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PAIKKA AUKI -TYÖNTEKIJÄKYSELY (4) 05/2020 

Jaana Toikkanen FT, tutkija (10/2020- )  
Hans Mäntylä KTT, tutkija (08/2018-08/2020) 
p. 044 734 1546 
Paikka auki II -koordinaatiohanke  
Nuorten Ystävät, Yliopistonkatu 5, Helsinki 
jaana.toikkanen@nuortenystavat.fi 
www.paikka-auki.fi 

Kyselyn toteutus 

Kysely lähetettiin 26.05.2020 Paikka auki -työntekijöille 266 Paikka auki -järjestön kautta, koska Nuorten 

Ystävien yhteystietojärjestelmän käyttöönotto oli silloin vielä kesken1. Vastauksia saatiin 23.6. mennessä 142 

Paikka auki -työntekijältä. Arvio kyselyn vastausprosentista on erinomainen, noin 72 % (TT-kyselyssä 

12/2018 se oli 67 % ja 06/2019 kyselyssä 77 %). Tässä työntekijäkyselyssä numeeriset arviot työntehtävien 

sisällön kuvaa, työntekijään kohdistuvia odotuksia, perehdytystä sekä mentoroinnin toteutusta koskeviin 

kysymyksiin korvattiin avoimilla vastauksilla, että kysymykset olivat kaikille saavutettavat. 

Työntekijöiden taustatiedot 

Kyselyyn vastanneista työntekijöistä naisia oli 70 % 

ja miehiä oli 25 %. Vaihtoehdon ”muu” valitsi 4 

henkilöä ja neljä ei halua tai osaa sanoa. Edellisiin 

työntekijäkyselyihin (2018-2019) verrattuna naisten ja 

miesten osuus on vaihdellut vain muutaman 

prosenttiyksikön verran. 

 
1 Kysely lähetettiin niille Paikka auki -työntekijöille, joiden yhteystiedot olivat tiedossa. Se lähetettiin myös työntekijöiden mentoreille 

ja/tai yhteyshenkilöille, joita pyydettiin välittämään kysely Paikka auki -työntekijöille. Kohdejoukon yhteystietojen osalta tietomme PA-
työntekijöiden työsuhteiden alkamisesta tai päättymisestä korona -kevään aikana ovat puutteellisia. Tämän takia sekä kohdejoukon 
lukumäärä että vastausprosentti on arvio. Useista eri lähteistä kootun tiedon perusteella arvio perustuu seuraaviin lukuihin: vuodelle 
2020 myönnettyjä avustuksia sekä vuosien 2018-19 rahoituksella mahdollisesti jatkavia Paikka auki -työntekijöitä voi maksimissaan olla 
266 kpl. Näistä tiedämme 130 tilanteen ja 136 työnantajan osalta tietomme ovat puutteelliset. Varovaisen arviomme mukaan puolet 
epäselvistä tapauksista (68 kpl) ovat sellaisia, joissa Paikka auki -työntekijän rekrytointia on (mm. korona-poikkeusolojen takia) lykätty 
tai vuonna 2019 alkanut työsuhde on päättynyt kevään 2020 aikana. Arvioitu vastausprosentti on tällöin 142 / (266-68) = 71,7 %. 
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Valtaosa (69 %) kyselyyn 

vastanneista Paikka auki -

työntekijöistä (142 hlöä) oli edelleen 

alle 30-vuotiaita. Aiemmista, 

vuosien 2018-2019, kyselyistä on 

alle 30-vuotiaiden osuus koko ajan 

hieman laskenut (80 % -> 76 % -> 

74 %  

-> 69 %). Vastaavasti yli 30-

vuotiaiden osatyökykyisten 

määrä on kasvanut. 

 

Lähes joka toisella (47 %) on 

keskiasteen tutkinto (esim. YO-

tutkinto tai 1-3-vuotinen 

ammatillinen perustutkinto). 25 

%:lla on ammattikorkeakoulu- tai 

alempi korkeakoulututkinto ja 13 

%:lla ylempi korkeakouluasteen 

tutkinto. Muutokset PA -

työntekijöiden koulutustasossa ovat 

aiempiin tuloksiin verrattuna pieniä 

( 2 prosenttiyksikköä). 

 

 

 

Kyselyyn vastanneista (n = 141) 

18 henkilöä (13 %) kertoi, että 

nykyinen Paikka auki -työ on 

heidän ensimmäinen 

työsuhteensa. Muilla (87 %) on 

ollut yksi tai useampia 

työpaikkoja ennen nykyistä 

työsuhdetta.  

 

Muutokset aiempiin kyselyihin 

eivät ole suuria, paitsi EOS 

vaihtoehdon valinneilla (+ 5 

prosenttiyksikköä). Vastaajien 

aiempi työkokemus vaihtelee 

muutamasta kuukaudesta 35 

vuoteen. Joka kolmannella (34 %) 

aiempi työkokemus on alle 

vuoden mittainen2.  

 

 

 

 

 
2 Tässä mukana myös elämänsä ensimmäisessä työpaikassaan olevat 13 %. 
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Keväällä 2020 kyselyyn vastanneista 71 

% (101 hlöä) oli työskennellyt nykyisessä 

Paikka auki -työsuhteessaan vasta kuusi 

kuukautta tai lyhyemmän ajan3. Muutos 

aiempiin kyselyihin verrattuna on suuri ja 

johtunee siitä, että vuodelle 2020 

myönnetty Paikka auki -rahoitus kasvoi 

merkittävästi4. 

 

Yli kuusi kuukautta työsuhteessa olleista 

vastanneiden pienempi määrä (yhteensä 

29 %) selittyy osaltaan myös sillä, että 

vuonna 2018 järjestettiin kaksi 

hakukierrosta ja aiemmin työsuhteensa 

aloittaneita oli siksi vuonna 2019 

huomattavasti enemmän. Näistä 

työsuhteista suuri osa oli päättynyt 

viimeistään kevään 2020 aikana (ennen 

tätä kyselyä). Yli vuoden työsuhteessa 

olleista (18 vastaajaa) useimmat olivat 1-

3 vuoden mittaisessa oppisopimus- 

koulutuksessa. 

 

Nyt tehty kysely ajoittui keskelle kevään 2020 korona -pandemiasta aiheutuvia poikkeusoloja. Se on osaltaan 

pienentänyt keväällä aloittaneiden työntekijöiden lukumäärää, kun useat työnantajat lykkäsivät Paikka auki -

työntekijöiden rekrytointia ja/tai työsuhteen aloitusta kesän yli. Liitimme kyselyyn ajankohtaisen, 

poikkeusolosuhteita koskevan lisäkysymyksen ja sen vastaukset raportoimme Paikka auki -työn 

työntekijöiden taustatietojen jälkeen, työn aloittamista koskevien kysymysten yhteydessä (kts. s. 7-10). 

 

 

 
3 Työsuhteen alku- ja loppupuolella olevilta kysytään lomakkeessa eri asioita. Yli 6 kk töissä olleilta on kysytty alkupuolen kysymykset 

puoli vuotta sitten.  
4 Vuoden 2019 Paikka auki -rahoitus oli 6 756 689 € ja vuodelle 2020 rahoitus oli 8 339 356 € 
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Keväällä 2020 aloittaneista 

työntekijöistä joka neljäs oli 

saanut tiedon Paikka auki -

työpaikastaan TE-

toimistosta ja joka viides 

sähköisistä 

rekrytointikanavista (TE-

palvelut.fi, Oikotie, 

Monster, tms.). 

 

”Muita lähteitä” olivat 

nykyinen työantaja 

(esimies tai työntekijä) 

sekä erilaiset 

(kuntouttavan 

toiminnan/koulutuksen) 

ohjaajat ja valmentajat.  

 

Eri kyselyissä tietolähteet 

vaihtelevat: TE-toimistojen 

(24 %) ja nykyisen 

työnantajan merkitys 

tiedon välittäjänä oli nyt 

huomattavasti viime 

kyselyä suurempi. 

 

 

Paikka auki -työntekijöiden kokemus sosiaali- ja terveysalan järjestöistä on vuonna 2020 vähentynyt vuoteen 

2019 verrattuna. Vastanneista 17 % on työskennellyt SOTE-alan järjestössä ennen Paikka auki -työtään ja 

joka viides on aiemmin toiminut alalla vapaaehtoisena. Lähes 60 % tulee Paikka auki -työhön ilman 

aiempaa työ- tai vapaaehtoiskokemusta SOTE-alan järjestöissä. Hieman yli puolet tiesi ennen nykyistä 

työpaikkaansa, että järjestöihin voi työllistyä myös palkkatöihin. 
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Suurin osa (71 %) kyselyyn vastanneista 

Paikka auki -työntekijöistä ei ole 

työskennellyt tai toiminut nykyisessä 

työnantajajärjestössään aiemmin. 

Muutos aiempiin kyselyihin verrattuna ei 

ole suuri. Osuus on vaihdellut 70-81 % 

välillä. 

 

Vastaavasti, aiemmin samassa 

järjestössä työskennelleiden osuus on 

vaihdellut 10-16 % välillä ja järjestön 

vapaaehtoistehtävissä toimineiden 

osuus on vaihdellut 6-14 % välillä. 

 

Elämäntilanne ennen nykyistä Paikka auki -työsuhdetta 

Valtaosa (78 %) Paikka auki -työntekijöistä 

oli juuri ennen nykyistä työsuhdetta 

työttömänä, kuntoutustuella, 

sairaslomalla, työvoimakoulutuksessa, 

työkokeilussa tai kuntouttavassa 

työtoiminnassa. ”Jokin muu” vaihtoehdon 

valinneista 6 henkilöä oli äitiys-

/hoitovapaalla ja 3 henkilöä satunnaisissa 

osa-aikatöissä5. 

 

 

 

 

 

 

 

Työttömyyden kesto ennen Paikka auki -työsuhdetta on vaihdellut seuraavasti: 

Työttömyyden kesto ennen Paikka auki -työsuhdetta 

 06/2019  

% osuus vastaajista 

11/2019 

% osuus vastaajista  

05/2020 

% osuus vastaajista 

0-3 kk 19 % 42 % 20 % 

4-12 kk  56 % 33 % 45 % 

1-2 v 20 % 12 % 22 % 

yli 2 v 6 % 12 % 14 % 

 
5 Erot aiempiin kyselyihin ovat hyvin pieniä. Työttömien määrä (70 %) sisältää myös työkokeilussa ja palkkatukitöissä olevat henkilöt. 
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Paikka auki -työntekijöitä on joka kyselyssä pyydetty myös kertomaan omasta elämäntilanteestaan ennen 

nykyistä työsuhdetta: mitkä asiat olivat hyvin ja mitkä olivat haastavia? Suurin osa (94/101) vastasi 

avoimeen kysymykseen tälläkin kertaa. 

 

Kuten aiemmissakin kyselyissä, nyt vastanneet kertoivat paljon siitä, mikä oli haastavaa: terveydellisistä 

pulmista, työttömyydestä, vaikeasta työnhausta, alan ja/tai omaa koulutusta vastaavien töiden puutteesta ja 

erilaista tukea tarvitseville henkilölle sopivien työpaikkojen niukkuudesta. Monet kertoivat myös siitä, miten 

vaikea on päästä edes työhaastatteluun, jos työkokemusta ei vielä ole karttunut tai on ”liian korkea” koulutus 

haettavaan työhön nähden. Hyvin monet kertoivat taloudellisista vaikeuksista. Työttömyys ylläpitää jatkuvaa 

rahapulaa ja järkevän/mielekkään tekemisen puutetta, joka puolestaan ruokkii monille kiusallisen tuttuja 

epävarmuuden, ahdistuksen ja masennuksen kokemuksia, itsetunnon kolahduksia ja huonommuuden 

tunteita.  

 

Jotkut kertoivat osan asioista olleen hyvin. Näissä vastuksissa kerrottiin usein opintojen etenemisestä tai 

valmistumisesta, ystävistä, parisuhteesta tai perheestä. Osa kertoi saaneensa lähipiiriltään paljon tukea 

erilaisiin vaikeuksiin, jotkut olivat saaneet arjen parempaan hallintaan, löytäneet mielekästä tekemistä ja toiset 

olivat pystyneet keventämään erilaisia terveyteen liittyviä hoitosuhteitaan 6 . Muutamien henkilöiden 

vastauksissa todettiin lyhyesti, että kaikki oli ok tai mikään ei ollut hyvin. 

 

Tyypillisiä kuvauksia omasta elämäntilanteesta ennen Paikka auki -työsuhdetta olivat 
seuraavat esimerkit: 

”Elämäntilanteeni oli huono, koska työttömyys painoi mieltä koko ajan. Lisäksi 

tekemäni työkokeilu oli syönyt ammatillista itsetuntoani nollalukemiin asti, sillä siellä minä 

sain lähinnä siivota. Tunsin oloni kaiken kaikkiaan arvottomaksi. Tavallaan tiesin 

alitajunnassani olevani taitava ja osaavani asioita, tiesin, että olisin hyvä työntekijä, mutta 

toivottomuus sai nuo tunteet katoamaan. Olen myöskin yksinhuoltajaäiti 5-vuotiaalle 

lapselle, joten toimettomana en ole ollut missään vaiheessa.” 

”Rahatilanne oli haastava tuilla elävänä. Muuten olin saanut asioita hyvin hallintaan paja 

-jaksolla, jonka alkaessa olin ollut yli vuoden työttömänä kotona. Päivärytmiä sain hyvin 

pidettyä yllä työkokeilussa ennen töiden alkua, mutta koronatilanne sotki todella paljon 

koska työt ovat etätöitä.” 

”Työnhaku on ollut haastavaa. Olen pitkään etsinyt minulle sopivaa kokoaikatyötä, 

mutta mitään ei meinaa löytyä. Työhaastattelua pidemmälle ei pääse.” 

”Olin valmistunut edellisenä keväänä koulusta, ja olin kesäloman sijaisena 

työssäoppimispaikassani. Vakituista tai pidempikestoista työsuhdetta ei kuitenkaan ollut 

siellä tarjolla, joten jäin syksyllä työttömäksi […]. Olin talven työttömänä ja Kelan tukien 

avulla eläminen oli taloudellisesti haastavaa. Rahasta oli koko ajan tiukkaa ja se 

stressasi ja kuormitti elämää koko ajan. Velkaannuin myös hieman. Myös 

pitkäaikaissairauteni (nivelpsoriasis) oireet pahenivat syksyllä, ja kärsin koko talven 

kroonisista kivuista ja tulehdustilasta. Vuodenvaihteen jälkeen aloitettiin uusi lääkitys, 

joka tuntuu toimivan ja toimintakykyni alkoi parantua kevättä kohden.” 

