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TIIVISTELMÄ 

Kysely lähetettiin 190 Paikka auki -työntekijälle toukokuussa 2021 ja saimme 143 vastausta. Arvioitu 

vastausprosentti 75 on erinomainen ja samaa suuruusluokkaa (67–77 %) kuin aiemmissa 

työntekijäkyselyissä.  

 

Puolet työntekijöistä oli työsuhteensa alkupuolella ja puolet loppupuolella. Nuorten, alle 30-vuotiaiden 

osuus oli hieman laskenut ja oli nyt 65 prosenttia. Osatyökykyisten työntekijöiden, etenkin 30–39-

vuotiaiden, osuus oli puolestaan kasvanut. Naisten osuus vastaajista (74 %) on nyt yhtä korkea kuin 

edellisessä työntekijäkyselyssä. Naisten osuus on kasvanut koko ohjelmakauden ajan. Yhteensä 66 

prosenttia vastaajista oli työttömänä tai työkyvyttömänä ennen Paikka auki -työtä. Heidän määränsä 

on madaltunut kahden vuoden takaiselle tasolle.  

 

Aiempaa useammalle vastaajalle sosiaali- ja terveysalan järjestöt olivat tuttuja entuudestaan työn (25 

%) ja vapaaehtoistehtävien (36 %) kautta. Yli 40 %:lle vastaajista myös työnantajajärjestö oli tällä tavoin 

tullut tutuksi. Tämä luku ei ole koskaan aiemmin ollut näin korkea. Mahdollisesti sen vuoksi, että 

työllistävä järjestö oli tuttu, tällä kertaa useimmat vastaajat (35 %) olivat löytäneet tiedon Paikka auki -

työstä suoraan järjestöistä. 

 

Yhdeksän Paikka auki -työntekijää kymmenestä oli tyytyväinen työhönsä ja suosittelisi järjestöä 

työpaikkana. Huomattavaa on, että tyytyväisyys on säilynyt näin korkeana koronapandemiasta 

johtuvien poikkeusolojenkin aikana. Vain noin viidennes vastaajista kertoi koronan hankaloittaneen 

työskentelyä. Työyhteisön tuki ja tiivis yhteydenpito oli auttanut varsinkin etätyöskentelyn aikana, ja 

vastaajat vaikuttivat asennoituneen haasteisiin kasvun mahdollisuutena. Työsuhteen alkupuolella 

olevia oli auttanut hyvä perehdytys, selkeät työtehtävät sekä työyhteisön lämmin vastaanotto. 

Työsuhteen loppupuolella työntekijät olivat entistä tyytyväisempiä asemaansa työyhteisössä. Jopa 89 

% koki asemansa vähintään hyväksi ja perusteli sitä työyhteisön lämminhenkisellä ilmapiirillä, 

kannustuksella, tuella sekä riittäväksi koetulla palautteella työstä. He kokivat kuuluvansa joukkoon, 

heitä kohdeltiin tasavertaisesti ja heidän työtaitojaan sekä arvostettiin että hyödynnettiin. 

 

Järjestöjen yleishyödyllisten töiden, joita vastaajat tekivät, moninainen luonne jakoi vastaajien 

kokemuksia. Osa piti vaihtelevia töitä innostavina mahdollisuuksina kokeilla erilaisia tehtäviä, kun taas 

jotkut kuormittuivat niistä. Työnkuvan räätälöinti työntekijän kiinnostuksen, osaamisen ja jaksamisen 

mukaan koettiinkin tärkeänä. 

 

Jopa 75 % työsuhteen loppupuolella vastanneista kertoi myönteisistä muutoksista elämässään. 

Useimmilla mielen hyvinvointi oli lisääntynyt, stressi vähentynyt ja usko tulevaisuuteen kasvanut. He 

kertoivat myös onnistumisen kokemuksista sekä parantuneesta taloudellisesta toimeentulosta. 

Merkittävää on, että huonoista elämänmuutoksista tai negatiivisista asioista kertoi vain kaksi vastaajaa 

(3 %), vaikka kyselyn aikaan koronasta johtuvia poikkeusoloja oli eletty jo yli vuosi. 

 

Noin 80 %:lla vastaajista oli nimetty mentori ja he olivat mentorointiinsa tyytyväisiä. Paikka auki -työtä 

tahdottiin käyttää ponnahduslautana jatkopoluille, ja aiempaa merkittävästi useampi vastaaja (47 %) 

ilmoitti tietävänsä mitä tekee työsuhteen jälkeen. 25 % vastaajista oli jo hakenut opiskelemaan ja työtä 

hakeneiden osuus (36 %) oli palannut koronapandemiaa edeltäneelle tasolle. Kolmannes vastaajista ei 

vielä tiennyt, mihin suuntaa työsuhteensa jälkeen, 19 % pelkäsi jäävänsä työttömäksi, mutta edelleen 

vain kolme prosenttia kertoi jäävänsä työelämän tai koulutuksen ulkopuolelle. Vastauksista välittyi 

vahva motivaatio löytää jatkopolku työn tai opintojen parissa, ja monet kertoivatkin tekevänsä useita, 

vaihtoehtoisia suunnitelmia jatkopolun löytämiseksi. 
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KYSELYN TOTEUTUS 

Kysely lähetettiin 190 Paikka auki -työntekijälle 24.5.2021 ja saimme 143 vastausta 14.6. mennessä. 

Arvioitu vastausprosentti 75 on erinomainen ja samaa suuruusluokkaa (67–77 %) kuin aiemmissa 

työntekijäkyselyissä.  

 

Tämän kyselyn tuloksia verrataan useassa kuvassa ja taulukossa aiempien työntekijäkyselyiden 

tulosten keskiarvoon. Lisäksi vertailtujen tulosten vaihteluvälin minimi- ja maksimiarvot esitetään. 

Kaikissa kysymyksissä ei vertailla kaikkiin aiempien kyselyiden tuloksiin, vaan esimerkiksi 

numeerisessa arvioinnissa vain niihin kyselyihin, joissa vastaavaa numeerista arviointia on pyydetty.  

Työntekijöiden taustatiedot 

Kyselyyn vastanneista työntekijöistä 74 % oli naisia ja 21 % oli miehiä. Runsas prosentti vastaajista 

kertoi olevansa muunsukupuolisia ja kolme prosenttia ei osannut tai tahtonut kertoa sukupuoltaan. 

(Kuva 1.) 

 

 

  

Kuva 1. Vastaajien sukupuolijakauma (n=140). 

 

Tämän kyselyn vastaajien sukupuolijakauma on samanlainen kuin edellisessä kyselyssä. Naisten 

osuus on edelleen kolme neljäsosaa vastaajista ja miesten osuus runsas viidennes. 

Muunsukupuolisten sekä heidän, jotka eivät tahdo tai osaa sukupuoltaan kertoa, osuus on pysynyt 

samankaltaisena eri työntekijäkyselyissä ja on yhteensä 4–6 % vastaajista. (Taulukko 1.)   

 

 12/2018 06/2019 11/2019 05/2020 11/2020 05/2021 

nainen 65 % 69 % 65 % 70 % 74 % 74 % 

mies 31 % 28 % 30 % 25 % 21 % 22 % 

muunsukupuolinen – 2 % 3 % 3 % 2 % 1 % 

ei osaa/tahdo sanoa 4 % 1 % 3 % 3 % 3 % 3 % 

 

Taulukko 1. Paikka auki -työntekijöiden sukupuolijakauma vuosina 2018–2021. 

 

Valtaosa (65 %) kyselyn vastaajista oli nuoria, alle 30-vuotiaita ja 35 % oli vähintään 30-vuotiaita 

osatyökykyisiä. Nuorten vastaajien osuus on hieman laskenut aiempien työntekijäkyselyiden nuorten 

osuuksiin (69–79 %) verrattuna. Vähintään 30-vuotiaiden osatyökykyisten määrä on vastaavasti 

kasvanut. Etenkin 30–39-vuotiaiden ikäryhmä on aiempaa suurempi. Se oli nyt 18 % kun edellisessä 

74%

22%

1% 3%

Vastaajien sukupuolijakauma

naisia

miehiä

muu

ei halua/os
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työntekijöiden kyselytutkimuksessa 11/2020 heidän osuutensa oli vain 10 %. (Kuva 2.) 

 

 

 

 

Kuva 2. Vastaajien ikäjakauma vuosina 2019–2021. 

 

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

ammatillinen perustutkinto). Vajaalla kolmanneksella vastaajista oli ammattikorkeakoulu- tai alempi 

korkeakoulututkinto ja 13 prosentilla ylempi korkeakouluasteen koulutus. Nämä vastaajien ilmoittamat 

koulutustiedot ovat samankaltaisia kuin edellisissä työntekijäkyselyissä. 

 

21 henkilöä (15 %) kertoi Paikka auki -työn olevan heidän ensimmäinen työpaikkansa. Muilla vastaajilla 

oli ollut yksi tai useampi työpaikka aiemmin. Yleisimmin vastaajilla oli työkokemusta 1–2 vuotta. 

Viidellä vastaajalla oli työkokemusta yli 20 vuotta. Kuten edellisessä työntekijäkyselyssä 11/2020, 2–5 

vuoden työkokemuksen omaavien osuus oli aikaisempia raportoituja osuuksia selvästi pienempi. (Kuva 

3.) Muuten tulokset ovat samankaltaisia kuin aiemmissa työntekijäkyselyissä. 

  

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

05/2021 (n=143) 17% 48% 18% 10% 7%

k.a (n=801) 19% 52% 14% 8% 7%

min (n=801) 17% 48% 10% 7% 4%

max (n=801) 23% 56% 18% 10% 11%

17%

48%

18%

10%
7%

19%

52%

14%

8% 7%

Vastaajien ikäjakauma
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Kuva 3. Paikka auki -työntekijöiden aiempi työkokemus. Eos = vastaajat, joiden työkokemus on yli 2 
vuotta, mutta eivät osaa kertoa pituutta tarkemmin. 
 

Tähän työntekijäkyselyyn vastasi 75 työntekijää (52 %) työsuhteensa alkupuolella ja 68 (48 %) vastasi 

siihen työsuhteensa loppupuolella (kuva 4). 23 vastaajan työsuhde oli jatkunut vuoden tai pidempään.  

 

 

 

Kuva 4. Työntekijäkyselyyn vastanneiden Paikka auki -työsuhteen kesto kyselyn aikaan (n=143). 

 

Hiljattain työnsä aloittaneista vastaajista useimmat (35 %) olivat saaneet tiedon Paikka auki -

työpaikasta suoraan järjestöstä. Heihin oli oltu yhteydessä järjestöstä, tai järjestö oli heille 

entuudestaan tuttu asiakkuutensa tai työskentelynsä kautta. Näin vastanneiden osuus on selkeästi 

kasvanut aiempiin työntekijäkyselyihin verrattuna. Sen sijaan aiempaa harvempi vastaaja oli saanut 

tietoa Paikka auki -työpaikasta sähköisten rekrytointikanavien (te-palvelut.fi, Oikotie, Monster, tms., 

yhteensä 25 %) tai TE-palveluiden kontaktien (8 %) kautta. 14 % vastaajista oli kuullut työpaikasta 

ystäviltä tai sukulaisiltaan, ja 8 % oli tutustunut tietoon sosiaalisessa mediassa. (Kuva 5.) 

