset etenivät ja niissä mahdollisesti 

tapahtuneista muutoksista sekä työnantajien kokemuksista oppisopimuskoulutuksista. 

Neljä vastaajaa kertoi oppisopimuskoulutuksen etenevän suunnitelmien mukaan, joskin 

yksi heistä kertoi olleen haasteita löytää koronavuonna tehtäviä, jotka tukevat opintoja. 

Yksi vastaaja perusteli hyviä kokemuksiaan erittäin hyvällä, toimivalla yhteistyöllä 

oppilaitoksen kanssa ja toinen kertoi oppisopimuskoulutuksen olevan paras vaihtoehto 

heidän yhdistykselleen heidän kohderyhmänsä takia. 

 

Muissa oppisopimuskoulutuksissa oli ollut muutoksia. Kaksi oppisopimuskoulutusta oli 

keskeytynyt työsuhteen keskeytymiseen ja yksi koulutus sekä työsuhde oli jo päättynyt. 

Kahta oppisopimuskoulutukseen liittyvää työsuhdetta oli pidennetty, jotta valmistuminen 

koulutuksesta oli mahdollista. 
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Paikka auki -työsuhteiden pituus 
 
Vastaajia pyydettiin kertomaan vuoden 2019 rahoituksella muodostettujen Paikka auki -

työsuhteiden pituudesta, työsuhteiden mahdollisesta ennenaikaisesta päättymisestä sekä 

päättymiseen johtaneista syistä. Vastausten perusteella hieman yli puolet työsuhteista oli 

noin vuoden mittaisia. Vastaavasti yli tai alle vuoden mittaisia työsuhteista oli vajaa 

neljännes. (Kuva 8.) Vuoden pituisten työsuhteiden osuus on hieman pienentynyt vuoden 

2018 Paikka auki -rahoituksella solmittuihin työsuhteisiin verrattuna ja muun pituisten 

työsuhteiden osuudet hieman kasvaneet. 

 

 

 

Kuva 8. Vuoden 2018 (128 järjestöä) ja vuoden 2019 (81 vastaajaa, 108 työntekijää) Paikka 
auki -rahoituksella palkattujen työntekijöiden työsuhteiden pituudet.  
 

Vuoden 2019 rahoituksella 26 työsuhdetta kesti yli vuoden. Useimmiten syynä oli 

työsuhteeseen liitetty oppisopimuskoulutus (38 %) tai lyhennetyn työajan tekeminen (33 

%), jolloin rahoitus riitti pidempään työsuhteeseen.  

 

Vastaajat kertoivat 22 työsuhteen kestäneen alle vuoden. Noin neljännes niistä oli jäänyt 

suunniteltua lyhyemmäksi, koska Paikka auki -työntekijä työllistyi muualle. Osa 

työsuhteista (14 %) keskeytyi, koska työntekijä lähti opiskelemaan. Työantajat olivat usein 

hyödyntäneet mahdollisuuden solmia uusi työsuhde jäljellä olevalla Paikka auki -

rahoituksella, ja 45 % vuotta lyhyemmistä työsuhteista selittyikin näillä uusilla työsuhteilla. 

 

Ennen sovittua tai suunniteltua ajankohtaa päättyneet työsuhteet oli useimmiten päätetty 

yhteisymmärryksessä. Vain yksi vastaaja kertoi työsuhteen puretun koeajalla työnantajan 

aloitteesta. Useimmat työsuhteet päätettiin, koska työntekijä oli löytänyt työpaikan 

muualta (43 %) tai saanut opiskelupaikan (29 %). Kahdeksan työsuhdetta päätettiin 

työntekijän henkilökohtaisten syiden takia.  
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Paikka auki -työntekijöiden työaika 
 

Lähes 70 % vuoden 2019 rahoituksella palkatuista Paikka auki -työntekijöistä työskenteli 

järjestöissä kokopäiväisesti. Runsas neljäsosa työskenteli osa-aikaisesti. (Kuva 9.) Täyttä 

työaikaa tekevien osuus on hieman pienentynyt vuoden 2018 rahoituksella 

työskennelleisiin verrattuna.  Edellisessä kyselyssä sen kerrottiin olevan 78 %.  

 

 

 

Kuva 9. Paikka auki -työntekijöiden (n=109) työaika. Jokin muu -osuus kuvaa työntekijää, 
jonka työajaksi oli sovittu 60 tuntia kuukaudessa. 

 
Paikka auki -työsuhteissa on mahdollisuus räätälöidä työaikaa työntekijän voinnin ja 

tilanteen mukaan, ja sitä mahdollisuutta oli hyödynnetty. Kahdella kolmasosalla osa-

aikaisesti työskentelevistä työaika oli 75–80 % normaalista, neljäsosalla 50–60 % 

normaalista ja vajaalla kymmenesosalla työaika oli lyhyempi kuin 50 %. Lisäksi yhden 

työntekijän työajaksi oli sovittu 60 tuntia kuukaudessa. Työajan pituuden muutoksia 

työsuhteen aikana oli ollut kuudella työntekijällä. Heistä kahdella oli työaikaa lyhennetty 

täydestä 60:een tai 80:een prosenttiin. Neljällä työntekijällä puolestaan työaikaa 

pidennettiin ajan kuluessa 70–100 %:iin. 

Työnantajien kokemukset Paikka auki -työsuhteista 

Paikka auki -työnantajilta kysyttiin heidän tyytyväisyydestään Paikka auki -työntekijöiden 

työhön ja tehdyn työn merkityksestä heidän edustamalleen järjestölle. Pyysimme myös 

kertomaan työsuhteisiin liittyneistä haasteista.  
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Työnantajien tyytyväisyys Paikka auki -työntekijöiden työhön 
 

Työnantajien kokemukset Paikka auki -työntekijöistä ovat pääsääntöisesti myönteisiä. 

Tämän kyselyn vastaajista 87 % oli vähintään melko tyytyväisiä Paikka auki -työntekijänsä 

työskentelyyn ja yli puolet vastaajista oli erittäin tyytyväisiä. Tulokset ovat samankaltaisia 

kuin järjestötyönantajien kokemukset vuoden 2018 rahoituksella työskennelleistä Paikka 

auki -työntekijöiden työstä. (Kuva 10.) 

 

 

 
Kuva 10. Järjestötyönantajien tyytyväisyys vuoden 2018 ja 2019 rahoituksilla 
työskennelleiden Paikka auki -työntekijöiden työhön. Vastauksissa on arvioitu 185 (2018 
rahoitus) ja 109 (2019 rahoitus) Paikka auki -työntekijän työskentelyä. 
 

Vastauksissa otettiin kantaa 109 Paikka auki -työsuhteeseen ja vain kuuteen 

työsuhteeseen vastaaja oli ollut melko tyytymätön. Ainoastaan yhteen työsuhteeseen 

vastaaja kertoi olevansa hyvin tyytymätön. Tyytymättömyyden syinä oli työntekijän 

soveltumattomuus työtehtävään, runsas ohjauksen tarve sekä motivaation tai 

työelämätaitojen puute.   

 

Runsaan tyytyväisyyden syinä kerrottiin työntekijän oma innostus ja aktiivisuus, oma-

aloitteisuus, tunnollisuus, luotettavuus, hyvä sopeutuminen työyhteisöön sekä kyky tulla 

toimeen erilaisten asiakkaiden kanssa.  

 

”Paikka auki -avustuksella palkattu viestintä- ja toimistoassistentti otti tehtävänsä 

erinomaisen hienosti haltuun ja uudisti ja vahvisti yhdistyksemme viestintää, 

enemmän kuin osasimme alun perin edes odottaa. Työntekijän työsuhdetta on jatkettu 

PA-sopimuksen päätyttyä ja se jatkuu edelleen.” 

