
Paikka auki -avustusohjelma
Tutkimustuloksia 2018–2021



Paikka auki II -avustusohjelma
Yksi STM:n avustusohjelmista vuosille 2018–2022
Edistää vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien nuorten ja osatyökykyisten
(ilman ikärajaa) työllistymistä
1. kaudella 2014–2017 kohderyhmänä nuoret, vuosien 2018–2022 
painopisteenä osatyökykyiset
Avustusta voivat hakea suomalaiset SOTE-alan järjestöt
Tarjoaa järjestöille mahdollisuuden palkata osatyökykyinen tai työelämän
ulkopuolella oleva nuori vuodeksi järjestöön töihin
Avustus kattaa palkkakulut täysimääräisenä
Vuosittain noin 200 järjestöä/palkattua henkilöä (yli 700 htv, vuodet 2018–
2022)
Avustusohjelmaa koordinoi Nuorten Ystävät ry (Oulu & Helsinki)



Ohjelman ”henki”

Osatyökyisyyden todistamiseksi ei vaadita diagnoosia tai 
lausuntoa. Riittää, että työnantaja on selvittänyt, että työntekijä 
täyttää kriteerit (OTE-kärkihankkeen määritelmä) 
Työ räätälöidään tekijän osaamisen ja kiinnostusten mukaisesti
Työtä on mahdollista tehdä myös osa-aikaisena 
Suurimmalla osalla työntekijöistä on nimetty ohjaaja tai mentori, 
joka tukee työntekijää työssä ja jatkopolkujen löytämisessä
Työntekijät ja työnantajat voivat kääntyä koordinaatiohankkeen 
puoleen matalalla kynnyksellä



Tutkimustulosten seuranta
Teemme ohjelmassa jatkuvaa seurantaa
Kyselyjemme vastausprosentit ovat erinomaisia

TA-jatkokysely 10/2019

TA-jatkokysely 01/2021

TT-jatkokysely 02/2020

TT-kysely 12/2018

TT-kysely 06/2019

TT-kysely 11/2019

TT-kysely 05/2020

TT-kysely 11/2020

TT-kysely 05/2021

Kyselyvastaukset 2018–2021

82 vastaajaa, 57 %

143 vastaajaa, 75 %

145 vastaajaa, 69 %

142 vastaajaa, 72 %

85 vastaajaa, 54 %

156 vastaajaa, 69 %

133 vastaajaa, 78 %

221 vastaajaa, 77 %

139 vastaajaa, 67 %



Esimerkkejä hyvistä tuloksista:

Työntekijät erittäin tyytyväisiä Paikka auki -työssä
Työnantajat erittäin tyytyväisiä työntekijöihin
Hyvää palautetta eri suunnista
Ohjelman tunnettuus on kasvanut
Kiinnostus ohjelmaa kohtaan nousussa
Jatkotyöllistyminen lupaavaa
Ohjelma toimii erinomaisesti 



Tuloksia Paikka auki -ohjelman 
työntekijöistä

Lähde: Paikka auki -työntekijöiden jatkokysely (1) 02/2020 & Paikka auki -työntekijäkyselyt 06/2019, 11/2019 , 05/2020 & 11/2020



Paikka auki -työntekijöiden 
taustatietoja

69 % naisia – 27 % miehiä

n. 70 % työntekijöistä nuoria, osatyökykyisiä n. 40 %

12 %:lle ensimmäinen työpaikka

Työntekijöiden koulutustasot hyvin vaihtelevia

50 %:lla ei aiempaa kokemusta SOTE-järjestöistä

Noin neljännes on aiemmin työskennellyt/toiminut 

vapaaehtoisena samassa järjestössä

Luvut ovat keskiarvoja. Lähde: Työntekijäkyselyt 12/2018–11/2020 (Vastaajien määrä yhteensä n=803)