”Valmistuin maisteriksi kesäkuussa 2018 ja olen sen jälkeen ollut kotona äitiyslomalla ja 

hoitovapaalla lastemme kanssa. Koin, että arki oli mielekästä ja oikeastaan kaikki asiat 

olivat hyvin. Ainoa haastava asia oli taloudellinen tilanne, kun perheessä oli vain yksi 

työssäkäyvä aikuinen […] Siksi työnhaku tuli ajankohtaiseksi ehkä hieman aiemmin kuin 

olisin toivonut. Työnhaku oli lisäksi mielestäni haasteellista, kun tutkintoni (teologian 

 
6 Vastausten sisältö on hyvin samankaltaista kuin aiemmissa kyselyissä 2018 ja 2019. 
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maisteri) ei sovellu kaikenlaiseen työhön ja toisaalta maisteria ei mielellään palkata 

esimerkiksi kauppaan töihin.” 

Nykyistä Paikka auki -työsuhdetta koskevat kysymykset 

Paikka auki -työntekijöiden nykyistä työtä kartoittavat kysymykset koskevat työsuhteen alkupuolella 

tehtävänimikkeitä, kokemuksia työn aloittamisesta, mielikuvaa työtehtävien sisällöstä ja työntekijään 

kohdistuvista odotuksista, 7  työvälineitä ja perehdytystä sekä kokemuksia siitä, millaista on tulla uutena 

työntekijänä työyhteisöön. Näiden jälkeen työntekijöiltä kysyttiin heidän omista odotuksistaan ja toiveistaan 

heidän nykyiseen Paikka auki -työhön liittyen. Työsuhteen jälkipuoliskolla olevilta työntekijöiltä kysyttiin 

heidän työtehtävissään mahdollisesti tapahtuneista muutoksista, onko työ vastannut heidän omia odotuksiaan, 

kuinka selkeä mielikuva työntekijöillä on työtehtäviensä sisällöstä ja heihin kohdistuvista odotuksista sekä 

miten oma elämäntilanne on mahdollisesti muuttunut Paikka auki -työsuhteen aikana. 

 

Paikka auki -työntekijöiden tehtävänimikkeet 05/2020 (n = 99): 
 

Järjestöassistentti 10 hlöä 
Järjestöavustaja 9 hlöä 
Järjestötyöntekijä 9 hlöä 
Järjestökoordinaattori 
järjestösihteeri 2 hlöä 
Jäsensihteeri 
Yhdistysassistentti 2 hlöä 
Nuorisotyön assistentti 
Yhdistysavustaja / Yhdistysapuri 
Assistentti 2 hlöä 
Avustaja 
Toimistoassistentti 5 hlöä 
Toimistotyöntekijä 2 hlöä 
Toimistosihteeri 
Toimisto- ja tiedotustehtävät 
Viestintäassistentti 7 hlöä 
Viestintäapulainen 2 hlöä 
Media-assistentti 
Mediatyöntekijä 
Markkinointi- ja viestintäkoordinaattori 

Ohjaaja 11 hlöä 
Yhteisöohjaaja 2 hlöä 
Toimintakeskusohjaaja 
Avustava ohjaaja / Apuohjaaja 3 hlöä 
Vertaisohjaaja / Vertaistyöntekijä 2 hlöä 
Kokemusasiantuntija 
Kohtaamispaikkatyöntekijä 2 hlöä 
Tapahtumakoordinaattori 2 hlöä 
Tapahtumatuottaja 
Työvalmentaja 
Asiantuntija 
Tutkimusassistentti 
IT-tukihenkilö / IT-tuki & apuohjaaja 2 hlöä 
Yhteisötaiteilija 
Silta-avustaja 
Aulapalvelutyöntekijä 3 hlöä  
Monipalvelutyöntekijä 
Keittiötyöntekijä 
Saliemäntä ja apuohjaaja 
Hanketyöntekijä / Hankeavustaja 2 hlöä 

  

 

Työntekijöiden kokemukset Koronan aiheuttamista poikkeusoloista, työn aloittamisesta, 
työtehtävien sisällöstä ja heihin kohdistuvista odotuksista työsuhteen alussa 
 

Koronasta johtuvien poikkeusolojen myötä liitimme kyselyyn ajankohtaisen lisäkysymyksen: Kerro 
miten maaliskuussa alkaneet Korona-poikkeusolot ovat mahdollisesti vaikuttaneet sinun 
työtilanteeseesi: Onko töiden aloittaminen / työtehtäväsi / työaikasi muuttuneet jotenkin 
poikkeusolojen takia? Millainen tilanne työyhteisössäsi on ollut kevään aikana? Miten työn tekeminen 
on sujunut kevään aikana ja miltä se on tuntunut? 

 

 
7 Työntekijöiden mielikuvaa omien työtehtävien sisällöstä ja heihin kohdistuvista odotuksista työsuhteen alkupuolella kartoitettiin 

aiemmissa kyselyissä numeeristesti asteikolla 1-10 (0 = epäselvä, 10 = selkeä). Vuonna 2020 kysymys muutettiin avoimeksi, joka 
sähköisessä kyselyjärjestelmässä on saavutettavampi kysymysmuoto näkövammaisille. 
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Saimme tähän vastauksen 139:ltä Paikka auki -työntekijältä, joista 101 oli työsuhteensa alkupuolella. Joitakin 

yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta, suurin osa poikkeusolojen aikana tehtävästä työstä tehtiin etänä, 

työntekijöiden kotoa ja sosiaalisia kontakteja välttäen.  

 

Paikka auki -työntekijöiden kokemukset työstä poikkeusolojen aikana näyttävät kyselyvastausten perusteella 

jakautuvan. Kolmannes (48 työntekijää) kertoi töiden sujuvan yllättävänkin hyvin ja heidän vastauksissaan 

kerrottiin eri tavoin myönteisistä kokemuksista. Hieman suurempi joukko (40 %, 55 työntekijää) kertoi koetuista 

haasteista työn sujumisessa ja/tai omassa jaksamisessa. Muiden (26 %, 36 työntekijää) vastauksissa kuvailtiin 

työskentelyolosuhteissa tai työn organisoinnissa tapahtuneita muutoksia tavalla, joissa kokemusten 

myönteisyys tai kielteisyys ei käynyt ilmi. 

 

Suuri osa vastaajista kertoi aloittaneensa Paikka auki -työt juuri ennen Korona-kriisin puhkeamista8. Uuden 

työn aloittaminen vähäisellä, erikoisella ja etänä toteutetulla perehdytyksellä on ollut monille työntekijöille 

merkittävä haaste. Vaikeasta työmarkkina-asemasta ja/tai elämäntilanteesta tulevalle henkilölle nämä 

haasteet voivat olla hyvinkin suuria, kun tutustuminen omaan (ensimmäiseen) työpaikkaan, työpaikan ihmisiin 

ja fyysiseen työympäristöön on monilla jäänyt muutaman päivän tai viikon mittaiseksi. Työnkuva ei vastaakaan 

sitä, mistä työsopimuksen solmimisen yhteydessä sovittiin ja suunniteltuja työtehtäviä on muokattu kiireessä 

uusiksi ns. korvaavilla työtehtävillä. 

 
Tämä kaikille yllättävä tilanne ja siitä pyydetyt kuvaukset tuovat esiin enemmän hankalia kokemuksia 

kuin aiemmat työntekijäkyselymme. Pandemiasta johtuvien seurausten poikkeuksellisuus on ilmeinen, 

koska ns. ”normaalioloissa” kriittiset vastukset työssä koetuista epäkohdista ovat olleet harvinaisia. Paikka 

auki -ohjelman avulla sote-järjestöihin palkatut työntekijät ovat pääsääntöisesti olleet hyvin motivoituneita ja 

työtilaisuuteensa sitoutuneita työntekijöitä, joilla pärjäämisen, onnistumisen ja näyttämisen halu on korkea. 

Kun nyt annetuissa vastauksissa 40% työntekijöistä kertoi heille vaikeista tilanteista, voi poikkeusolojen 

työtilanteita perustellusti pitää monin tavoin haastavina: 

• työhön tutustuminen on ollut vaikeaa ja (etänä annettu) perehdytys on monilla jäänyt ohueksi 

• ohjausta ja tukea työpaikalta on ollut tavallista vaikeampi saada tai se ei ole vastannut 
kokemattomien työntekijöiden tarpeita 

• paine itsenäiseen työskentelyyn ja kokemukset yksinäisestä työskentelystä ovat korostuneet 

• työtilanteet vaihtelevat: toisilla on (välillä) ollut liikaa töitä ja kiire korostui vastauksissa aiempaa 
enemmän. Toisilla taas on (välillä) ollut liian vähän töitä, joka herätti epävarmuutta ja hankalia 
tunteita 

• suunniteltujen töiden tilalle on vaihtelevalla menestyksellä luotu ns. korvaavia työtehtäviä 
 

Monet vastaajat kertoivat, että ymmärtävät tilanteen erikoisuuden, mutta ovat kokeneet sen tylsistyttäväksi, 

raskaaksi ja uuvuttavaksi. Muita vastauksissa usein toistuvia tunteita/kokemuksia olivat lisääntynyt stressi, 

riittämättömyyden ja syyllisyyden tunteet (siitä tekeekö tarpeeksi palkkansa eteen), yksinäisyys työpäivien 

aikana, ulkopuolisuuden kokemukset, keskittymisvaikeudet, motivaation hakeminen ja vaikeudet pyytää apua.  

”Masennus, unettomuus ja ahdistuneisuus ovat nostaneet päätään voimakkaasti 

poikkeustilan aikana.”  

Työn tekeminen kotioloissa on myös ollut monille haastavaa eri syistä: joillain lapset pyörivät jaloissa, toisilla 

työntekoa vaikeuttaa ahtaat tilat, huono ergonomia sekä tylsistyminen. Joillakin on takana elämäntilanne, jossa 

jatkuva kotona oleminen ja työn tekeminen kotisohvalta ei tunnu mielekkäältä eikä terveelliseltä. 

Useammassa vastauksessa kerrottiin myös pettymyksistä ja turhautumisesta, kun ei pääsekään näyttämään 

omaa osaamistaan, tutustumaan tärkeisiin ihmisiin ja oppimaan niitä taitoja, jotka olisivat jatkopolkujen 

löytämisen kannalta ensiarvoisen tärkeitä. Muutamat kertoivat olevansa huolissaan siitä, että nyt saatu 

mahdollisuus ja ”näytön paikka” menee ohi tai jää hyödyntämättä.  

 

 
8 Joillakin työn aloitusta lykättiin sovitusta ajankohdasta 1-2 kuukaudella ja neljä työntekijää kertoi joutuneensa lomautetuksi 

useammaksi viikoksi. 
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Näiden haasteiden ja hankalien kokemusten lomassa monet vastaajat myös kehuivat työyhteisöjään 

kannustaviksi, ymmärtäväisiksi ja avoimiksi. Niiden kerrottiin pysyneen yhdessä ja ”yllättävänkin tiiviinä” 

erilaisien virtuaalisesti toteutettujen hetkien ja Teams/Zoom -palaverien avulla. Myönteisiä kuvauksia 

työyhteisöjen kannustavuudesta varjostivat muutamat kuvaukset työyhteisöjen ahdistavasta, kiristyneestä ja 

sekavasta ilmapiiristä, kun niissä puhuttiin myös henkilökunnan lomautuksista. 

 ”Työyhteisössä selvästi etsitään vielä tapoja kommunikoida ja purkaa stressiä 

rakentavalla tavalla.” 

Kolmannes vastaajista ei kokenut poikkeusoloja yhtä haastavina. Paikka auki -työntekijöiden työ- ja 

elämäntilanteet vaihtelevat suuresti ja haastava tilanne ei ole vaikuttanut kaikkiin samalla tavalla. 

Poikkeusoloja pääosin myönteisesti kuvailevissa vastauksissa työntekijät kertoivat, että alun sekavuuden / 

asioiden järjestymisen jälkeen etätyöt olivat sopineet heille hyvin ja joillekin jopa lähityötä paremmin: ”vaikka 

enemmän on joutunut huolehtimaan työpäivien rakenteesta, työn ja muun elämän rajaamisesta.” Osa koki 

siirtymisen etätöihin helpoksi, uusien työtehtävien opettelun mielenkiintoiseksi ja mukavaksi.  

”Meillä on ollut ohjeistus, että etätöitä kannattaa tehdä, jos vain mahdollista. Olenkin 

tehnyt etänä kotona paljon töitä, kun työni on muutenkin hyvin tietokonepainotteista ja 

sopivia työtehtäviä on ollut kotona tehtäväksi. Työyhteisössä on ollut muutoksia, kun 

ihmiset ovat tehneet paljon töitä etänä, mutta asioista on selvitty hyvin ja töitä päästy 

jatkamaan. Sosiaalisuus on vähän kärsinyt poikkeusoloista johtuen, mutta tilanteeseen 

on vain pitänyt tottua. Yhteyttä on voinut pitää puhelimitse tai sähköpostilla, tarvittaessa 

tavattu kasvotusten hygienia-asioista huolta pitäen.” 

Sekä vastaajien erilaiset työtehtävät että heidän tietotekniset valmiutensa jakavat kokemuksia voimakkaasti. 

Toisille siirtyminen etätyöskentelyyn ei muuttanut työtehtävien luonnetta juuri lainkaan ja oman osaamisen 

jakaminen työyhteisössä oli vahvistanut työkokemuksen hyviä puolia: ”Meidän nuorempien työntekijöiden IT-

taidot etäyhteyksiä varten ovat saaneet arvostusta.”  

 

Poikkeusolojen myötä työtahti oli paikoin muuttunut ja hidastunut työn tekemisen rytmi oli tarjonnut joillekin 

enemmän aikaa perehtyä rauhassa uusiin tehtäviin. Työolot ja -ajat koettiin vapaampina, työmäärä vaihteli ja 

jotkut kokivat työkykynsä jopa parantuneen etätyössä ollessaan. Myönteisten kokemusten lomassa monet 

kertoivat myös saavansa hyvin tukea ja opastusta työyhteisöstään ja kokevansa uusien työmuotojen opettelun 

innostavana. Samalla moni kertoi myös kaipaavansa takaisin toimistoon ja että: ”alku olisi varmasti ollut 

helpompi, jos olisin ollut ensimmäiset viikot toimistolla.” Oppisopimuskoulutuksessa oleville poikkeusolot ovat 

tarkoittaneet sitä, että työaikaa käytettiin tavallista enemmän opiskelutehtäviin ja että: ”Näyttöihini liittyen 

suunniteltuja toimintoja on jouduttu siirtämään syksylle.” 

 

Vastauksissa, joissa kokemusten sävy oli neutraalimpi (36 kpl), kuvaillaan poikkeusoloihin siirtymisen vaiheita, 

toimipisteiden sulkemista, etätyöskentelyn erilaisia muotoja ja/tai erilaisten tilanteiden siirtämistä 

tuonnemmaksi.  