 

”Hyvin löytänyt paikkansa, toimii itsenäisesti ja ammattimaisesti, saanut 
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itseluottamusta lisää työkokemuksen takia.” 

 

”Kokemus oli erittäin positiivinen ja antoisa. Nuori oli erittäin aktiivinen ja innokas 

oppimaan uutta ja olemme saaneet häneltä valtavasti tuoreita ideoita toimintaan.” 

 

”Halusi oppia, pyysi apua ja otti sitä vastaan, itseohjautuva, oma-aloitteinen, 

tunnollinen ja luotettava.” 

 

Paikka auki -työntekijöiden tekemän työn merkitys järjestöjen toiminnalle 
 
Lähes kaikki vastaajat vastasivat myönteisesti, kun heiltä kysyttiin, onko Paikka auki -

työntekijöiden tekemällä työllä merkitystä heidän järjestönsä toiminnalle. 80 % vastaajista 

koki, että työllä oli ehdottomasti merkitystä ja jossain määrin merkitystä koki olleen 16 % 

vastaajista. Vain kolmen vastaajan mielestä tehdyllä työllä oli ollut hyvin vähän merkitystä 

ja yksi vastaaja kertoi, että merkitystä ei ollut lainkaan. Tulokset ovat hyvin samankaltaisia 

kuin ne, joissa työnantajat arvioivat vuoden 2018 rahoituksella työskennelleiden Paikka 

auki -työntekijöiden työn vaikutusta järjestönsä toimintaan. (Kuva 11.) 

 

 

 

Kuva 11. Paikka auki -työn merkitys työnantajajärjestön toiminnan kannalta.  

 

Avoimissa vastauksissa perusteltiin tehdyn työn arvokkuutta niin järjestön työn, 

työyhteisön kuin esimiehen saamaa hyötyä kuvaamalla. Niissä kerrottiin, kuinka Paikka 

auki -työntekijän ammattitaito ja työ olivat tärkeitä lisäresursseja järjestön toiminnalle ja 

sen kehittämiselle. Kielitaito, viestinnällinen osaaminen ja digitaidot mainittiin useissa 

vastauksissa. Hyviä akateemisia taitoja oli hyödynnetty edunvalvontatehtävissäkin.  
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”Työntekijällämme oli hyvät akateemiset taidot, joten hän pystyi keräämään ja 

analysoimaan tieteellistä järjestömme perustehtävään liittyviä tutkimusaineistoa 

 toimintamme ja edunvalvontatyömme tueksi. ” 

 

”Paikka auki -työntekijä on tuonut järjestöömme tarvittavaa kielitaitoa ja monipuolista 

osaamista, hänen työskentelynsä kehittyi koko työsuhteen ajan ja hän pystyi ottamaan 

pikkuhiljaa haltuun vaikeampia tehtäviä ja enemmän vastuuta. Lopulta emme olisi 

halunneet päästää häntä lähtemään, mutta olimme innostuneita, että hän työllistyi 

hyvin meillä saadun vakaan työsuhteen ja kokemuksen karttumisen ansiosta. 

Toiminnassamme tarvitaan enemmän työntekijäresursseja ja tämä työntekijä on 

auttanut kehittämään ja laajentamaan toimintaamme.” 

 

”Työntekijä teki digi-neuvontaa, hän kävi kädestä pitäen kotona auttamassa ihmisiä. 

Hän myös ylläpiti fb-sivuja ja auttoi merkittävästi toimiston yleisissä töissä.” 

 

”Tällä hakemuksella saatu viestintäassistentti sai ammattitaitonsa ja oppimiskykynsä 

sekä -halunsa ansiosta hoidettua hommansa moitteettomasti. Taitavan assistentin 

ansiosta järjestösihteerin työaikaa vapautui huomattavasti muihin tehtäviin ja 

yhdistyksen sisäisen ja ulkoisen viestinnän taso ja skaala paranivat, koska tähän oli 

nyt enemmän aikaa, eikä kaikkea täytynyt tehdä hirmuisella kiireellä, muiden tehtävien 

ohessa. Tuloksena oli esimerkiksi useampi uusittu ja todella hieno esite, nettisivujen 

ja somen ajankohtaisempi päivittäminen, tasokkaiden uutiskirjeiden ajallaan liikkeelle 

lähteminen, uusittu viestintästrategia ja paljon muuta. Asioiden sutjakkaampi 

hoituminen vaikutti myös talon sisäiseen ilmapiiriin positiivisesti ja selkeämpi työnjako 

sujuvoitti hallinnonkin toimintaa ihan yleisellä tasolla. Lyhyestä virsi kaunis ja 

vastauksena kysymykseen: Suuri vaikutus oli.” 

 

Paikka auki -työntekijöiden kerrottiin lisänneen työyhteisöjen monimuotoisuutta, ja 

tuoneen niihin ideoita sekä virkistäviä tuulahduksia. Joissain työyhteisöissä oli sen 

seurauksena alettu pohtia omia toimintatapoja uusiksi. Työyhteisöt olivat saaneet 

kokemusta osatyökykyisen työtekijän palkkaamisesta, jolloin seuraavan osatyökykyisen 

rekrytoimisen kynnys voi madaltua. Lisäksi esimiehinä toimivat kertoivat, että Paikka auki 

-työsuhteesta saatu kokemus oli opettanut heitä. 

 

”Järjestön näkökulmasta saimme sitoutuneen asiakastyön ammattilaisen. 

Työyhteisön näkökulmasta saimme paljon oppia työyhteisön dynamiikkaan ja 

ryhmäytymiseen liittyen, sekä näkökulmia osatyökykyisen työntekijän 

työssäjaksamisen tukemisesta.” 

 

”Paikka auki -työntekijä rikastutti työyhteisön sisällöntuotantoa järjestämällä 

koulutuksia, luennoitsijoita ja tapahtumia. Työntekijä hyödynsi aikaisempia 

verkostojaan ja tutustutti yhdistystämme laajasti paikkakunnan sisällä uusiin 

yhteistyötahoihin.” 

 

”Olemme saaneet kokemusta ja osaamista nuoren palkkaamiseen.” 
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”Työntekijä oli erittäin pidetty sekä asiakkaiden että työntekijöiden keskuudessa. Hän 

auttoi monissa pienissä työtehtävissä ja näin ollen helpotti muiden työntekijöiden 

työtaakkaa. Hän antoi myös erityisosaamistaan työyhteisölle.” 

 

”Nämä nuoret ovat olleet ehdottomasti tukena meidän koko työyhteisölle. Tuoneet 

uusia näkemyksiä ja kehittämiskohteita. Nuorten ilo ja halu kehittyä ja myös uskallus 

kehittyä on tuonut myös koko muulle henkilökunnalle motivaatiota. Erityisesti oli ilo 

nähdä miten he nopeasti omaksuivat kaiken tämän uuden tekniikan mitä jouduimme 

opettelemaan ja kehittämään kun siirryttiin etätyöskentelyyn. Ja kuinka nopeasti 

ideoivat vaihtoehtoisia menetelmiä tavoittaaksemme omaisia.” 

 

”Suvaitsevaisuus ja tasavertaisuus korostuu sekä näkemys erilaisista työntekijöistä 

lisää työyhteisön monimuotoisuutta.” 