Työntekijöiden taustatietoja

62%

14%

24%

61%

13%

26%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Nuori alle 30-vuotias vaikeassa työmarkkinatilanteessa oleva
henkilö

Nuori alle 30-vuotias JA osatyökykyinen henkilö

30-vuotias tai vanhempi osatyökykyinen

Vuoden 2019 rahoituksella palkatut (n=88) Vuoden 2018 rahoituksella palkatut (n=164)

39 %

75 %

Lähde: Paikka auki -työnantajien jatkokysely 01/2021



Paikka auki -työntekijöiden koulutustaso

1 % 7 %

6 %

48 %
5 %

21 %

11 %

1 % Peruskoulu suorittamatta

Peruskoulu suoritettu

Peruskoulun jälkeiset opinnot kesken

Keskiasteen tutkinto

Opistotason/alimman korkea-asteen
tutkinto
Alemman korkeakouluasteen tutkinto

Ylempi korkeakouluasteen tutkinto

Tutkijakoulutusasteen tutkinto

Paikka auki -työntekijöiden koulutustausta vuonna 2020 (n=299). 
Lähde: Työntekijäkyselyt 05/2020 & 11/2020.



Työntekijöiden elämäntilanne 
ennen Paikka auki -työsuhdetta

7 %

61 %

6 %

10 %

16 %

Työkyvyttömyyseläkkeellä /
kuntoutustuella / sairaslomalla
Työtön / lomautettu

Palkkatöissä

Opiskelemassa

Jokin muu

Lähde: TT-kyselyt 12/2018 (n= 133), 06/2019 (n=92), 11/2019 (n=48), 05/2020 (n=101), 11/2020 (n=56)



Työttömyyden kesto ennen Paikka auki -
työsuhdetta

06/2019 11/2019 05/2020 11/2020
0–3 kk 19 % 42 % 20 % 33 %
4–12 kk 56 % 33 % 45 % 52 %
1–2 vuotta 20 % 12 % 22 % 12 %

yli 2 vuotta 6 % 12 % 14 % 3 %

yhteensä 54 
henkilöä

33 
henkilöä

51 
henkilöä

33 
henkilöä

Lähde: Paikka auki -työntekijäkysely 11/2020



”Olin vastavalmistunut filosofian maisteri ja pienen lapsen äiti. 
Tuntui aika lannistavalta, kun tutkinto ei tuntunutkaan 

kiinnostavan ketään enkä kymmenistä työhakemuksista 
huolimatta saanut edes haastattelua. 

Vaikeinta tuntui olevan se, että selkävammani vuoksi en voinut 
(enkä voi jatkossakaan) hakea 100-prosenttista työaikaa…” 

–Paikka auki -työntekijä 11/2019



Yleisimmät toimenkuvat
Yleiset järjestötyön avustavat tehtävät 
(esim. järjestötyöntekijä, -assistentti)

Viestinnän työtehtävät 
(esim. viestintäkoordinaattori, -assistentti)

Ohjaustyön ja asiakaspalvelun tehtävät 
(esim. vertaisohjaaja) 

Toimitilojen isännöintiä, tilahuollon tehtäviä 
(esim. vahtimestari, aulapalvelut)

Lähde: Työntekijäkyselyt 12/2018–11/2020



Paikka auki -työsuhteiden kesto
59 % noin vuoden mittaisia*

• Valtaosa kokoaikaisia

22 % yli vuoden* 

• Oppisopimuskoulutus (1–3 v.) / lyhennetty työaika (→13–15 kk)

19 % alle vuoden* 

• Uusi/pidempi työ muualta, opiskelu/muutto toiselle paikkakunnalle
• Muutama purettu koeajalla työntekijän aloitteesta/yhteisymmärryksessä 

osapuolten kesken
• Yksi työsuhde irtisanottu työnantajan aloitteesta

*Luvut ovat keskiarvoja työnantajakyselyistä. 
Lähde: Paikka auki -työnantajakyselyt 10/2019 ja 01/2021