”Tapahtumajärjestämistä ei ole ollut normaaliin tapaan. Vaikea muuten arvioida, kun olen 

aloittanut työt poikkeusolojen aikaan. Ehkä ollut hitaampaa päästä työyhteisöön mukaan, 

koska suurin osa työntekijöistä ollut etätöissä. Töitä on riittänyt monipuolisesti, johon olen 

tyytyväinen. Lisäksi saan työnohjausta ja mentorointia säännöllisesti. Perehdytystä aina 

uusien asioiden eteen tullessa.” 

Puolivuosittain toteutettavassa kyselyssä kysytään myös vakiokysymyksenä työsuhteensa alkupuolella 

olevilta henkilöiltä: ”Miten työn aloittaminen/alkuvaiheet sujuivat? Kuinka selkeä kuva sinulla on 

työtehtäviesi sisällöstä ja siitä, mitä sinulta odotetaan niihin liittyen?” Tähän kysymykseen saimme 

vastauksen 99 työntekijältä (muut ovat työsuhteensa loppupuoliskolla). 

 

Vastaukset työn aloittamista koskevaan kysymykseen olivat myönteisempiä kuin edellä kuvatut 

koronavirustilanteen vaikutukset. Kaksi kolmesta työntekijästä (66 vastaajaa) kertoi, että aloittaminen on 
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sujunut hyvin, vaikka suunnitellut työtehtävät, toimenkuvat ja odotukset muuttuivat yllättäen poikkeustilanteen 

takia:  

”Sain hyvän perehdytyksen ja töiden aloitus on sujunut hyvin. Harmittaa vaan, kun ei ole 

päässyt näkemään suurinta osaa työkavereista muuten kuin etänä. Vähän olen vielä 

pihalla, että mitä kaikkea voin tehdä, mutta eiköhän se tässä selviä pikkuhiljaa.”  

”Aloittaminen oli ehkä hieman sekavaa korona tilanteen vuoksi, mutta todella nopeasti 

pääsin mukaan toimintaan ja sisäistin toimintatavat. Minulla on melko selkeä kuva 

työtehtävistä ja sen sisällöistä, uskon että minulta odotetaan paljon mukautumista 

tilanteisiin ja oma-aloitteisuutta.” 

”Työn tekeminen järjestössä tuntuu omalta kaikilla mahdollisilla tavoilla. Saan olla 

mukana tekemässä hyvää, palvelemassa apua tarvitsevia, oppimassa yleishyödyllisiä 

taitoja ja saan myös tehdä oman alani hommia tässä sivussa. Kaikki on ollut hyvin ja olen 

nauttinut kokemuksestani.” 

”Aloittaminen sujui hyvin ja sain mielestäni hyvinkin nopeasti osoitettua taitoni ja 

luotettavuuteni työtehtävien suhteen työnantajalle ja esimiehelleni. Työtehtävieni sisältöä 

olemme esimieheni kanssa yhdessä rakentaneet perustuen minun vahvuuksiini sekä 

työnantajan tarpeisiin. Tämä tehtävien rakentuminen työsuhteen edetessä oli tiedossa 

aloittaessani työt.” 

22 vastaajaa kertoi sekä myönteisistä että hankalista kokemuksista:  
 

”Vähän on vielä auki mitä syksyllä voidaan alkaa tehdä. Alussa oli myös vähän 

hakusessa mikä minun työtehtävä käytännössä on, koska en tavallaan ole minkään jo 

olemassa olevan työryhmän jäsen (vaikka minut onkin otettu hienosti vastaan) ja mitään, 

mitä oli suunniteltu ei voitukkaan toteuttaa. Perehdytys oli aika sekaisaa ja sai paljon itse 

etsiskellä tietoa. Oma mentorini on ollut iso apu ja hänen kanssaan olemme pitäneet 

kiinni vähintään kerran viikossa olevasta palaverista Teamssin kautta.” 

”Työt alkoivat ihan hyvin, tosin ahdistusta ja epävarmuutta aiheutti se, että työnkuvani 

yhdistyksen sisällä ei ollut ensin selvä minulle eikä toisille työntekijöille, mikä aiheutti 

kyräilyä. Nyt tilanne on parempi, minulla on erinomainen esimies, jolle on helppo puhua 

myös vaikeista asioista. Olen saanut paljon tukea ja kannustusta ja päässyt tekemään 

paljon erilaisia töitä, mistä pidän. Saan laajaa kokemusta ja koen, että minuun luotetaan 

tasavertaisena työntekijänä, mikä on mahtavaa.” 

Vain 11 työntekijää kertoi ensisijaisesti, että työn aloittaminen on ollut vaikeaa:  

”Alku oli haastavaa ja työnkuva oli sekava, koska olin järjestöllä ensimmäinen, joka tekee 

tätä tiettyä työtehtävää. En tiennyt, mitä multa vaaditaan työntekijänä. Oli haastavaa 

rajata omat työtehtävät muiden työntekijöiden työtehtävistä. Juuri, kun pääsin kiinni 

työnkuvaani vähän paremmin, niin tuli korona, joka sekoitti oman pakan täysin. Tämä on 

myös stressannut itseäni.” 

”Alku töissä on ollut todella haastava, koska en ehtinyt tutustua työkavereihin enkä 

työtehtäviin. Olen oppinut lähes kaiken yksin kotoa käsin. Työtehtäväni eivät ole 

todellakaan selvinnyt minulle vieläkään, vaikka työtä takana jo yli kolme kuukautta, 

tunnun olevani jokaisen homman tekijä ja juoksupoika.” 

”Alkuvaiheet sujui sirpaleisesti koronatilanteen tultua niin pian työsuhteen aloittamisen 

jälkeen. Perehdytys ja toimintaan tutustuminen jäi oikeastaan olemattomana. Nämä asiat 

ovat täytynyt vain oppia kyselemällä, lukemalla ja seuraamalla työyhteisön tapaa toimia. 

Työtehtävän sisältö ja odotukset ovat vieläkin hieman epäselviä. Tuntuu, ettei muillakaan 
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ole täysin selvää mitä minun pitäisi tehdä tai mitä minun halutaan vuoden sisällä 

toteuttavan.” 

Työvälineet 
 
Työntekijöitä pyydettiin kertomaan millaiset työvälineet (esim. puhelin, tietokone ja/tai muut välineet) he ovat 

saaneet käyttöönsä ja ovatko ne tarkoituksenmukaiset. Valtaosalla on käytössään tietokone ja puhelin. Vain 

muutama henkilö 101 vastaajan joukosta kertoi joistakin puutteista työvälineisiin liittyen: joku joutui jakamaan 

työvälineitä, joku odottamaan tilattujen välineiden saapumista ja kaksi vastaajaa toivoi parempaa ergonomiaa 

työvälineisiin liittyen. Kokonaisuutena työntekijöiden työvälineet vaikuttavat tarkoituksenmukaisilta ja moni 

myös kehui niitä erinomaisiksi. 

”Kannettava tietokone, siihen telakka, toinen näyttö, hiiri, näppäimistö, työkännykkä 

latureineen. Niillä kyllä pärjää aika hyvin. Lisäksi plussana sain äskettäin lisenssit 

Adoben CC kokonaisuuteen (maksullinen paketti), joka mahdollistaa useiden ohjelmien 

ja työkalujen hyödyntämisen ja käyttämisen tarvittaessa. Ja voin näin ollen hyödyntää 

osaamistani graafisessa- ja mediatyöskentelyssä ajantasaisilla ja kunnollisilla välineillä. 

Siitä iso peukku.” 

 

Perehdytys työtehtäviin Paikka auki -työsuhteen alkupuolella 

Paikka auki -työntekijöiden kokemukset heille annetusta perehdytyksestä olivat vaihtelevia ja poikkeusolojen 

vaikutus näkyy selvästi vastauksissa (98 kpl). Kuitenkin 40 % vastauksista oli myönteisiä, ja perehdytyksen 

kerrottiin sujuneen vähintään hyvin. Näissä vastauksissa perehdytystä kuvailtiin ”hyväksi”, ”laajaksi”, 

”kattavaksi”, ”toimivaksi”, ”selkeäksi” ja/tai ”perusteelliseksi”. 

”Koska ehdimme olemaan toimistolla vain 5 päivää ennen kuin korona iski kunnolla, 

kasvokkain tapahtuva perehdytys jäi todella lyhyeen. Siitä huolimatta perehdytys on 

pitkällä jaksolla onnistunut hyvin, olen saanut lähes päivittäisellä tasolla vinkkejä ja 

ohjeita siihen, miten asioita kannattaa/kuuluu tehdä.” 

”Olen saanut hyvin tietoa. Mm. yhdistyksestä, sen toiminnasta, tavoitteista, periaatteista 

ym. sain kattavan "tietopaketin". Toimitilamme ja käytännöt siellä käytiin läpi. Olemme 

keskustelleet ohjaajani kanssa työhön liittyvistä asioista. Aina uuden asian tullessa eteen 

se opetetaan minulle.” 

”Perehdytys oli hyvä ja se ehdittiin tehdä juuri ennen Koronarajoitusten alkamista. Pääsin 

jyvälle talon toiminnasta, tapasin toiminnan kannalta tärkeitä ihmisiä ja tutustuin 

pääpiirteittäin hankkeisiin. Työtehtävät oli selkeät ja tiesin heti mitä tehdä.” 

Noin puolet vastaajista kertoivat heille annetusta perehdytyksestä ilman sen koettua laatua kuvailevia 

adjektiiveja. Osa vastauksista oli lyhyitä toteamuksia joistakin perehdytyksen osa-alueista, osa pidempiä 

kuvauksia monista erilaisista toimenpiteistä: kerrottiin toiminnasta, käytännön asioista, toimitiloista, paikoista, 

ihmisistä ja työtehtävistä. Jotkut saivat luettavakseen erilaisia perehdytyskansioita, toiset heitä varten tehtyjä 

listoja. Muutama vastaaja kertoi, että varsinaista perehdytystä ei oikeastaan tarvittu, koska paikka ja työ olivat 

entuudestaan heille tuttuja. 

”Työparini perehdytti alkuun minua toimistolla käytännön asioihin ja työni sisältöön liittyen 

parina päivänä. Sen lisäksi viestinnästä vastaava perehdytti hieman siihen, palkanlaskija 

perehdytti työtuntien kirjaamiseen, työterveydenhuoltoon yms. ja toiminnanjohtaja vielä 

perehdytti järjestön rakenteeseen, arvoihin, strategiaan ja lyhyesti siihen mitä kukakin 

tekee.” 

”Ennen kuin tulin työharjoitteluun minulle oli "työhaastattelussa" kerrottu siitä, mitä 

päiväni pitävät sisällään ja mitä vaatimuksia työhön kuuluu. Tarjottiin myös 

mahdollisuutta tulla tutustumaan työtehtäviin entisen Paikka auki-työntekijän kanssa. 
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Kävin kaksi kertaa seuraamassa hänen työpäiväänsä. Tämän lisäksi, kun aloitin, 

mentorini kertoi, näytti ja antoi papereita työhön liittyen.” 

”Neljänä ensimmäisenä työpäivänä perehdytys tapahtui lähimmän työkaverin toimesta 

toimistolla kasvotusten. Siitä eteenpäin itsenäisesti, kotona etänä. Sovimme onneksi 

myös perehdytys tapaamisia osastoni työkavereiden kanssa Teamsin välityksellä. 

Perehdytysvaiheessa haluaisin olla ahkera, mutta määräänsä enempää ei voi noin vain 

sisäistää ja paljon tietoa tulee työn tekemisen ohessa ja asia kerrallaan. Sisäistäminen ja 

omaksuminen vie oman aikansa myös. Toki monta asiaa kävisi varmasti eri tavalla ilmi 

esim. työyhteisön kahvitauoilla…” 

Kymmenkunta vastaajaa kertoi olevansa tyytymätön tai pettynyt heille annettuun perehdytykseen. He pitivät 

sitä liian lyhyenä, sekavana ja enemmän tai vähemmän riittämättömänä. 

”Perehdytys on tapahtunut lähinnä etänä, ja on ollut aika pirstaloitunutta. Joskus 

työtehtävät ovat 'keksimällä keksittyjä' ja yksinkertaisia, eikä niihin tarvi paljoa opastusta. 

Olen pikkuhiljaa tutustunut myös järjestön toimijoihin, vaikka (koronan takia) sekin on 

ollut haastavaa. Normaaliajan toiminnasta en ole saanut erityisen hyvää kuvaa (taas: 

koronan takia) mutta olen koittanut lähestyä kaikkea uteliaalla asenteella. Tietysti jos 

työnantaja olisi ollut perehdytyksessä järjestelmällisempi, olisin ollut asiasta iloinen.” 

Vertailu aiempiin työntekijäkyselyihin on haastavaa: koronan aiheuttamat poikkeusolot vaikuttivat monen 

työntekijän tilanteeseen. Osin haastavista olosuhteista ja yllättävistä tilanteista johtuen myönteisten 

vastausten lukumäärä on pienentynyt ja tyytymättömien vastausten lukumäärä on kasvanut aiempiin 

kyselyihin verrattuna. Kokemattomien työntekijöiden voi myös olla vaikea arvioida saadun perehdytyksen 

laatua, jos ei ole aiempia vertailukohtia siitä, mikä jossain toisessa työssä/työyhteisöissä on tuntunut 

laadukkaalta, hyvältä tai huonolta. Hyvä perehdytys uuteen työhön on aina yksi onnistuneen työsuhteen 

merkittävistä lähtökohdista. Haastavista tilanteista ja nyt myös haastaviin tilanteisiin tulevien työntekijöiden 

kohdalla sen merkitys korostuu entisestään.  

 

Kokemukset uutena työntekijänä työyhteisössä 

Työsuhteen alkupuolella olevia Paikka auki -työntekijöitä pyydettiin kertomaan, miten heidät on otettu vastaan 

uutena työntekijänä omassa työyhteisössään. Korona-poikkeusoloista huolimatta, 92 vastaajaa 99:stä kuvaili 

vastaanottoaan vähintään hyväksi ja monet erittäin hyväksi. Vastauksissa toistuvat sanat ”todella/erittäin 

hyvin!”, ”avoimesti ja tasavertaisesti”, ”mahtavasti”, ”todella lämpimästi”, ”arvostavasti” ja ”hyvin positiivisesti”. 

Kuten edellisissäkin kyselyissä, hyvin harvat vastaajat (nyt 7 kpl) kertoivat vastaanottoon liittyvistä pulmista tai 

ikävistä kokemuksista. Neljä vastausta liittyi selkeästi poikkeusoloihin, jotka olivat vaikeuttaneet vastaajan 

pääsemistä mukaan työyhteisöön. Kolme vastaajaa kertoi vastaanoton olleen ”nihkeä”, ”kirjava”, ”huono” ja 

yhdessä työpaikassa sitä kuvailtiin erittäin ikäväksi. 