 

Paikka auki -työntekijöiden kerrottiin lisänneen työnantajajärjestöjensä ymmärrystä 

kohderyhmistä. Esimerkiksi nuoret työntekijät tunsivat parhaat kanavat olla nuorten 

kanssa yhteydessä ja osasivat sanoittaa viestin niin, että saavutettavuus kasvoi. Toisaalta 

Paikka auki -työntekijät saattoivat toimia myös kannustavana mallina järjestön 

kohderyhmälle siitä, että työllistyminen ja vakaammat jatkopolut ovat saavutettavissa. 

 

”Olemme rekrytoineet omaan kohderyhmään kuuluvia henkilöitä (useampina vuosina), 

joten työntekijän kautta on saatu hyviä näkökulmia jäsenryhmän arkitodellisuuteen 

riippumatta siitä, mitkä varsinaiset työtehtävät ovat olleet.” 

 

”Paikka auki nuori on ihan todellista työvoimaa pienessä työyhteisössä. Nuorten on 

helppo ottaa yhteyttä toiseen nuoreen ja viestintäkanavat ovat selkeät.” 

 

”Työntekijän työllä on etenkin yhteiskunnallista merkitys, sillä Paikka auki -rahoituksen 

kautta pystymme tarjoamaan henkilölle työtä organisaatiossa. Taitavana media-alan 

osaajana hänen työpanoksensa saatiin suoraan organisaatiomme käyttöön ja hän 

pystyi tekemään työtehtäviä kuin kuka tahansa muukin. Erityisosaamisen lisäksi 

työyhteisö sai hänestäkin kokemusasiantuntijan joukkoonsa.” 

 

Parhaimmillaan siis Paikka auki -työ voi olla merkityksellistä niin työntekijän ja hänen 

tulevaisuutensa, työyhteisön ja esimiehen kuin myös asiakaskohderyhmän kannalta, kuten 

alla olevassa vastauksessa kuvataan: 

 

 ”Työyhteisömme kannalta oli erittäin tärkeää se, että onnistuimme haastavassa 

elämäntilanteessa ja myös isojen terveydellisten kysymysten kanssa kamppailevan 

nuoren kanssa yhdessä saamaan aikaan hyvän tiimin, luottamuksellisen ilmapiirin. 

Meistä ikään kuin tuli nuoren ”perhettä” ja tukiverkkoa ja tämä suhde jatkuu vapaa-

ajalla edelleen kivalla tavalla. Myös nuoren vanhemmat kiittivät useaan otteeseen. 

Tämä onnistuminen vahvisti koko tiimiämme ja opimme, että joustavuudella ja hyvällä 

yhteishengellä ja välittämisellä vaikeissakin tilanteissa olevat ihmiset voivat pärjätä 

työelämässä ja löytää paikkansa. Esimiehenä opin paljon siitä, miten otetaan puheeksi 

ja miten rakennetaan luottamusta. Työntekijän työllä ja elämisellä yhteisössämme oli 
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merkitystä paljon vanhuksille ja vapaaehtoisille. He saivat lisää tukea ja ohjausta ja 

ystävyyttä. – – Saimme myös opettaa nuorelle uusia taitoja ja opimme häneltä tosi 

paljon myös itse. Tuli ajattelemisen aihetta myös siitä, miten haastavista tilanteista 

nuoret joutuvat ponnistamaan. Opetti paljon työn suunnittelun ja joustavuuden 

merkityksestä. Sekä siitä, miten merkityksellistä ihmiselle on se, että on osallinen, 

kuuluu yhteisöön ja saa kokea olevansa tärkeä ja arvostettu.” 

 

Työantajien kokemukset haasteista Paikka auki -työsuhteissa  
 
Järjestötyöantajilta kysyttiin, millaisia haasteita Paikka auki -työsuhteissa oli esiintynyt 

esimerkiksi toimenkuvaan, rekrytointiin, työaikaan, ohjaukseen/mentorointiin tai 

työhyvinvointiin liittyen. Saimme 71 vastausta, ja 31 %:ssa niistä kerrottiin, että haasteita 

ei ollut esiintynyt. 

 

Työn hyvään sujumiseen kerrottiin vaikuttaneen hyvä perehdytys, ohjaus ja mentorointi 

sekä työn vaativuuden kasvattaminen lisääntyvän kokemuksen myötä. Niillä työnantajilla, 

joilla vuoden 2019 rahoitus ei ollut ensimmäinen Paikka auki -rahoitus, etuna oli oppiminen 

muun muassa rekrytoinneista ja ohjauksesta aiemmissa Paikka auki -työsuhteissa. 

Onnistumisen kokemuksiin oli vaikuttanut myös työntekijän omatoiminen asenne ja nopea 

oppiminen. 

 

”Tämä kyseinen Paikka auki -työsuhde on esihenkilön ja mentorin näkökulmasta 

yllättävän helppo; haastavasta työmarkkina-asemasta, poikkeuksellisesta keväästä 

2020 sekä vähäisestä aiemmasta työkokemuksesta huolimatta, työntekijä oli reipas ja 

voimaantui työsuhteen aikana entisestään.” 

 

”Mitään erityisiä haasteita emme kokeneet, koska olemme alusta panostaneet 

työhönvalmennukseen ja työntekijöiden kokonaisvaltaiseen perehdytykseen, 

tukemiseen, työyhteisöön liittymiseen työtehtävien oppimiseen jne.” 

 

Eniten vastaajat (38 %) kuvailivat haasteista kysyttäessä rekrytointiin, työnkuvaan, 

perehdytykseen ja ohjaukseen liittyviä ongelmia. Niistä kertoi 27 vastaajaa. He olivat 

esimerkiksi räätälöineet työnkuvia niin, että työntekijän osaamista kyettiin hyödyntämään 

yhdistyksen tarpeisiin tai työntekijän tehtävä sovitettiin hänelle sopivaksi. 

Ohjaukseen/mentorointiin kuluvan ajan määrä oli yllättänyt osan työnantajista, ja jos 

ohjaukseen oli tullut katkos, oli se tehnyt ohjauksesta riittämätöntä. Työssäjaksamisen 

rajoja oli jouduttu harjoittelemaan, etenkin jos työntekijä ei niitä itsekään tunnistanut tai 

tuonut selkeästi ilmi. Oman osansa näihin haasteisiin oli vielä lisännyt koronapandemiasta 

johtuvat poikkeusolot ja siitä seurannut etätyöskentely. Lisäksi kahdella järjestöllä oli ollut 

haasteita löytää kohderyhmäänsä kuuluva rekrytoitava. 

 

”Työtehtävien räätälöinti osaamisen, jaksamisen ja tulevaisuuden työnhaun 

kiinnostuksen näkökulmista on vaatinut aikaa, koska olemme halunneet muokata 

toimenkuvan työntekijän mukaan. Esimiehen näkökulmasta haasteena on hetkittäin 

ollut oma ajankäyttö, vaikka työntekijälle on nimetty oma ohjaaja. Työntekijä on 

tarvinnut tukea asioissa, joissa ajateltiin alun perin oman ohjaajan riittävän.” 
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”Toimenkuvaa jouduttiin muokkaamaan koronan takia. Myös mentoroinnin ja 

ohjauksen toimintatapoja täytyi miettiä uusiksi turvavälien takia. Työntekijöiden 

yhteiset palaverit ja liikuntahetket piti perua. Nuorten työntekijöiden tukeminen 

puhelimitse ja etänä on hankalampaa, kun nuorten eleitä ja ilmeitä ei pääse 

tulkitsemaan samalla tavalla. Työnohjaus kyllä onnistuu, mutta yleensä nuorilla on 

myös henkilökohtaisia ongelmia ja asioita, joihin he myös tarvitsisivat tukea. Kaksi 

työsuhteista pilkkoutui aika pirstaleiseksi, kun työntekijä vaihtui juuri siinä vaiheessa, 

kun työ ja rutiinit alkoivat olla tuttuja.” 