Odotuksia & toiveita Kokemuksia
PA -työn suhteen työsuhteen aikana

Sopivan 
vastuullisia 

tehtäviä

Työkokemuksen, 
taitojen ja 

verkostojen 
karttuminen

Uuden oppiminen 
+ onnistuminen 

tehtävissä

Itsevarmuuden 
vahvistuminen

Mahdollisuus olla 
avuksi + 

luottamuksen 
arvoinen

Jatkotyöllistyminen

Työ vastannut / ylittänyt omat 
odotukset
Työtehtävät lisääntyneet, 
monipuolistuneet, selkiytyneet    
ja tulleet vaativammiksi 
Pääasiassa hyvin myönteisiä 
kokemuksia
Negatiiviset kokemukset 
harvinaisia (epäselvät työnkuvat / 
jaksaminen)







Elämäntilanteen muutokset PA-
työsuhteen aikana

61–70 % vastaajista kertoo myönteisistä 
elämänmuutoksista
Useimmin mainittuja hyviä asioita/muutoksia 
elämäntilanteissa:

parantunut taloudellinen tilanne, vahvistunut 
työkokemus, työelämävalmiuksien parantuminen ja 
mielen hyvinvointi.

Lähde: Työntekijäkyselyt 06 & 11/2019, 05/2020 & 11/2020 (n = yhteensä 325)



Hyvät asiat ja muutokset Paikka auki -työntekijöiden elämäntilanteessa
06/2019 11/2019 05/2020 11/2020

Parantunut taloudellinen tilanne/toimeentulo 30 % 29 % 18 % 22 %
Vahvistunut työkokemus, verkostoituminen, 
kiinnittyminen yhteiskuntaan

22 % 10 % 23 % 10 %

Elämänlaatu/sisältö, itsenäinen elämä, 
mielekäs tekeminen

21 % 21 % 10 % 29 %

Itsevarmuuden, itsetunnon, itsearvostuksen 
vahvistuminen

19 % 22 % 13 % 15 %

Mielen hyvinvointi, stressin vähentyminen, toipuminen, usko 
tulevaisuuteen, onnistumisen kokemukset

18 % 20 % 18 % 27 %

Elämänhallinta, päivärytmi, elämän selkeys 13 % 18 % 15 % 28 %
Oman tulevaisuuden löytyminen/kirkastuminen 8 % 9 % 13 % 16 %
Ammattitaidon/osaamisen lisääntyminen, oppiminen 8 % 13 % 8 % 12 %
Muutto sopivampaan/omaan asuntoon 6 % 7 % 13 % 4 %
Uudet ystävät, uudet tuttavuudet 3 % 2 % – 5 %
(Fyysisen) terveyden kohentuminen 2 % – 5 % –
Perheenlisäys/perhesuhteen muutos 2 % – 8 % 4 %
Vastaajia yhteensä 115 89 39 82

Lähde: Paikka auki -työntekijäkysely 11/2020



Paikka auki -työ vahvistaa osallisuutta

Toimintavalmius &
kyvykkyyden osoittaminen

Kokemus 
pystyvyydestä

Vuorovaikutus &
hyvän tekeminen

Tulevaisuuteen 
orientoituminen

Sisäinen motivaatio & 
kokemus arvokkuudesta



Paikka auki -työn merkitys järjestöille
Tuoretta asiantuntijuutta ja osaamista 
(esim. some ja IT)
Uusia kokemuksia ja näkökulmia 
osatyökykyisyyteen
Nuoren ääntä, näkemystä, silmää, 
kokemusta, vertaisuutta
Osallistuminen työllisyystalkoisiin
Hyvin tarpeellinen ja hyödyllinen 
lisäresurssi erilaisiin tehtäviin
96 % työnantajista pitää PA –
työntekijöiden työtä järjestöille 
merkityksellisenä (TA-kysely 01/2021)