 

Odotukset ja toiveet Paikka auki -työsuhteen alkupuolella 
 
Paikka auki -työntekijöiden odotuksia ja toiveita nykyisen työsuhteen alkupuolella kartoitettiin avoimella 

kysymyksellä, johon saimme 97 vastausta. Vastaukset kertovat erittäin motivoituneista, oppimishaluisista, 

omaa ammattitaitoa rakentavista ja elämässään eteenpäin pyrkivistä työntekijöistä. Oman työkokemuksen ja 

ammattitaidon vahvistumisen lisäksi hyvin monet tavoittelevat uusien taitojen omaksumista. He haluavat myös 

oppia tuntemaan uusia ihmisiä, järjestökenttää ja -alaa. He haluaisivat verkostoitua ja löytää myös uuden työn 

Paikka auki -työsuhteen jälkeen, mikäli nykyisellä työnantajalla ei voi määräajan jälkeen jatkaa. Nykyisessä 

työssään monet toivovat sopivan vastuullisia tehtäviä ja haasteita, joiden avulla he voivat kehittää sekä omaa 

ammattitaitoaan, varmuuttaan ja rohkeuttaan että järjestönsä toimintaa. Osa vastaajista odottaa työn 

rytmittävän heidän arkeaan ja vahvistavan heidän nykyistä terveydentilaansa. Muutama myös kokeilee miten 

terveys kestää työntekoa. Joidenkin odotuksia ovat selkeä ohjaus/opastus, rakentava palaute ja 
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hyvä/tasapuolinen kohtelu. 

”Odotan sitä, että työ on mielekästä, se rytmittää elämääni ja antaa minulle uusia 

näkökulmia. Uusien ihmisten tapaaminen, mukavat työkaverit ja se tunne, että on tärkeä 

osa työyhteisöä.” 

”Saisin varmuutta sosiaalialalla tehtävään työhön/ omaan ammattitaitoon sekä 

tasapuolista kohtaamista työyhteisössä. Asiakkaiden hyvinvoinnin ja elämäntilanteiden 

auttamista, neuvomista ja tarvittaessa edistämistä.” 

”Haluan kehittyä mahdollisimman monipuoliseksi järjestösektorin ammattilaiseksi. Toivon, 

että tämä työpaikka edistää seuraavan järjestöpuolen työpaikan saamista. Työni tärkein 

tehtävä on antaa minulle kokemusta erilaisista työtehtävistä- ja tavoista ja 

järjestösektorista. Haluan jokaisen työsuhteeni myötä kehittyä paremmaksi, omaksua 

uusia taitoja ja kehittää omia heikkouksiani paremmaksi. Haluan jättää mahdollisimman 

hyvän kuvan työnantajalle, sillä koskaan ei tiedä, jos tämä poikisi jotain pidempiaikaista.” 

”Odotan, että voin kehittää sitä työtä mihin minut on palkattu. Haluan, että vuoden 

työsuhteen jälkeen työsuhteellani on ollut merkitystä ja järjestö on saanut uusia 

rakenteita ja toimintatapoja, miten toimia.” 

”Saan toteuttaa itseäni, kehittyä työntekijänä ja kasvaa ihmisenä rohkeammaksi ja saada 

tukea ja ymmärrystä omaan tilanteeseeni, että voin toimia parhaalla mahdollisella tavalla 

tilanteeseeni nähden.” 

Odotusten ja toiveiden lomassa 14 vastauksessa puhuttiin edelleen myös Koronasta johtuvista 

poikkeusoloista. Näissä vastauksissa odotukset kohdistuivat konkreettisten työtehtävien tekemiseen, 

asiakastyöhön, tapahtumatuotantoon, elävään vuorovaikutukseen, tutustumiseen ihmisiin, työtovereihin ja 

työyhteisöön. 

”Odotan, että pääsen tekemään vielä enemmän varsinkin viestintää ihan käytännössä. 

Lisäksi haluan tutustua järjestöarkeen paremmin, mikä varmasti onnistuukin helpommin, 

kunhan etätyöolot alkavat purkaantua.” 

Kevään poikkeusoloista huolimatta Paikka auki -työntekijöiden tilanne työsuhteen alkupuolella näyttäytyy 

pääosin myönteisenä. Etätyöjärjestelyt kuormittivat ja vaikeuttivat monien työntekijöiden työn aloitusta, 

perehtymistä ja kiinnittymistä uuteen työyhteisöön. Työnkuva ja suunnitellut työtehtävät muuttuivat monilla 

yllättäen, johon sekä työntekijät että työnantajat ovat sopeutuneet vaihtelevalla menestyksellä. Työntekijöiden 

odotuksia omien työelämävalmiuksien, elämäntilanteiden ja ammatillisen tulevaisuuden osalta poikkeusolot 

eivät kuitenkaan ole latistaneet. 

Kokemukset Paikka auki -työsuhteen jälkipuoliskolla 

Työtehtävien muutos työsuhteen aikana 
 
Yli puoli vuotta työsuhteessa olleita Paikka auki -työntekijöitä (41 vastaajaa) pyydettiin kertomaan 

työtehtävistään, niissä mahdollisesti tapahtuneista muutoksista kuluvan työvuoden aikana ja siitä, onko työ 

vastannut omia odotuksia. Vastauksia tähän kysymykseen saimme 40:ltä työntekijältä.  

 

Kaksi kolmesta (27 vastausta) työntekijästä kertoi, että työ on vastannut odotuksia ja monilla se on myös 

ylittänyt omat odotukset. Tyypillisimmissä vastauksissa Paikka auki -työntekijät kertoivat, että työtehtävät 

ovat lisääntyneet, monipuolistuneet, selkiytyneet ja tulleet vaativammiksi. Monet mainitsivat myös 

luottamuksen ja vastuun kasvamisesta. Osa kertoi itse pyytäneensä tai kehittäneensä omia työtehtäviään 

tähän suuntaan; osalla näin oli käynyt erilaisten muutosten tai työyhteisössä tapahtuneiden yllättävien 

tilanteiden takia. Myönteisiä vastauksia antaneiden joukossa Korona-poikkeusolot olivat tuoneen uusia 
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tehtäviä ja vastuita, joka osaltaan vauhditti sekä työtehtävien että oman osaamisen kehittymistä. 

”Työtehtävät ovat muuttunut enemmän minulle sopiviksi. Olen saanut enemmän 

itsenäisyyttä ja vastuuta. Työnkuvaan nähden odotukset töistä ovat kunnossa. Olisin 

kuitenkin kaivannut jo alusta alkaen vaativampia tehtäviä ja selkeämpää pohdintaa 

työnantajan puolelta työnkuvasta.” 

”Työhön on tullut yhä enemmän viestintään liittyviä tehtäviä. Tehtävät ovat positiivisella 

tavalla haastavampia kuin työsuhteen alussa ja haastavuutta ja monipuolisuutta on tullut 

etenkin koronakevään aikana.” 

”Työtehtävät ovat muuttuneet vain koronatilanteen vuoksi, mutta ne ovat myös 

kehittyneet sen takia paljon ja uskon, että jatkossa tästä mitä opimme, on hyötyä itselleni 

ja työpaikalleni. Työ on vastannut hyvin omia odotuksiani, kenties ollut parempaa mitä 

odotin.” 

Joka neljäs (10 vastausta) kuvailee omia työtehtäviään ilman myönteisiä luonnehdintoja. Osa kertoo 

työtehtävien pysyneen ennallaan ja että ne ovat vastanneet omia odotuksia. Kuusi henkilöä (15 %) vastasi, 

että työ ei joltain osin ole vastannut heidän odotuksiaan. Tyytymättömyyden aiheita on heillä ollut vastuun 

puute, ohjauksen riittämättömyys, työnkuvan epäselvyys tai kesken työvuoden tapahtuneet muutokset. 

”Ensimmäinen puolivuotinen oli todella intensiivinen ja vauhdikas, työtä ja vastuuta oli 

paljon ja sitä tehtiin hyvällä sykkeellä. Toinen työpaikka on työtehtävien suhteen paljon 

rajatumpi ja vastuuta on aika paljon vähemmän. Toisaalta ennen koronarajoitusten alkua 

ehdin myös päästä tekemään erilaisia asioita varsinaisen työnkuvan ulkopuolella, joka oli 

todella mukavaa. Koronarajoitusten tultua työ on sitten ollut aika tasapaksua itsekseen 

puurtamista, mutta toisaalta jos olen keksinyt jotain kehitettäviä asioita työtehtävissä tai 

omissa taidoissa, niin niitä on kannustettu tekemään.” 

Vuoden 2019 kyselyihin verrattuna vastaajien lukumäärä on nyt huomattavasti pienempi ja poikkeusolot 

vaikuttivat monien henkilöiden työtilanteisiin eri tavoin: yksille ne toivat myönteisiä muutoksia, toisille ei. 

Tyytymättömien vastaajien suhteellinen osuus oli nyt aiempaa (6 %) hieman suurempi.  

 

Työtehtävien sisältö ja työntekijään kohdistuvat odotukset työsuhteen jälkipuoliskolla 
 
Vastaajien käsitystä omien työtehtävien selkeydestä ja siitä, mitä heiltä odotetaan työtehtäviin liittyen, kysyttiin 

nyt avoimella kysymyksellä9. Joka neljäs 41 vastaajasta kertoi, että heillä oli tästä ”hyvin/erittäin” selkeä 

mielikuva ja joka toinen (21 vastaajaa) kuvaili niitä ”melko/aika” selkeiksi. Vuoden 2019 kyselyihin verrattuna 

muutos on pieni. Niissä 7-10 pisteen arvion (= vähintään melko selkeä) antoi 82-85 % vastaajista. 

”Suhteellisen hyvä kuva työtehtävistä. Uusia tehtäviä tulee vähän väliä ja myös uusia 

työryhmiä perustetaan koko ajan. Minulta odotetaan omatoimisuutta, mutta myös sitä, 

että kysyn, jos en jotain osaa tai tiedä jostain aiheesta tarpeeksi. Esimies on helposti 

lähestyttävä ja häneen saa olla aina yhteydessä. Myös muilta kollegoilta voi kysyä työhön 

liittyviä neuvoja.” 

”Olen hyväksynyt sen, että järjestötyössä työnkuva on moninainen ja sekalainen, eikä se 

enää tunnu sekavalta niin kuin alussa, vaan monipuolisuus on hyvä asia. Kaikissa 

tehtävissä on yleensä selkeä tavoite ja tiedän, mitä minulta halutaan, missäkin 

työtehtävässä/projektissa.” 

”Kuva työntehtävien sisällöstä on melko ok. Olisi voinut olla selkeämpi ja muokattavissa 

enemmän myös minun taitoihini. En ole ollut aina ihan varma, että mitä minulta 

odotetaan. Joskus on ollut ylimääräinen olo.” 

 
9 Aiemmissa kyselyissä tätä kysyttiin/arvioitiin numeerisellä asteikolla 1-10 (1 = epäselvä, 10 = selkeä). 
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Oma asema työyhteisön jäsenenä työsuhteen jälkipuoliskolla 

Paikka auki -työntekijöiltä kysyttiin miten hyvin he ovat päässeet osaksi työyhteisöään työsuhteensa 

jälkipuoliskolla. Heitä pyydettiin myös kertomaan siitä, miten heitä kohdellaan. Tiedusteltiin myös arvostusta 

heidän työtään/osaamistaan kohtaan ja millaista palautetta he ovat saaneet työstään. 

Vastausten (41 kpl) perusteella työntekijöiden kokemukset ovat edelleen valtaosin (78 %) myönteisiä tai 

erittäin myönteisiä10. Näissä vastauksissa toistuivat työntekijöiden kokemukset reilusta ja tasapuolisesta 

kohtelusta, rohkaisusta, rakentavasta palautteesta sekä heidän osaamisensa ja tekemänsä työn arvostus. 

”Koen, että minua kohdellaan työpaikalla kuin ketä tahansa muuta työntekijää. Työtäni 

arvostetaan ja saan hyvää palautetta työstäni tosi usein.” 

”Olen päässyt todella hyvin osaksi työyhteisöä ja […] kaikki ovat tasavertaisia. En siis ole 

kokenut opiskelijana olevani muista työntekijöistä erillään oleva vaan osa tiimiä. Olen 

siis päässyt mukaan erittäin hyvin ja siihen myös rohkaistaan muiden työntekijöiden 

osalta ja kannustetaan olemaan mukana kaikessa. Mielestäni minua arvostetaan 

työpaikallani ja olen saanut paljon kiitosta tehdystä työstä ja osaamisestani. Kannustava 

palaute on ollut mukava saada ja se antaa aina lisää motivaatiota työskennellä tässä 

tiimissä. Työyhteisössämme on todella hyvä henki.” 

”Tunnen oloni todella kotoisaksi työyhteisössäni. […] Ihmiset ovat arvostaneet sekä 

työn jälkeäni että persoonaani ja olen saanut useamman kerran kiitosta siitä, kuinka 

hyvin olen työtehtäviäni suorittanut. Olen myös monta kertaa ja useammalta eri 

työkaverilta kuullut lauseen "ihanaa, että olet meillä töissä!" ja se tuntuu todella hyvältä. 

Tämä on ihan huippua porukkaa ja tulee olemaan harmi jättää työporukka taakse, kun 

työsuhde loppuu!” 

”[…] Minua kohdellaan tasavertaisena työyhteisön jäsenenä ja työkaverina. Osaamistani 

arvostetaan ja minuun luotetaan ja minulle uskotaan haastaviakin tehtäviä. Juuri 

työporukan suhtautumisen ja ilmapiirin vuoksi aloin huomata ja uskoa, että minulla on 

paljon annettavaa järjestössämme, vaikka työkokemusta ei vielä ole paljon. Olen saanut 

kiitosta heittäytymiskyvystä, rohkeudesta ja monipuolisesta osaamisestani. […] 

Esimieheni on sanonut, että työpanokseni on loistavaa.” 

”Hyvin olen päässyt mukaan! Alussa oli hiukan sopeutumisvaikeuksia osaltaan, kun muut 

ovat melkein tuplat vanhempia. Mutta lähinnä ne oli niitä, että uskallanko sanoa, että itse 

tekisin toisin. Kyllä työtäni arvostetaan ja kun olen opiskellut tätä alaa niin osaan tehdä 

asiat hyvin. Olen saanut hyvää palautetta ja uskon, että kyllä töissä huomataan, kun 

työsuhteeni loppuu.” 