 

Neljäsosassa vastauksissa kerrottiin koettujen haasteiden liittyneen työntekijän 

asenteeseen tai elämäntilanteeseen. Ymmärrettävästi kuormittava elämäntilanne oli 

voinut heijastua työntekoon ja jaksamiseen. Työntekijältä oli saattanut myös kulua aikaa, 

ennen kuin luottamus omiin kykyihin ja työyhteisön hyväksyntään kasvoi. Yksittäisillä 

työntekijöillä oli ollut myös ongelmia työmotivaation kanssa. Osatyökykyiselle sopivat 

työtehtävät olivat löytyneet ehkä vasta useamman yrityksen jälkeen ja vaatineet tehtävien 

yhteensovittamista muiden työntekijöiden tehtävien kanssa.   

 

”Työntekijän elämäntilanne oli vaikea ja myös terveyteen liittyviä haasteita oli. 

Joustavuutta ja luottamusta tarvittiin ja myös kykyä ottaa puheeksi ja tarttua tosi 

vaikeisiinkin elämäntilanteisiin. Myös sen hyväksyminen, että jotkin sairaudet estävät 

joidenkin tehtävien suorittamisen ja muiden on panostettava niihin sitten enemmän. 

Esimiehenä oli aluksi vaikea saada muu tiimi ymmärtämään, että kaikilla ei ole samoja 

vahvuuksia ja edellytyksiä. Tämä vaati paljon suunnittelua ja työnkuvien järjestelyjä. 

Mielestämme onnistuimme hyvin ja kokemus oli kaikille voimaannuttava. Itse 

työjärjestelyihin tai muihin olosuhteisiin liittyen ei ollut haasteita.” 

 

”Työntekijä nro 1: työntekijän oma epävarmuus ja paineensieto vaikuttivat jonkin 

verran työssä jaksamiseen. Mentori ja esihenkilö tuki työntekijää ehkä hieman 

tavallista enemmän keskusteluilla ja työtehtävien järjestämisillä.” 

 

Edellä kuvattuja seikkoja harvemmin haasteita olivat aiheuttaneet esimiesten vaihdokset 

ja muutokset työyhteisössä. Näistä kerrottiin 11 %:ssa vastauksista.  

Paikka auki -työntekijöiden jatkopolut 

Selvitimme työnantajien tietoja Paikka auki -työntekijöiden jatkopoluista ja tapoja, miten he 

olivat tukeneet työntekijöitä niiden löytymisessä. Lopuksi kysyimme, voisivatko 

työnantajat suositella Paikka auki -työntekijöitä vastaaviin tai vaativampiinkin tehtäviin. 

 

Vuoden 2019 rahoituksella työskennelleiden Paikka auki -työntekijöiden 
tilanne kyselyn aikaan 
 

Kaikki kyselyyn vastanneet vastasivat kysymykseen, mitä he tietävät vuonna 2019 

myönnetyllä Paikka auki -rahoituksella työskennelleiden työntekijöiden jatkopoluista ja 

kertoivat niistä yhteensä 146 työntekijän osalta. Huomioitavaa on, että vastaajat kertoivat 
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työllistäneensä vuoden 2019 rahoituksella 112 työntekijää (Paikka auki -työsuhteet, kuva 

6). Siksi on mahdollista, että tässä kohdassa on vastattu myös muun vuoden Paikka auki 

-työntekijöiden jatkopoluista. Työnantajat kertoivat 71 työntekijän työllistyneen Paikka auki 

-työsuhteen jälkeen. 28 työntekijää oli lähtenyt tai lähdössä opiskelemaan. Eli töihin tai 

opiskelemaan suuntautui 67 % vuoden 2019 rahoituksella työskennelleistä Paikka auki -

työntekijöistä. Työnantajien kertoman mukaan 16 % työntekijöistä oli hakemassa 

työpaikkaa ja heidän lisäkseen kolme työntekijää oli hakemassa opiskelupaikkaa. Kaiken 

kaikkiaan yhteensä 85 % vuoden 2019 Paikka auki -rahoituksella työskennelleistä 

työntekijöistä oli suuntautunut kohti työtä tai opintoja. (Kuva 12.) 

 

Työnantajat kertoivat nyt 48 %:n työllistyneen Paikka auki -työsuhteen jälkeen, kun 

edellisessä työantajakyselyssä vastaajat kertoivat luvun olleen 37 %. Nouseva suuntaus 

koskee myös vuoden 2019 rahoituksella työskennelleiden opiskelua. Opiskelemaan 

lähtevien osuus oli reilu kolmannes suurempi kuin edellisellä rahoituksella 

työskennelleiden vastaava. Sen sijaan työtä tai opiskelupaikkaa hakevien määrä (18 %) oli 

melkein puolta pienempi nyt verrattuna aiempaan ajankohtaan (35 %). Yhteensä kohti työtä 

ja opintoja suuntautuvien Paikka auki -työntekijöiden määrät olivat kuitenkin 

samankokoiset (85–86 %) työantajien vastausten mukaan kummassakin 

työnantajakyselyssä. (Kuva 12.) 

 

 

 

Kuva 12. Vuoden 2018 (n=223) ja 2019 (n=146) rahoituksella työskennelleiden Paikka auki 
-työntekijöiden jatkopolut. 
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Niiden osuus, jotka eivät tienneet tai osanneet vastata sekä niiden, jotka valitsivat 

vaihtoehdon jokin muu, osuudet olivat kummassakin työnantajakyselyssä samankokoiset 

(kuva 12). 11 työntekijää, jotka olivat työskennelleet vuoden 2019 rahoituksella, koskeva 

vastaus ”jokin muu” tarkoitti seuraavaa:  

 

• työntekijä odottaa lääkinnällisen kuntouttamisen alkamista ja mahdollisesti 

hakeutuu ammatilliseen kuntoutukseen 

• hoitoon hakeutumista 

• työllistyminen on ajankohtaista vasta toivottujen, nyt toteutumassa olevien 

elämänmuutosten jälkeen 

• opintojen keskeytymistä yksityiselämän muutosten takia 

• kaksi työntekijää jää eläkkeelle 

• sairauslomaa ja uutta, menossa olevaa työkokeilua 

• yritystoiminnan käynnistämistä 

• sosiaalipalvelujen päiväaikaisen toiminnan asiakkaaksi palaamista 

• palaamista työttömäksi työnhakijaksi 

• yhteistyötä työvalmentajan kanssa jatkopolkujen järjestämiseksi 

 

Vuoden 2018 rahoituksella työskennelleiden Paikka auki -työntekijöiden 
tilanne kyselyn aikaan 
 

Jos työnantajilla oli ollut vuoden 2018 Paikka auki -rahoituksella työskennelleitä 

työntekijöitä, kysyimme myös, mikä näiden työntekijöiden tilanne oli tällä hetkellä 

työnantajien tiedon mukaan. Saimme 38 vastausta, joissa kerrottiin 63 työntekijästä. Tämä 

lukumäärä edustaa 28 %:a niistä työntekijöistä, joiden jatkopoluista työnantajat olivat 

kertoneet edellisessä työnantajakyselyssä marraskuussa 2019. Vertasimme tietoja näiden 

kahden ajankohdan välillä (taulukko 1). 

