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TIIVISTELMÄ 

Kysely lähetettiin 17.8.2021 niille 101 työntekijälle, jotka olivat vastanneet työntekijäkyselyyn Paikka 

auki -työsuhteensa loppupuolella vuonna 2020 ja antaneet tällöin siihen luvan ja yhteystietonsa. 

Saimme 52 vastausta 10.9 mennessä. Arvioitu vastausprosentti 52 on samaa suuruusluokkaa (54 %) 

kuin edellisessä työntekijöiden jatkokyselyssä 02/2020. Nyt raportoitavan kyselyn vastaajat edustavat 

40 % Paikka auki -työntekijäkyselyihin työsuhteensa loppupuolella vuonna 2020 vastanneista. 

 

Nuoria, alle 30-vuotiaita vastaajia oli 62 prosenttia, mikä on hieman vähemmän kuin keskimäärin 

työntekijäkyselyissämme. Osatyökykyisiä työntekijöitä, etenkin 50–59-vuotiaita, oli aiempaa enemmän. 

Vastaajien sukupuolijakauma poikkesi aiemmista kyselyistä siten, että yhteensä 10 % vastaajista ei 

kertonut sukupuoltaan tai vastasi olevansa muunsukupuolinen. Neljänneksellä vastaajista oli Paikka 

auki -työtä edeltävää työkokemusta korkeintaan vuosi ja puolella vastaajista yli kaksi vuotta. Vain 

kahdeksalle prosentille Paikka auki -työ oli ensimmäinen työsuhde. Yhteensä 70 prosenttia vastaajista 

oli työttömänä tai työkyvyttömänä ennen Paikka auki -työtä. Heidän määränsä oli hieman pienempi kuin 

edellisessä jatkokyselyssä.  

 

Kuudella vastaajalla kymmenestä Paikka auki -työsuhde oli kestänyt noin vuoden ja viidenneksellä 

vastaajista se jatkui edelleen. Vielä työssä olevat olivat joko oppisopimuskoulutuksessa tai 

työskentelivät lyhennetyllä työajalla. Tässä kyselyssä pystyttiin seuraamaan Paikka auki -työntekijöiden 

jatkopolkuja aiempaa pidempään. Runsas puolet niistä kertoneista oli päättänyt työsuhteensa yli puoli 

vuotta ja neljännes yli vuosi aiemmin. 

  

Monet vastaajat olivat jo Paikka auki -työssä ollessaan valmistelleet jatkopolkujaan: 46 % oli hakenut 

töitä vähintään satunnaisesti ja 36 % oli hakenut opiskelupaikkaa. Opiskelemaan hakeneiden osuus oli 

kasvanut 50 %:lla edelliseen jatkokyselyyn verrattuna. 23 % vastaajista kertoi myös saaneensa 

opiskelupaikan ja monet heistä suuntasivat amk- tai yamk-opintoihin. 

 

Heti Paikka auki -työn päättymisen jälkeen 76 % vastaajista oli töissä tai opiskelemassa: 44 % jatkoi 

samalla työnantajalla, 10 % työskenteli toisella työnantajalla ja 22 % opiskeli. Töissä tai opiskelemassa 

oli nyt useampi vastaaja kuin edellisessä jatkokyselyssä (67 %). Kyselyn ajankohtana 41 % vastaajista 

oli palkkatyössä, 24 % opiskelemassa, 32 % työttömänä ja 2 % työkyvyttömänä. Jatkopolku työssä tai 

opinnoissa oli tällöin yhteensä 65 %:lla vastaajista ja työttömien määrä oli pysynyt samana kuin Paikka 

auki -työn päättymisen aikaan. Samalla Paikka auki -työnantajallaan työskenteli edelleen 10 % 

vastaajista. Vaikka aineisto on pieni, tämän kyselyn tulokset vahvistavat edellisiä: jatkopolut työssä ja 

opintojen parissa näyttävät lupaavilta ja työttömyys puolittuu Paikka auki -työtä edeltävästä tasosta. 

 

Vastaajat kokivat, että Paikka auki -työsuhteella oli merkitystä heille ja heidän tulevaisuudelleen. Moni 

vastaaja kuvasi useita erilaisia merkityksiä. Useimmiten (72 %) kerrottiin työkokemuksen vaikutuksesta 

uskoon omasta osaamisesta sekä työllistymismahdollisuuksien lisääntymisestä kasvaneen 

työkokemuksen ja verkostoitumisen myötä. Runsas kolmannes vastaajista kertoi, että heidän 

itsetuntonsa oli kasvanut ja työvuosi oli selkeyttänyt omia tulevaisuuden suunnitelmia. 
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KYSELYN TOTEUTUS 

Lähetämme Paikka auki -työntekijöiden jatkokyselyn niille Paikka auki -työntekijöille, jotka ovat 

vastanneet työntekijäkyselyymme työsuhteensa loppupuolella ja antaneet silloin luvan vielä yhteen 

kyselyyn. Ohjelmakauden 2018–2022 ensimmäinen jatkokysely 02/2020 lähetettiin 159 vastaajalle, 

jotka olivat olleet Paikka auki -työssä vuosina 2018–2019, ja siihen vastasi 85. Heidän vastauksensa 

edustavat 36 % heistä, jotka vastasivat työntekijäkyselyihin vuosina 2018–2019 työsuhteensa 

loppupuolella.  

 

Nyt raportoitava jatkokysely lähetettiin niille 101 työntekijälle, jotka olivat Paikka auki -työsuhteen 

loppupuolella vuonna 2020 ja tällöin antoivat siihen luvan ja yhteystietonsa. Kysely lähetettiin 17.8.2021 

ja saimme 52 vastausta 10.9. mennessä. Vastausprosentti 52 on alempi kuin työntekijäkyselyissämme, 

mutta samaa suuruusluokkaa kuin edellisessä työntekijöiden jatkokyselyssä 02/2020 (54 %).   

 

Vuonna 2020 Paikka auki -työntekijäkyselyihin vastasi työsuhteensa loppupuolella olevista 

työntekijöistä yhteensä 130. Näin ollen, tämän jatkokyselyn sai vastatakseen 78 % heistä, jotka 

vastasivat työntekijäkyselyihin vuonna 2020 työsuhteensa loppupuolella, ja nyt raportoitavat 

vastaukset edustavat 40 % heistä. 