Työkokemuksen karttuessa Paikka auki -työntekijöiden vastauksissa alkaa näkyä myös työpaikkojen arkiset 

epätäydellisyydet: kohtaamisen ja arvostuksen puute, tehtävänkuvien epäselvyydet, viestintä ei aina toimi 

parhaalla mahdollisella tavalla ja palautetta ei aina saa, ainakaan riittävästi. Joka kuudes työntekijä 

(yhteensä 7 kpl) kuvaili näitä vähemmän myönteisiä kokemuksiaan mm. seuraavasti: 

”[…] Työyhteisöön olen päässyt hyvin sisään sillä se on pieni. Toivoisin kuitenkin vielä 

parempaa kommunikaatiota, välillä tuntui, että asioista ei voi sanoa suoraan ja 

ehdotuksiani ei haluta ottaa huomioon. Kommunikaatio vaikeudet huononsivat työpaikan 

ilmapiiriä ja välillä tuntui, että minua kohdeltiin kuin harjoittelijaa eikä työntekijää.” 

”Minua on kohdeltu hyvin. Joskus on ulkopuolinen olo kuin olisin ylimääräinen, jolle 

annetaan kaikenlaista ylijäämätyötä. Työtäni arvostetaan varmaan ihan hyvin. En ole 

 
10 Vastaukset ovat hyvin samankaltaisia kuin edellisissä kyselyissä. 
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ihan varma arvostetaanko osaamista riittävästi. Ainakaan osaamista ei ole täysin osattu 

hyödyntää. […] Useimmiten en ole saanut mitään palautetta, mutta olen kai tehnyt työni 

riittävän hyvin, kun ei ole tullut negatiivista palautetta.” 

”[…] Esimieheni vaihtui, eikä hän näytä tietävän mitä teen, mikä on koulutukseni, mitä 

voisin tehdä. Kun mentorini lähti, hain hänen paikkaansa, koska olimme käytännössä 

tehneet samoja työtehtäviä lähes vuoden verran. En saanut paikkaa. Sen sijaan sain 

opettaa uudelle työntekijälle järjestelmien käyttöä. […] En koe, että osaamistani 

arvostetaan…”  

”Aiemmassa tiimissä koin olevani tärkeä osa yhteisöä ja työtäni arvostettiin, sekä kiitettiin 

ja kannustettiin, jos onnistuin jossain. Tämä motivoi tekemään lisää ja paremmin, mutta 

tiimin vaihtuessa kehut vaihtuivat "rakentavaan kritiikkiin", eli kaikesta sanotaan, mitä 

olisin voinut tehdä toisin, eikä varsinaista kiitosta mistään tunnu tulevan. En ole 

arvostettu osa yhteisöä ja tuntuu että minua pidetään pelkästään osaamattomana 

taakkana. En siis ole päässyt mukaan yhteisöön enää vuodenvaihteen jälkeen.” 

”En koe olevani kovinkaan vahvasti osa työyhteisöä. En tiedä arvostetaanko työtäni tai 

osaamistani. […] Olen kokenut, että olen ehkä liian kouluttautunut ja kriittinen 

työyhteisössäni. Aloitin työpaikassa, jossa oli huono ilmapiiri ja näin työsuhteeni lopussa 

huomaan, että energiaa on mennyt hyvin paljon vain siihen, että jaksan olla osa 

epätervettä työyhteisöä.” 

”Koen kyllä päässeeni osaksi työyhteisöä, mutta […] minulle annetaan toisinaan 

työtehtäviä, jotka olisivat lähempänä vasta aloittaneiden opiskelijoiden tai työkokeilijoiden 

tehtäviä, enkä koe, että minulla olisi aina oikeutta vaikuttaa työhöni samalla tavalla kuin 

muilla työntekijöillä. Palaute, jota olen saanut, on kuitenkin ollut hyvää.” 

 

Oma elämäntilanne työsuhteen jälkipuoliskolla 
 

Paikka auki -työntekijöitä pyydettiin kertomaan omasta elämäntilanteestaan työsuhteen jälkipuoliskolla: miten 

elämäntilanne on mahdollisesti muuttunut ja miten nykyinen työ on tähän vaikuttanut? Saimme näihin 

kysymyksiin 39 vastausta, jotka on luokiteltu seuraavasti:  



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

      17 
 

 

 

 

Kuten aiemmissakin kyselyissä, suuri osa vastaajista (61 %) kertoo myönteisistä elämänmuutoksista11. Kaksi 

viidestä (38 %) Paikka auki -työntekijästä kuvailee niitä itse eri tavoin merkittäviksi tai kertoo useammista 

myönteisiä asioista ja/tai muutoksista omassa elämäntilanteessaan, kuten esimerkiksi seuraavissa 

vastauksissa:  

”Tasapainoisempi arki, uusi parisuhde, perhesuhteiden muutos sekä ymmärrys ja vastuu 

ympäristöstä ja yhteiskunnasta kasvanut.” 

”Olen oppinut paljon lisää järjestötyöstä. Olen saanut todella monipuolista tietoa ja taitoa 

tässä työssä. Ammatillinen itsetuntoni on kasvanut lisää työskennellessäni, mistä on 

apua työllistymiseeni jatkossa. On ollut mukava tuntea itsensä osaksi isoa työyhteisöä 

siitä huolimatta, että kropan fyysiset ongelmat rajoittavat työskentelyäni normaalisti. 

Tämäkin on lisännyt pystyvyyden tunnettani ja sitä, etten ole poikkeava/vajaakykyinen. 

Olen luottavaisempi tulevaisuuteni suhteen työelämään liittyen.” 

”Olen pysynyt raittiina ja olen saanut parisuhteen. Sekä tietysti paljon sosiaalisia 

kontakteja ja sisältöä, mielekkyyttä ja merkitystä elämään.” 

”Tämä työsuhde oli huippu juttu, kun sai kerralla vuodeksi töitä. […] Omassa elämässä 

pitkä työsuhde on mahdollistanut pitemmälle elämän suunnittelua ja pääsimme 

muuttamaan isompaan asuntoon.” 

”Elämäntilanteeni on helpottanut äärimmäisen paljon työsuhteen johdosta. Aikaisemmin 

kärvistelin pitkän työttömyyden vuoksi heikossa taloudellisessa tilanteessa ja ikävässä 

asumisratkaisussa kimppakämpässä vaikeakulkuisella alueella. Työsuhteen myötä, olen 

saanut taloudellisen tilanteeni ihannepisteeseen ja asun mieleisessä asunnossa lähellä 

työpaikkaani. Tulevaisuuden urasuunnitelmani ja opintopolkuni työsuhteen jälkeen ovat 

myös tarkoin mietitty ja valmiina. Koen saaneeni työsuhteesta arvokkuuden tunteen 

 
11 Muutokset vuoden 2019 tilanteeseen nähden ovat pieniä. 
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takaisin ja olen ylpeä omasta osaamisestani ja motivaatiostani työtäni kohtaan. Olen 

hyvin kiitollinen.” 

Neljäsosa (23 %) Paikka auki -työntekijöistä kertoo vastauksissaan myönteisestä elämänmuutoksesta ilman 

yhtä voimakkaita adjektiiveja tai kuvaa (vain) yhden positiivisen asian nykyisestä elämäntilanteestaan:  

”[…] Tämän työpaikan myötä sain rohkeuden hakea kouluun, jonne en ole aiemmin 

kokenut itseäni tarpeeksi kyvykkääksi…” 

”Työskentely on tehnyt järjestöpuolta tutuksi työpaikkana, ja saanut miettimään sitä 

tosissaan mahdolliseksi työuraksi. Koronan vaikutukset järjestöpuolen rahoitukseen taas 

ovat aika suuret, joten tulevaisuudessa ei välttämättä ole niin paljon työpaikkoja. Olen 

miettinyt, että jos en työllisty heti, niin voin ainakin opiskella avoimessa amk:ssa jotain 

osaamista tukevaa.” 

”Palkkatulojen myötä elämänlaatuni on parantunut…” 

”Elämäni on ehkä vähän aktiivisempaa nyt kun on pakko olla yhteydessä ihmisiin.” 

Neljän työntekijän vastauksessa puhutaan sekä jostain hyvästä että jostain huonosta muutoksesta tai 

asiasta. Kaksi kertoo elämäntilanteensa rauhoittuneen ja työllistymiseen liittyvän ahdistuksen helpottaneen 

Paikka auki -työn myötä, mutta työsuhteen loppuvaiheessa jaksaminen, työttömyyden pelko ja taloudellinen 

epävarmuus huolettavat. Yksi kertoo perheessä tapahtuneesta tragediasta ja siihen työpaikalta saadusta 

tuesta. Yhdellä myönteisten työkokemusten rinnalla työpaikan huono ilmapiiri on vaikuttanut hänen vointiinsa 

negatiivisesti. Neljä työntekijää kertoo, että elämäntilanne ei ole juurikaan muuttunut, mutta vastauksesta 

löytyy myös kuvaus jostain myönteisesti koetusta asiasta. Erilaiset hyvät asiat ja muutokset omassa 

elämäntilanteessa, joista työsuhteen jälkipuoliskolla olevien Paikka auki -työntekijöiden vastauksissa 

puhutaan, on koottu seuraavaan taulukkoon: 

 

Hyvät asiat / muutokset Paikka auki -työntekijöiden elämäntilanteissa  

työsuhteen loppupuolella 
 06/2019  

% osuus 

vastaajista 

11/2019 

% osuus 

vastaajista  

05/2020 
% osuus 

vastaajista 

Parantunut taloudellinen tilanne / toimeentulo  30 % 29 % 18 % 

Vahvistunut työkokemus, verkostoituminen, kiinnittyminen 

yhteiskuntaan 
 22 % 10 % 23 % 

Elämän laatu / sisältö, itsenäinen elämä, mielekäs tekeminen 21 % 21 % 10 % 

Itsevarmuuden, itsetunnon, itsearvostuksen vahvistuminen 19 % 22 % 13 % 

Mielen hyvinvointi, stressin vähentyminen, toipuminen,  

usko tulevaisuuteen, onnistumisen kokemukset 
18 % 20 % 18 % 

Elämänhallinta, päivärytmi, elämän selkeys 13 % 18 % 15 % 

Oman tulevaisuuden löytyminen / kirkastuminen 8 % 9 % 13 % 

Ammattitaidon/osaamisen lisääntyminen, oppiminen 8 % 13 % 8 % 

Muutto / sopivampaan/omaan asuntoon 6 % 7 % 13 % 

Uudet ystävät, uudet tuttavuudet 3 % 2 %  

(Fyysisen) terveyden kohentuminen 2 %  5 % 

Perheenlisäys / Perhesuhteen muutos 2 %  8 % 
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Hyvät asiat / muutokset Paikka auki -työntekijöiden elämäntilanteissa  

työsuhteen loppupuolella 

Vastaajia yhteensä 115 hlöä 89 hlöä 39 hlöä 

 

Taulukosta käy ilmi, että usein mainittu hyvä asia/elämänmuutos koskee taloudellista toimeentuloa: joka 

viides (aiemmin lähes kolmannes) Paikka auki -työntekijöistä kertoi taloudellisen tilanteen parantumisesta ja 

monet myös sen mukanaan tuomista muista myönteisistä elämänmuutoksista. Muita vastauksissa usein 

mainittuja muutoksia olivat vahvistunut työkokemus, työelämävalmiuksien paraneminen ja mielen hyvinvointi.  

Erot aiemmissa kyselyissä annettuihin vastauksiin eivät ole kovin suuria. 

 

10 % vastanneista Paikka auki -työntekijöistä kertoi, että heidän elämäntilanteensa oli pysynyt ”pääosin 

samanlaisena” tai että se ei ollut muuttunut juuri mitenkään (vuoden 2019 kyselyssä näiden osuus vaihteli 

7-14 % välillä). Vain yhdessä vastauksessa kerrottiin muutoksesta huonompaan suuntaan, jossa vastaaja 

kertoo olevansa aiempaa väsyneempi. Kaksi henkilöä kuvasi vastauksissaan nykyistä elämäntilannettaan 

tavoilla, joissa muutos (parempaan tai huonompaan) jää epäselväksi. 

 

Mentorointi12  

Työntekijöiden mentorointiin, tukeen ja työtehtävien ohjaukseen 

liittyviä kokemuksia kartoitettiin kaikilta työntekijöiltä (n=142) 

kahdella kysymyksellä: onko henkilökohtainen mentori nimetty ja 

millaisia kokemuksia tai toivomuksia Paikka auki -työntekijöillä on 

mentorointiin liittyen?13  

 

Vastanneista kolmelle neljästä (106 henkilöä) on nimetty 

henkilökohtainen mentori, 16%:lle ei ole ja 13 työntekijää 

vastasi, että he eivät tiedä14.  

 

Mentorointia/ohjausta koskevaan avoimeen kysymykseen: 

”Miten hyvin/huonosti se on toiminut? Mikä siinä on/olisi 

tuntunut hyvältä, hyödylliseltä, tarpeelliselta? Mitä olisit 

toivonut?” saimme vastauksen 100:lta työntekijältä. 

 

Avoimeen kysymykseen saatujen vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että yksi kolmesta (36 %) vastaajasta 

on tyytyväinen saamaansa mentorointiin/ohjaukseen ja yksi neljästä (26 %) enemmän kuin tyytyväinen. 

Näiden lisäksi 10 % vastaajista kertoo mentoroinnista sekä hyviä ja huonoja kokemuksia. Yhdeksän vastaajaa 

kuvailee mentorointia lyhyesti ilmaisuilla ”ok”, ”riittävän hyvä” ja/tai ”saan tarvittaessa apua”. Kuusi vastaajaa 

kertoo, että ei ole kokenut mentorointia tarpeelliseksi ja kolme ei (vielä) osaa sanoa. Kymmenen vastaajaa 

(10%) on tyytymättömiä heille järjestettyyn mentorointiin/ohjaukseen15. 

 

Myönteisimmissä, enemmän kuin tyytyväisten vastauksissa mentorointia kuvaillaan esimerkiksi seuraavasti: 

 
12 Mentorointi on menetelmä, jossa tietoa ja osaamista siirretään kokeneemmalta asiantuntijalta kokemattomammalle. Perinteisesti 

toteutettuna mentori neuvoo, tukee ja edistää kahdenkeskisessä vuorovaikutussuhteessa kokemattomampaa henkilöä työssä tai 
opiskelussa. Keskusteluilla pyritään mentoroitavan ammatilliseen ja henkiseen kehittymiseen, työuran selkeyttämiseen sekä työssä ja 
opinnoissa menestymiseen. Henkilökohtaisen mentorin nimeäminen jokaiselle Paikka auki -työntekijälle on avustusohjelmassa avattu 
mahdollisuus, johon järjestöt ovat voineet hakea myös euromääräistä tukea. Työntekijöiden työtehtäviin liittyvän ohjauksen ja 
opastuksen järjestäminen on puolestaan kaikkien työnantajien oikeus ja velvollisuus. 
13 Aiemmissa kyselyissä vastaajia pyydettiin arvioimaan mentoroinnin toimivuutta numeerisesti asteikolla 0-10. Nyt tämä kysymys 
liitettiin apukysymyksenä avoimeen kysymykseen mentoroinnin toimivuudesta: ”Miten hyvin/huonosti se on toiminut?” 
14 Vastausten jakauma on hyvin samankaltainen kuin vuoden 2019 kyselyissä. 
15 Vuonna 2019 reilu 30% vastaajista antoi mentoroinnin arvosanaksi 10 p ja vajaa 30 % 9 p. Tyytyväisten ja tyytymättömien vastaajien 

määrissä ei ole suuria eroja vuoden 2019 kyselyihin verrattuna. 