1–6 kk 7–12 kk 1–2 v 2–5 v 5–10 v 10–20 v yli 20 v Eos

05/2021 (n=141) 12% 13% 21% 13% 6% 11% 4% 6%

k.a (n=641) 12% 11% 23% 20% 10% 8% 4% 5%

min (n=641) 10% 9% 19% 10% 6% 5% 1% 1%

max (n=641) 14% 13% 29% 30% 13% 11% 6% 8%

12% 13%

21%

13%

6%

11%

4%
6%

12% 11%

23%

20%

10%
8% 4% 5%

Työntekijöiden aiempi työkokemus

9%

43%

32%

16%

alle kuukauden 1–6 kuukautta yli 6 kk, mutta alle 1 v yli vuoden

Vastaajien Paikka auki -työsuhteen kesto kyselyn 
aikaan
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Kuva 5. Työntekijöiden tietolähteet Paikka auki -työpaikasta (n=75). 

 

Paikka auki -työntekijöiden aiempi kokemus sosiaali- ja terveysalan järjestöistä on nyt kasvanut vuosien 

2020 ja 2019 tilanteeseen verrattuna. Kysymykseen vastanneista (n=75) joka neljäs oli työskennellyt 

aiemmin sote-järjestössä ja runsas kolmannes oli ollut vapaaehtoistyössä niissä. Neljä vastaajaa 

kymmenestä ei ollut työskennellyt tai toiminut vapaaehtoisena sote-järjestössä ennen Paikka auki -

työsuhdettaan. (Kuva 6.) Etenkin aiemmin vapaaehtoistyössä olleiden osuus on kasvanut. Sote-

järjestöjen tunnettuus uusien Paikka auki -työntekijöiden keskuudessa selittäneekin edellä kuvattua 

kasvua järjestöistä suorina tiedonlähteinä Paikka auki -työn mahdollisuudesta. 

 

 

 

Kuva 6. Paikka auki -työntekijöiden aiempi kokemus sote-järjestöistä vuosina 2019–2021. Tämän 
työntekijäkyselyn tuloksia on verrattu vuosien 2019 ja 2020 kyselyiden osuuksien keskiarvoihin. 

3%
0%

8% 8%

0%

25%

14%

35%

7%

Tieto Paikka auki -työpaikasta

11%

58%

45%

26%

22%

12%

58%

59%

20%

17%

10%

52%

40%

36%

25%

ei tiennyt järjestöjen palkkatöistä

tiesi järjestöjen palkkatöistä

ei työ- tai vapaaehtoiskokemusta sote-järjestöstä

toiminut vapaaehtoistyössä sote-järjestössä

työkokemusta sote-järjestöstä

Työntekijöiden kokemus sote-järjestöistä 2019–2021

05/2021 (n=75) 2020 (n=156) 2019 (n=140)
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22 % uusista Paikka auki -työntekijöistä oli aiemmin työskennellyt ja 18 % toiminut vapaehtoisena 

nykyisessä työnantajajärjestössään (kuva 7). Nämä osuudet ovat korkeimmat koko hankekaudella, ja 

ero edellisen työntekijäkyselyn vastauksiin on suuri: aiemmin työnantajallaan työskennelleiden osuus 

on jopa kuusinkertainen ja vapaaehtoistehtävissä työnantajajärjestössään toimineiden osuus 2,5-

kertainen edellisen työntekijäkyselyn osuuksiin verrattuna.  

 

 

 

Kuva 7. Paikka auki -työntekijöiden kokemus nykyisestä työnantajastaan ennen työsuhdetta (n=74).  

Elämäntilanne ennen nykyistä Paikka auki -työsuhdetta 

Kaksi kolmesta työn hiljattain aloittaneista kertoi, että oli ollut juuri ennen nykyistä työsuhdettaan 

työttömänä, kuntouttavassa työtoiminnassa, sairauslomalla, kuntoutustuella tai 

työkyvyttömyyseläkkeellä (kuva 8). Kuten aiemmin, useimmat työttömyysjaksot, joista kerrottiin, olivat 

kestäneet 4–12 kuukautta (taulukko 2). Palkkatyössä tai opiskelemassa oli ollut yhteensä 26 % 

vastaajista. Työssä olleiden osuus (15 %) on korkein ja työttömänä olleiden osuus (50 %) puolestaan 

matalin tällä hankekaudella raportoiduista. ”Jokin muu” -vaihtoehdon valinneista vastaajista kolme teki 

osa-aika- tai keikkatöitä, yksi oli lopettanut yritystoimintansa koronapandemian takia, yksi oli 

omaishoitaja ja yksi hoiti kotona lapsiaan. (Kuva 8.) 

 

22%

18%

4%

57%

Paikka auki -työntekijöiden kokemus nykyisestä 
työnantajasta

työskennellyt järjestössä
aiemmin

toiminut järjestön
vapaaehtoistehtävissä

työ- ja vapaaehtoistehtäviä

ei aiempaa kokemusta
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Kuva 8. Vastaajien asema ennen Paikka auki -työsuhdetta (n=73). 

 

 

 06/2019 11/2019 05/2020 11/2020 05/2021 

0–3 kk 19 % 42 % 20 % 33 % 19 % 

4–12 kk 56 % 33 % 45 % 52 % 41 % 

1–2 vuotta 20 % 12 % 22 % 12 % 26 % 

yli 2 vuotta 6 % 12 % 14 % 3 % 15 % 

yhteensä 54 henkilöä 33 henkilöä 51 henkilöä 33 henkilöä 27 henkilöä 

 

Taulukko 2. Työttömyyden kesto ennen Paikka auki -työsuhdetta. 

 

Paikka auki -työsuhteensa alkupuolella olevia vastaajia (n=75) pyydettiin kertomaan 

elämäntilanteestaan ennen nykyisen työsuhteen alkua. 83 % vastasi tähän avoimena esitettyyn 

kysymykseen. Tilannekuvauksissa toistuivat koulutuksesta valmistuminen ja sen jälkeinen 

epätietoisuus tulevaisuudesta tai työttömyys, koronapandemiasta johtuva työn päättyminen tai tahto 

vaihtaa alaa työmahdollisuuksien kadottua, vaikeus löytää omaa alaa tai koulutusta vastaavaa työtä 

etenkin, jos työkokemusta ei ole, alanvaihtajan haasteet, osatyökykyisyys ja somaattisen tai psyykkisen 

terveyden haasteet. Monesti kerrottiin myös niukasta toimeentulosta.  

 

Vastaajat kuvailivatkin usein elämäntilannettaan raskaaksi. Henkinen jaksaminen oli koetuksella, 

elämästä puuttui merkityksellisyyttä ja osallisuutta. Mieleen nousi epävarmuus oman työn 

löytymisestä, etenkin jos työkokemus oli katkonaista, se puuttui kokonaan tai oli itsellekin epäselvää 

mihin tahtoo suunnata tulevaisuudessa. Työttömyys toi mukanaan taloudellisia huolia ja vaikealta 

tuntuvaa byrokratiaa. Arki tuntui yksinäiseltä ja elämään kaivattiin säännöllisempää rytmiä. 

 

Vastaajat kertoivat saaneensa voimia vapaaehtoistyön tai keikkatyön tekemisestä. Työn puuttuessa 

muuten vakaa elämäntilanne kannatteli. Parisuhde, perhe-elämä, kiva koti ja harrastukset kerrottiin 

hyvinä asioina ennen työsuhteen alkua. Jotkut vastaajat olivat myös käyttäneet aikaansa toipumiseen 

ja lepoon, kun odottelivat sopivan työtilaisuuden löytymistä. Tyypillisiä kuvauksia omasta 

elämäntilanteesta ennen Paikka auki -työsuhdetta olivat seuraavat esimerkit: 

 

”Olin juuri päässyt ”jaloilleni” ja tehnyt jonkin verran vuokratyöfirman kautta työtä ja lopulta 

16%

50%
15%

11 %

8%

Asema ennen PA -työsuhdetta 

työkyvyttömyyseläkkeellä/kunt
outustuella/sairauslomalla

työtön tai lomautettu

palkkatyössä

opiskelemassa

jokin muu

66 % 
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puoltoista vuotta vakituisessa työsuhteessa. En kuitenkaan kokenut työtä omakseni, olin koko ajan 

allapäin työn takia ja halusin muutenkin uusia tuulia sekä tietenkin opiskella itselleni ammatin.”  

 

”Minä olin lasten kanssa ja opiskelin suomea. Oli vaikeaa saada työpaikka suomessa vaikka on jo 

ammatti. Kun en osaa sujuvasti suomen kieliä. Nyt tuntuu enemmän mahdollista oppia kun samaan 

aikaan teen työtä.” 

 

”Opiskelin ja oli hankala, kun ei ollut varma, mitä haluaa tulevaisuudelta. Esim. jatko-opinnot. Tämä 

antaa minulle hyvän potkun tulevaisuudelle ja avaa enemmän näkökulmia asioihin. Myös tietää 

asioista enemmän ja osaa vaatia/ajaa omista asioista, jotka ovat kiinnostavia ja tärkeitä asioita 

itselleni.” 

 

”Pitkällisen työuupumusjakson ja monen kuntoutusjakson päätteeksi pääsin lokakuussa 2019 

palkkatuelle vuoden mittaiseen osa-aikaiseen työsuhteeseen nykyiselle Paikka auki -työnantajalleni. 

Työpaikka oli siis tuttu ja oma roolini työyhteisössä vakiintunut. Palkkatukijakson päättyminen 

lähestyi ja työnantaja ehdotti, että hakisimme Paikka auki -avustusta, jonka turvin voisin suorittaa 

oppisopimuskoulutuksella ammattitutkinnon ja jatkaa samalla työnantajalla. Kyseinen työnantaja 

oli jo palkkatukijakson aikana osoittautunut juuri sopivaksi ympäristöksi turvaamaan työssä 

jaksamiseni. Paikka auki -työsuhde oli siis luonnollinen jatkumo ja parhaaksi kaikille osapuolille.” 

Nykyistä Paikka auki -työsuhdetta koskevat kysymykset 

Ajankohtainen lisäkysymys: koronapandemiasta johtuvien 

poikkeusolojen vaikutus työskentelyyn 

Kyselyn ajankohtana koronasta johtuvat poikkeusolot olivat jatkuneet jo yli vuoden. Liitimme tähänkin 

kyselyyn samanlaisen lisäkysymyksen poikkeusolojen vaikutuksesta kuin edellisissä, vuoden 2020 

työntekijäkyselyissä oli ollut. Aiemmin raportoimme koronakysymykseen saamistamme vastauksista 

erillisissä raporteissa. Nyt kerromme saamiemme vastausten yhteenvedon tässä raportissa.  

 

Yhdeksän työntekijää kymmenestä kertoi työskentelystään poikkeusoloissa. Heistä, jotka kertoivat 

missä työtään tekivät, runsas puolet työskenteli etänä. Lähityössä oli neljäsosa vastaajista ja vajaa 

kolmannes kertoi työskentelevänsä osittain etänä ja osittain työpaikalla. Usein silloinkin, kun vastaaja 

työskenteli pääasiassa etänä, hän oli saanut perehdytyksen työpaikallaan ja työskennellyt siellä aluksi.  

 

Työtehtävien muutoksista poikkeusolojen aikana kertoi neljä vastaajaa kymmenestä (48 hlöä). Monesti 

asiakastyö oli siirtynyt kasvokkain tapaamisista verkkoon tai asiakastyön tilalle oli järjestetty etätyönä 

jotain muuta. Joillekin työnkuvan muutos oli merkinnyt työnkuvan kapeutumista, mutta toiset kertoivat 

saaneensa uusia mielekkäitä tehtäviä kuten toiminnan kehittämistä. 