 

Tässä raportissa verrataan uusimman jatkokyselyn tuloksia edellisen tuloksiin. Kummankin 

jatkokyselyn vastausprosentit ja osuus, jota saadut vastaukset edustavat kaikista Paikka auki -

työsuhteen loppupuolella vastanneista työntekijöistä, ovat samankaltaiset. Nyt raportoitavan 

jatkokyselyn vastausten lukumäärä on kuitenkin pienempi kuin edellisessä. Vastaajia, joiden Paikka 

auki -työsuhde oli jo päättynyt vastausajankohtana, oli nyt 41 ja edellisessä jatkokyselyssä 63. 

Vastaajien taustatiedot 

Kyselyyn vastanneista työntekijöistä 69 % oli naisia ja 21 % oli miehiä. Neljä prosenttia vastaajista kertoi 

olevansa muunsukupuolisia ja kuusi prosenttia ei osannut tai tahtonut kertoa sukupuoltaan. (Kuva 1.) 

 

 

  

Kuva 1. Vastaajien sukupuolijakauma (n=52). 

 

Vastaajien sukupuolijakauma on samankaltainen kuin työntekijäkyselyissä sillä erotuksella, että heidän 

osuutensa, jotka eivät kerro sukupuoltaan tai vastaavat olevansa muunsukupuolisia, on suurempi. 

Naisten määrä on pienempi ja muunsukupuolisten sekä heidän, jotka eivät sukupuoltaan kerro, osuudet 

ovat nyt suuremmat kuin edellisessä työntekijöiden jatkokyselyssä.  

69%
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4%
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Vastaajien sukupuolijakauma
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62 % kyselyn vastaajista oli nuoria, alle 30-vuotiaita ja 39 % oli vähintään 30-vuotiaita osatyökykyisiä. 

Nuorten vastaajien osuus on matalampi kuin työntekijäkyselyissä (keskiarvo 71 %) tai edellisessä 

työntekijöiden jatkokyselyssä (72 %).  Vähintään 30-vuotiaiden osatyökykyisten määrä on vastaavasti 

kasvanut. Etenkin 50–59-vuotiaiden ikäryhmä on aiempaa suurempi. Se oli nyt 14 % kun edellisessä 

työntekijöiden jatkokyselyssä heidän osuutensa oli vain 5 %. (Kuva 2.) 

 

 

 

 

Kuva 2. Paikka auki -työntekijöiden jatkokyselyiden vastaajien ikäjakauma. N=85 (2020) ja 52 (2021).  

 

21 % vastaajista asui Uudenmaan maakunnassa, 12 % Varsinais-Suomessa, 10 % Pirkanmaalla tai 

Etelä-Savossa ja 8 % Päijät-Hämeessä tai Kymenlaaksossa. Muut vastaajat asuivat melko tasaisesti 

ympäri Suomea, joskin yhtään vastausta ei saatu Etelä-Pohjanmaalta, Kanta-Hämeestä tai Kainuusta. 

 

Joka toisella vastaajalla oli keskiasteen tutkinto (esim. YO-tutkinto tai 1–3 vuoden mittainen 

ammatillinen perustutkinto). Lähes joka kolmannella vastaajalla oli opistotason koulutus, 

ammattikorkeakoulu- tai alempi korkeakoulututkinto ja 18 prosentilla oli ylempi korkeakouluasteen 

koulutus. Yhdellä vastaajalla oli peruskoulu käytynä ja kolmella oli peruskoulun jälkeiset opinnot 

kesken. Vastaajien ilmoittamat koulutustiedot ovat samankaltaisia kuin työntekijäkyselyissä ja 

edellisessä työntekijöiden jatkokyselyssä ilmoitetut. 

 

Neljälle vastaajalle Paikka auki -työ oli ollut ensimmäinen työpaikka. Neljänneksellä vastaajista 

oli työkokemusta korkeintaan vuosi ja puolella vastaajista yli kaksi vuotta ennen Paikka auki -työtä. 

Tähän kyselyyn vastanneiden Paikka auki -työtä edeltävä työkokemus oli hieman pidempi kuin 

edelliseen työntekijöiden jatkokyselyyn vastanneilla. (Kuva 3.)  

 

 

19%

53%

12% 12%

5%

14%

48%

11%
14% 14%

18–23 v 24–29 v 30–39 v 40–49 v 50–59 v

Vastaajien ikäjakauma

02/2020 (n=85) 08/2021 (n=52)
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Kuva 3. Paikka auki -työssä olleiden aiempi työkokemus. N=85 (2020) ja 52 (2021).  
 

Tilanne ennen Paikka auki -työsuhdetta 
 

Seitsemän vastaajaa kymmenestä kertoi, että oli ollut juuri ennen Paikka auki -työsuhdettaan 

työttömänä, kuntouttavassa työtoiminnassa, sairauslomalla, kuntoutustuella tai 

työkyvyttömyyseläkkeellä (kuva 4). Useimmat työttömyysjaksot, joista kerrottiin, olivat kestäneet 4–12 

kuukautta (taulukko 1). Palkkatyössä tai opiskelemassa oli ollut yhteensä 16 % vastaajista. Työssä 

olleiden osuus (12 %) on korkeampi ja työttömänä olleiden osuus (58 %) puolestaan hieman matalampi 

kuin edellisessä Paikka auki -työntekijöiden jatkokyselyssä. ”Jokin muu” -vaihtoehdon valinneista 

vastaajista kolme hoiti kotona lapsiaan, yksi teki keikkatöitä, yksi oli siviilipalveluksessa, yksi kertoi 

olevansa NEET-nuori ja yksi oli mukana elämänhallintaan liittyvässä kurssimuotoisessa toiminnassa. 

(Kuva 4.) 
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Kuva 4. Vastaajien tilanne ennen Paikka auki -työsuhdetta (n=51). 

 

 

 02/2020 08/2021 

0–3 kk 34 % 33 % 

4–12 kk 38 % 46 % 

1–2 vuotta 24 % 17 % 

yli 2 vuotta 4 % 4 % 

yhteensä 50 henkilöä 24 henkilöä 

 

Taulukko 1. Työttömyyden kesto ennen Paikka auki -työsuhdetta. 

Paikka auki -työssäoloa koskevat kysymykset 

Tiedustelimme vastaajilta, kuinka kauan heidän Paikka auki -työsuhteensa oli kestänyt ja oliko se jo 

päättynyt. Kysyimme myös, miten vastaajat olivat valmistelleet jatkopolkujaan jo työsuhteensa aikana.  