Suositukset Paikka auki -työntekijöistä

0%

1%

5%

11%

47%

36%

3%

0%

8%

16%

48%

26%

Jokin muu

En osaa sanoa

En suosittelisi

Kyllä, mutta varauksin

Kyllä, vastaaviin tehtäviin

Kyllä, vaativampiinkin tehtäviin

Vuoden 2019 rahoituksella palkatut (n=111) Vuoden 2018 rahoituksella palkatut (n=191)

74–83 %

Lähde: Paikka auki -työnantajakyselyt 10/2019 ja 01/2021



Suosittelisitko järjestöä työpaikkana?

86 %

3 %

11 %

Kyllä
Ei
EOS

Lähde: Paikka auki -työntekijäkyselyt 2018–2020 (n=795)



Millaisia haasteita työnantajilla on 
Paikka auki -työsuhteisiin liittyen?

Työtehtävien vaativuuden ja tekijän kyvykkyyden ja tuen 
tarpeen välinen tasapaino
Rekrytointi
Sopivien työ-/ työskentelyaikojen löytäminen
Perehdytykseen, ohjaukseen ja mentorointiin käytettävän ajan 
tarve huomattava 
Työntekijöiden hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvien 
haasteiden ennakointi & seuranta

Lähde: TA-jatkokysely 10/2019



”…Työnkuva piti rakentaa pikkuhiljaa, 
työntekijän voimavaroja ja varmuutta
kasvattaen. Pienessä työyhteisössä
pitää ennakoida ja varata tälle aikaa. 
[Työelämätaitojakin] piti opettaa
rauhassa ja hermostumatta. 
Mentoroinnin kuormittavuudesta
huolimatta, kokonaistilanne oli
positiivinen ja työyhteisöä rikastuttava. 
Tärkeintä oli nuoren oma asenne, jos se 
oli kohdallaan, ei vaikeudet kaada koko
kuormaa :-)”

–Paikka auki -työnantaja, 10/2019



Millaisia ovat työntekijöiden jatkopolut?

Lähde: Paikka auki -työntekijäkysely 11/2020

06/2019 11/2019 05/2020 11/2020

On saanut uuden työn jo PA -työsuhteen aikana 2 % 0 % 5 % 3 %

Jää töihin nykyiselle työnantajalle 11 % 13 % 10 % 14 %

Aikoo/pyrkii/haluaa jäädä töihin nykyiselle työnantajalle 16 % 6 % 10 % 8 %

Menee toiseen työhön 5 % 9 % 7 % 5 %

On hakenut uutta työtä PA -työsuhteen aikana 31 % 28 % 25 % 22 %

Aikoo hakea uutta työtä PA -työsuhteen jälkeen 20 % 12 % 20 % 10 %

On saanut opiskelupaikan jo PA -työsuhteen aikana 6 % 8 % 3 % 9 %

On hakenut/aikoo hakea opiskelupaikkaa nykyisen työsuhteen 
jälkeiseksi ajaksi

33 % 21 % 46 % 34 %

Ei vielä tiedä mitä tekee PA -työn jälkeen 46 % 51 % 39 % 43 %

Olettaa tai pelkää jäävänsä työttömäksi 28 % 27 % 20 % 18 %

Jää työelämän/koulutuksen ulkopuolelle 8 % 2 % 2 % 2 %

Vastaajien lukumäärä 131 108 41 87



Jatkopolkuja Paikka auki -työsuhteiden 
jälkeen

43%

46%

28%

10%

5%

11%

23%

51%

27%

7%

9%

13%

34%

39%

20%

15%

7%

10%

28%

43%

18%

15%

5%

14%

jokin muu

en tiedä

jää työttömäksi

menen opiskelemaan

menen toiseen työhön

jään nykyiseen työpaikkaan

11/2020 (n=87) 05/2020 (n=41) 11/2019 (n=108) 06/2019 (n=132)

26–34 %

Lähde: Paikka auki -työntekijäkysely 11/2020 



Jatkopolkuja Paikka auki -
työsuhteiden jälkeen 

25%

23%

19%

16%

2%

6%

8%

23%

14%

14%

23%

12%

6%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Työllistyy/työllistyi järjestöömme

Työllistyy/työllistyi toiselle työnantajalle

Lähtee/lähti opiskelemaan

Hakee/haki uutta työpaikkaa

Hakee/haki opiskelupaikkaa

En tiedä/osaa sanoa

Jotain muuta, mitä?