 

Muuttuneesta työmäärästä kertoi vain 14 vastaajaa. Heistä kuudella työmäärä oli poikkeusoloissa 

kasvanut ja kahdeksalla se oli vähentynyt jopa niin, että yhden vastaajan työtuntien määrää oli 

vähennetty. Seitsemän vastaajan työn aloitusta oli lykätty 1–6 kuukaudella ja yksi vastaaja oli ollut 

kolme kuukautta lomautettuna koronapandemian takia vuonna 2020. 

 

Työn sujumisesta poikkeusoloissa kertoi 55 % kysymykseen vastanneista 125 työntekijästä. Kahdella 

kolmesta työ oli sujunut hyvin, ja kahdeksan vastaajan työntekoon koronapandemiasta johtuvat 

rajoitukset eivät olleet vaikuttaneet juuri mitenkään. Neljänneksellä oli ollut ajoittaisia haasteita, mutta 

vain kuusi vastaajaa kertoi työskentelyn olleen vaikeaa.  
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Vastauksista syntyy käsitys, että työnyhteisön tuki ja yhteydenpito oli kantanut haasteellisessa ajassa 

työskentelyä, ja moni Paikka auki -työntekijä oli ottanut uuden tilanteen vastaan ennakkoluulottomasti 

hyvänä ammatillisena kasvun paikkana. 

 

”Olen ollut laajalti etätöissä ja työtehtäväni ovat muuttuneet. Työn tekeminen on ollut palkitsevaa, 

mutta kuormittavaa.” 

 

”Paikka auki -työn alkamista jouduttiin viivästyttämään kuukaudella. Yhdistyksessä ja työssä siellä 

korona on aiheuttanut alituisia muutoksia, ja oikeastaan jokainen kuukausi on ollut erilainen. 

Osittain tällä on ollut positiivisiakin vaikutuksia, kun työtehtävät ovat olleet yllätyksellisen 

monipuolisia, ja on päässyt osoittamaan itsensä vaihtelevassa työssä ja olosuhteissa isomman 

vastuun arvoiseksi. Toisaalta sitten pidempikestoisia töitä on ollut vaikea saada eteenpäin, kun 

useimpina viikkoina ilmestyy jotain uutta.” 

 

”Koen työtehtävieni olleen jopa mielekkäämpiä tämän korona-aallon aikana. Tilanne on antanut 

enemmän työrauhaa, sillä useat toiminnot ovat olleet tauolla. Työrauha on mahdollistanut minulle 

luovemman ja vapaamman työtavan, sillä on ollut aikaa oikeasti ideoinnille ja oppimiselle.” 

Työsuhteen alkupuolella olevat työntekijät 

Paikka auki -työsuhteen alkupuolella olevien työtä kartoitettiin kysymällä tehtävänimikkeitä, 

kokemuksia työn aloittamisesta, mielikuvaa työtehtävien sisällöstä ja työntekijään kohdistuvista 

odotuksista. Tiedustelimme myös työvälineistä, perehdytyksestä sekä kokemuksia siitä, millaista oli 

tulla uutena työntekijänä työyhteisöön. 

 

Odotukset ja toiveet Paikka auki -työsuhteen alkupuolella 

 
Avoimeen kysymykseen nykyiseen työhön liittyvistä odotuksista vastasi 71 työntekijää. Heidän 

vastauksensa olivat samankaltaisia kuin edellisessä työntekijäkyselyssä. Tälläkin kertaa toivottiin 

eväitä tulevaisuuden työtä varten: työkokemusta, ammattitaidon, työelämätaitojen sekä verkostojen 

kasvattamista. Jotkut toivoivat nykyisen työsuhteen jatkuvan. Vastaajat halusivat tutustua 

järjestötyöhön ja sosiaalialaan paremmin, ja työvuoden toivottiin selkeyttävän tulevaisuuden 

suunnitelmia. Vastauksissa kerrottiin toiveesta kehittää itseään ja oppia tuntemaan oma potentiaalinsa 

paremmin. Niissä kerrottiin tahdosta olla osa yhteisöä ja antaa oma panoksensa sen hyväksi. Lisäksi 

ilmeni työtehtävien sisältöön ja työyhteisön toimintaan liittyviä toiveita. Muutama vastaaja kertoi 

toivovansa pandemian jälkeisten normaaliolojen palaavan pian ja mahdollistavan lähityön asiakkaiden 

parissa. Jos vastaaja oli osatyökykyinen, työsuhteen aikana saatettiin toivoa myös oman 

kuntoutumisen etenemistä tai käytössä olevaan työkykyyn nähden sopivan kuormituksen ja 

tehtävänkuvan löytymistä nyt saatavan työkokemuksen avulla. 

 

”Se on minun ensimmäinen työpaikka. Haluaisin tutustua suomen työelämästä. Itse haluan auttaa 

maahanmuuttaneita naisia ja nyt olen juuri siellä. Haluaisin jatkossa tehdä työtä samassa 

paikassa.” 

 

”Oppisopimuksen kautta ammattitutkinnon suorittaminen on päätavoite. Lisäksi haluan pitää yllä 

työkykyäni ja parantaa sitä. Oman ammattitaidon ja osaamisen laajentaminen ja omiin 

mielenkiinnon kohteisiin perehtyminen esim. erilaisten koulutusten avulla ovat myös tärkeässä 

roolissa. Haluan saada onnistumisen kokemuksia ja iloa työstäni.” 
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”Odotan mahdollisuutta tehdä merkityksellistä työtä. Toivon työn tuovan etenkin sisältöä elämään, 

hyödyllisyyden ja ryhmään kuulumisen tunnetta sekä polkua työllistyä jatkossakin osatyökykyisenä 

työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla ihmissuhdetyöhön ja/tai vapaaehtoistoiminnan pariin.” 

 

”Toivon, että voin tehdä aidosti hyvää työlläni (oikeastaan tiedän että teen) sekä sitä, että saan 

oppia itsestäni, rajoistani, potentiaalistani ja kyvyistäni enemmän. Tämäkin toteutunee, sillä näissä 

töissä toisten onnistumisia juhlitaan ja ongelmia pohditaan yhdessä – vertaistukea ja palautetta 

saa runsaasti. ” 

 

Perehdytys työtehtäviin Paikka auki -työsuhteen alkupuolella 

 
Paikka auki -työntekijöiden kokemukset perehdytyksestä olivat pääosin vähintäänkin hyviä. 

Perehdytystä kuvailtiin usein sanoilla hyvä, kattava, monipuolinen ja selkeä. Osalle perehdytys oli ollut 

erinomaista ja osalle riittävää. Vastaajista (n=72) vain 10 % oli tyytymättömiä saamaansa 

perehdytykseen, vaikka vastaajien työsuhteet olivat alkaneet koronapandemiasta johtuvien 

poikkeusolojen aikana.  

 

Perehdytystä oli toteutettu eri tavoin. Osa oli saanut sitä runsaasti alussa – toisilla sitä oli toteutettu 

pitkin matkaa työn lomassa. Perehdytystä oli antanut joko lähiesimies tai useampi työyhteisön jäsen. 

Perehdytykseen tyytyväiset vastaajat kertoivat myös tietävänsä, että tukea oli aina saatavilla, jos sitä 

tarvitsi.  

 

Tämän, samoin kuin syksyn 2020 työntekijäkyselyn vastaajat, olivat hyvin tyytyväisiä perehdytykseensä 

verrattuna kevään 2020 työntekijäkyselyn vastaajiin. Vaikuttaakin siltä, että työskentelyyn 

koronapandemiasta johtuvissa poikkeusoloissa oli sopeuduttu ja oli opittu perehdyttämään 

vallitsevissa olosuhteissa. Lisäksi koordinaatiohankkeessa tuotettuja vastuullisen työnantajan ja 

vastuuntuntoisen työntekijän toimintamalleja on saatettu hyödyntää perehdyttämisen tukena. 

 

Paikka auki -työntekijöiden tehtävänimikkeet (n=74) 

 
• järjestöavustaja/järjestöassistentti 18 henkilöä 

• viestintäassistentti 6 henkilöä 

• järjestötyöntekijä 5 henkilöä 

• avustava ohjaaja 2 henkilöä 

• kohtaamispaikkatyöntekijä 1 henkilö 

• järjestökoordinaattori 3 henkilöä 

• yleissihteeri 1 henkilö 

• järjestösihteeri 2 henkilö 

• yhdistyssihteeri 1 henkilö 

• markkinointisuunnittelija 2 henkilöä 

• digiviestijä 3 henkilöä 

• yhteisötyöntekijä/avustaja 2 henkilöä 

• asumisohjaaja 2 henkilöä 

• ohjaaja 9 henkilöä 

• assistentti 4 henkilöä 

• hankevastaava/työntekijä 2 henkilöä 

• projektityöntekijä 1 henkilö 

• toimistotyöntekijä/assistentti 5 henkilöä 

• tila/saliemäntä 2 henkilöä 

• asiakaspalvelija 2 henkilöä 

https://www.paikka-auki.fi/toimintamallit/
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• sisältösuunnittelija 1 henkilö 

• vertaisohjaaja 1 henkilö  

• tapahtuma-assistentti 1 henkilö 

 

Työvälineet 
 
Kysyimme hiljattain aloittaneilta työntekijöiltä heillä käytössä olevista työvälineistä ja niiden 

tarkoituksenmukaisuudesta. Valtaosalla oli oma tietokone ja puhelin. Osa kertoi ergonomisista 

lisävarusteista kuten sähkösäätöisestä työpöydästä, seisomamatosta ja ergonomisesta hiirestä. 

Näiden lisävarusteiden hyödyntäminen oli kuitenkin jäänyt vähemmälle työn siirryttyä etänä kotoa käsin 

tehtäväksi. Lähes kaikki vastaajat olivat tyytyväisiä työvälineisiinsä. Vain kaksi vastaajaa kertoi 

puutteellisista työvälineistä. 

 

”Minulla on käytössä tietokone ja puhelin. Työergonomiaa tukevia asioita ovat säädettävä pöytä 

toimistolla, pystyiiri ja kunnallisen sairaanhoidon kautta sain vielä uudet kuulokojeet ja niiden 

kanssa toimivan mikin, jotka parantavat työskentelyäni puhelimella/koneella.” 

 

Työtehtävien sisältö ja työntekijään kohdistuvat odotukset  
 
Mielikuvia työtehtävien selkeydestä ja työntekijään kohdistuvista odotuksista kysyttiin numeerisella 

(0–10) asteikkokysymyksellä, jonka saavutettavuus oli varmistettu, ja tulosten vertailukohteena 

käytettiin kahta edellistä numeerista arviointia näihin kysymyksiin.  

 

 11/2019* ka• 11/2020* ka• 05/2021* ka• 

a. tehtävien selkeys 74 % 7,7 91 % 8,1 85 % 8,0 

b. työntekijään kohdistuvat odotukset 71 % 7,0 83 % 7,7 74 % 7,6 

 

Taulukko 3. *prosenttiosuudet vastaajista, jotka vastanneet 7–10 (=selkeä tai erittäin selkeä). 
•Vastausten keskiarvo kyselyssä. N=47 (2019), 55 (2020) ja 73 (2021), (a). N=45 (2019), 54 (2020) ja 
74 (2021), (b). 
 