 

Paikka auki -työsuhteen kesto 
 

Runsas puolet vastaajista oli työskennellyt Paikka auki -työsuhteessaan noin vuoden. Viidenneksellä 

työ oli jatkunut yli vuoden. He kertoivat, että olivat olleet oppisopimuskoulutuksessa, voineet jatkaa 

jäljellä olevan rahoituksen turvin pidempään tai tehneet lyhennettyä työaikaa. Yhdellätoista vastaajalla 

Paikka auki -työsuhde jatkui edelleen. Heistä seitsemän oli oppisopimuskoulutuksessa ja neljä teki 

lyhennettyä työaikaa. (Kuva 5.) 

 

  

  

Kuva 5. Vastaajien Paikka auki -työsuhteen kesto. N=85 (2020) ja 52 (2021). 

 
 

5%

60%

9%

26%

0%

58%

21% 21%

alle vuoden noin vuoden yli vuoden työ jatkuu edelleen

Paikka auki -työsuhteen kesto

02/2020 (n=85) 08/2021 (n=52)
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Jatkopoluille hakeminen Paikka auki -työn aikana 
 

Niiltä vastaajilta, joiden Paikka auki -työsuhde oli jo päättynyt (n=41), kysyimme, olivatko he hakeneet 

töitä tai opiskelupaikkaa vielä Paikka auki -työssä ollessaan. Työtä oli etsinyt 58 % vastaajista ja 46 % 

vastaajista oli myös hakenut työpaikkoja vähintään satunnaisesti. Heitä hieman pienempi 

vastaajajoukko (37 %) ei ollut hakenut töitä. Jokin muu -vaihtoehdon valitsi kaksi vastaajaa. Kumpikin 

heistä kertoi, että oli voinut jatkaa samassa työpaikassa Paikka auki -työn päätyttyä. Työn etsiminen 

työsuhteen vielä voimassa ollessa on pysynyt yhtä aktiivisena kuin edellisessä jatkokyselyssä, vaikka 

tähän kyselyyn vastanneet ovat olleet Paikka auki -työssä koronapandemiasta johtuvien poikkeusolojen 

aikana (Kuva 6.) 

 

 

 

Kuva 6. Uuden työn etsiminen Paikka auki -työsuhteen aikana. N=62 (2020) ja 41 (2021). 

 

Runsas kolmannes vastaajista oli hakenut opiskelupaikkaa vielä Paikka auki -työssä ollessaan. 23 % 

vastaajista oli myös saanut opiskelupaikan, ja he kertoivat suuntaavansa amk- tai yamk-opintoihin. 

Opiskelemaan hakeneiden vastaajien osuus on kasvanut 50 %:lla edellisen työntekijöiden jatkokyselyn 

vastauksiin verrattuna. Vastaavasti heidän osuutensa, jotka eivät olleet hakeneet opiskelupaikkaa vielä 

työssä ollessaan, on pienentynyt 23 %:lla edelliseen kyselyyn verrattuna. (Kuva 7.) Neljä vastaajaa 

valitsi vaihtoehdon jokin muu. Yksi heistä oli opiskellut oppisopimuksella Paikka auki -työn aikana, 

toinen haki opiskelupaikkaa pian Paikka auki -työn päätyttyä, kolmas suuntasi avoimen amk:n 

opintoihin ja neljäs perehtyi koulutusmahdollisuuksiin hankkeessa. 
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Kuva 7. Opiskelupaikan hakeminen Paikka auki -työsuhteen aikana. N=63 (2020) ja 39 (2021). 

 

Vertasimme vielä jatkopolkujen valmistelua koskevia vastauksia vuonna 2020 Paikka auki -

työsuhteensa loppupuolella työntekijäkyselyihin vastanneiden vastauksiin. 22–25 % vastaajista kertoi 

työntekijäkyselyissä, että olivat hakeneet töitä vähintään satunnaisesti, kun tässä jatkokysellyssä siitä 

kertoi 46 % vastaajista. Työntekijäkyselyn vastaajista 20–32 % kertoi hakeneensa opiskelupaikkaa ja 

nyt siitä kertoi 36 % vastaajista. (Paikka auki työntekijäkysely (5) 11/2021: kuvat 17 ja 19.) 

Työntekijöiden tulevaisuus Paikka auki -työsuhteen jälkeen 

Tiedustelimme niiltä vastaajilta, joiden Paikka auki -työsuhde oli jo päättynyt, mitä he tekivät heti 

työsuhteen päätyttyä sekä nyt, vastausajankohtana. Pyysimme heitä kertomaan, kuinka pitkä aika 

Paikka auki -työsuhteen päättymisestä oli kulunut vastausajankohtaan mennessä. Näitä kysymyksiä ei 

kysytty niiltä vastaajilta, jotka olivat kertoneet Paikka auki -työnsä edelleen jatkuvan (Kuva 5). 

Kysyimme kaikilta vastaajilta, miten Paikka auki -työ ja siihen liittyvät kokemukset olivat mahdollisesti 

vaikuttaneet vastaajan elämään ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Vastaajilla oli lisäksi mahdollisuus 

kertoa omasta elämäntilanteestaan ja tulevaisuuteen liittyvistä ajatuksistaan.  

 

Elämäntilanne heti Paikka auki -työn päättymisen jälkeen 
 

41 vastaajaa kertoi, mitä teki heti Paikka auki -työsuhteen päätyttyä. Heillä oli mahdollisuus valita 

useampia vaihtoehtoja monivalintakysymyksessä. 44 % vastaajista kertoi jääneensä töihin Paikka auki 

-työpaikkaansa ja 10 % oli aloittanut työt toisella työnantajalla. Entistä useampi oli voinut jatkaa Paikka 

auki -työnantajallaan, mikä onkin ollut monen vastaajan toive Paikka auki -työntekijöiden kyselyissä. 

Opinnot oli aloittanut 22 % vastaajista. Työttömien osuus (32 %) oli nyt pienempi kuin edellisessä 

jatkokyselyssä (45 %). Jokin muu -vaihtoehdon valitsi yksi työtön vastaaja, joka oli jatkanut sivutoimisia 

opintojaan ja jonka työ- sekä toimintakykyä arvioitiin terveydenhuollossa. (Kuva 8.) 
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Kuva 8. Mitä Paikka auki -työsuhteen jälkeen? Prosentuaaliset osuudet vastauksista 
monivalintakysymykseen, jossa vastaaja saattoi valita yhden tai useamman vaihtoehdon. N=63 
(2020) ja 41 (2021). 
Ta=työnantaja. 
 