51–67 %

Vuoden 2019 rahoitus (n=146)

Vuoden 2018 rahoitus (n=223)

Lähde: Työnantajakysely 10/2019, vuoden 2018 rahoitus & Työnantajakysely 01/2021, vuoden 2019 
rahoitus.



Mitä teit Paikka auki -työsuhteen 
päättyessä? 

30 %  

19 %

18 %

33%

6 %

6 %

3 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

JÄIN TÖIHIN SAMALLE TYÖNANTAJALLE

MENIN TYÖHÖN TOISELLE TYÖNANTAJALLE

ALOITIN OPINNOT/JATKOIN OPINTOJANI

JÄIN TYÖTTÖMÄKSI JA ETSIN/HAIN UUTTA TYÖTÄ

JÄIN TYÖTTÖMÄKSI JA HAIN OPISKELUPAIKKAA

JÄIN TYÖTTÖMÄKSI. EN HAKENUT UUTTA TYÖTÄ …

JOKIN MUU ELÄMÄNTILANNE

67 %

45 %

Lähde: TT-jatkokysely 02/2020 (n=63)



Jatkotyöllistyminen / elämäntilanne 
kyselyhetkellä

49 %

14 %

33 %

3 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

PALKKATYÖSSÄ

OPISKELEMASSA

TYÖTÖN

TK-ELÄKKEELLÄ, KUNTOUSTUELLA TAI 
SAIRAUSLOMALLA

63 %

Tilanne 1–12 kk Paikka auki -työn päättymisen jälkeen.
Lähde: TT-jatkokysely 02/2020 (n=63)



Jatkotyöllistyminen / elämäntilanne
kyselyhetkellä

45%
64%

42%
57%

9%

19%

21%45%

27%
35%

21%

100%

9% 4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

< 1 kk (11 hlöä) 1-3 kk (11 hlöä) 4-6 kk (26 hlöä) 7-12 kk (14 hlöä) yli 1 v (1 hlö)

Vastaajien elämäntilanne Paikka auki -työn päättymisen jälkeen
TT-jatkokysely 02/2020 (n=63)

Palkkatyössä Opiskelemassa Työtön TK-eläkkeellä/kuntoutustuella

78 %61 %73 %

Lähde: Lähde: TT-jatkokysely 02/2020 (n=63)



Muutoksia vastaajien elämäntilanteissa
Verrattuna tilanteeseen ennen Paikka auki -työtä
• Työttömien määrä puoliintunut  (69 % -> 33 %)
• Opiskelevien määrä kasvanut  (9 % -> 14 %)
• TK-eläkkeellä, kuntoutustuella tai sairauslomalla olevien määrä on  

vähentynyt (7 hlöä -> 2 hlöä)

Verrattuna tilanteeseen kun PA-työsuhde päättyi
• Työssä ja/tai opiskelemassa olevien osuus 63 % on edelleen suuri 
• Opiskelevien määrä kasvaa ajan kuluessa
• Työttömien osuus (33 %) ei kasva ajan kuluessa 
• TK-eläkkeellä/kuntoutustuella olevien määrä pysyy pienenä

Lähde: TT-jatkokysely 02/2020 (n=63)



Paikka auki -työn merkitys/vaikutus 
henkilöiden elämään?