85 % vastaajista piti mielikuvaansa työtehtävistään selkeänä. Määrä on lähes yhtä korkea kuin 

edellisessä kyselyssä. Selkeä käsitys työntekijään kohdistuvista odotuksista on hieman laskenut 

edelliseen numeeriseen arviointiin verrattuna, mutta edelleen kolme työntekijää neljästä piti itseensä 

kohdistuvia odotuksia selkeinä. (Taulukko 3.) 

 

Kokemukset työn aloittamisesta ja työyhteisöön mukaan pääsemisestä 
 
Avoimeen kysymykseen työntekijöiden kokemuksista työn aloittamisesta ja sen sujumisesta vastasi 

70 Paikka auki -työntekijää, joista 69 % kertoi työn aloituksen sujuneen hyvin. Heidän osuutensa on 

hieman laskenut edellisen työntekijäkyselyn tulokseen verrattuna ja on nyt samaa suuruusluokkaa kuin 

vuotta aiemmassa työntekijäkyselyssä. Noin joka neljännellä vastaajalla oli ollut ajoittaisia haasteita 

työn aloituksessa, kuten oli ollut vuotta aikaisemminkin. Ainoastaan hankaluuksista kertoneita 

vastauksia (6 %) oli edelleen vähän. (Taulukko 4.) 
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 05/2020 11/2020           05/2021  

 vastausmäärä % vastausmäärä % vastausmäärä % 

hyvin 66 67 % 47 85 % 48 69 % 

hyvin ja haasteita 22 22 % 6 11 % 18 26 % 

haasteita 11 11 % 2 4 % 4 6 % 

yhteensä 99 100 % 55 100 % 70 101 % 

 

Taulukko 4. Työn aloittamisen ja tekemisen sujuminen työsuhteen alkuvaiheessa. 

 

Vastaajat olivat kokeneet myönteisenä hyvän perehdytyksen, innostavat tehtävät ja sopivan työn 

kuormittavuuden. He kertoivat myös työyhteisöön hyvin mukaan pääsemisestä, työkavereilta saadusta 

tuesta ja kannustuksesta. Perehdytyksellä onkin suuri vaikutus työn alkuvaiheeseen ja sen merkitys 

korostunee, kun koronapandemian aiheuttamat poikkeusolot edelleen pakottavat työt tehtäväksi 

paljolti etänä. Työyhteisön psykologinen turvallisuus ja siltä saatu tuki olivat merkityksellisiä Paikka 

auki -työntekijöille niin tämän kysymyksen kuin koronapandemian vaikutuksia kartoittavaan 

kysymyksen vastausten perusteella. 

 

”Olen todella tyytyväinen työpaikkaani. Olen saanut opastusta ja tukea aina tarvittaessa. Työyhteisö 

on kannustava, ja voin kertoa, jos en osaa tai ymmärrä jotain. Työtehtävät ovat olleet melkein täysin 

sellaisia kuin kuvittelinkin, vastuuta olen saanut sopivasti.” 

 

”Erinomaisesti! Olen sopeutunut uusiin työtehtäviin nopeasti ja työnkuvani on erittäin vaihteleva 

mikä lisää mielenkiintoa työskentelyä kohtaa. Olen saanut sopivasti vastuuta ja uusia haasteita.”  

 

”Etukäteen stressasi, mutta työpaikalle tultua koin olevani hyvin tervetullut ja kerrankin 

työympäristön/tehtävien vastaavan omia taitoja vastaavaa. Ohjeistus ollut hyvin selkeää, aina voi 

kysyä tarvittaessa ja perehdytys hyvää. Koen sopeutuneeni yllättävän hyvin, vaikken olekkaan ennen 

toiminut vastaavissa ympyröissä. Työajatkaan ei ole liian raskaat.” 

 

He, joilla oli ollut työn aloituksessa jonkin verran haasteita, kertoivat työn aloitukseen liittyvästä 

kuormittuneisuudesta, puutteista perehdytyksessä ja epäselvistä työtehtävistä. Järjestömaailman 

moninaisiin, nopeasti muuttuviin tehtäviin tottuminen oli vaatinut aikaa. Olo oli tuntunut 

riittämättömältä, jos ei ollut selvää, mitä työntekijältä odotettiin tai jos omat odotukset töistä 

suoriutumisesta olivat korkeat.  

 

”Työ on välillä hurjan nopeatempoista ja monialaista, ja minulla on ollut ajoittaisia vaikeuksia pysyä 

perässä ja muistaa kaikki tehtävät asiat. Vastapainona tälle on upea työilmapiiri, jossa minun ei 

tarvitse pelätä epäonnistumistakaan ja minut kohdataan ihmisenä. Olen todella onnellinen 

työkavereistani ja koen myös työn arvot ja päämäärät henkilökohtaisesti tärkeäksi. Se auttaa 

stressaavissakin töissä jaksamaan. ” 

 

”Niin kuin alussa jo kerroin, uutta asiaa on tullut niin paljon, etten olisi selvinnyt ilman koronan 

tuomaa hiljaisuutta. En tiedä odotetaanko minulta oikeasti niin paljon mihin yritän pystyä, mutta 

koen edelleenkin riittämättömyyden tunnetta aika usein. Joka tapauksessa tässä työssä on paljon 

hyvää ja olen kiitollinen saamastani mahdollisuudesta. Tämä on myös vahvistanut 

urasuunnitelmiani.” 

 

”Työni on ollut hyvin vaihtelevaa, mikä on aiheuttanut pientä sekaannusta minulle kuuluvien 

työtehtävien kohdalla. Mutta pää piirteittäin tiedän mitä tulisi tehdä, mutta hyvin usein seuraavan 

päivän suunnitelmat kerkeävät muuttumaan edellisenä iltapäivänä.” 
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Joukkoon mahtui pulmia oppisopimuskoulutuksen käytännön järjestelyiden kanssa ja töiden 

vähennyttyä yksi lomautuskin vuoden 2020 puolella. Työn aloittamisen yksinomaan hankalana koki 

vain neljä vastaajaa, ja kaksi heistä kertoi syyksi koronapandemian aiheuttamien poikkeusolojen 

vaikutuksen työhön. Epäselvät työroolit olivat tuottaneet ongelmia, jotka kuitenkin selvisivät ottamalla 

asia puheeksi. Myös se, että työntekijä sai kehittää itse työtään ja luoda itselleen tehtäviä, oli saatettu 

kokea haastavana etenkin, jos aiempi työkokemus eikä riittävä perehdytys ja ohjaus tukenut tehtävien 

haltuun ottamista.  

 

Paikka auki -hankkeen rahoituksella palkataan työntekijöitä järjestöjen yleishyödyllisiin tehtäviin, jotka 

voivat olla moninaisia. Näyttää siltä, että toiset nauttivat mahdollisuudesta kokeilla erilaisia, vaihtelevia 

työtehtäviä, kun taas toiset pikemminkin stressaantuvat epäselvältä vaikuttavasta työnkuvasta ja 

nopeasti muuttuvista tilanteista. Riittävän perehdytyksen ja ohjauksen ohella hyvällä 

vuorovaikutuksella on tärkeä rooli työsuhteen onnistumisessa – selkeän ja riittävän palautteen 

merkitystä ei voi olla korostamatta. Työntekijän on tärkeä tietää mitä häneltä odotetaan ja toisaalta 

työntekijän on hyvä avoimesti kertoa, millaisena työtilanteensa kokee. Järjestöissä tehtävä työ on hyvin 

monipuolista luonteeltaan, ja mahdollisuutta räätälöidä Paikka auki -työntekijän työtä hänen 

osaamisensa ja kiinnostuksen kohteidensa mukaan kannattaakin hyödyntää. 

 

”Alku oli todella sekava ja työpaikalla roolitukset lähiesimiehen ja mentorin (kaksi eri henkilöä) 

välillä epäselvät. Olin jo valmis lopettamaan työpaikalla, kunnes sain keskusteltua mentorin kanssa, 

että tilanne tuntuu ahdistavalta. Sain tukea mentorilta ja tilanne rauhoittui.” 

 

”Alku oli sekavaa kun joutui aloittamaan suoraan etätyöt.” 

 
Lähes poikkeuksetta Paikka auki -työntekijät (n=72) olivat kokeneet vastaanottonsa uuteen 

työyhteisöön hyvänä tai erittäin hyvänä. Vain neljä vastaajaa kuvaili kokemuksiaan uutena työntekijänä 

varauksellisemmin. Yksi kertoi kaivanneensa enemmän koulutustaan vastaavia tehtäviä, ja kaksi ei 

kokenut itseään tervetulleeksi kaikkien työyhteisön jäsenten osalta. Lisäksi yksi vastaaja kertoi 

kaipaavansa enemmän yhdessä toimimista itsenäisen työn vastapainoksi.  

 

Tyytyväiset ja erittäin tyytyväiset työntekijät kuvailivat uuden työntekijän vastaanottoa lämpimäksi, 

avoimeksi ja innostuneeksi. He kertoivat, että työyhteisössä työntekijöiden välillä vallitsi luottamus ja 

toisia kannustettiin ja kunnioitettiin. Esimiehen tuki ja välittäminen, esimerkiksi työn kuormittavuudesta 

tiedusteleminen, tuntui vastaajista hyvältä. Työyhteisön innostus ja asiantuntemus oli koettu 

inspiroivana, ja työyhteisö oli myös yhdessä pohtinut, miten Paikka auki -työntekijän osaamista voidaan 

hyödyntää parhaiten. Työilmapiiriä kehuttiin hyväksi ja onnistumisista oli iloittu yhdessä. 

Kokemukset Paikka auki -työsuhteen jälkipuolella 

Paikka auki -työntekijä saa työntekijäkyselyn vastattavakseen kahdesti kalenterivuoden aikana. Osa 

kysymyksistä on samoja molemmilla kerroilla, ja osa riippuu työsuhteen kestosta vastaushetkellä. Yli 

puoli vuotta työsuhteessa olleita Paikka auki -työntekijöitä (68 vastaajaa) pyydettiin kertomaan 

kokemuksistaan päästä osaksi työyhteisöä. Tiedustelimme työtehtäviä, niissä mahdollisesti 

tapahtuneita muutoksia kuluvan työvuoden aikana ja sitä, onko työ vastannut omia odotuksia. 

Selvitimme avoimilla kysymyksillä työntekijöiden elämäntilannetta, siinä tapahtuneita muutoksia ja 

työsuhteen mahdollista vaikutusta. Kysyimme myös työntekijöiden keskinäisestä verkostoitumisesta 

työsuhteen jälkipuolella. 



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

 

  

16 

 
 

Asema työyhteisössä 
 
Jopa 89 % työsuhteen jälkipuolella olleista työntekijöistä (n=65) kertoi kokevansa asemansa 

työyhteisössä vähintään hyväksi, kun edellisessä kyselyssä näin vastasi 75 %. Vajaa kolmasosa kuvaili 

kokemustaan erittäinkin hyväksi. Työyhteisön lämminhenkistä ilmapiiriä, kannustusta, tukea sekä 

työntekijän riittävänä kokemaa palautetta työstään kiiteltiin. Vastaajat kertoivat tuntevansa, että 

kuuluvat joukkoon ja heitä kohdellaan tasavertaisesti, heidän työtaitojaan arvostetaan ja niitä 

hyödynnetään työyhteisössä. 