 

 marraskuu 2019 helmikuu 2021 

työllistyy/työllistyi järjestöömme toisella 

rahoituksella 23 % 14 % 

työllistyy/työllistyi toiselle työnantajalle  14 % 51 % 

lähtee/lähti opiskelemaan 14 % 11 % 

hakee/haki uutta työtä 23 % 4 % 

hakee/haki opiskelemaan 12 % 2 % 

en tiedä/osaa sanoa 6 % 11 % 

jotain muuta 8 % 8 % 

työntekijöiden lukumäärä 223 63 

 

Taulukko 1. Vuoden 2018 rahoituksella työskennelleiden Paikka auki -työntekijöiden 
jatkopolut työantajien kertomana. Työnantajakyselyssä marraskuussa 2019 kerrottiin 223 
työntekijän tilanteesta ja tässä työnantajakyselyssä 63 työntekijän tilanteesta. 
 

Tämän kyselyn vastausten mukaan vuoden 2018 rahoituksella työskennelleistä 

työntekijöistä töissä oli jo 65 % kun edellisessä kyselyajankohdassa heistä työskenteli 37 

%. Varma jatkopolku töissä tai opiskelemassa oli aiemmin ollut 51 %:lla ja nyt se oli 76 %:lla 
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vuoden 2018 rahoituksella työskennelleistä, joiden jatkopoluista enää tiedettiin. Kohti työtä 

ja opintoja oli aiemmin suuntautunut 86 % työntekijöistä ja nyt annettujen vastausten 

perusteella työntekijöistä edelleen 81 % suuntautui näin. Vaikka kato aineistossa on ollut 

72 %, tämä rajallinenkin aineisto osoittaa, että Paikka auki -työntekijöiden tulevaisuuden 

jatkopolut ovat lupaavia. 

 

Paikka auki -työntekijöiden jatkopolkujen tukeminen 
 

Työnantajat ovat tukeneet Paikka auki -työntekijöiden jatkopolkuja monin erilaisin tavoin, 

sitoutuneesti ja suurella sydämellä. Näitä on käsitelty laajasti aiemmassa Paikka auki -

työnantajakyselyn raportissa, joka koski kokemuksia vuoden 2018 rahoituksella 

työllistetyistä työntekijöistä. On selvää, että työnantajat haluavat heidän Paikka auki -

työntekijöidensä pääsevän jatkopaikkoihin, joita he tavoittelevat.  

 

Tässä kyselyssä 74 vastaajaa kertoi kokemuksistaan jatkopolkujen tukemisessa. Heistä 

30 % mainitsi erityisesti mentoroinnin merkityksellisenä tapana löytää jatkopolkuja ja 

niiden toteutumista edesauttavia keinoja.  

 

”Mentorointihetkien aikana on työntekijän kanssa yhdessä mietitty mahdollisia 

jatkopolkuja, kannustettu osallistumaan täydentäviin koulutuksiin työsuhteen aikana 

(verkostojen kautta) sekä tuettu opiskelupaikan hakemisessa (AMK). Lisäksi 

työntekijä on osallistunut erilaisiin tapaamisiin ja sitä kautta verkostoitunut, hänen 

kanssaan on puhuttu avoimesti kiinnostuksen kohteista ja unelmatyöstä tai työelämän 

suunnasta.” 

 

”Mentorointi on ollut tässä avainasemassa. Olemme käyttäneet saatavilla olevia 

palveluita kuten ammatinvalintapsykologia, erilaisia ammatinvalinta testejä. Olemme 

käyneet tutustumassa oppilaitoksiin, auttaneet hakuprosesseissa ja 

työnhakuasiakirjojen laadinnassa. Olemme mahdollistaneet rahoituksen puitteissa 

koulutusta, josta on ollut jatkossa hyötyä hankelaiselle. Mentoroinnin tärkeimmät 

ulottuvuudet ovat olleet nuoren sosiaalisuuden ja itseluottamuksen tukeminen, 

työelämäsäännösten ymmärtäminen, työyhteisön toimivuuden elementit ja alusta 

saakka jatkopolun rakentaminen.” 

 

Paikka auki -työsuhde oli mahdollistanut työkokemuksen ja työelämätaitojen karttumisen, 

näytönpaikan omille taidoille ja kyvyille sekä mahdollisuuden kokeilla erilaisia tehtäviä, että 

omat mielenkiinnon kohteet selkiytyvät. Työyhteisöön kuuluminen oli kasvattanut 

osallisuuden kokemusta ja onnistumiset tehtävissä, sekä erityisesti niiden huomaaminen, 

vahvistivat pystyvyyden tunnetta. Työsuhteen aikana oli voinut olla mahdollista osallistua 

myös koulutuksiin. 

 

”Työsuhteen aikana on ollut aivan upeaa nähdä näissä henkilöissä tapahtunut kasvu. 

He ovat ensinnäkin tosi innoissaan olleet työstään yhdistyksessämme ja työ on 

auttanut heitä löytämään omia vahvuuksiaan. Työntekijöiden herääminen 

järjestötyöhön ja sen merkitykseen ovat myös hienoja asioita. ”– –” ‘Tämä työ on 

lisännyt itsetuntoani’ on paras palaute mitä olen koskaan saanut. Usko siihen, että kun 
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pärjää tässä työssä, niin pärjää muuallakin. Kokemus siitä, että työnantaja on 

hankkinut työssä tarvittavat apuvälineet ilman ongelmia ja tekemättä siitä suurta 

numeroa on niin vahva, että henkilö uskaltaa lähteä osatyökykyisenä hakemaan uusia 

haasteita.” 

 

”Työntekijä pääsi tekemään monipuolista, antoisaa, opettavaista ja vastuullista työtä. 

Työntekijälle annettiin vastuuta ja hän kehittyi paljon. Hän sai oppimisen sekä 

onnistumisen kokemuksia ja hänen itseluottamus kasvoi. Hän koki työn 

mielekkäänä.”– –”Hän pääsi osallistumaan niin suunnitteluun, toteutukseen kuin 

arviointiin ja dokumentointiin. Hänelle annettiin omia vastuualueita. Hän osallistui 

koulutuksiin ja webinaareihin. Mentorointikeskusteluita ja mentorin työssäohjausta oli 

viikoittain. Häntä tuettiin, kannustettiin ja rohkaistiin. Hän suoritti työn ohessa etänä 

peruskouluopintoja ja hän oli motivoitunut lähtemään ammatilliseen koulutukseen kun 

se on mahdollista. Hän mietti eri vaihtoehtoja ja haki jo työssäoloaikana valitsemaansa 

jatko-opiskelupaikkaan ja hänet valittiin sinne. Kouluun valinnassa katsottiin eduksi 

työkokemus meillä, joka oli hänen ensimmäinen työpaikka koskaan.” 

 

”Tarjottu tuki on ollut avainasemassa.”– –”Koko työyhteisö on ollut sitoutunut 

palkattujen ohjaamiseen ja mentorointiin. Samalla kuitenkin palkattuja on pidetty 

tasaveroisina työyhteisön jäseninä. Palkatuilta saadun palautteen perusteella tämä on 

auttanut itsetunnon kasvua sekä uskoa omaan osaamiseen/kyvykkyyteen. Erityistä 

kiitosta palkatuilta on tullut ”ajan antamisesta” yli työajan. Apu/neuvot/tuki on ollut 

saatavilla työajan ulkopuolellakin sovitusti. Yhteinen tulevaisuuden 

suunnittelu/jatkopolutus on ollut osa palkattujen kanssa tehtävää työtä.” 

 

Jatkopolkuja tukivat myös Paikka auki -työn aikana tapahtuva verkostoituminen erilaisten 

tapahtumien ja työnantajan verkostojen avulla sekä työnantajalta saadut suositukset. 

Jotkut työntekijät olivat myös voineet käyttää työsuhteen loppupuolella työaikaa työn 

hakemiseen, yhdessä oli kirjoitettu työhakemuksia ja valmistauduttu työhaastatteluihin. 