Tähän kyselyyn vastanneet, vuonna 2020 Paikka auki -työssä olleet, kertoivat olleensa heti työsuhteen 

päätyttyä useammin töissä tai opiskelemassa kuin edelliseen jatkokyselyyn vastanneet, vuonna 2018–

2019 Paikka auki -työssä olleet. Jatkopolku töiden tai opintojen parissa oli nyt 76 %:lla kun aiemmin 

näin oli 67 %:lla juuri työnsä päättäneistä. Työttömäksi jääneitä oli nyt 32 % kun aiemmin heitä oli 45 % 

juuri Paikka auki -työn päättäneistä. Tarkentavista avovastauksista kävi ilmi, että kolme vastaajaa 

opiskeli työn ohessa ja yksi työtön haki sekä töitä että opiskelupaikkaa. 

 

Vertasimme nyt kerrottuja jatkopolkuja niihin, joista vuonna 2020 työsuhteensa loppupuolella 

työntekijäkyselyihin vastanneet olivat kertoneet tietävänsä. Nyt 54 % kertoi, että oli ollut töissä heti 

Paikka auki -työn jälkeen. Työntekijäkyselyiden vastaajat puolestaan kertoivat työsuhteensa 

loppupuolella, että varma työ odotti 17–19 % heistä. Nyt 22 % vastaajista kertoi aloittaneensa opinnot 

heti Paikka auki -työn jälkeen. Vastaavasti, vuoden 2020 työntekijäkyselyissä 15 % vastaajista kertoi 

menevänsä opiskelemaan työsuhteensa päätyttyä. (Paikka auki työntekijäkysely (5) 11/2021: kuva 20.) 

Koska kato työntekijöiden jatkokyselyssä on melko suuri, on hyvä muistaa tuloksia tulkitessa, että 

vastaajat ovat voineet painottua heihin, joilla on tiedossaan valoisa tulevaisuus.  

 

Elämäntilanne vastausajankohtana 
 
Jatkokyselyssä pyrittiin siihen, että vastaajat vastaisivat kysymyksiin noin puoli vuotta Paikka auki -

työsuhteensa päättymisen jälkeen. Koska työsuhteet alkavat eri ajankohtina, pyysimme vastaajia 

kertomaan koska heidän työsuhteensa oli päättynyt. Aiemmin oli jo selvinnyt, että 21 %:lla Paikka auki 

-työsuhde jatkui edelleen (Kuva 5). Yli puolella vastaajista työsuhde oli päättynyt yli puoli vuotta 

aiemmin ja 24 %:lla vastaajista se oli päättynyt yli vuosi aiemmin. Edelliseen työntekijöiden 

jatkokyselyyn verrattuna, tämän kyselyn tulokset kertovat entisten Paikka auki -työntekijöiden 

nykytilanteesta pidemmällä aikavälillä työn päättymisen jälkeen. (Kuva 9.) 
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https://www.paikka-auki.fi/_files/200000618-4248b4248d/TT5_raportti%2011_2020.pdf?ph=c363daca65
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Kuva 9. Vastaajien Paikka auki -työn päättymisestä kulunut aika. N=63 (2020) ja 41 (2021). 
 
Vastausajankohdan elämäntilannetta kuvaavat vastaukset on jaoteltu niin, että kunkin vastaajan 

tilannetta kuvaa vain yksi vaihtoehto. 17 vastaajaa (41 %) oli työssä (Kuva 10). Paikka auki -

työnantajallaan työskenteli harvempi vastaaja (10 %) kuin heti Paikka auki -työsuhteen päätyttyä (44 %, 

kuva 8). Kuuden vastaajan työ oli osa-aikainen ja yhdeksän vastaajan työ oli määräaikainen.  

 

Työssä olleiden osuus oli nyt hieman matalampi kuin edellisessä työntekijöiden jatkokyselyssä. 

Pienentynyttä työssä olevien määrää voi selittää ainakin kaksi tekijää. Tämän kyselyn vastaajilla oli 

keskimäärin pidempi aika Paikka auki -työsuhteensa päättymisestä kuin edellisessä kyselyssä, jolloin 

mahdolliset lyhyet, määräaikaisesti jatketut työsuhteet olivat jo päättyneet vastausajankohtana. Lisäksi 

nykyiset vastaajat ovat olleet Paikka auki -työsuhteessaan ja vastanneet kyselyyn koronapandemiasta 

johtuvien poikkeusolojen aikana, jolloin työllistyminen on voinut olla haastavampaa. Vaikuttaakin siltä, 

että tähän kyselyyn vastanneet ovat hakeutuneet enemmän opintoihin kuin aiemmin. (Kuva 10 ja 

taulukko 2). Vastausajankohtana opiskelevat (24 %) kertoivat muun muassa sosiaalialan, graafisen 

muotoilun, tieto- ja viestintätekniikan sekä terveyden edistämisen opinnoista. 
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Kuva 10. Vastaajien tilanne vastausajankohtana. N=63 (2020) ja 41 (2021). 

 

Yhteensä 65 %:lla entisistä Paikka auki -työntekijöistä oli jatkopolku työssä tai opintojen parissa 

vastausajankohtana. Määrä on pysynyt samalla, korkealla tasolla kuin edellisessä työntekijöiden 

jatkokyselyssä. Myös Paikka auki -työnantajat ovat kertoneet omassa kyselyssään, että heidän Paikka 

auki -työntekijöistään 51–67 % on löytänyt jatkopolun töistä tai opinnoista (Paikka auki -työnantajien 

jatkokysely (2) 01/2021: kuva 12). Huomionarvoista on, että vain kolmannes vastaajista oli työttömänä 

ja 2 % työkyvyttömyyseläkkeellä, kuntoutustuella tai sairauslomalla kyselyyn vastatessaan. Molempien 

Paikka auki -työntekijöiden jatkokyselyiden perusteella vahvistuu kuva, että Paikka auki -työssä olleiden 

työttömyys puolittuu verrattuna heidän lähtötilanteeseensa ennen Paikka auki -työtä – silloin heistä oli 

yhteensä 58–67 % työttömänä (kuva 4 ja Paikka auki -työntekijöiden jatkokyselyn (1) 2/2020 raportti). 

 

 heti Paikka auki -työn jälkeen vastausajankohtana 

 02/2020 08/2021 02/2020 08/2021 

työssä 49 % 54 % 49 % 41 % 

opiskelemassa 17 % 22 % 14 % 24 % 

työtön 45 % 32 % 33 % 32 % 

jokin muu / * 2 % 2 % 3 % 2 % 

   

Taulukko 2. Vastaajien tilanne heti Paikka auki -työn päätyttyä ja kyselyn vastausajankohtana. N=63 
(2020) ja 41 (2021). Vastaaja on voinut valita useamman vaihtoehdon kertoessaan tilanteestaan heti 
työn päätyttyä, mutta vastausajankohdan tilannetta kuvaa vain yksi vaihtoehto. * = 
työkyvyttömyyseläkkeellä, kuntoutustuella tai sairauslomalla. 
 