 

”Olen työyhteisön tasa-arvoinen jäsen, ja minua arvostetaan. Olen saanut todella hyvää palautetta 

työstäni ja ominaisuuksistani, mikä on kasvattanut itsetuntoa. Minua kannustetaan kokeilemaan ja 

opettelemaan uutta, ja muut työyhteisön jäsenet myös haluavat oppia minulta. Työyhteisössä on 

lämmin ja välittävä tunnelma. ” 

 

”Olen päässyt mukaan työyhteisöön hyvin työsuhteen alusta asti. Työtäni arvostetaan, eikä se, 

että teen osatyökykyisenä 65% työaikaa, nouse millään tavalla esiin. Olen saanut hyvää palautetta 

työstäni. Saan käyttää työssäni omia erityisosaamisalueitani. ” 

 

”Koen olevani tiivis osa työporukkaa! Meillä on hyvä yhteishenki, ja kaikkia kuunnellaan 

tasavertaisesti. Saan tuoda vapaasti omia ideoitani ja näkemyksiä esiin, ja minulta kysytäänkin 

niitä aktiivisesti. Omaa osaamistani hyödynnetään paljon, ja minulla on ihan oikeasti olo, että 

osaamistani arvostetaan ja että olen tärkeä osa tätä työyhteisöä. Minua on kehuttu idearikkaaksi 

ja innovatiiviseksi, ja on mukava kuulla, että nämä piirteet on huomattu ja valjastettu käyttöön.” 

 

Koronapandemian aiheuttamat muutokset työskentelyyn näkyivät kahdessa vastauksessa. Niissä 

kerrottiin etätyöskentelyn viivästyttäneen työyhteisöön tutustumista ja siihen mukaan pääsemistä.  

 

”Koen että muut työntekijät ottavat minut huomioon, kohtelevat hyvin ja arvostavat työpanostani. 

Nyt tuntuu, että kuulun työyhteisöön, mutta siihen sisään pääseminen otti ehkä tavallista kauemmin 

etätyöskentelyn takia.” 

 

Seitsemän vastaajaa (11 %) kertoi haasteista työyhteisöön mukaan pääsemisessä ja päivittäisessä 

työssään. He kokivat, että heidän taitojaan ei arvostettu tai hyödynnetty tarpeeksi, eikä mielipiteitä 

otettu huomioon. Saatu palaute oli usein tuntunut riittämättömältä tai se oli keskittynyt lähinnä 

epäonnistumisiin. He kokivat työilmapiirin lannistavana ja itsensä työyhteisössä ulkopuolisena tai 

eriarvoisena muihin verrattuna. 

 

”Koen usein että en ole tasavertaisessa asemassa koulutukseni puutteen ja myöskin alemman 

koulutukseni takia. Minulla ei ole samanlaista oikeutta välttämättä tuoda ideoita ja ajatuksiani esiin, 

eikä samanlaista oikeutta osallistua esimerkiksi verkostoitumistilaisuuksiin. Koen, että teen todella 

paljon töitä, joita muut eivät välttämättä halua hoitaa. Palautetta kysyessäni kuitenkin saan 

positiivista palautetta.” 

 

”En juurikaan saa palautetta. Joudun itse kysymään. Koen olevani ’ravintoketjun’ alin.” 

 

Työtehtävät ja niiden mahdollinen muutos työsuhteen aikana 
 
Paikka auki -rahoitus mahdollistaa työntekijän palkkaamisen järjestön yleishyödyllisiin tehtäviin, jotka 

voivat olla hyvin monipuolisia. Tehtäviä voidaan räätälöidä palkatun henkilön osaamisen ja 
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mielenkiinnon mukaan. 23 prosenttia vastaajista kertoi työtehtäviensä olleen monipuolisia, vaikka ne 

olisivat pysyneet samoina koko työsuhteen ajan. Useimmilla työtehtävät olivat muuttuneet 

vaativammiksi. Ne olivat tulleet vaativammiksi, työ itsenäisemmäksi ja vastuu oli kasvanut työsuhteen 

edetessä. Osan muutoksista oli aiheuttanut myös vallitseva koronapandemia ja sen tuomat rajoitteet 

työnteon tapaan: oli siirrytty tekemään etätöitä ja asiakastapaamiset olivat siirtyneet toteutettaviksi 

verkossa.  

 

Työ oli pääsääntöisesti vastannut odotuksia vähintään melko hyvin ja osalla odotukset olivat 

ylittyneetkin. Tyytyväisyyteen liittyi mahdollisuus vaikuttaa omiin tehtäviin, kokeilla erilaisia tehtäviä ja 

käyttää omaa erityisosaamistaan. Kokemuksen myötä kasvava työn itsenäisyys ja vaativuus ilahdutti. 

He, joilla odotukset eivät täyttyneet, mainitsivat useimmiten koronapandemiasta johtuvan 

etätyöskentelyn vaikuttavan työviihtyvyyteen ja kuormitukseen. Etätyöskentely koettiin yksinäiseksi ja 

paljon itseohjautuvuutta vaativaksi. Oppisopimuskoulutukseen liittyvässä käytännön opetuksessa ja 

tuessa kerrottiin olleen puutteita, ja yksi vastaaja oli pettynyt työn sisältöön ja työpaikan ilmapiiriin. 

Kaiken kaikkiaan, odotuksiin pettyminen oli harvinaista ja työ useimmiten vastasi odotuksia sekä antoi 

Paikka auki -työntekijälle mahdollisuuden omien taitojen hyödyntämiseen ja kasvattamiseen. 

  

”Työtehtävät ovat kehittyneet työaikana jatkuvasti ja olen saanut kehittyä sen mukana.” 

 

Oma elämäntilanne työsuhteen jälkipuolella 
 

96 % työsuhteensa jälkipuolella olevista Paikka auki -työntekijöistä vastasi avoimeen kysymykseen 

elämäntilanteestaan ja nykyisen työsuhteensa mahdollisesta vaikutuksesta siihen. Vastaukset 

luokiteltiin samaan tapana kuin edellisissä työntekijäkyselyissä ja niitä verrattiin työntekijäkyselyiden 

keskiarvovastauksiin sekä minimi- ja maksimituloksiin. Tulokset eri vastausluokissa on esitetty 

kuvassa 9. 
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Kuva 9. Paikka auki -työntekijöiden kertomat, työsuhteensa loppupuolella kokemat elämänmuutokset 
työntekijäkyselyissä 2019–2021. Eos = ei osaa sanoa.  

 
Jopa 75 % vastaajista kertoi myönteisistä elämänmuutoksista. Runsas puolet kaikista vastaajista koki 

työsuhteensa jälkipuoliskolla merkittävän myönteisen muutoksen elämässään tai kertoi useammasta 

positiivisesta asiasta. Heidän osuutensa on kasvanut kahdeksan prosenttiyksikköä edellisen 

työntekijäkyselyn osuuteen verrattuna. Vaikka tämä työntekijäkysely, kuten kaksi aiempaa, on 

toteutettu koronapandemian aiheuttamien poikkeusolojen aikana, myönteisistä muutoksista kertovien 

osuus on jatkanut kasvuaan ja on tässä kyselyssä hankekauden suurin.  

 

Esimerkkejä työntekijän merkittävinä pitämistä myönteisistä elämänmuutoksista tai kertomista 

useammista myönteisistä asioista ovat seuraavat vastaukset: 

 

”Arjessani on nyt selkeät rutiinit ja mielekästä tekemistä. Taloudellinen tilanteeni on parempi. 

itsetuntoni on parantunut työssä onnistumisten myötä.” 

 

”Olen muuttanut minulle sopivampaan kotiin, minulla on varaa huolehtia itsestäni ja läheisistäni, en 

tarvitse enää intensiivistä, mielenterveydellistä hoitoa. ” 

 

”Olen tämän työn myötä löytänyt ”oman juttuni” ja suunnitelmani tulevaisuuden suhteen ovat 

selkeytyneet. Tiedän nyt, millä alalla haluan työskennellä jatkossakin. Lisäksi itseluottamukseni on 

lisääntynyt kannustavan työilmapiirin myötä. Tämä on ollut ehdottomasti paras työpaikka, jossa 

olen tähän mennessä saanut työskennellä.” 

 

merkittävä
myönteine
n muutos
tai useita

positiivisia
asioita

myönteine
n muutos

tai yksi
positiivine

n asia

jotain
hyvää ja

jotain
huonoa

ei
muutosta

ja
myönteine

n asia

ei
muutosta

muutos
huonompa

an tai
negatiivin

en asia

muutos
epäselvä/

eos

05/2021 (n=65) 52% 23% 3% 9% 8% 3% 2%

k.a (n=390) 41% 26% 7% 7% 11% 5% 3%

min (n=390) 33% 23% 3% 2% 7% 3% 1%

max (n=390) 52% 32% 10% 11% 15% 7% 6%

52%

23%

3%

9% 8%
3% 2%

41%

26%

7% 7%
11%

5% 3%

Elämäntilanteen muutokset Paikka auki -työsuhteen 
jälkipuolella työntekijäkyselyissä 2019–2021

Myönteinen 
muutos 75 %
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” Elämäntilanne on parantunut – olen saanut itsevarmuutta, laajentanut verkostoani ja harjoitellut 

suomen kieltä. Olen saanut myös motivaatiota mennä opiskelemaan lisää – huomasin, että mä 

rakastan ohjausta ja saan tästä niin paljon energiaa ja sosionomin ala voisi olla minulle sopiva. 

Myös graafinen suunnittelu ja digimarkkinointi alkoi kiinnostaa minua ja haluan oppia lisää!” 

 

”Paikka-auki työsuhde pelasti liioittelematta henkeni ja mahdollisti parantumisen pitkään 

jatkuneesta masennuksesta. Tällaisella toiminnalla on erittäin suuri merkitys.” 

 

Lähes joka neljäs vastaaja kertoi vastauksessaan myönteisestä elämänmuutoksesta ilman yhtä 

voimakkaita ilmauksia kuin edellä tai kuvasi (vain) yhden myönteisen asian nykyisestä 

elämäntilanteestaan: 

 

”Olen saanut mahdollisuuden palata takaisin työelämään. Olen korkeakoulutettu, mutta olin pitkään 

poissa työelämästä. Sain työkokemusta, jonka avulla pääsen jatkamaan työelämässä.” 

 

”Olen päässyt pois kuntoutustuelta. Työ on auttanut minua löytämään tasapainoisemman 

elämäntavan.” 

 

”Olen sosiaalisempi kuin ennen työsuhdetta.” 

 

”Parempi taloudellinen tilanne kuin ennen työsuhdetta. Säästöjä on kertynyt tilille.” 

 

Kaksi vastaajaa kertoi elämäntilanteensa sisältävän sekä hyviä että huonoja muutoksia tai asioita. 

Kuvaukset olivat päinvastaisia toisiinsa verrattuna: yhdellä oli parisuhde kariutunut, mutta arjen 

rakenteita tarjonnut työ oli tukenut toipumista erosta, kun taas toisella yksityiselämässä oli myönteisiä 

muutoksia, mutta työssä jaksaminen oli heikentynyt. Hän kertoi, että työstä oli vaikea suoriutua, koska 

työtehtävien opettaminen oli ollut puutteellista. Neljä työntekijää kertoi, ettei muutosta ollut tapahtunut 

ja mainitsivat kuitenkin työn parantaneen taloutta, elämänlaatua tai mielialaa. Viisi vastaajaa kertoi, 

ettei ollut kokenut muutoksia elämäntilanteessaan. Edelliseen kyselyyn verrattuna näin vastanneiden 

osuus oli pienentynyt lähes puolella. 