Työnantajien välittäminen ei edes aina loppunut työsuhteen päättymiseen vaan 

yhteydenpitoa ja tukea jatkettiin työsuhteen jälkeenkin. 

 

”Tärkeitä ovat olleet mm. rohkaiseminen löytämään oma alansa ja omat vahvuutensa. 

Olemme yhdessä etsineet opiskelu- ja työmahdollisuuksia ja olleet suosittelijoina. 

Olemme auttaneet luomaan hyviä verkostoja mitä kautta töitä on löytynyt. Tärkeää on 

myös se, että vaikka työjakso on päättynyt, niin nuoret käyvät silti tapaamassa meitä 

edelleen ja pidämme yhteyksiä. Meidän kautta tulleet verkostot, työkokemus, 

työtodistus, suositukset tarvittaessa, sosiaalisten taitojen vahvistuminen oppiminen 

olemaan eri ikäisten ihmisten kautta, rohkeuden lisääntyminen, yhteisöön kuuluminen, 

onnistumisen kokemukset, uusi turvaverkko eli paikka, mihin voi aina mennä 

juttelemaan ja kahville, omien vahvuuksien löytyminen. Monia asioita. Pieniäkin, mutta 

iso merkitys.” 

 

”Tärkeintä on ollut vahvistaa nuoren itsetuntoa, luoda nuorille onnistumisen 

kokemuksia ja antaa mahdollisuus näyttää osaamistaan. Kun nuori uskoo ja luottaa 

itseensä, niin hän rohkaistuu hakeutumaan opintoihin tai uuteen työpaikkaan. Nuorten 
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kanssa on mietitty tulevaisuuden suunnitelmia ja mahdollisuuksia, tehty yhdessä 

työhakemuksia ja täytetty yhteishaku-lomakkeita. Sellaisetkin nuoret, jotka ovat olleet 

jo pari vuotta muualla opiskelemassa tai työelämässä, ottavat yhteyttä ja kyselevät 

edelleen neuvoja omaan elämänhallintaansa.” 

 

”Laajasta verkostostamme on ollut hyötyä, joten olemme suositelleet heitä auki oleviin 

paikkoihin ja tulemme tekemään niin jatkossakin, koska näissä helmissä on 

potentiaalia!” 

 

Järjestötyönantajien suositukset Paikka auki -työntekijöistä  
 

Kun työnantajilta kysyttiin, suosittelisivatko he Paikka auki -työntekijöitään samankaltaisiin 

tehtäviin toiselle työnantajalle, kolme vastaajaa neljästä vastasi myöntävästi. Melkein 

puolet työnantajista suosittelisi Paikka auki -työntekijää vastaaviin tehtäviin. Sen lisäksi 

runsas neljännes suosittelisi heitä vaativampiinkin tehtäviin. (Kuva 13.) 

 

 

 

Kuva 13. Paikka auki -työntekijöiden suosittelu toiselle työnantajalle vastaaviin tehtäviin. 

 

16 % työnantajista suosittelisi työntekijää vastaaviin tehtäviin varauksin. Syiksi mainittiin, 

että työhön perehdyttämiseen ja ohjaamiseen tarvittiin lisäresursseja, koska 

osatyökykyisellä ei ollut avustajaa, tai että työntekijää voi hyvin suositella työntekijän 

osaamista ja taitoja vaativaan työhön, mutta ei välttämättä kaikkiin nykyisen työroolin 

osatehtäviä vastaaviin. Sen lisäksi kolme työnantajaa suosittelisi työntekijöitään 

järjestötyön sijaan toiseen, työntekijän koulutusta vastaavaan tehtävään. Työntekijöitä on 

nyt aiempaa vähemmän, ja työnantajat suosittelevat heitä hieman varovaisemmin kuin 

vuoden 2018 rahoituksella työskennelleiden työnantajat. (Kuva 13.) Suosituksia annettiin 

kuitenkin edelleen runsaasti. 
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Kokemukset yhteistyöstä Paikka auki -koordinaatiotiimin 

kanssa 

Työnantajilta kysyttiin, millainen heidän kokemuksensa yhteistyöstä Paikka auki -ohjelman 

koordinaatiotiimin kanssa oli ollut. Selvitimme, kuinka hyvin he tunsivat koordinaatiotiimin 

toimintaa. Arvioita koordinaatiotiimin toiminnasta kysyttiin neljän väittämän avulla, joihin 

vastaaja kertoi kokemustaan vastaavan arvon liukukytkimen avulla asteikolla 0–10. 

Kysyimme kokemuksia yhteydenpidosta koordinaatiotiimin suunnalta, koordinaatiotiimin 

tiedottamisesta sekä viestinnästä, avun saamisesta koordinaatiotiimiltä sekä 

koordinaatiotiimin toiminnan hyödyllisyydestä vastaajan järjestön toiminnan kannalta. 

Halutessaan vastausta saattoi täydentää avoimella kommentilla. 

 

Neljä viidestä vastaajasta tunsi koordinaatiotiimin toimintaa vähintään kohtalaisesti ja 

hyvin sitä tunsi viidennes vastaajista. Tunnettuus oli samankaltainen kuin edellisessä 

työnantajakyselyssä kerrottu. (Kuva 14.) 

 

 

 

Kuva 14. Paikka auki -koordinaatiotiimin tunnettuus työnantajien keskuudessa. 

 

Työnantajat kertoivat yhteistyöstään Paikka auki -koordinaatiotiimin kanssa valitsemalla 

liukukytkimellä numeron 0–10 välillä, joka kuvasi parhaiten heidän kokemustaan siitä. 

Tulokset niistä keskiarvoina on esitetty kuvassa 15. Tämän kyselyn keskiarvot vaihtelivat 

välillä 7–8,1 ja ne ovat korkeammat kuin edellisessä työnantajakyselyssä. Huomioitavaa 

on, että vastaajilla ei ollut erikseen mahdollisuutta kertoa, että heillä ei ole kokemusta 

yhteistyöstä. Siksi kokemuksen puute tai vähäisyys johti nollan tai pienen luvun valintaan, 

joka laski vastausten keskiarvoa. Nollan vastanneita oli yhteensä kolme vastaajaa. Heidän 

osuutensa vastaajista, jotka antoivat arvosanan välillä 0–4, oli 11–18 prosenttia. 
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Kuva 15. Työnantajien kokemukset yhteistyöstä koordinaatiotiimin kanssa ilmoitettuna 
keskiarvoina vastauksista asteikolla 0–10. Näihin kysymyksiin vastasi 72–88 % tämän 
kyselyn vastaajista. 
 
Vastauksista määritettiin niiden jakauman tyypillinen arvo (mediaani) ja vastauksissa 

useimmiten esiintyvä arvo (moodi). Mediaani avun saamisen kokemuksissa oli yhdeksän 

ja muissa kysymyksissä kahdeksan. Moodit olivat vastaavasti kymmenen avun 

saamisessa ja muissa kysymyksissä kahdeksan. Näin ollen kattavan kuvan saamiseksi 

vastauksista, arvosanoja 8–10 tarkasteltiin lähemmin, ja niiden osuutta verrattiin edellisen 

työnantajakyselyn vastauksien vastaavaan osuuteen. Vertailu osoitti, että vastaajien 

tyytyväisyys (osuus vastauksista 8–10) tässä kyselyssä oli kasvanut 27–56 prosenttia 

edelliseen verrattuna (taulukko 2). 