Tarkastelimme vastaajien tilannetta vastausajankohtana myös niin, että vastaukset jaoteltiin Paikka 

auki -työsuhteen päättymisestä kuluneen ajan mukaisiin kategorioihin. Koska vastaajia on vähän 

(n=41), yhdistettiin heidän vastauksensa aiemman työntekijöiden jatkokyselyn vastauksiin (n=63), ja 

tulokset on esitetty kuvassa 11 ja taulukossa 3.  
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https://www.paikka-auki.fi/_files/200000665-e56dbe56de/Tyo%CC%88nantajien%20jatkokysely%20(2)_01_2021_raportti-2.pdf?ph=c363daca65
https://www.paikka-auki.fi/_files/200000665-e56dbe56de/Tyo%CC%88nantajien%20jatkokysely%20(2)_01_2021_raportti-2.pdf?ph=c363daca65
https://www.paikka-auki.fi/_files/200000462-2bdb22bdb5/PA%20TT-JATKOKYSELY%2002-2020%20Raportti-0.pdf?ph=c363daca65
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Kuva 11. Vastaajien tilanne Paikka auki -työn päättymisen jälkeen jaoteltuna työsuhteen päättymisestä 
kuluneen ajan mukaan. N =104. Tämän kyselyn vastaukset (n=41) on yhdistetty edellisen Paikka auki -
työntekijöiden jatkokyselyn 02/2020 (n=63) vastauksiin. Tk= työkyvyttömyys. 
 

Tulokset ovat rohkaisevia, vaikka niitä tulee tulkita varovaisesti aineiston koon takia. Vastaajista oli 

töissä tai opiskelemassa yhteensä 50–78 % koko seuranta-aikana ja yli vuoden jälkeenkin heidän 

osuutensa oli vielä 63 %. Työttömien vastaajien osuus oli 22–42 % ja yli vuoden jälkeen heitä oli 27 %.  

 

 alle 1 kk 1–3 kk 4–6 kk 7–12 kk yli 1 v 

työssä  50 % 59 % 41 % 48 % 45 % 

opiskelemassa 0 % 18 % 16 % 30 % 18 % 

työtön 42 % 24 % 41 % 22 % 27 % 

tk-eläkkeellä/kuntoutustuella 8 % 0 % 3 % 0 % 9 % 

 n=12 n=17 n=37 n=27 n=11 

 

Taulukko 3. Vastaajien tilanteiden prosentuaaliset osuudet Paikka auki -työn päättymisen jälkeen 
jaoteltuna työsuhteen päättymisestä kuluneen ajan mukaan. N =104. Tämän kyselyn vastaukset (n=41) 
on yhdistetty edellisen Paikka auki -työntekijöiden jatkokyselyn 02/2020 (n=63) vastauksiin. 
Tk=työkyvyttömyys. 
 

Elämäntilanteessa tapahtuneet muutokset 
 

Olemme aiemmin pyytäneet Paikka auki -työntekijöiden kyselyissä vastaajia kertomaan, miten heidän 

elämäntilanteensa on muuttunut työsuhteen aikana ja millaisen merkityksen he kokevat Paikka auki -

työllä olleen siihen. Keskimäärin kaksi kolmasosaa työsuhteensa loppupuolella olevista vastaajista on 

kertonut myönteisistä muutoksista elämäntilanteissaan ja puolet vastaajista on kokenut tapahtuneen 

muutoksen merkittävänä (Paikka auki -työntekijäkysely 05/2021: kuva 9 ja taulukko 5). Usein kerrottuja 
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https://www.paikka-auki.fi/_files/200000692-62c5d62c5f/TT6_raportti_011121.pdf?ph=c363daca65
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myönteisiä muutoksia ovat kohentunut taloudellinen tilanne, mielen hyvinvoinnin lisääntyminen ja 

elämänlaadun paraneminen. Monen vastaajan usko tulevaisuuteen on kasvanut ja elämään tullut 

selkeyttä. Vahvistunut työkokemus ja verkostoituminen sekä itselle mieluisan alan löytäminen on 

johtanut mielekkääseen jatkopolkuun työn tai opintojen parissa ja samalla kiinnittyminen yhteiskuntaan 

on lujittunut. Huonoista elämänmuutoksista vastaajat ovat kertoneet vain harvoin. 

 

Jatkokyselyssä halusimme kartoittaa, millaisia muutoksia vastaajien elämäntilanteissa oli 

mahdollisesti tapahtunut Paikka auki -työsuhteen jälkeen: miten työllisyys ja/tai opiskelu oli muuttunut 

sekä millaisia mahdollisia muita elämänmuutoksia vastaajat olivat kokeneet. Saimme 

monivalintakysymykseen 38 vastausta, joiden prosentuaalinen jakautuminen on esitetty kuvassa 12. 

Työ/työllisyystilanteissa kerrottiin tapahtuneen aiempaa enemmän (45 %) muutoksia verrattuna 

edelliseen työntekijöiden jatkokyselyyn, jolloin niistä kertoi vain 32 prosenttia vastaajista.  

 

 

Kuva 12. Prosentuaaliset osuudet vastauksista monivalintakysymykseen mahdollisista 
elämänmuutoksista Paikka auki -työsuhteen päättymisen jälkeen. N=38. 
 
Muutoksista työtilanteessaan kertoneet 17 vastaajaa tarkensivat vastaustaan näin: 

 

• neljällä vastaajalla työssä olo ja työttömyys olivat vuorotelleet 

• kahdella oli uusi työpaikka varmistunut ja työ pian alkamassa 

• kuusi vastaajaa oli työllistynyt Paikka auki -työnantajalleen 

• yksi oli töissä muulla kuin Paikka auki -työnantajalla 

• yksi teki töitä opiskelun ohella 

• kaksi kertoi, että itsevarmuus ja toiveikkuus uuden työn löytymisestä oli kasvanut 

• yksi työtön vastaaja kertoi toimittaneensa uuden lääkärinlausunnon TE-palveluihin. 