 

Merkittävää on, että huonoista elämänmuutoksista tai negatiivisista asioista kertoi vain kaksi 

vastaajaa, vaikka kyselyn aikaan koronasta johtuvia poikkeusoloja oli eletty jo yli vuosi. Heidän 

terveydentilansa oli heikentynyt. Toisella työ ei ollut vaikuttanut fyysisen terveyden heikentymisen 

etenemiseen, mutta toisella töiden aiheuttama stressi oli lisääntyessään välillä pahentanut hänen 

sairautensa oireita. Paikka auki -työsuhteessa on mahdollisuus räätälöidä osatyökykyisen työaikaa 

työkyvyn mukaan ja sitä onkin tärkeää hyödyntää matalalla kynnyksellä.  

 

  

 06/2019 11/2019 05/2020 11/2020 05/2021 

Parantunut taloudellinen 

tilanne/toimeentulo 

30 % 29 % 18 % 22 % 28 % 

Vahvistunut työkokemus, verkostoituminen,  

kiinnittyminen yhteiskuntaan 

22 % 10 % 23 % 10 % 18 % 

Elämänlaatu/sisältö, itsenäinen elämä,  

mielekäs tekeminen 

21 % 21 % 10 % 29 % 12 % 

Itsevarmuuden, itsetunnon, itsearvostuksen  

vahvistuminen 

19 % 22 % 13 % 15 % 18 % 

Mielen hyvinvointi, stressin vähentyminen, 

toipuminen, usko tulevaisuuteen, 

onnistumisen kokemukset 

18 % 20 % 18 % 27 % 32 % 
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Elämänhallinta, päivärytmi, elämän selkeys 13 % 18 % 15 % 28 % 22 % 

Oman tulevaisuuden 

löytyminen/kirkastuminen 

8 % 9 % 13 % 16 % 9 % 

Ammattitaidon/osaamisen lisääntyminen, 

oppiminen 

8 % 13 % 8 % 12 % 3 % 

Muutto sopivampaan/omaan asuntoon 6 % 7 % 13 % 4 % 8 % 

Uudet ystävät, uudet tuttavuudet 3 % 2 % – 5 % 3 % 

(Fyysisen) terveyden kohentuminen 2 % – 5 % – 3 % 

Perheenlisäys/perhesuhteen muutos 2 % – 8 % 4 % – 

Vastaajia yhteensä  115 89 39 82 65 

 

Taulukko 5. Hyvät asiat ja muutokset Paikka auki -työntekijöiden elämäntilanteessa työsuhteen 
loppupuolella. Taulukossa on esitetty prosentuaaliset osuudet vastaajista, jotka kertoivat yllä 
mainituista muutoksista kyselyvastauksissaan vuosina 2019–2021. Useimmiten mainittu asia 
/muutos on merkitty lihavoinnilla. 
 

Kolmannes tämän kysymyksen vastaajista (n=65) kertoi mielen hyvinvoinnin ja tulevaisuuden uskon 

kasvaneen. Heillä myös stressi oli vähentynyt, toipuminen edennyt ja työssä oli koettu onnistumisia. 

Lähes yhtä moni kertoi taloutensa kohentumisesta, mikä oli tuonut elämään selkeyttä ja vakautta, sekä 

mahdollistanut joillakin muuton sopivampaan tai omaan asuntoon.  (Taulukko 5.) 

 

Verkostoituminen 
 

Paikka auki -työntekijöiltä kysyttiin työsuhteen jälkipuolella heidän keskinäisestä verkostoitumisestaan 

monivalintakysymyksen avulla ja heillä oli mahdollisuus kertoa verkostoitumisestaan avoimessa 

vastauksessa. Monivalintakysymykseen vastasi kaikki työsuhteen loppupuolella olevat työntekijät ja 

69 % heistä täydensi tietoa avoimessa vastauksessaan.  

 

Saadut vastaukset poikkesivat aiemmissa kyselyissä kerrotuista eniten siinä, kuinka moni vastaaja oli 

vaihtanut ajatuksia toisten Paikka auki -työntekijöiden kanssa: nyt siitä kertoi vain 2 % vastaajista. 

Vastaajat kertoivat kuitenkin tavanneensa muissa järjestöissä työskenteleviä Paikka auki -työntekijöitä 

yhtä usein kuin edellisten työntekijäkyselyiden vastaajat. Noin neljä vastaajaa kymmenestä saattoi olla 

osallistunut joko lähitapaamiseen tai verkossa järjestettyyn tilaisuuteen, mutta todennäköisesti suurin 

osa heistä oli ollut enemmän kuuntelemassa kuin aktiivisesti keskustelemassa. Noin puolet vastaajista 

ei ollut tavannut muita Paikka auki -työntekijöitä tai vaihtanut ajatuksia heidän kanssaan. (Kuva 10.) 

Heidän osuutensa on kasvanut koronapandemiasta johtuvien poikkeusolojen aikana yli 50 prosenttia 

vuoden 2019 työntekijäkyselyihin verrattuna.  

 

Avoimissa vastauksissa kerrotut kokemukset verkostoitumisen tarpeesta ja hyödystä vaihtelivat. 

Vastauksissa nousi kokemusten jakamisen ja vertaistuen saamisen rinnalla esiin tiedon tarve. He, jotka 

olivat osallistuneet lähitapaamisiin, pitivät niitä antoisina. Myös verkossa järjestetyistä treffeistä oli 

pidetty paljon, ja etenkin niissä jaettu tieto koettiin hyödyllisenä. He, jotka eivät olleet verkostoituneet 

toisten työntekijöiden kanssa, perustelivat sitä esimerkiksi koronapandemian aiheuttamilla rajoitteilla, 

työkiireillään tai sillä, että eivät kokeneet verkostoitumista tarpeelliseksi. Osalla vastaajista 

verkkotreffeille osallistumisen oli estänyt itselle sopimaton aikataulu. 

 

Vaikka alle puolet vastaajista kertoi olevansa aktiivisia Paikka auki -työntekijöiden suljetussa ryhmässä 

Facebookissa, avoimista vastauksista selvisi, että tätä suurempi joukko seurasi ryhmän julkaisuja ja 

koki ryhmän hyvänä tiedonsaantikanavana.  

 

Kaksi isommilla toimijoilla työskentelevää vastaajaa kertoi omien, paikallisten verkkotapaamisten 

järjestämisestä. Yhdessä järjestössä, johon on palkattu useita Paikka auki -työntekijöitä, oli järjestetty 



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

 

  

21 

eri paikallisjärjestöjen Paikka auki -työntekijöiden kesken verkkotapaamisia kerran kuukaudessa. 

Toisella isolla toimijalla, jolla on useita Paikka auki -työntekijöitä, oli omien verkkotapaamisten lisäksi 

yhteinen Whatsapp-ryhmä kokemuksien ja kuulumisten vaihtamiseen. 

  

 
 

Kuva 10. Paikka auki -työntekijöiden keskinäinen verkostoituminen työsuhteen jälkipuoliskolla vuosina 

2019–2021.  

Kaikkia vastaajia koskevat kysymykset 

Oppisopimus 
 

20 Paikka auki -työntekijää (14 %) kertoi, että heillä on oppisopimus. Yhdelle työntekijälle 

oppisopimuskoulutusta suunniteltiin ja viisi vastaajaa ei tiennyt onko heillä oppisopimus. Useammalla 

kuin neljällä viidestä oppisopimusta ei ollut. (Kuva 11.) 

 

Olen tavannut
muita, eri

järjestöjen PA -
työntekijöitä

Olen vaihtanut
ajatuksia/koke

muksia
muiden PA -

työntekijöiden
kanssa

Facebook-
ryhmässä

Olen
tutustunut

joihinkin PA -
työntekijöihin

(vähän)
paremminkin

Olen saanut
uusia ystäviä
muista PA -

työntekijöistä

En ole ollut
aktiivinen
Facebook-
ryhmässä

En ole
tavannut enkä

vaihtanut
ajatuksia

muiden PA -
työntekijöiden

kanssa

05/2021 (n=68) 38% 2% 10% 2% 52% 49%

k.a (n=435) 37% 8% 10% 3% 54% 40%

min (n=435) 27% 2% 7% 2% 49% 28%

max (n=435) 43% 11% 16% 8% 60% 49%

38%

2%
10%

2%

52% 49%
37%

8% 10%
3%

54%

40%

Paikka auki -työntekijöiden keskinäinen 
verkostoituminen 
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Kuva 11. Prosentuaalinen osuus vastaajista, joiden työsuhteeseen on liitetty oppisopimuskoulutus 

vuosina 2019–2021. 

 

Pyysimme oppisopimuslaisia kertomaan, mitä tutkintoa tai sen osaa he suorittivat. Menossa olevat 

oppisopimuskoulutukset suuntautuvat seuraaville aloille: 

 

• Nuoriso- ja yhteisöohjaaja (11 kpl) 

• Liiketoiminnan ammattitutkinto/liiketalouden perustutkinto (3 kpl) 

• Merkonomi (2 kpl) 

• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (2 kpl) 

• Työvalmentaja 

• Datanomi 

• Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto (työvalmentaja) 

• Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto 

 

Useimmat oppisopimuskoulutuksessa olevat opiskelivat nuoriso- tai yhteisöohjaajiksi. Myös 

suunnitteilla olevassa oppisopimuskoulutuksessa tähdättiin tähän tutkintoon. 

 

Oppisopimuslaisia pyydettiin kertomaan heidän kokemuksiaan. Kaikki vastasivat tähän avoimeen 

kysymykseen ja heistä 55 % oli tyytyväisiä oppisopimuskoulutukseensa. 

 

”Todella rento ja minulle sopiva tapa oppia! Kunpa tämän olisi tajunnut jo vuosia sitten, kun haki 

korkeakouluun, joka ei itselle sopinut lainkaan – mutta on hienoa, että sain tähän mahdollisuuden 

nyt. ” 

 

”Koulu on sujunut hyvin jouhevasti työn ohella. Mukava saada tästä samalla itselle uusi ammatti 

josta on varmasti apua työnhaussa.” 

 
Viidenneksellä oppisopimuslaisista oli toisinaan ollut haasteita. Työnteon ja opiskelun yhdistäminen 

oli tuntunut välillä raskaalta, ja itsenäisen työn rytmittäminen sekä oma-aloitteisuus oli ollut hankalaa. 

Kolmella vastaajalla oppisopimuskoulutus ei ollut vastannut odotuksia. Pettymystä oli aiheuttanut 

Kyllä
OS-koulutusta
suunnitellaan

Ei ole En tiedä

05/2021 (n=143) 14% 1% 82% 4%

k.a (n=803) 16% 2% 80% 3%

min (n=803) 11% 1% 75% 2%

max (n=803) 20% 4% 83% 4%

14%

1%

82%

4%

16%

2%

80%

3%

Oppisopimuskoulutus Paikka auki -työsuhteessa 
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etenkin heikkona tai sekavana koettu yhteydenpito oppilaitoksen kanssa. Tämänkertaiset kokemukset 

ovat samankaltaisia edellisessä työntekijäkyselyssä kerrottujen kokemuksien kanssa. 