Työkokemus, ammatillinen itsetunto ja niihin liittyvät 
jatkotyöllistymisnäkymät vahvistuneet 
Itsetunto kohentunut ja oma tulevaisuus selkiytynyt 
Itseluottamus, itsevarmuus, rohkeus ja tulevaisuudenusko vahvistuneet 
Opiskelu/opinnot kiinnostavat/sujuvat 
Jaksaminen/terveydentila monilla kohentunut 
Toimeentulo ja/tai taloudellinen tilanne helpottanut

Lähde: TT-jatkokysely 02/2020, n=76



Paikka auki -ohjelma toteutuu 
tavoitteiden mukaisesti

Kohderyhmät tavoitetaan hyvin
Työsuhteet toteutuvat sovitun aikataulun mukaisesti
Palkattujen työelämävalmiudet, työkokemus ja ammatillinen 
osaaminen vahvistuvat merkittävästi
Jatkotyöllistymismahdollisuudet paranevat merkittävästi
Tulevaisuuden suunnitelmat selkiytyvät työsuhteen aikana
Myönteiset elämänmuutokset ulottuvat myös muille elämän 
osa-alueille, kuten sosiaaliseen verkostoon
Järjestötyönantajien vastuullisuus ja osaaminen vahvistuvat



Paikka auki -ohjelma osana 
(väli)työmarkkinoita

Täydentää virallista palvelujärjestelmää

Edistää työmarkkinoille pääsyä
• Syrjäytymisriski pienenee
• Vahvistaa itsetuntoa ja kokemusta pystyvyydestä
• Antaa ammatillisia verkostoja
• Avaa jatkopolkuja kohti työtä & opintoja

Tukee sote-järjestöjen toiminnan kehittämistä
• Asiantuntijatyön kohdentuminen
• Toimintatapojen ja -kulttuurin rikastuminen



Järjestötyö antaa mahdollisuuksia
”Järjestöissä töissä oleminen on kuntoutuvalle helpompaa, 

koska niissä on totuttu erilaisuuteen ja eri lähtökohdista tuleviin 
ihmisiin; sitä ei pidetä poikkeavana tai erilaisuutena vaan 

arkipäiväisenä.
Erityisen tärkeää on huomata että järjestöissä kuntoutuva kokee 

tasavertaisuutta ja yhteenkuuluvuus on helpommin saavutettavissa.
Tämä kokemus luo mahdollisuuden palautumiseen ja elämäntilanteen 

normalisoitumiseen.
Tavallisissa yrityksissä tämä ei välttämättä ole noin itsestään selvää, 

vaan kuntoutuva tai työllistetty saattaa kokea ulkopuolisuutta.
Vaikka yllä mainitussa yleistän, niin myös itse koin (ja koen edelleen) 

valtavan helpottavana kun saan olla aidosti oma itseni.”
– ent. Paikka auki -työntekijä, 15.5.2020



Paikka auki -ohjelman menestyksen 
ainekset

Koordinaatiotiimin tuki



“Mä haluaisin antaa kiitokset tälle Paikka 
auki -ohjelmalle, kuka sen on ikinä 
keksinykään. […] et tavallaan tässä 

kasvatetaan pieni puu, joka tuottaa sitten 
hedelmää toivottavasti, että pienestä 
lähetään ja siitä sitten vuoden aikana 

ehkä kehkeytyy sellaista, joka onkin tälle 
yhteiskunnalle ihan hyödyllistä ja muuta. 
Tässä ei oo suuri tavoite ensimmäisenä, 
vaan lähdetään pienestä, ja minusta se 
on jotenki kauheen salliva ja ihana tapa 

tehdä tätä työtä. Tämä on hyvin 
rakennettu ohjelma." (PA työnantaja 

28.5.2020)



Lähteet:

Tutkimusraportit löytyvät Paikka auki -verkkosivustolta
osoitteesta: https://www.paikka-auki.fi/tutkimusraportit/

https://www.paikka-auki.fi/tutkimusraportit/
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