 

15 vastaajan työ/työllisyystilanne ei ollut muuttunut: 

• 10 oli palkkatyössä 

• neljä oli työttömänä 

• yksi oli työkyvyttömyyseläkkeellä 
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Yhdeksän vastaajaa kertoi, että heidän opiskelutilanteensa oli muuttunut: 

• viisi oli saanut opiskelupaikan ja aloittanut opinnot 

• yksi opiskeli ammattikorkeakoulussa 

• yksi oli aloittamassa jatko-opinnot 

• yksi oli kiinnostunut uusista opiskelumahdollisuuksista 

• yksi ei tarkentanut vastaustaan 

 

Neljä vastaajaa kertoi, ettei heidän opiskelutilanteensa ollut muuttunut. Heistä yksi opiskeli edelleen 

ammattikorkeakoulussa, kaksi oli töissä ja yksi työttömänä. Neljä vastaajaa kertoi muista 

elämänmuutoksista. Yksi oli muuttanut ja päättänyt terapiansa. Toinen kertoi, että hänen 

elämänlaatunsa oli parantunut ja hän oli saanut työstään paljon itseluottamusta ja tulevaisuuden 

toiveet olivat selkeytyneet. Kolmas vastaaja odotti lasta, jonka lisäksi hänellä oli opiskelupaikka 

ammattikorkeakoulussa odottamassa häntä. Neljäs vastaaja oli sairauslomalla, jonka kertoi jatkuvan 

pitkään. 

 

Paikka auki -työsuhteen merkitys vastaajien elämään ja jatkopolkujen löytymiseen 
 

Kysyimme kaikilta vastaajilta, miten Paikka auki -työ ja siihen liittyvät kokemukset olivat vaikuttaneet 

heidän elämäänsä ja tulevaisuuden suunnitelmiinsa. Ajatuksiaan toi ilmi 43 vastajaa (83 %) ja heistä 

32 kertoi vielä lisää vastaamalla kysymykseen, mitä haluat kertoa omasta elämäntilanteestasi tai 

tulevaisuudestasi. 

 

Moni vastaaja kuvaili useita erilaisia merkityksiä, joita Paikka auki -työsuhteella oli ollut heidän 

elämäänsä, tulevaisuuteensa tai tulevaisuuden suunnitelmiinsa. Vastauksia analysoitiin sisällön 

perusteella ja vertailtavuuden vuoksi ne jaoteltiin samalla tavalla kuin edellisessä työntekijöiden 

jatkokyselyssä 02/2020.  

 

Vastaukset ryhmiteltiin niissä kerrotun sisällön mukaan seuraavasti: 

 

• työkokemus, ammatillinen itsetunto ja jatkotyöllistymisnäkymät (72 %) 

• itseluottamuksen, itsevarmuuden ja tulevaisuuden uskon vahvistuminen (23 %) 

• itsetuntemuksen lisääntyminen ja oman tulevaisuuden selkiytyminen (35 %) 

• opiskelu/opinnot (30 %) 

• toimeentulo ja/tai taloudellinen tilanne (9 %) 

• jaksaminen, terveydentila ja/tai muut kokemukset (9 %) 

 

Eniten vastauksissa (72 %) kerrottiin työkokemuksen vaikutuksesta uskoon omasta osaamisesta sekä 

työllistymismahdollisuuksien lisääntymisestä kasvaneen työkokemuksen ja verkostoitumisen kautta. 

Runsas kolmannes vastauksista kertoi kasvaneesta itsetunnosta ja siitä, kuinka työvuosi oli 

selkeyttänyt omia tulevaisuuden suunnitelmia. Näiden vastausten yleisyyden järjestys on nyt sama kuin 

edellisessä työntekijöiden jatkokyselyssä. Tällä kertaa kolmanneksi eniten kerrottiin opiskelusta ja 

siihen liittyvistä suunnitelmista (30 %) kun edellisellä kerralla vastaajat kertoivat siitä neljänneksi 

eniten. Sitä enemmän edelliset vastaajat painottivat Paikka auki -työsuhteen merkitystä 

itseluottamuksensa, itsevarmuutensa ja tulevaisuuden uskonsa vahvistumisessa. 

 

Työkokemus, ammatillinen itsetunto ja jatkotyöllistymisnäkymät 
Henkilöt kuvailivat vastauksissaan sitä, kuinka he uskoivat Paikka auki -työstä saadun työkokemuksen 

helpottavan työllistymistä tulevaisuudessa, etenkin jos vastaajalla ei ollut muuta aiempaa 

työkokemusta. Paikka auki -työ oli ollut joillekin ensimmäinen kosketus sote- ja/tai järjestöalalle ja siitä 

syntyi innostus kohdistaa työnhaku jatkossa siihen suuntaan aikaisemman alan sijaan. Vastaajat 

kertoivat myös, että verkostoituminen oli hyödyllistä. Sotealan kokemuksesta koettiin olevan hyötyä 
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alan opintoihinkin suunnatessa. 

 

”Paikka auki -työsuhde oli ensimmäinen oikeasti pitkäkestoinen työsuhde ja se on kerryttänyt 

mielestäni erinomaisesti tarvittavaa työkokemusta, jota on muuten ollut vaikea hankkia.” 

 

”Olen saanut paljon lisää taitoja ja varmuutta taitojeni suhteen, ja se on auttanut kirkastamaan 

ajatuksia tulevaisuuden työnhaun suhteen: millaisia työnkuvia etsin seuraavan kerran, kun työnhaku 

tulee ajankohtaiseksi. Olen työsuhteen kautta saanut jalan vihdoin oven väliin järjestösektorille, ja 

näen, että työllistymismahdollisuuteni ovat jatkossa reippaasti paremmat.” 

 

”Uskon, että Paikka auki -työsuhde oli merkityksellinen työurani kannalta. Paikka auki -työpaikkani 

oli ensimmäinen pidempi työssäolojakso minulle, sillä olen aikaisemmin tehnyt opintojeni ohessa 

vain harjoitteluja ja kesätöitä. Paikka auki -jaksoni jälkeen työllistyin heti samankaltaisiin tehtäviin 

enkä jäänyt työttömäksi, joten uskon että tällä kokemuksella oli paljon merkitystä.”  

 

”Paljon lisää työkokemusta, kontakteja sosiaalityön puolelle ja yleistä tietoutta alasta. Auttaa 

työllistymään, kun on jo kokemusta. Lisäksi auttaa opinnoissa, kun on jo jonkinasteista tietoutta 

alasta.” 