 
 2018 rahoitus 2019 rahoitus muutos 

yhteydenpito 51 % 65 % + 27 % 
tiedottaminen/viestintä 59 % 76 % + 29 % 
avun saaminen 54 % 73 % + 35 % 
hyödyllisyys 39 % 61 % + 56 % 

 
Taulukko 2. Työnantajien tyytyväisyys yhteistyöhön koordinaatiotiimin kanssa: 
arvosanojen 8–10 osuudet työnantajakyselyissä, jotka on tehty vuosina 2018 ja 2019 
Paikka auki -rahoitusta saaneille työnantajille.  
 

Numeeristen arvioiden lisäksi yhteistyöstä kertoi 34 vastaajaa avovastauksissaan. Noin 

kolmasosa heistä kertoi, ettei ollut tarvinnut apua tai että oli ollut koordinaatiotiimin kanssa 

tekemisissä vain vähän tai ei ollenkaan. Yksi vastaaja ei tiennyt koordinaatiotiimin 

olemassaolosta. Toinen taas kertoi, että yhteydenpitoa oli haitannut yhteystietojen 

välittymisen ongelmat. Kolmas vastaaja kaipasi lisää ruotsinkielistä tietoa.  
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”En pyytänyt tukea, koska en tiennyt sen mahdollisuuksista. Jatkossa pyytäisin, koska 

jonkun verran oli hankaluuksia.” 

 

”Emme ole tarvinneet apua, mutta oli hyvä tietää, että tarvittaessa apua saisi.” 

 

”Järjestöllämme on vuosien kokemus osatyökykyisten rekrytoinnista, mentoroinnista 

ja työsuhteen aikaisesta tuesta. Hankkimamme ulkopuoliset mentorit olivat 

ammattilaisia ja työntekijät saivat heiltä yksilöllistä tukea, joten koimme ei ollut 

Nuorten Ystävien suunnalta lisätiedon tarvetta.” 

 

Vastauksissa kiiteltiin koordinaatiotiimin tarjoamia materiaaleja sekä työntekijöille 

tarjottua tukea ja tapaamisia silloinkin, kun työnantaja itse ei ollut kaivannut tukea 

koordinaatiotiimiltä.  

 

”Hankkeen aluksi oli haasteita työntekijän ja mentorin yhteystietojen rekisteröinnissä 

ja tämän vuoksi viesti ei kulkenut aluksi kunnolla. Hankkeen loppuaikana yhteydenpito 

oli sujuvampaa ja tiiviimpää. Etä- ja lähitapaamiset olivat hyviä ja tarpeellisia. Erityisesti 

työntekijä ja mentori antoivat niistä positiivista palautetta.” 

 

”Meillä on niin monta työntekijää jo ollut, että työnantajalla ei ole ollut 

koordinaatiotiimin tuen tarvetta. Sen sijaan on ollut hyvä asia, että koordinaatiotiimi 

pitää työntekijöihin yhteyttä. 

 

”Hirveästi emme ole tukeutuneet koordinaatiotiimiin, mutta aina olemme saaneet apua 

ja vastauksia kysymyksiä esittäessä. Materiaalit ovat olleet hyviä ja niitä olemme 

hyödyntäneet, esim. vastuullisen työnantajan malli.” 

 

”Paikka auki -sähköpostit, nettisivut ja somekanavat ovat selkeitä, informatiivisia ja 

hyvin toteutettuja.” 

 

Ne työnantajat, jotka olivat kaivanneet tukea koordinaatiotiimiltä, olivat pääsääntöisesti 

tyytyväisiä ja toivoivat koordinaatiotiimin toiminnan jatkuvan. Esimiestapaamisia ja 

etenkin työntekijöiden jatkopolkujen pohtimista toivottiin lisää. Työnantajat kertoivat 

kokemuksistaan esimerkiksi näin: 

 

”Tarvittaessa olen saanut apua nopeasti, mutta olen tyytyväinen, että joku toinen taho 

koordinoi isot linjat STEAan päin. Minulle riittää hankelaisen eteenpäin vieminen ja 

rahoitusten ym. haku. Toivon myös, että valtakunnallisen koordinaatiotiimin avulla 

saamme Paikka auki -hankkeen vaikuttavuuden paremmin esille ja hankkeelle jatkoa.” 

 

”Aina kun olen ollut yhteydessä koordinaatiotiimiin jonkin asian tiimoilta, niin olen 

saanut erinomaista palvelua ja asiat ovat poikkeuksetta aina selvinneet.” 

 

”Olen muutaman kerran kysynyt neuvoa ja aina olen saanut nopean vastauksen. On 

helpottanut asioiden eteenpäin menossa. Olen osallistunut kerran järjestötreffeille ja 

voin suositella muillekin.” 
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”Oli hyödyllistä osallistua Kirkastetaan mentorointia -tapaamiseen (2019). Nuorille on 

tärkeää saada osallistua yhteisiin tapaamisiin ja jakaa kokemuksia.”  

Työnantajajärjestöjen terveiset STEAlle 

Kysyimme vastaajilta, mitä STEAn tulisi ottaa huomioon tulevina vuosina, kun se hallinnoi 

ja tekee ehdotuksia järjestöille kohdistuvista avustuksista nuorten ja/tai osatyökykyisten 

työllistämiseksi. Kolme neljästä kyselyyn vastanneesta vastasi tähän kysymykseen. 

Neljännes heistä korosti vastauksissaan, että ohjelmaa tulisi jatkaa. Työnantajat kertoivat 

siitä, että järjestöt osaavat toimia hyvinä työympäristöinä ja että Paikka auki -

työntekijöiden tekemä työ on arvokas resurssi ja tuonut lisäosaamistakin järjestöille. 

Jotkut mainitsivat myös koronapandemiasta johtuvien poikkeusolojen entuudestaan 

vaikeuttavan ohjelman kohderyhmän, etenkin nuorien, työllistymistä ja siksi heidän 

työllistymistään tulisi tukea jatkamalla Paikka auki -ohjelmaa. Työnantajat iloitsivat 

oppisopimusmahdollisuudesta ja siitä, että osatyökykyisen tehdessä lyhennettyä työaikaa 

työsuhdetta oli mahdollista pidentää vuotta pidemmäksi. 

 

”Tämä hanke on ollut erittäin hyvä sekä järjestölle että kohderyhmän palkatulle. 

Toivottavasti hanke jatkuu vielä tulevaisuudessakin, sillä sillä on varmasti 

pitkäkantoiset seuraukset!” 

 

”Koronaepidemiatilanteen säilyessä ennallaan, nuorten työllistyminen tulee 

hankaloitumaan. Tässä kohtaa Paikka auki avustuksilla on tärkeä paikka kompensoida 

ja mataloittaa työnantajien palkkauskynnystä.” 

 

”Paikka auki on meidän kohderyhmälle todella merkittävä työllistämisen mahdollisuus. 

Aivan loistavaa on ollut, kun siihen on ollut mahdollisuus ottaa oppisopimuskoulutus 

rinnalle. Toivotaan, että näin tärkeään asiaan löytyy jatkossakin rahoitus, Ja tämä 

koordinaatiohanke on hyvä!” 

 

Työnantajat ehdottivat, että nuorten lisäksi muiden, joilla on riski joutua vaikeaan 

työmarkkina-asemaan, tulisi olla Paikka auki -ohjelman kohderyhmiä. He mainitsivat 

esimerkkeinä maahanmuuttajataustaiset ja yli 55-vuotiaat. Vastaajat pitivät myös 

tärkeänä, että työntekijän toimenkuva räätälöidään yksilöllisesti sopivaksi ja että sitä 

voidaan muuttaa työsuhteen aikana tarpeen mukaan.  