 

Mentorointi 
 
Työntekijöiden mentorointiin, tukeen ja työtehtävien ohjaukseen liittyviä kokemuksia kartoitettiin 

kaikilta työntekijöiltä. 79 % vastaajista kertoi, että heillä on henkilökohtainen mentori (kuva 12). Luku 

on samankaltainen kuin edellisissä työntekijäkyselyissä. 20 vastaajalla ei ollut omaa mentoria ja 

kymmenen vastasi, että he eivät tiedä onko heillä mentoria.  

 

 
 

Kuva 12. Työntekijöiden osuudet, joilla on henkilökohtainen mentori, se puuttuu tai jonka nimeäminen 

on työntekijälle epäselvää (n=142). 

 
Mentoroinnin toimivuudesta kysyttiin numeerisella (0–10) asteikkokysymyksellä, jonka saavutettavuus 

oli varmistettu, ja tuloksia verrattiin edellisiin numeerisiin arviointeihin, jotka on tehty vuonna 2019 ja 

syksyllä 2020. Tulokset ovat samankaltaiset edellisten kanssa ja niiden keskiarvo on pysynyt korkeana 

(8,2–8,4). Neljä vastaajaa viidestä antoi arvosanan 8–10 kaikissa kyselyajankohdissa. (Kuva 13.) 

 

 

7%

14%

79%

Onko henkilökohtainen mentori nimetty?

En tiedä

Ei ole

Kyllä
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Kuva 13. Miten mentorointi on vastaajien mielestä toiminut? (0=huonosti, 10=hyvin). 

 

Kolme työntekijää neljästä (106 kpl) kertoi avoimissa vastauksissa mentorointiin/ohjaukseen liittyviä 

kokemuksiaan ja toivomuksiaan. Mahdollisuus saada apua ja tukea uuden tehtävän oppimisessa, 

omien taitojen tunnistamisessa ja kasvun kohtien huomaamisessa oli koettu arvokkaana.  

 

Mentoroinnilta toivottiin mahdollisuutta pohtia itseä askarruttavia kysymyksiä luottamuksellisesti. 

Etenkin jos työkokemusta oli vähän, yleiset työelämätaitoihin liittyvät asiat mietityttivät, ja toisaalta 

tukea saatettiin kaivata myös yksityiselämän asioihin. Mentorilta toivottiin, että hän on avoin, helposti 

lähestyttävä, välittävä ja rohkaiseva. Tyytyväiset vastaajat kuvailivatkin mentoreidensa kuuntelevan ja 

ymmärtävän sekä olevan kiinnostuneita mentoroitaviensa hyvinvoinnista. Moni vastaaja piti tärkeänä, 

että mentoroinnissa voi käsitellä omaa tulevaisuutta koskevia haaveita ja suunnitelmia. 

 

”Mentori kuuntelee ja ymmärtää. Hän osaa asettua minun tasolleni ja ymmärtää ensimmäisestä 

työpaikastani syntyviä ajatuksia ja stressin tai paineen aiheita.” 

 

”Mentorointia ei ole vielä ehditty pitää kuin vasta yksi kerta. Toivon että mentorointitapaamiset ovat 

turvallinen tila jossa saa rehellisesti puhua myös haasteista ja asioista mitkä tuntuvat vaikeilta tai 

mietityttävät. Toivon että saan myös ohjausta ja kannustusta suoriutumaan tehtävistäni. Toivon 

myös rakentavaa palautetta jotta tiedän, missä voin parantaa.”  

 

”Mentorointi on kohdallani keskittynyt enemmänkin tulevaan työuraani kuin nykyiseen tehtävään, 

mikä on ollut juuri sitä, mitä tarvitsin. Olemme yhdessä mentorini kanssa pohtineet vahvuuksiani, 

kiinnostuksen kohteitani ja niiden kautta mahdollisia tulevaisuuden työpaikkoja. Mentorointi on 

haastanut minua miettimään tosissaan, mihin haluaisin tämän työsuhteen jälkeen suuntautua.” 

 

Mentorointia oli toteutettu monin tavoin. Säännölliset, ennalta sovitut tapaamiset oli koettu 

hyödyllisinä. Riittävän ajan ja rauhan varaamista asioiden ääreen pysähtymiselle pidettiin tärkeänä. 

Toisaalta osa koki lyhyet, työn ohessa käydyt keskustelut antoisina, kun tiesivät, että tarvittaessa voi 

mennä matalla kynnyksellä keskustelemaan itseä pohdituttavista asioista. 

  

0–4 5 6 7 8 9 10

05/2021 (n=129) 11% 1% 4% 7% 19% 20% 38%

k.a (n=534) 9% 3% 4% 9% 17% 26% 35%

min (n=534) 6% 1% 3% 7% 16% 20% 30%

max (n=534) 11% 4% 4% 9% 19% 30% 38%
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”Säännölliset keskusteluhetket joissa puitu omia jatkosuunnitelmia, työssäjaksamista ja keinoja 

hallita työn kuormittavuutta. Nämä ovat toimineet.” 

 

”Saan pienellä kynnyksellä, työn lomassa kysellä ja apua tarvittaessa. Lisäksi olemme sopineet 

erillisiä ohjausaikoja, jolloin pohdimme enemmän mahdollisia kysymyksiä tai työhön liittyviä asioita. 

Tämmöinen hybridimalli on toiminut hyvin.” 

 

Tyytyväisyys työhön  
 

Paikka auki -työntekijöiden tyytyväisyyttä työhön kartoitettiin kahdella kysymyksellä. Vastaajia 

pyydettiin arvioimaan omaa tyytyväisyyttään nykyiseen työhön monivalintakysymyksessä. Heiltä myös 

kysyttiin, suosittelisivatko he järjestöä työpaikkana muille. (Kuvat 14, 15). 

 

 
 

Kuva 14. Paikka auki -työntekijöiden (n=142) tyytyväisyys nykyiseen työhön. 

Kuva 15. Paikka auki -työntekijöiden suositus järjestöstä työpaikkana muille (n=140). Eos = ei osaa 

sanoa. 

 

Useampi kuin yhdeksän vastaajaa kymmenestä oli erittäin tai melko tyytyväinen nykyiseen työhönsä 

(kuva 14). Tyytyväisten vastaajien osuus on ollut erinomainen (88–93 %) koko hankekauden ajan. 

Melko tyytymättömien osuus työntekijäkyselyissä vuosina 2018–2021 on ollut pieni (4 % tai pienempi). 

Tässä kyselyssä työhönsä melko tai erittäin tyytymättömiä oli vain viisi vastaajaa.  

 

Valtaosa vastaajista myös suosittelisi järjestöä työpaikkana esimerkiksi ystävilleen tai tuttavilleen. Vain 

4 % ei suosittelisi ja kahdeksan vastaajaa ei osannut sanoa (kuva 15). Suosittelijoiden määrä on samaa 

suurusluokkaa kuin aiemmissa kyselyissä (80–88 %), eikä kielteisten vastausten määrä ole noussut. 

 

Työhön liittyvät onnistumisen kokemukset 
 

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

tuntuivat tärkeiltä, vastasi 121 Paikka auki -työntekijää. Kerrotut onnistumiset liittyivät niin omaan 

kokemukseen itsestä, omiin kasvaviin taitoihin kuin rooliin työyhteisössä. Näitä olivat esimerkiksi: 

 

• tehtävissä onnistuminen, uuden oppiminen ja ratkaisukyky pulmatilanteissa 

• osallisuus, kokemus siitä, että on tarpeellinen  

• kokemus olemisesta tärkeä osa työyhteisöä, tasavertaisuus toisten työntekijöiden kanssa 

50%
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6% 1% 2%

Kuinka tyytyväinen olet 
nykyiseen työhösi?

Erittäin tyytyväinen

Melko tyytyväinen

En tyytyväinen,
mutta en tyytymätön

Melko tyytymätön

Erittäin tyytymätön
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• uskallus ottaa puheeksi vaikea asia  

• itseluottamuksen kasvaminen 

• kokemus onnistumisesta asiakastyön kohtaamisissa ja asiakkaiden palaute 

• oman ammatillisuuden (niin asenteen kuin taitojen) kasvaminen 

• luottamuksen ja vastuun saaminen 

• vaikuttamisen mahdollisuus 

• työn merkityksellisyys 

• itsensä ylittäminen haastavilta tuntuneissa tilanteissa 

• muilta saatu arvostus itseä, taitoja ja tehtyä työtä kohtaan 

 

Vastauksista kävi ilmi, kuinka tärkeässä osassa onnistumisten huomaamisessa oli esimieheltä, 

kollegoilta ja asiakkailta saatu palaute. Onnistumisia olivat edesauttaneet myös kokemus 

tasavertaisuudesta työyhteisössä sekä työyhteisön avoimuus. Ymmärtäväinen ja kannustava 

työyhteisö oli auttanut työntekijää haastamaan itsensä, ja se oli johtanut onnistumisten kokemuksiin 

sekä työelämätaitojen karttumiseen tulevaisuutta varten. Useat vastaajat kertoivatkin, että 

onnistumisen kokemukset olivat saaneet heidän pystyvyyden tunteensa, itsearvostuksensa ja -

luottamuksensa kasvamaan. 

 

”Onnistuminen on jo se, että olen töissä. Se että olen vastuussa asioista, ja saan ne hoidettua. Olen 

myös ”joutunut” mukavuusalueen ulkopuolelle, ja se on kehittänyt minua paljon ihmisenä. 

Epäonnistumisiakin tulee, mutta koen että minulle on ollut hyvä oppia käsittelemään 

epäonnistumisia.” 

 

”Olen päässyt toteuttamaan itseäni ja olemaan täysin itseni ja minua arvostetaan sellaisena kuin 

olen. Olen saanut rohkeutta ja uskaltanut mennä mukavuusalueeni ulkopuolelle ja minua on tuettu 

siinä. Olen saanut ideoida ja ehdottaa työtehtäviäni, ja muut työyhteisön jäsenet ovat olleet 

innostuneita panoksestani. Olen oppinut itsestäni työntekijänä ja huomannut, että pärjään 

erilaisissa tilanteissa. En enää ylianalysoi itseäni ja käyttäytymistäni, vaan olen oppinut olemaan 

enemmän oma itseni ja olemaan armollisempi itselleni.” 

 

”Olen saanut tärkeätä palautetta siitä, että olen hyvä työskentelemään ihmisten parissa. Minusta 

on mukavaa, että toiset työntekijät ovat sanoneet luottavansa minuun sataprosenttisesti mitä tulee 

asioiden hoitamiseen ja osaamiseen. Mikäli jotain ei osaa, niin sekin on täysin ok – tässä työssä 

minua ei pelota sanoa etten osaa jotakin asiaa. Suurin onnistumisen kokemus liittyykin varmaan 

siihen, että kokonaisuudessaan tämä työ on ollut niin eheyttävää ja voin uskoa siihen, että niitä 

hyviä ja mukavia työpaikkoja on kuin onkin olemassa ” 

 

”Yleinen osaamisen tunnistaminen, kannustus ja luottamus on kohottanut itsetuntoa pitkän 

työttömyyden jälkeen.” 

 

”Tärkeältä tuntui alussa esiintyneet vaikeudet ja kipuilu, lähinnä siksi että niistä on voinut oppia 

tulevaa työelämää varten. ” 

 

Edellä kuvattujen onnistumisten lisäksi moni vastaaja kertoi, kuinka merkityksellisenä kokee työn, jossa 

voi edistää toisten, joko asiakkaiden tai oman työyhteisönsä, hyvinvointia omilla taidoillaan ja 

työpanoksellaan.  