 

Itseluottamuksen, itsevarmuuden ja tulevaisuudenuskon vahvistuminen 
Itseluottamuksen ja itsevarmuuden vahvistumista koskevissa vastauksissa kuvailtiin, kuinka Paikka 

auki -työ oli voimaannuttanut, kun työntekijä oli kokenut onnistumisia tehtävissään, saanut ja ottanut 

vastuuta työntekijänä sekä kokenut, että häneen luotetaan. Työyhteisöltä saatu palaute oli entisestään 

vahvistanut uskoa itseen ja omaan arvoon. Vastaajat kertoivat myös, kuinka olivat alkaneet uskoa 

siihen, että asiat järjestyisivät tulevaisuudessa. 

 

”Paikka auki -työpaikan saatuani se loi uskoa tulevaan, että asiat järjestyvät. On ollut todella 

mielenkiintoista tutustua järjestötyöhön. Koronan aiheuttamien muutosten myötä myös 

työtehtäväni muuttuivat jonkun verran. Sain tehdä asioita, joissa sain käyttää ”erityisosaamistani.” 

Minuun luotettiin.” 

 

”Paikka auki -työsuhteella on ollut suuri merkitys minulle. Olen saanut hurjasti itseluottamusta. 

Ennen en uskonut ikinä tulevani työllistymään minnekään. Nyt tiedän olevani hyvä työntekijä ja 

minulle on varmistunut ala jolle haluan opiskella. Nykyinen työni on seuraus siitä, että olin Paikka 

auki -työsuhteessa. Olen saanut suosittelijoita ja luonut kontakteja tulevalle ajallani. Uskon 

tulevaisuuden työllistymisen olevan helpompaa, kun minulla on CV:ssä näyttää, että olen ollut 

töissä.” 

 

”Paikka auki muutti elämäni suunnan. Pääsin kiinni arkeen ja rutiineihin, työelämään jossa minut 

nähtiin arvokkaana ja tärkeänä. Tein työtä, jossa oli järkeä ja opin joka päivä uutta.” 

 

”Paikka auki -työkokemus oli todella positiivinen ja sai minut uskomaan työnteon hauskuuteen ja 

mielekkyyteen vanhojen huonojen työkokemusten jälkeen. Oma tulevaisuus näyttää nyt 

kirkkaammalta kuin aiemmin!” 

 

Itsetuntemuksen lisääntyminen ja oman tulevaisuuden selkiytyminen 
Itsetuntemuksen kasvamisesta ja oman tulevaisuuden selkiytymistä kuvaavissa vastauksissa 

vastaajat kuvailivat, kuinka olivat tunnistaneet omia vahvuuksiaan ja mielenkiinnon kohteitaan. Paikka 

auki -työsuhde oli ollut riittävän pitkä antamaan aikaa miettiä, mitä tahtoo tehdä tulevaisuudessa. 

Usealla vastaajalla mahdollisuus tutustua itselle entuudestaan tuntemattomaan alaan oli herättänyt 

kiinnostuksen alan opintoihin ja tahdon jatkotyöllistyä alalle. Osalla tahto työskennellä sotealalla tai 
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järjestömaailmassa ja/ tai hankkia alalle sopiva koulutus oli varmistunut työkokemuksen myötä.  

 

”Paikka auki -työssäni löysin oman alani, eli sosiaalialan. Koin, että sain todella paljon työstä, mm. 

itsevarmuutta, tasapainoisuutta elämään ja uuden suunnan tulevaisuudelle. Kerrankin kouluun 

hakiessa tiesin, että olen hakemassa täysin oikealle alalle ja varmasti tulen töitä tulevaisuudessa 

sosiaali- ja terveysalalta löytämään.” 

 

”Paikka auki -työsuhde antoi minulle varmuuden siitä, millaista työtä haluan tehdä tulevaisuudessa 

ja millaiset jatko-opinnot vaikuttavat siihen.” 

 

”Paikka auki -työ oli minulle pelastus. Olin uupumuksen takia sairaslomalla 2 kk ennen työsuhteen 

alkua. Työsuhteen aikana oli aikaa miettiä, että mitä haluaa. Nyt tiedän, mitä alan tekemään.” 

 

”Kirkas tulevaisuus, opiskelut loppuun ja töihin.” 

 

”Olen saanut mahdollisuuden työskennellä unelma työssä minua kiinnostavalla alalla ja sitä kautta 

rohkaistunut tavoittelemaan jatkossakin alan töitä. Hain opiskelemaan sosionomiksi, jotta jatkossa 

minulle avautuisi enemmän työmahdollisuuksia.” 

 

Opiskelu/opinnot 
Opiskelua ja opintoja koskevissa vastauksissa vastaajat kertoivat, miten kiinnostus opintoihin tai jatko-

opintoihin oli herännyt työssä ollessa, miten he olivat löytäneet itselleen sopivan opintosuuntauksen ja 

suunnittelivat opintojen aloittamista. Jotkut kertoivat myös työsuhteen aikana suoritetuista opinnoista 

ja niiden merkityksestä tulevaisuudelleen. 

 

 ”Työpaikka, sen työtehtävät ja ihmiset kannustivat minua hakemaan nykyiseen opiskelupaikkaani. 

Sain sieltä intoa ja paloa graafiseen suunnitteluun ja lähdin sitä sitten myös opiskelemaan.” 

 

”Suuri merkitys! Sain töitä heti Paikka auki -työn jälkeen ja nyt opiskelen sosionomiksi. Sain työstä 

itseluottamusta ja tulevaisuuden toiveet selkenivät sen myötä. Pääsin kouluun, johon en uskonut 

pääseväni.” 

 

”Olen ammattiopintojen loppusuoralla, jotka olen päässyt suorittamana työn ohessa. Tämä ei ole 

itsestäänselvyys, koska aikaisemmat aloittamani opinnot olen jättänyt kesken. Olen löytänyt itselle 

mieluisan alan, johon haluan myös jatkokouluttautua. Taloudellinen tilanteeni on parantunut.” 

 

”Paikka auki ja oppisopimus mahdollisuus avasi ovet polvivamman jälkeen ja mahdollisuus saada 

uusi työpaikka ja kokemuksia. Kun työsuhde päättyy haen mielellään vastaava työpaikka.” 

 

Toimeentulo ja /tai taloudellinen tilanne 
Toimeentulon tai taloudellisen tilanteen parantumisesta kertoneissa vastauksissa kuvattiin, kuinka 

elämänlaatu oli parantunut, kun huoli toimeentulosta oli poistunut. Palkasta oli voinut esimerkiksi 

säästää opiskeluaikaa varten. 

 

”Olen saanut työkokemusta ja ammatin. Tietenkin työsuhde on vaikuttanut positiivisesti talouteen 

ja samalla elämänlaatuun ylipäätään. Opiskeluista sain hyvän pohjan ja tahtoisin opiskella lisää.” 