  

”Verrattuna suomalaistaustaisiin nuoriin ulkomaalaistaustaisista nuorista selvästi 

suurempi osuus keskeyttää opinnot varhain tai on kokonaan työn ja koulutuksen 

ulkopuolella. Monet maahanmuuttajanuoret ovat vaikeasti työllistyviä ja 

syrjäytymisvaarassa sillä työhön pääsyn esteenä on usein puutteellinen koulutus, 

puutteellinen kieli ja/tai luku-/kirjoitustaito sekä työnantajien ennakkoluulot. Tästä 

johtuen kynnys hakea töihin on korkea. Onkin erityisen tärkeää että STEA mahdollistaa 

näillä avustuksilla nuorten työllistämistä ja näin lisää matalankynnyksen työpaikkoja, 

joiden kautta maahanmuuttajanuori saa arvokasta työkokemusta, itseluottamusta, 

lisää kielitaitoa ja jalansijan työelämään.” 
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”Tulee painottaa valinnoissa myös henkilöitä jotka kokevat syrjintää työmarkkinoilla 

(esim. maahanmuuttajataustaiset):” 

 

”Jatkossa myös +55 vuotiaita voisi ajatella haastavassa työmarkkina-asemassa 

olevina. Eli nuorten sijaan työkykyiset +55 vuotiaat kohderyhmäksi myös.” 

 

”Toivoisin, että Paikka auki -ohjelmaa jatkettaisiin, sillä tämä on kaikkia hyödyttävä, 

aidosti reilu ja hyvä ohjelma. Paikka auki -työntekijä teki paljon sellaisia yleishyödyllisiä 

työtehtäviä, joiden hänelle osoittaminen vapautti lisää resursseja itse toiminnan 

järjestämiseen. Saimme myös työyhteisöön sopivan henkilön, joka omalla 

panoksellaan kantoi vastuuta yhteisestä työstä ja vaikutti positiivisesti työyhteisöön. 

Myös työntekijä koki avustuksen tarjonneen mahdollisuuden ylläpitää työkykyä ja 

toimia mieluisassa ympäristössä reilulla palkalla, mikä auttoi pidemmän aikavälin 

suunnitelmia tehdä joskus kokoaikaista työtä (mihin hän ei muuten olisi vielä ollut 

valmis). Osatyökykyisten ja nuorten on vaikea työllistyä erityisesti nyt 

koronavirustilanteen vaikutettua työmarkkinoihin, joten tällaisten ohjelmien ja 

paikkojen tarve vain kasvaa. Tärkeää on, että järjestöllä on aikaa ja muita resursseja 

tukea työllistettyä riittävästi ja työtehtäviä voidaan joustavasti tarkistaa työntekijän 

mukaan.” 

 

Osa vastaajista ehdotti, että Paikka auki -työsuhteet voisivat olla vuotta pidempiä, silloinkin 

kun niihin ei ole yhdistetty oppisopimusta tai työtekijä ei tee lyhennettyä työaikaa.  

 

”- yksi vuosi on hieman liian lyhyt 11/2–2 vuotta olisi kattavampi oppimisen kannalta.” 

 

”Pidämme erittäin tärkeänä, että STEAn Paikka auki hanke jatkuu. Ehdotamme, että 

jatkossa työntekijä voitaisiin palkata jopa 24 kuukauden ajalle. Perusteluina 

pidemmälle ajalle on, että osatyökykyisten henkilöiden kannalta työelämään pääsy on 

erittäin vaikeaa ja pidempi yhtäjaksoinen työsuhde esimerkiksi tässä hankkeessa loisi 

enemmän jatkomahdollisuuksia ja lisäisi ammattitaitoa. Monilla hakijoilla ja valituilla 

henkilöillä on hyvin vähäinen aiempi työkokemus, jos lainkaan. Työsuhteet ovat olleet 

hyvin pirstaleisia muutamien kuukausien pituisia työsuhteita. Tämä heikentää 

työntekijän jatkotyöllistymistä. Olemme myös huomanneet, että järjestömme kannalta 

tehtävänkuvan suunnittelu ja varsinaiseen työhön pääseminen vie melko kauan 

vammasta johtuen. Perehdytystä tapahtuu koko ajan työsuhteen edetessä ja kun 

työssä pääsee kunnolla vauhtiin ja osaa työnsä, työsuhde päättyykin.” 

 

”Rahoituksen pitäisi olla vähintään kaksi vuotinen.” 

 

Työntekijöiden jatkopolut ja riittävät resurssit niiden tukemiseen pohdituttivat vastaajia. 

Mentoroinnin ja ohjaamisen riittävän suunnittelun, resursoinnin ja toteutuksen tärkeyttä 

painotettiin vastauksissa. Niissä pohdittiin mahdollisuuksia tukea työntekijöitä keskitetysti 

Paikka auki -ohjelmassa, hyödyntää vertaistukea sekä jatkaa tukea työsuhteen 

päättymisen jälkeenkin.  
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”Mentorointi, joko ulkopuolelta ostettuna palveluna, tai järjestön sisäisenä tulisi 

sisällyttää pakollisena hankkeeseen. Näen tässä suuren edun hankelaisen jatkopolun 

rakentamiseen. Hankelaista ei pidä jättää pelkän työpaikan perehdytyksen varaan, 

vaan hankkeen yksi tärkeä päämäärä pitäisi olla, että hankkeeseen palkatulla olisi 

jatkopolku työsuhteen loppuessa.” 

 

”Työpaikalla ei välttämättä ole osaamista jatkopolkujen kartoittamiseen, koska 

vaihtoehtoja on lukuisia. Työpaikka on enemmän avustava omien vahvuuksien ja 

mielenkiinnonkohteiden hahmottamisessa nuorelle henkilölle. Voisiko apu 

jatkopolkujen esittelyyn tulla Paikka auki -hankkeen tiimin kautta? Hankkeen oma 

opinto-ohjaaja, jolla ajantasaista tietoa eri jatkomahdollisuuksista.” 

 

”Stigarna efter Platsen är ledig programmet. Det borde finnas stödfunktioner för detta. 

Vi har jobbat med partiellt arbetsföra och för dessa skulle det behövas stödåtgärder 

efter programmet, t.ex. 6 månader efter och 1 år efter. En del faller efter en bra 

anställning och vi som arbetsgivare kan inte fokusera på dem som inte längre jobbar 

för oss, för vi har ingen finansiering för det. För oss har det varit en bra modell att den 

mentor som rekryteras också själv har erfarenhet av att vara partiellt arbetsför eller har 

en funktionsnedsättning.”  

 

Työnantajat pyysivät ohjausta, tukea ja koulutuksia itselleen. Jotkut kaipasivat selkeyttä ja 

lisäohjeistusta rahoituksen hakemiseen. Useammassa vastauksessa toivottiin, että sikäli 

kun ohjelma jatkuu, myös koordinaatiotiimin toiminta jatkuisi. Niin näille vastaajille kuin 

muillekin voimme kertoa iloisia uutisia: Ohjelmaa on päätetty jatkaa vuodelle 2022 ja sote-

järjestöt voivat hakea hankerahoitusta 12.4.2021–31.5.2021 välisenä aikana. 

 

Kiitämme kaikista saamistamme vastauksista. Ne antavat arvokasta tietoa ohjelman 

toimivuudesta ja tämä vastauksista koostettu raportti toimii Paikka auki II -avustuksen 

tuloksellisuuden raportointina STEAlle. Kerätyt tiedot ovat erittäin tärkeitä myös 

avustusohjelman jatkon ja sen kehittämisen kannalta. 

 

https://www.paikka-auki.fi/l/paikka-auki-avustusohjelmalle-jatkoa/
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