75 %

16 %

9 %

Onko henkilökohtainen 
mentori nimetty? (n = 142)

Kyllä Ei ole En tiedä

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tieto
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Osaaminen&action=edit&redlink=1
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”Minulla on todella hyvät kokemukset mentoroinnista. Mentorini on todella osaava 

ammattilainen ja olemme käyneet läpi todella monipuolisesti erilaisia asioita tarpeen 

mukaan. Välillä olemme käyneet läpi käytännön työtehtäviin liittyviä asioita, joskus taas 

työyhteisöön liittyviä asioita. Olemme myös todella paljon, varsinkin poikkeustilan aikana, 

puhuneet siihen liittyvistä tunteista ja siitä, miten itse voisin ja mitä työyhteisö voisi tehdä 

helpottaakseni oloa. Mentorointi on ollut paljon enemmän hyödyksi ja avuksi kuin olisin 

edes osannut kuvitella.” 

”Mentorointi on erittäin hyödyllinen. Minulla on vielä paljon opittavaa omista rajoitteistani, 

haasteistani sekä työnteosta yleensä.” 

”Olen saanut/saan juuri oikeanlaista tukea ja voinut puhua kaikesta työhön liittyvästä ja 

olen voinut pohtia asioita avoimesti ja hahmotan paremmin osaamistani ja toiveitani. 

Myös usko itseen on vahvistunut.” 

”Loistavasti. Mentori luottaa, haastaa ja asettaa itsensä tasa-arvoiseen asemaan 

suhteessa minuun. Joskus koen saavani vetovastuun, mutta silti hän ei luo paineita 

onnistumiselle. Luotto on kova.” 

”Vasta yhden kerran ollut. Jäi hyvä fiilis, tuntui tärkeältä. Innolla odotan, mitä se tuo 

tullessaan. Koen, että se on todella tärkeä tuki.” 

”Mentoroinnista on ollut valtavasti apua sekä nykyisen työpaikan että tulevaisuuden 

suunnitelmien kannalta.” 

Tyytyväisten vastauksissa mentorointia/ohjausta kuvaillaan lyhyemmin ”hyväksi”, ”toimivaksi”, ”sujuvaksi”, 

”tärkeäksi” ja ”hyödylliseksi”. Vastaajat ovat tyytyväisiä siihen, että heillä on nimetty (luotto)henkilö, jolta voi 

koska tahansa pyytää ja saada apua/tukea. Runsas kymmenesosa mainitsee myös, että tämä on jotenkin 

toiminut myös kevään poikkeusolojen aikana: 

”Mentorointi on toiminut hyvin, kunhan olen vain uskaltanut/kehdannut pyytää apua. 

Korona etätyö aika oli minulle erityisen haastavaa ja sain paljon apuja siihen, heti kun 

sain suuni auki.” 

Hyvin sujuneen mentoroinnin rinnalla esitetyt tyytymättömyyden/kritiikin aiheet liittyivät erilaisiin 

henkilövaihdoksiin, kiireeseen ja korona-poikkeusolojen aiheuttamiin rajoituksiin: puutteelliseen 

perehdytykseen ja vuorovaikutuksen hankaluuksiin. Vastaajat, jotka olivat tyytymättömiä heille järjestettyyn 

mentorointiin, kertoivat toistuvista henkilövaihdoksista, ”liian hätäisistä mentorointihetkistä”, luottamuksen ja 

luottamuksellisuuden puutteista sekä lupaavan alun jälkeen koetuista puutteista ja annetun tuen niukkuudesta. 

 

”Alussa mentorointi oli hyvää, mutta viikoittaiset mentorointitapaamiset, mitä painotettiin 

alussa paljon, jäivät aika nopeasti kokonaan pois, mikä on mielestäni harmillista. […] 

Alun itsekriittisyys ja stressi olisi varmasti jäänyt vähäisemäksi, jos säännöllisiä 

mentorointitapaamisia olisi ollut ja olisi paremmin pystynyt jakamaan omia tuntemuksiaan 

omasta työskentelystä.” 

”Mentorini vaihtui kaksi kertaa työsuhteeni aikana, sillä toiminnanjohtaja vaihtui kesken 

työsuhteeni. Toimivaa oli säännölliset tapaamiset mentorin kanssa. Olisin toivonut 

enemmän struktuuria työnantajan puolelta ja sitä, ettei kaikkea tarvitse itse vaatia. Lisäksi 

olisin toivonut mentoria, joka ei itse kärsi työn ja vapaa-ajan rajaamisen haasteista sekä 

ylikuormituksesta.” 

Kuten edellä kuvatuista vastauksista hyvin käy ilmi, yhtä oikeaa tai parasta tapaa toteuttaa mentorointia ei ole 

olemassa (kts. https://www.paikka-auki.fi/mentorointi/ ). Paikka auki -työntekijöiden tilanteet ja tarpeet 

vaihtelevat huomattavan paljon. Kun yksi kaipaa runsaasti tukea, huomiota ja vahvistusta/palautetta omasta 

toiminnastaan, toinen nauttii siitä, että saa tehdä työnsä itsenäisesti. Monilla ei ole mitään aiempaa kokemusta 

mentoroinnista tai työnohjauksesta ja he saattavat olla erittäin tyytyväisiä hyvinkin vaatimattomaan tukeen. 

https://www.paikka-auki.fi/mentorointi/
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Jotkut heistä eivät myöskään osaa tai uskalla pyytää/toivoa mitään yli sen, mitä ovat jo saaneet. Näyttää myös 

siltä, että mentoreina toimivien tilanteet ja edellytykset onnistua tehtävässään vaihtelevat paljon. 

 

Työtyytyväisyys Paikka auki -työsuhteissa 
 

Paikka auki -työntekijöiden työtyytyväisyyttä kartoitettiin kahdella kysymyksellä. Vastaajia pyydettiin ensin 

arvioimaan omaa tyytyväisyyttään nykyiseen työhön viisiportaisella asteikolla, jonka jälkeen heitä pyydettiin 

kertomaan omaan työhön liittyvistä onnistumisen ja/tai epäonnistumisen kokemuksista, jotka ovat tuntuneet 

tärkeiltä. 

 

Valtaosa (90 %) Paikka auki -työntekijöistä kertoo olevansa erittäin tai melko tyytyväinen nykyiseen 

työhönsä. Vuoden 2019 kyselyihin verrattuna erittäin tyytyväisten osuus on kasvanut hieman. Valtaosa (88 

%) vastanneista myös suosittelisi järjestöä työpaikkana esimerkiksi ystäville tai tuttaville, 4 % ei suosittelisi ja 

11 henkilöä (8 %) ei osaa sanoa.16 

 

  

Työhön liittyvät onnistumisen ja/tai epäonnistumisen kokemukset 
 

Avoimeen kysymykseen työhön liittyvistä onnistumisen ja/tai epäonnistumisen kokemuksista, jotka tuntuvat 

tärkeiltä, saimme 113 vastausta. Niissä esitetään hyvin monipuolinen ja puhutteleva onnistumisten 

kokemusten kirjo17: 

 

• erilaisten työtehtävien ja projektien valmiiksi saaminen, uusien sekä haastavien työtehtävien 
hyvin tekeminen 

• muiden auttaminen, yhdessä tekeminen kannustavassa työyhteisössä 

• myönteisen palautteen ja kannustuksen saaminen työtovereilta, esimiehiltä ja asiakkailta 

• jännityksen ja omien vaikeiden tunteiden hallinta, itsensä ylittäminen 

• oman itsensä ymmärtäminen ja oman osaamisen tunnistaminen 

• itsevarmuuden, itseluottamuksen ja ammattitaidon vahvistuminen 

• vastuun ottaminen ja saaminen, työtehtävien itsenäinen tekeminen 

• luottamuksen saaminen, luottamuksen luominen asiakkaiden kanssa 

• tunne siitä, että on hyödyllinen, avuksi muille ja tarpeellinen 

• itsensä ilmaiseminen, uuden oppiminen ja oman osaamisen laajentaminen 

 
16 Kokonaisuutena vastausjakaumat ovat hyvin samankaltaisia kuin vuoden 2019 kyselyissä. 
17 Vastaukset ovat hyvin samankaltaisia kuin aiemmissa kyselyissä. Onnistumisen kokemuksia oli tämän kyselyn vastauksissa aiempiin 

kyselyihin verrattuna suhteellisesti vielä enemmän. 

58 %32%

6%

4%

Kuinka tyytyväinen olet nykyiseen työhösi? 
05/2020 (n = 141)

Erittäin tyytyväinen

Melko tyytyväinen

En tyytyväinen, mutta
en tyytymätön

Melko tyytymätön

Erittäin tyytymätön

90 % 

88%

4%

8%

Suosittelisitko järjestöä 
työpaikkana muille?05/2020                          

(n = 142)

Kyllä

En

EOS
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• elämänhallinnan ja työelämätaitojen kasvaminen 
 

Tyypillisiä esimerkkejä onnistumisen kokemuksista ovat seuraavat: 

”Asiakkaiden kokemuksiin ja palautteeseen perustuen olen tehnyt hyvää työtä ja koen 

olevani tarpeellinen ja pätevä.” 

”Olen pystynyt antamaan monelle ihmiselle toivoa ja näyttämään esimerkkiä. Olen 

myös saanut kerrottua omaa tarinaa eteenpäin.” 

”Onnistumisen hetkiä ovat olleet ne, kun olen onnistuneesti tehnyt työtehtävän, josta 

minulla ei ole aikaisempaa kokemusta.” 

”Kun olen pitänyt jotakin todella vaikeana ja sitten olenkin oppinut sen. Nyt osa töistä 

sujuu jo rutiinilla, mikä tuntuu älyttömän hyvältä. Tiedän mitä teen ja miksi olen töissä.” 

”Onnistumisia ovat olleet erityisesti ne tilanteet, joissa olen tuntenut ylittäväni itseni. Ne 

ovat olleet monesti aika yksinkertaisia, helppojakin juttuja, mutta jostain syystä minua 

etukäteen ahdistavia. […] Kokemukset ovat rakentaneet tunnetta omasta 

pystyvyydestä kaiken sen epävarmuuden keskellä, jota itseäni ja omia taitojani kohtaan 

tunnen. Onnistumisia ovat olleet ehdottomasti myös ne tilanteet, joista saan kiitosta.” 

”On hieno tunne, kun tuntee olevansa työssä, jonka hallitsee ja jota saa tehdä 

rauhallisesti. Minun työtäni arvostetaan ja kuulun tähän työyhteisöön.” 

”Olen saanut kehuja työstäni ja asenteesta, ja se tuo erittäin paljon vahvistusta omalle 

fiilikselle ja voimia myös työelämän ulkopuoliseen elämään.” 

”Tunnen, että taitoihini ja arviointikykyyni luotetaan päivä päivältä enemmän ja luottamus 

perustuu siihen, että olen osoittanut olevani sen arvoinen.” 

”Olen saanut suunnan elämääni. Tuntuu, että minulla on vihdoin oikea "elämä".” 

Erilaisia epäonnistumisen kokemuksia kuvailtiin vastauksissa huomattavasti vähemmän. Monet näistä liittyivät 

Paikka auki -työntekijöiden tunnollisuuteen, itse asetettuihin/kuviteltuihin vaatimuksiin tai omaan 

jaksamiseen/terveydentilaan. Muutamissa yksittäisissä vastauksissa esitettiin selkeää kritiikkiä, joka kohdistui 

epäselvään työnkuvaan, henkilöiden vaihtumiseen tai – kuten niin monissa työpaikoissa keväällä 2020 – 

korona-poikkeusolojen aiheuttamiin hankaluuksiin:  

”Olin erittäin tyytyväinen työhöni ennen poikkeustilaa, mutta nyt poikkeustilan aikana en 

ole ollut niin tyytyväinen. Olen tuntenut itseni todella epäonnistuneeksi tässä 

poikkeustilan aikana, kun en pysty tekemään töitä niin hyvin, kun haluaisin ja 

toivoisin pystyväni…” 

”… Oma epävarmuus töistä ja työnkuvasta on stressannut aika paljon. Työ varmasti 

tuntuisi erilaiselta ja onnistumisen tunteita olisi varmasti paljon enemmän, jos Korona ei 

olisi tapahtunut ja vaikuttanut näin laajasti koko yhteisöön ja työnkuvaani. Kevään 

tapahtumien järjestäminen olisi varmasti antanut minulle itsevarmuutta lisää.” 

”Viime päivinä olen puhunut kollegoideni kanssa puhelimessa ja saanut tukea ja 

syventänyt ymmärrystä paikan työskentelykulttuurista. Etätöissä jään tosiaan 

helposti jumiin, kun kynnys kasvaa avun pyytämiseen.” 

”Vastasin melko tyytyväinen, sillä hain nimenomaan Tapahtumakoordinaattoriksi, mutta 

näin korona-aikaan työtehtäväni muuttuivat tapahtumien osalta radikaalisti, mille ei 

tietenkään ole voinut mitään.” 

Paikka auki -työntekijöiden kokemukset työhön liittyvistä onnistumisen ja epäonnistumisen kokemuksista 

luovat kuvan erittäin motivoituneesta, tunnollisesta ja kunnianhimoisesti työhönsä suhtautuvista tekijöistä. 

Työtä halutaan tehdä hyvin ja siinä halutaan onnistua. Asiakkailta, työtovereilta ja esimiehiltä saatu positiivinen 
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palaute ja kiitos tehdystä työstä merkitsee monille hyvin paljon. Merkittävin ero aiemmissa kyselyissä saatuihin 

vastauksiin liittyy koronasta johtuviin poikkeusoloihin: joillekin se on avannut uusia mahdollisuuksia tuoda 

omaa (informaatiotekniikkaan liittyvää) osaamista esille tai muuta itsensä ylittämistä/pystyvyyttä 

poikkeusoloissa. Toisille se taas on merkinnyt mahdollisuuksien kaventumista, hankalaksi koettuja muutoksia 

työtehtävissä, vaikeita riittämättömyyden tunteita ja ylimääräistä ahdistusta oman tulevaisuuden suhteen. 

 

Verkostoituminen muiden Paikka auki -työntekijöiden kesken 
 

Paikka auki -työsuhteen jälkipuoliskolla olevilta työntekijöiltä kysyttiin myös heidän verkostoitumisestaan 

muiden Paikka auki -työntekijöiden kanssa alla olevien vaihtoehtojen18 avulla sekä avoimella kysymyksellä. 