 

”Paikka auki -työpaikkani jätti minulle hyvin mieluisan muiston työelämästä ja auttoi minua myös 

taloudellisesti aloittamaan opinnot, sillä sain tehtyä hyvät säästöt opintoja varten vuoden aikana. 

Työpaikka auttoi minua ymmärtämään, mitä haluan tehdä tulevaisuudessa työkseni; olla 

visuaalisella alalla, tehdä graafista suunnittelua ja taidetta.” 



W W W . P A I K K A - A U K I . F I  

 

  

18 

 

 

”Uskon työllistyväni sosionomin töihin tulevaisuudessa. Taloudellinen tilanteeni helpotti työn 

myötä ja sain rahaa säästöön.”  

 

Jaksaminen, terveydentila ja/tai muut kokemukset 
Vain neljä vastaajaa kertoi jaksamisestaan ja työn kuormittavuudesta. Paikka auki -työssä on 

mahdollisuus räätälöidä niin työaikaa kuin työtehtäviä työntekijälle sopiviksi. Mahdollisuutta kokeilla, 

millainen työaika on omalle toimintakyvylle sopiva, olikin hyödynnetty ja se oli antanut tärkeää tietoa ja 

kokemusta. Työn kerrottiin myös tarjonneen voimaannuttavia kokemuksia ja uutta sisältöä silloin, kun 

vastaaja toipui isosta menetyksestä ja raskaista kokemuksista. 

 

”Työsuhde oli äärimmäisen tärkeä henkisesti ja terv.tilan takia sain tukea, sekä koettaa, mihin 

pystyn ruumiillisesti.” 

 

”Paikka auki -työ on ollut minulle todella merkityksellinen, olen voimaantunut, olen saamassa uuden 

ammatin (oppisopimus) Elämälle on tullut jotakin sisältöä … raskaiden perhetilanteiden jälkeen.” 

 

”Olen pohtinut, että onko minusta kokoaikaiseen työhön tai sellaiseen työpaikkaan, jossa en saa 

tarvitsemiani mukautuksia kuten etätöiden tekemistä useammin viikossa.” 

 

”Haluan jatkaa osa-aikatyössä koska voin paremmin siinä.” 

 

Monissa vastauksissa kerrottiin, kuinka tärkeää työyhteisöltä saatu tuki, kannustus ja palaute on ollut 

Paikka auki -työntekijälle omien taitojen kasvamisessa sekä niiden huomaamisessa ja arvostamisessa. 

Työsuhde on ollut vastaajille pääsääntöisesti merkityksellinen ja joillekin jopa elämää muuttava 

kokemus. Kuten työntekijäkyselyissämme, myös tässä jatkokyselyssä vastaajat esittävät toiveen, että 

Paikka auki -ohjelmaa jatkettaisiin. 

 

”Kokemukseni hyvästä työnantajasta ja mahtavista työtovereista oli ylitse muiden! Minuun uskottiin 

(silloinkin kun en uskonut itseeni), minua kehuttiin, minulle annettiin vastuullisempia tehtäviä… 

Uskalsin nyt hakea työtehtävään, johon minulla oli suuri kiinnostus ja halu oppia uusia asioita – 

työkokemusta ei laisinkaan. Ja minut valittiin.” 

 

”Säännöllinen kuukausipalkka, mukava tuntimäärä ja töiden kautta löytyneet uudet verkostot ovat 

olleet kultaakin kalliimpaa ja vaikuttaneet erittäin positiivisesti hyvinvointiini. Uskon itseeni ja 

taitoihini paljon enemmän kuin puolitoista vuotta sitten kun vielä etsin alituiseen ahdistuneena töitä. 

Hyvin teoriapohjaisen yliopistokoulutuksen saaneena ihmisenä konkreettinen ja käytännönläheinen 

työ järjestössä on juuri sitä, mitä tarvitsin. Nyt minulla on ovia avoinna moneen eri suuntaan enkä 

voisi olla kiitollisempi Paikka auki -ohjelmalle unelmieni mahdollistamisesta.” 

 

”Mielestäni Paikka auki hanke on todella tärkeä ja toivottavasti mahdollisimman moni nuori 

aikuinen saa sen kautta arvokasta työkokemusta ja pääsee sitä kautta luomaan uraa.” 

Avustusohjelman jatkotutkimus 

Paikka auki -avustusohjelmassa lähetetään Paikka auki -työntekijöille kysely kaksi kertaa 

kalenterivuodessa, ja useimmat työntekijät vastaavat kyselyihin kerran työsuhteensa alkupuolella ja 

toisen kerran työsuhteen loppupuolella. Niille työntekijöille, jotka ovat antaneet luvan ja yhteystietonsa, 

olemme lähettäneet vielä yhden kerran jatkokyselyn työsuhteen päättymisen jälkeen. Avustusohjelman 
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2. kaudella vuosina 2018–2021 olemme tehneet seitsemän kyselyä Paikka auki -työsuhteessa oleville 

ja kaksi jatkokyselyä työsuhteensa jo päättäneille. Vastausprosentit työntekijäkyselyissä 12/2018–

05/2021 ovat olleet erinomaisia (67–75 %) ja viimeisimmässä työntekijäkyselyssä 11/2021 sekä 

jatkokyselyissä hyviä (52–55 %). 

 

Näiden kyselyiden tulokset ovat alkaneet vahvasti toistua eivätkä edes koronapandemiasta johtuvat 

poikkeusolot ole heikentäneet erinomaisia tuloksia. Siksi päätimme olla jatkamatta kyselyitä 

nykyisessä muodossa 2. ohjelmakauden lisävuonna 2022. Sen sijaan tulemme syventämään 

ymmärrystämme Paikka auki -työntekijöiden tilanteesta ja kokemuksista haastatteluiden avulla. 

 

Pyysimme lupaa ja yhteystietoja haastattelua varten vuoden 2021 työntekijäkyselyissä niiltä vastaajilta, 

jotka vastasivat niihin ollessaan työsuhteensa loppupuolella. Esitimme haastattelupyynnön myös tässä 

jatkokyselyssä. Saimme luvan ja yhteystiedot haastattelupyynnön lähettämiseen työntekijäkyselyissä 

yhteensä 33 vastaajalta ja tässä jatkokyselyssä 26 vastaajalta. Tulemme hyödyntämään 

haastatteluaineistoa ohjelman tutkimuksessa sekä kehittämisessä, ja kertomaan siitä hankeraportissa 

vuonna 2022. 
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