 

 

 

Noin yksi neljästä Paikka auki -työntekijästä on tavannut kollegoitaan muista järjestöistä (aiemmin kaksi 

viidestä) ja hyvin harva on tutustunut heihin vähän paremmin ja/tai saanut heistä uusia ystäviä. Yksi 

kymmenestä on vaihtanut ajatuksia/kokemuksia muiden Paikka auki -työntekijöiden kanssa Facebook-

ryhmässä19, yli puolet vastaajista ei ole ollut aktiivinen tässä ryhmässä ja lähes joka toinen ei ole tavannut eikä 

vaihtanut ajatuksia muiden järjestöjen Paikka auki -työntekijöiden kanssa. Vastausjakauma on pääpiirteissään 

samankaltainen aiempiin kyselyihin verrattuna, joskin Paikka auki -työntekijöiden keskinäinen 

verkostoituminen ja vuorovaikutus on edelleen vähentynyt. Korona-poikkeusolot ovat osaltaan vähentäneet 

työntekijöiden keskinäisiä tapaamisia, eikä Facebook-ryhmän perustaminen Workplace-ryhmän tilalle ole 

lisännyt heidän keskinäistä vuorovaikutustaan. 

 

 
18 Vastaaja voi valita annetuista vaihtoehdoista yhden tai useamman. Toisessa ja viidennessä vaihtoehdossa esitetty ”Workplace-

ryhmä” on vuoden 2020 kyselyssä muutettu muotoon ”Facebook-ryhmä”.  
19 Kaikille työntekijöille tarkoitettu keskusteluryhmä, joka perustettiin vuonna 2020 aiemmin käytetyn Workplace-sovelluksen tilalle. 
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Avoimeen kysymykseen Paikka auki -työntekijöiden verkostoitumisesta - millainen kokemus se on ollut ja mitä 

se on heille merkinnyt – saimme 23 vastausta. Kuten edellä olevista vaihtoehdoista voi päätellä, kokemukset 

vaihtelevat Paikka auki -työntekijöiden keskuudessa paljon. Osa on päässyt käymään koordinaatiotiimin 

organisoimilla Paikka auki -treffeillä ja he ovat tavanneet siellä kollegoitaan. Jotkut ovat tavanneet myös 

samassa järjestössä/talossa työskentelevän toisen Paikka auki -työntekijän. Joillekin tämä oli myönteinen 

kokemus ja toisten vastaavassa työsuhteessa olevien kokemuksista oli mukava/kiinnostavaa kuulla ja 

tapaamisia olisi heidän mielestään voinut olla useampiakin. Muutama kertoi saaneensa tapaamisista 

hyödyllistä vertaistukea. Avustusohjelman aikana kokeiltu ja käynnistetty virtuaalinen Workplace-

keskustelualusta ja sen tilalle vuonna 2020 perustettu suljettu Facebook-ryhmä eivät ole olleet kovin aktiivisesti 

Paikka auki -työntekijöiden käytössä. Useat vastaajat kokivatkin verkostoitumisen alan ammattilaisiin 

keskinäistä verkostoitumista tärkeämmäksi oman tulevaisuutensa kannalta. 

Työntekijöiden tulevaisuus Paikka auki -työsuhteen jälkeen  

Työsuhteen jälkipuoliskolla olevien työntekijöiden tulevaisuuden suunnitelmia koskien Paikka auki -työsuhteen 

jälkeistä aikaa kartoitettiin neljällä kysymyksellä: Oletko hakenut uutta työtä tai opiskelupaikkaa nykyisen 

työsuhteen aikana? Tiedätkö mitä teet, kun nykyinen työsuhde päättyy? Miten Paikka auki -työsuhde on 

vaikuttanut omiin tulevaisuuden suunnitelmiin? 

 

Työ- ja/tai opiskelupaikkojen hakeminen 
 

 

Työn hakemista koskevaan kysymykseen saimme vastaukset 40 työntekijältä, joista neljäsosa kertoi 

hakeneensa työtä vähintään satunnaisesti. Kolme neljästä ei ollut hakenut uutta työtä vielä Paikka auki -

työsuhteen aikana.20 Opiskelupaikan hakemista koskevaan kysymykseen vastasi 41 työntekijää. Heistä 32 % 

kertoo hakeneensa opiskelupaikkaa. Opiskeluun tähtäävien vastaajien osuus on nyt suurempi kuin vuoden 

2019 kyselyissä (15-19 %). Osa odotti vastaushetkellä vielä tietoa paikan saamisesta, mutta yhdellä oli 

oppisopimuspaikka jo varma. Haetut ja jo saadut opiskelupaikat olivat seuraavat:  

 

Paikka auki -työsuhteen aikana haetut opiskelupaikat: 
• Tampereen yliopisto, informaatiotutkimus 

• Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, graafinen muotoilija (amk) 

• suunnitteluassistenttiopinnot 

 
20 Erot edellisiin kyselyyn 06-11/2019 ovat pienet: vähintään satunnaisesti työtä hakevien osuus on hieman pienempi kuin vuoden 2019 

kyselyissä (28-33 %). Säännöllinen työn hakeminen on ollut nyt hieman suurempaa (4-7 % v2019), mutta satunnaisesti työtä 
hakeneiden osuus on pienentynyt selvästi (24 % v2019). Edellisissä kyselyissä, joissa aineistot olivat suuremmat (n= 131 ja 108) kolme 
henkilöä (06/2019) kertoi saaneensa uuden työpaikan. Nyt pienemmästä vastaajamäärästä työllistyi kaksi henkilöä, heistä toinen 
nykyiseen työpaikkaan ja toinen kertoi tekevänsä keikkahommia. 
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• ammattikorkeakoulu 

• Diak, sosionomi (amk) 

• Suomen Diakoniaopisto (oppisopimus) 

• Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK, sosionomi 

• yliopisto 

• Kajaanin ammattikorkeakoulu, insinööriopinnot 

• Helsingin yliopisto, kulttuurien välinen vuorovaikutus 

• LAB-ammattikorkeakoulu, sosionomi 

 

Paikka auki -työsuhteen aikana saatu opiskelupaikka: 
• Oppisopimuspaikka  
 

Oppisopimuskoulutus Paikka auki -työsuhteissa  
 

 

Paikka auki -työsuhteisiin 

mahdollisesti liitettyjä 

oppisopimuskoulutuksia kartoitettiin 

kahdella kysymyksellä: onko 

koulutusta ja jos on, mitä tutkintoa 

(tai sen osaa) työntekijät 

opiskelevat. Vastaajista (142 kpl) 26 

henkilöllä on oppisopimuskoulutus, 

viidelle henkilölle sitä suunnitellaan 

ja viisi henkilöä vastasi, että eivät 

tiedä (vielä).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Meneillään olevat oppisopimuskoulutukset suuntautuvat seuraaville aloille: 
• Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, nuoriso- ja yhteisö/vapaa-ajan ohjaaja (10 kpl) 

• Lähihoitaja, mielenterveys- ja päihdetyö (3 kpl) 

• Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluiden erikoisammattitutkinto: Työvalmentaja (2 kpl) 

• Taloushallinnon merkonomi 

• Liiketalous/Liiketoiminnan perustutkinto/ammattitutkinto (7 kpl) 

• Tieto- ja viestintätekniikan peruskoulutus 

• Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 

• Yhteiset tutkinnon osat 
 

Näiltä henkilöiltä kysyttiin myös heidän kokemuksiaan oppisopimuskoulutukseen liittyen. Valtaosa (84 %) 

vastaajista oli (erittäin) tyytyväinen työsuhteen aikana aloittamaansa koulutukseen. Koronasta johtuvat 

poikkeusolosuhteet olivat muuttaneet lähiopetusta etäopetukseksi, mutta silti pääsääntöisesti koulutuksessa 

olijat olivat tyytyväisiä. Yhdellä oli vaikeuksia tehtävien suorittamisessa ja toisella taloushuolia. Kaksi ei ota 

kantaa tai on ollut sekä haasteita että onnistumisia opinnoissa. 
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”Hyvä, mahtava, aikuisena voi käyttää oppimaansa tietoa eikä opiskelu ole vain teoriaa 

jota ei ymmärrä mihin se liittyy. 

”Erittäin hyvä paketti. Saa palkkaa ja koulutuksen. Välillä tietysti raskas paketti tehdä 

samanaikaisesti kouluja ja opiskeluita.” 

”Toistaiseksi kokemukseni on hyvin vähäinen ja erilainen. Korona teki siitä todella 

raskasta, mutta olen edistynyt hyvin ja saanut koulusta kehuja edistymisestäni.” 

 

Mitä Paikka auki -työsuhteen jälkeen?  
 
Kysymykseen ”Tiedätkö mitä teet, kun nykyinen Paikka auki -työsuhde päättyy?” pyysimme vastauksia 

alla olevien vaihtoehtojen avulla21. Toiseen työhön tai opiskelemaan meneviä sekä ”Jokin muu” -vaihtoehdon 

valitsevia pyysimme myös tarkentamaan vastaustaan tai kertomaan mitä se ”jokin muu” heille tarkoittaa. 

 

Vastaajista neljä (10 % vastanneista) kertoi jäävänsä nykyiseen työpaikkaansa. Oletettavasti se tarkoittaa 

sitä, että ko. järjestöissä on löydetty jokin muu rahoitus, jonka avulla Paikka auki -työntekijä voidaan palkata 

nykyiselle työnantajalle. Kolme henkilöä (7 %) kertoi menevänsä toiseen työhön. Heidän työpaikkansa ei ole 

vielä varmistunut, mutta heillä on vahva motivaatio työllistyä ja valmius vastaanottaa erilaisia töitä.  

 

Kuusi vastaajaa (15 %) valitsee vaihtoehdon ”Menen opiskelemaan” ja kertovat hakevansa/menevänsä 

seuraaviin opintoihin: 

• Ammattikorkeakouluun 

• Helsingin yliopiston maisterivaiheen opintoihin 

• lukio-opintoihin aikuislukiossa jollei pääse sosionomin koulutukseen 

• Suomen Diakoniaopistoon 

• Sosionomin koulutus 

 
21 Vastaaja voi valita annetuista vaihtoehdoista yhden tai useamman. 
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Vastanneista 39 % (16 henkilöä) ei vielä tiedä mitä he tekevät Paikka auki -työsuhteen jälkeen. 20 % 

valitsee vaihtoehdon ”Jään työttömäksi”. 34 % vastanneista (14 henkilöä) valitsee vaihtoehdon ”Jokin muu”, 

jota he tarkentavat joko yhdellä tai useammalla vaihtoehtoisella toiveella, aikomuksella tai suunnitelmalla: 

 

• neljä henkilöä aikoo/toivoo voivansa jatkaa nykyisellä työnantajallaan. Jos tämä ei toteudu, osa 
heistä hakee uutta työtä ja/tai opiskelupaikkaa 

• kahdeksan henkilöä kertoo etsivänsä/hakevansa töitä ja/tai opiskelupaikkaa 

• yksi henkilö tekee ylioppilaskirjoitukset ja valmistautuu pääsykokeisiin 

• yksi henkilö kertoo olevansa huolissaan siitä, ”miten löydän työn tämän työsuhteen jälkeen” 

• yksi henkilö kertoo miettivänsä urasuunnitelmia ja alkavansa syksyllä katsella tarkemmin 
mahdollisia työpaikkoja 

• yksi henkilö on hakeutumassa terapiaan yksityiselämän vaikeuksien takia 
 
Vuoden 2018 ja 2019 Paikka auki -rahoituksella palkatuista ja kyselyymme työsuhteensa jälkipuoliskolla 
vastanneiden työntekijöiden joukosta voi tehdä seuraavan suuntaa antavan22 yhteenvedon: 
 

Suuntaa antava yhteenveto suunnitelmista Paikka auki -työsuhteen jälkeen 

 06/2019  
(n = 131) 

11/2019 
(n = 108) 

05/2020 
(n = 41) 

On saanut uuden työn jo PA-työsuhteen aikana 2 % 0 % 5 % 

Jää töihin nykyiselle työnantajalle 11 % 13 % 10 % 

Aikoo/pyrkii/haluaa jäädä töihin nykyiselle työnantajalle n. 16 % n. 6 % n. 10 % 

 
22 Osa kertoo/valitsee vastauksissaan vain yhden vaihtoehdon ja osa useampia. 
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Suuntaa antava yhteenveto suunnitelmista Paikka auki -työsuhteen jälkeen 

Menee toiseen työhön 5 % 9 % 7 % 

On hakenut uutta työtä nykyisen työsuhteen aikana 31 % 28 % 25 % 

Aikoo etsiä/hakea uutta työtä nykyisen työsuhteen jälkeen n. 20 % n. 12 % n. 20 % 

On saanut opiskelupaikan jo nykyisen työsuhteen aikana 6 % 8 % 3 % 

On hakenut / aikoo hakea opiskelupaikkaa nykyisen 

työsuhteen jälkeiseksi ajaksi.   

n. 33 % n. 21 % n. 46 % 

Ei vielä tiedä mitä tekee Paikka auki -työn jälkeen 46 % 51 % 39 % 

Olettaa tai pelkää jäävänsä työttömäksi 28 % 27 % 20 % 

Jää työelämän/koulutuksen ulkopuolelle 8 % 2 % 2 % 
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Yhteenveto Paikka auki -työntekijöiden jatkopolkujen suunnista
nykyisen työsuhteen jälkeen 06-11/2019 ja 05/2020

 05/2020 (n = 41) 11/2019 (n = 108) 06/2019 (n = 131)
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Paikka auki -työsuhteen vaikutus tulevaisuuden suunnitelmiin 
 
Työsuhteen jälkipuolella olevia henkilöitä pyydettiin myös kertomaan, miten Paikka auki -työsuhde on 

vaikuttanut heidän tulevaisuuden suunnitelmiinsa – millaisia suunnitelmia heillä on ja millaista apua he ovat 

saaneet oman tulevaisuuden suunnitteluun. Vastauksia tähän avoimeen kysymykseen saimme 37 kpl, joissa 

Paikka auki -työntekijät kertoivat omasta itsetunnon ja -varmuuden vahvistumisesta, tulevaisuuden 

kirkastumisesta sekä työllistymiseen ja/tai opintoihin liittyvistä suunnitelmista ja toiveista.  

 

Oman itsetunnon ja itsevarmuuden vahvistumisesta sekä tulevaisuuden selkiytymisestä kertovien 

vastauksien (12 kpl) mukaan Paikka auki -työntekijät olivat työn aikana saaneet arvokasta kokemusta, 

vakautta sekä tilaa kypsytellä ja peilata ajatuksiaan. Sen myötä he tunnistivat omia vahvuuksiaan ja tiesivät 

paremmin mitä haluavat jatkossa tehdä työkseen/ammatikseen tai mitä haluavat opiskella (lisää). 

”Se on luonut itseluottamusta ja parantanut itsetuntoa. Apua olen saanut aina kun olen 

sitä tarvinnut. Myös mahdollinen ammattivaihtoehto on kypsynyt mielessä. Tämä on 

myös vahvistanut käsitystä siitä, mitä haluan tehdä.” 

”Tästä on hyvä jatkaa, tulevaisuus näyttää valoisalta. Työelämän raamit ovat 

hahmottuneet, hankemaailma avautunut ja taloudellinen kestävyys selkeytynyt osaksi 

elämää. Kiitos Paikka Auki! <3” 

”Työsuhteen alussa minulla ei ollut mitään tulevaisuuden suunnitelmaa koskien opiskelua 

tai työsuhteita. Tämän työsuhteen aikana olen saanut vahvistusta siitä, mihin haluan 

lähteä jatkossa ja mikä olisi minulle henkilökohtaisesti tärkeää työtä. Olen saanut oppia ja 

huomata omia vahvuuksiani ja ne ovat tukeneet ajatuksiani jatkon suhteen. Työyhteisöni 

on toiminut hyvänä peilinä omalle osaamiselleni ja työntekemiselle ja kannustava, sekä 

rohkaiseva palaute on ollut äärimmäisen tärkeässä roolissa. Sekä alan ammattilaiset, 

jotka kannustavat vilpittömästi sinua. En ole pyytänyt apua tulevaisuuden suunnitteluun, 

mutta aivan varmasti ennen työsuhteen ja koulun päättymistä siitä on keskustelua ja 

saan varmasti kaiken avun ja tuen jos sitä siinä kohtaa tarvitsen. Tämän työpaikan 

ansiosta olen vahvistanut omaa ajatustani siitä, että haluan tehdä työtä päihde- ja 

mielenterveysongelmista kärsivien nuorten parissa. ” 

”Olen saanut varmuutta tekemiseeni ja en pelkää mokaamista enää niin paljoa. 

Työsuhteen jälkeen toivon, että olisi mahdollista jatkaa vielä samassa paikassa.  ” 

Omaa työllistymistä, työnhakua sekä niihin liittyviä suunnitelmia ja toiveita koskevissa vastauksissaan 

(15 kpl) Paikka auki -työntekijät kertoivat mistä olivat saaneet seuraavan työpaikan sekä mihin ja mille alalle 

he haluaisivat työllistyä. Osa kertoi myös siitä, miten Paikka auki -kokemus oli vahvistanut heidän haluaan 

työllistyä samalle alalle ja/tai pysyä työelämässä. Monet kertoivat myös aloittaneensa aktiivisen työnhaun ja 

osa vielä suunnitteli sen aloittamista. Näiden lisäksi osa kertoi myös työllistymisen rinnalla olevista opintoihin 

liittyvistä (vara)suunnitelmista. 

”  On varmistunut, että järjestötyö tosiaankin kiinnostaa. Työ on niin monipuolista. Myös 

tapahtumapalvelutyöt voisivat nykyään olla mahdollisia. Sekä mentorin että uraohjaajan 

kanssa olemme pohtineet mahdollisia uravaihtoehtoja.” 

”Haluaisin jatkaa järjestöalalla ja auttaa työlläni muita ihmisiä joko välillisesti tai suoraan. 

Ihmisläheinen työ on edelleen minun juttuni. Tiedän kirkkaammin osaamisestani kuin 

aiemmin ja osaan tuoda sitä aiempaa paremmin esille. Olen saanut apua pohdintoihini 

sekä oman työpaikan mentorilta, että ulkopuoliselta työnantajan tarjoamalta 

työvalmentajalta.” 

”Työtehtävät ovat olleet monipuolisia. Olen saanut selkeyttä jatkoa ajatellen nyt kun 

tiedän, mitä eri tehtävät ovat käytännössä. Tällä hetkellä olisin erittäin tyytyväinen jos 

saisin jatkaa nykyisessä työpaikassani.” 
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”Tiedän nyt, että tämä on se minun oma ala, jossa haluan jatkaa ja kehittyä. Sekä 

mahdollisesti jatkaa ehkä jopa AMK-tutkintoon jos hyvin käy.  ” 

”uusia vaihtoehtoja on avautunut jatkon suunnittelun suhteen. varmat suosittelijat 

työnhakua varten vanhalta työpaikalta, kokemuksesta on saanut jonkin verran 

itsevarmuutta omien työelämätaitojen suhteen.” 

Paikka auki -työsuhteen vaikutus työntekijöiden opiskeluun ja haluun täydentää omaa osaamistaan on 

monilla (10 vastaajaa) huomattava. Aivan kuten edellisissäkin kyselyissä he kertoivat, että oman alan 

löytymisen myötä halu opiskella on löytynyt, herännyt uudestaan tai suuntautunut uudelle alalle. Joillekin se 

tarkoittaa sitä, että tunnistaa paremmin oman osaamisen, kiinnostuksen ja lisäkouluttautumisen tarpeen. 

Toisilla halu valmistua aiemmista opinnoista vahvistuu ja joillekin työsuhteen aikainen voinnin kohentuminen 

mahdollistaa opintojen aloittamisen. 

”Aloitan syksyllä työkykykoordinaattorikoulutuksen. Sen olisi pitänyt alkaa nyt keväällä 

mutta koronan takia se siirtyi syksylle. Sen pituus on 8-9 kuukautta. Olen suunnitellut 

hakea ammattikorkeakouluun koulutuksen jälkeen.” 

”Suunnitelmissa on lähteä jatko kouluttautumaan ja haaveena olisi työllistyä lastensuojelu 

alalle.” 

”Olen hakeutumassa yliopistolle tekemään maisteriopintoja, jotka ovat aiemmin 

keskeytyneet. Tämän työsuhteen kautta sain kirkastettua itselleni, että monikielisyyteen 

ja -kulttuurisuuteen liittyvät teemat kiinnostavat minua ja akateemisuus sopii minulle 

paremmin kuin järjestötyö. Työpaikalta en ole juurikaan saanut tukea, mutta yliopistolta 

löytyy palveluita, joita voin jatkossa hyödyntää tulevaisuuteni suunnittelussa.” 

”Tämän työn myötä olen ymmärtänyt, kuinka paljon graafisen työn tekeminen minulle 

merkitsee ja kuinka paljon siitä nautin, joten olen saanut rohkeuden ja itsevarmuuden 

hakea opiskelemaan graafiseksi muotoilijaksi. Haluaisin tulevaisuudessa työskennellä 

joko mainostoimistossa tai sitten nykyisenkaltaisessa tehtävässä järjestössä tms, jossa 

toimin työpaikkani graafisena vastaavana mutta työympäristö voisi olla esim. 

sosiaalialaa.” 

Muutamalla vastaajalla oma jaksaminen tai terveyden tila vaikutti tulevaisuuden suunnitelmien tekoon. Apu ja 

tuki suunnittelussa koettiin tervetulleina kunhan ne olivat tulleet oikeaan aikaan. Paikka auki -työntekijöitä 

onkin hyvä kuulla herkällä korvalla.  

”Koko ajan tuntuu, että on kyselty mitä teen tämän työsuhteen jälkeen. Se on ollut vähän 

ahdistavaa, sillä en ole itse varma mitä haluaisin tehdä. Pikkuhiljaa kuitenkin olen tullut 

siihen tulokseen, että haen järjestötyötä tai vastaavaa ja jos en sitä heti saa, niin voin 

aloittaa avoimen amk:n opintoja, jotka tukevat ammatillista osaamistani.” 

”Tällä hetkellä minulla ei ole suurempia suunnitelmia. Olen hakenut opiskelemaan ja jos 

en pääse, haen todennäköisesti osa-aikaista työtä jostain. Nykyinen työni on täysin 

erilaista mitä olen tottunut tekemään. Ennen Paikka auki -työpaikkaani, olin 

varastotyöntekijänä joka osottautui minulle liian fyysiseksi työksi ja nyt työskennellessäni 

toimistotyössä, olen ehkä tottunut ajatukseen ettei varastoon ole enää paluuta. Olen 

saanut apua tulevaisuuteni suunnitteluun työnantajaltani ja työterveyslääkäriltä ja olen 

todella kiitollinen kaikesta avusta mitä olen saanut.” 

Vastanneista vain jotkut kuvailivat erikseen sitä, millaista apua he ovat saaneet työsuhteen aikana oman 

tulevaisuuden suunnitteluun. Työpaikalta ja/tai työnantajalta saatu apu on voinut olla monimuotoista. 

Useimpien kohdalla se on tarkoittanut erilaisia ohjauskeskusteluja oman mentorin ja/tai esimiehen, kollegoiden 

tai työvalmentajien kanssa. 38 vastauksen joukossa viisi Paikka auki -työntekijää kertoivat, että eivät ole 

pyytäneet tai saaneet juuri minkäänlaista apua tai ohjausta oman tulevaisuutensa suunnitteluun.  
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Palaute/kehittämisideat ja toiveet Paikka auki -tiimille 
 
Kyselyn lopuksi pyysimme Paikka auki -työntekijöiltä myös palautetta ja kehittämisideoita hankkeen 

koordinaatiotiimille, ja 99 henkilöä vastasi. Kuten edellisessäkin kyselyssä, suurin osa vastauksista (90 %) on 

koko hanketta kiittäviä.  

”Koen tämän hankkeen erittäin tärkeänä väylänä työelämään/urapolkujen tutkimiseen 

osatyökykyisille. Tällaisen olisi erittäin tärkeää jatkua, mutta myös toimia laajemmin. 

Suuret kiitokset <3!.” 

”Sosiaaliala on hyvä paikka työllistyä, varsinkin jos on omakohtaista kokemusta 

toipumisesta. Hienoa että kokemusasiantuntijuuden rooli yhteiskunnassa kasvaa.” 

”Tuki työelämän alussa on erittäin tärkeää ja kun itsekin kokee paljon epävarmuutta ja 

riittämättömyyttä, on hienoa, että on tällainen taho, jolta saa tukea ja joka järjestää myös 

tapaamisia vertaisien kanssa.” 

”Olen ollut iloinen saadessani tämän työmahdollisuuden. Paikka auki -tiimi on tarjonnut 

tukea – kiitos siitä! Arvostan myös pyrkimyksiä luoda yhteisöllisyyttä. Avointen 

työpaikkojen jakaminen Facebookissa on ollut minulle parasta tukea.” 

”Jatkakaa samaan malliin! Teette äärettömän tärkeää työtä. Nämä kyselyt ovat hyviä, 

tulee olo että haluatte todella kuulla, mitä meille kuuluu ” 

Työntekijätapaamisia niin kasvotusten kuin etänä nyt korona-aikaan kehuttiin ja jotkut olisivat toivoneet niitä 

useampiakin, vaikka tiedostivat niiden järjestämiseen liittyvät haasteet ja rajoitteet. Osa ei (eri syistä) päässyt 

osallistumaan treffeille ja olivat siitä pahoillaan. Toiveina esitettiin enemmän jatkotyöllistymiseen ja 

verkostoitumiseen liittyviä tapahtumia/tapaamisia. Aiemminkin esiin tulleet toiveet pidemmästä, yli 12 

kuukauden mittaisesta työsuhteesta/mahdollisuudesta vahvistaa omaa työelämäosaamistaan toistuivat 

tässäkin kyselyssä. Muutama toivoi myös vahvempaa tukea ja ”selkeämpää kuvaa siitä, mikä on uuden 

työpaikan hakemisen rooli työsuhteen aikana.” 

 
Kiitosten ja kehujen lisäksi saimme myös kritiikkiä sekä kehitysehdotuksia:  

• Mentorointia voisi painottaa vieläkin enemmän. Toteutus riittävän usein työsuhteen alussa ja 
senkin jälkeen säännöllisesti, esim. kerran kuukaudessa. Toive myös siitä, että kaikilla Paikka 
auki -työntekijöillä sekä oppisopimuskoulutettavilla olisi mahdollisuus saada mentori. 

• Työsuhteen alkuvaiheeseen kaivattiin enemmän konkreettista tukea. 

• Lisää tukea ”saranavaiheisiin”: toive, että hankkeesta oltaisiin suoraan yhteydessä työntekijään, 
kun hän on aloittamassa työsuhdetta (infopaketti hankkeesta) ja että olisi ”säännöllisin väliajoin 
tapaamisia juuri aloittaneille Paikka auki -työntekijöille ja toisaalta pian lopettaville. Voisi olla vielä 
myös sparraustuokioita sen jälkeen kun varsinainen työsuhde on päättynyt, jottei kukaan jäisi 
tyhjän päälle. ”  

• Joidenkin (yksittäisten) mentoreiden ja/tai esimiesten toimintaan ei oltu tyytyväisiä.  

• Työnkuvan selkeyteen ja sen ymmärtämisen varmistamisen tärkeyteen hyvä kiinnittää huomiota. 

• Paikka auki -työntekijöiden verkostoitumista varten perustettua Workplace-sovellusta ei pidetty 
toimivana ja Facebook-yhteisössä on oltu melko passiivisia.  

• Näin hienosti toimiva hanke kaipaa useamman vastaajan mielestä suurempaa näkyvyyttä ja 
aktiivisempaa markkinointia! 

Jatkokysely 6 kk Paikka auki -työsuhteen jälkeen 

Paikka auki -työntekijöille lähetetään vielä jatkokysely, jonka avulla kartoitamme työntekijöiden jatkopolkuja. 
Kysely lähetetään noin puoli vuotta nykyisen työsuhteen päättymisen jälkeen niille henkilöille, jotka antavat 
siihen luvan ja kertovat henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen, johon kyselyn voi tuolloin lähettää. 
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Vuonna 2019 Paikka auki -työsuhteen jälkipuolella olevista työntekijöistä 69 % (165 henkilöä)23 antoi luvan ja 
sähköpostiosoitteen jatkokyselyä varten.  
 
Ensimmäinen jatkokysely lähetettiin 11.2.2020 (159 henkilölle). Kyselyn avulla kartoitettiin Paikka auki -
työntekijöiden työllistymistä, opintoja ja/tai muita jatkopolkuja noin puoli vuotta Paikka auki -työsuhteen jälkeen. 
Tuloksia tästä saimme maaliskuun aikana. 
 
Tämän työntekijäkyselyn 05/2020 aikaan työsuhteen jälkipuoliskolla olleista 41 vastaajasta 90 % (37 kpl) antoi 
luvan ja henkilökohtaisen sähköpostiosoitteensa tulevaa jatkokyselyä varten, joka tullaan lähettämään 
todennäköisesti alkuvuodesta 2021.  

 
23 Kyselyssä 06/2019 luvan antoi 96 henkilöä ja kyselyssä 11/2019 70 henkilöä (muutama yhteystieto puuttuu). 
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