 

”Onnistumiset liittyvät siihen kun voi auttaa asiakkaita. Ja näkee, että he pääsevät elämässä 

eteenpäin. Se tuottaa iloa.” 
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”On tuntunut tärkeältä, että olen voinut tuoda oman osaamiseni hyödyksi valtakunnallisen 

verkoston työpajoihin ja saanut auttaa.” 

 

”Olen onnistunut pääsemään todella tärkeäksi osaksi työyhteisöä! <3”  

 

Epäonnistumisina kerrottiin pieniäkin unohduksia sekä oman epävarmuuden ja itsekritiikin vaikutusta 

työhön. Vastaajista välittyy kuva tunnollisina työntekijöinä, jotka tahtovat lunastaa saamansa näytön 

paikan ja menestyä tehtävissään. Työyhteisöt vaikuttavat psykologisesti turvallisilta ympäristöiltä, 

joissa työntekijä voi olla oma inhimillinen itsensä. Silloin on lupa harjoitella, ja epäonnistumisina koetut 

asiat voivat kääntyä hyödyllisiksi opeiksi ja luottavaisuutta lisääviksi kokemuksiksi tulevaisuutta 

varten. 

 

”Erilaisten kokonaisuuksien sisäistäminen, omaksuminen ja työn sujuvoituminen niiden myötä 

lisäävät motivaatiota ja työstä nauttimista. Yritän nähdä epäonnistumiset inhimillisinä ja haasteina, 

jotka kannustavat minua pyrkimään parempaan.” 

 

”Epäonnistumisia on tullut pienissä asioissa (toimistotekniikka ym.). Yleensä nämä 

epäonnistumiset ovat kuitenkin johtaneet jonkin uuden asian oppimiseen.” 

 

”Epäonnistumisia sattuu viikottain, mutta opettavat aina.” 

 

”Olen epäonnistunut yhdessä työtehtävässä oikein kunnolla. Pelotti mitähän tästä tulee ja 

mahdolliset seuraukset. Oli hienoa kokea, että virheille on varaa ja työnantaja yritti parhaansa 

mukaan opettaa että jatkossa sujuisi paremmin. Sanoisin 6/5. hienoa!” 

 

”Olen saanut hyvää palautetta minulle tärkeistä tehtävistä ja se on tuntunut todella hyvältä. Kiitoksia 

jaetaan kaikille. Muutaman kerran olen unohtanut sovittuja asioita ja tuntenut kovaakin itsesyytöstä, 

mutta tuodessani asiat esiin työyhteisössä ne on otettu vastaan hyvin lempeästi. Minulta on kysytty 

näissä tapauksissa miten voin ja onko minulla liikaa töitä. Pelkoni sättimisestä ovat osoittautuneet 

joka kerta perusteettomiksi.” 
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Työntekijöiden tulevaisuus Paikka auki -työsuhteen jälkeen 

Työsuhteen jälkipuolella olevien työntekijöiden (n=68) tulevaisuuden suunnitelmia kartoitettiin neljällä 

kysymyksellä. Kysyimme työ- ja opiskelupaikan hakemisesta nykyisen työsuhteen aikana ja sitä, 

tietääkö vastaaja jo mitä tekee työsuhteen päättymisen jälkeen. Tiedustelimme myös, miten Paikka 

auki -työsuhde on mahdollisesti vaikuttanut tulevaisuuden suunnitelmien syntymiseen tai 

muuttumiseen. 

 

Työ- ja/tai opiskelupaikkojen hakeminen  
 

 
 

Kuva 16. Työpaikan hakeminen nykyisen työsuhteen aikana (n=68). 

Kuva 17. Uutta työtä Paikka auki -työsuhteen aikana hakeneiden työntekijöiden osuudet vuosina 
2019–2021. 
 

Työn hakemista koskevaan kysymykseen vastasi 68 työntekijää, joista kolmannes kertoi hakeneensa 

töitä vähintään satunnaisesti Paikka auki -työsuhteensa aikana. Näiden lisäksi 4 % oli hakenut ja myös 

saanut työn. Yksi heistä oli saanut työsuhteen jatkon eri hankkeessa omassa yhdistyksessään. Kaksi 

vastajaa oli saanut osa-aikaisen työn ja toinen heistä oli lisäksi aloittanut kevytyrittäjänä. 64 prosenttia 

vastaajista ei ollut hakenut uutta työtä vielä Paikka auki -työsuhteen aikana. (Kuva 16.) 

 

Uutta työtä jo voimassa olevan työsuhteen aikana hakevien osuus on kasvanut keväällä 2021 

koronapandemiasta johtuvia poikkeusoloja edeltäneen ajan tasolle (kuva 17). Työtä työsuhteen aikana 

hakeneiden ja sen myös saaneiden osuus on pysynyt samankaltaisena poikkeusolojen vallitessa ja on 

korkeampi kuin vuonna 2019. 
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Kuva 18. Opiskelupaikan hakeminen nykyisen työsuhteen aikana (n=68). 

Kuva 19. Opiskelupaikkaa Paikka auki -työsuhteen aikana hakeneiden työntekijöiden osuudet vuosina 

2019–2021.  

 

Paikka auki -työsuhteen loppupuolella olevista vastaajista neljännes oli hakenut opiskelupaikkaa, ja 

kolme vastaajaa oli sen saanut (kuva 18). Opiskelupaikkaa hakeneiden osuus on kasvanut edellisestä 

työntekijäkyselystä, ja tätä muutosta voi selittää vuodenaikaisvaihtelu; keväällä haetaan useammin 

opiskelemaan kuin syksyllä. Opiskelupaikan saaneiden osuus on nyt yhtä matala kuin keväällä 2020. 

(Kuva 19.) 

 

Haetut opiskelupaikat olivat: 

 

• sosionomiopinnot (amk, avoin amk) 

• sosiaali- ja terveysala 

• varhaiskasvatuksen opinnot 

• teologia, Helsingin yliopisto 

• yliopisto, tavoitteena maisteriopinnot ja pedagoginen pätevyys 

• psykologia 

• tietotekniikan ala 

• ammattikorkeakoulu 

• Väyläopinnot, Diak 

• Virastomestarin ammattitutkinto, Careeria 

 

Mitä Paikka auki -työsuhteen jälkeen? 
 

Kysyimme työsuhteen loppupuolella olevilta vastaajilta tietävätkö he mitä tulevat tekemään nykyisen 

Paikka auki -työsuhteen jälkeen ja pyysimme vastaamaan monivalintojen avulla. Toiseen työhön tai 

opiskelemaan meneviä sekä ”jokin muu” -vaihtoehdon valinneita pyysimme tarkentamaan tietoja 

avoimella vastauksella. 

 

Jopa 47 prosenttia vastaajista kertoi menevänsä töihin tai opiskelemaan Paikka auki -työn jälkeen 

(kuva 20). 15 vastaajaa (22 %) kertoi jäävänsä nykyiseen työpaikkaansa ja kahdeksan (12 %) 

menevänsä toiseen työhön. Näistä kahdeksasta yhdellä oli jatkumassa Paikka auki -työn rinnalla ollut 

osa-aikainen työ ja sen lisäksi 1–2 kuukauden jatko nykyisellä työnantajalla oli mahdollinen. Muiden 
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tarkentavat vastaukset kertoivat työnhausta ja tahdosta tai aikomuksesta työllistyä nykyisen työn 

jälkeen.  

 

Yhdeksän vastaajaa (13 %) kertoi hakevansa/menevänsä erilaisiin opintoihin. He suunnittelivat muun 

muassa sosiaali- tai media-alan opintoja tai hakeutuvansa yliopistoon opiskelemaan esimerkiksi 

psykologiaa. Opiskelemaan suuntaavien osuus on pysynyt koronapandemiaa edeltävää aikaa 

korkeammalla tasolla ja voi kertoa siitä, että poikkeusoloissa Paikka auki -työntekijät suuntaavat 

aiempaa enemmän opintoihin. 

 

Noin kolmannes vastaajista ei vielä tiennyt mitä tekee Paikka auki -työvuoden jälkeen, ja vajaa viidennes 

(19 %) vastasi jäävänsä työttömäksi. Työttömäksi jäävien osuus on samalla tasolla kuin vuoden 2020 

työntekijäkyselyissä ja matalampi vuoden 2019 työntekijäkyselyiden osuuksiin verrattuna. ”Jokin muu” 

-vaihtoehdon valitsi 38 prosenttia vastaajista. He tarkensivat vastaustaan joko yhdellä tai useammalla 

vaihtoehtoisella toiveella, aikomuksella tai suunnitelmalla: 

 

• Seitsemän aikoi/toivoi voivansa jatkaa nykyisellä työnantajallaan. Jos tämä ei toteutuisi, he 

hakisivat uutta työtä tai opiskelupaikkaa 

• 11 kertoi etsivänsä/hakevansa töitä ja/tai opiskelupaikkaa 

• Yhden työsuhde ja oppisopimuskoulutus vielä jatkui  

• Yksi aikoi jatkaa kevytyrittäjänä 

• Yksi aikoi aloittaa yrittäjyyden jollei muuten työllisty 

• Yksi jatkoi vielä muutaman kuukauden nykyisessä työssä ja tulevaisuus sen jälkeen oli vielä 

auki 

• Yksi pyrki keskittymään musiikin tekemiseen 

• Yksi pohti työkyvyttömyyseläkkeen ajankohtaisuutta tai vaihtoehtoisesti osa-aikatöitä 

• Yksi mietti keikkatyön tekemistä 

 

Vastaajat saattoivat valita tässä monivalintakysymyksessä useita vaihtoehtoja ja niin monet heistä 

tekivätkin. Useampi vastaaja ilmoitti menevänsä töihin tai opiskelemaan, vaikka heiltä puuttui varma 

tieto työ- tai opiskelupaikasta. Siksi tämän kysymyksen vastauksia on tulkittava varovasti. Vastauksista 

kävi kuitenkin ilmi, että työntekijöillä oli selkeä tahto löytää jatkopolku työn tai opintojen parissa. Monet 

tekivätkin useita vaihtoehtoisia suunnitelmia jatkopolun löytämiseksi, kuten alla olevista lainauksista 

käy ilmi: 

 

”Toivon, että pääsen opiskelemaan, mutta jos en pääse, syksyn haut odottavat. Mikäli 

koulupaikkaa ei tule, haen töitä mitä vain olisi tarjolla.” 

 

”Jatkan kevytyrittäjyyttä median parissa. Ehkä pääsen kouluun. Pidän ovet auki myös työelämälle. 

Liitto on myös ajatellut ostaa minulta yrityspuolen palveluita. Eli vaihtoehtoja on paljon.” 

 

”Haen töitä. Tässä työssä olen huomannut, että voin tehdä/hakea monenlaisia töitä. En halua 

jäädä työttömäksi. Yritän löytää jonkun työpaikan.” 

 

”Minulla saattaa olla mahdollisuus jatkaa nykyisessä työpaikassa muutama kuukausi nykyisen 

työsuhteen päättymisen jälkeen. Tämän jälkeen hakeudun muihin töihin. Minulla on optimistinen 

olo työn saannista.” 
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Kuva 20. Mitä Paikka auki -työsuhteen jälkeen? Prosentuaaliset osuudet vastauksista 
monivalintakysymykseen, jossa vastaaja saattoi valita yhden tai useamman vaihtoehdon.  

 
Vuosina 2019–2021 Paikka auki -työntekijäkyselyihin työsuhteensa loppupuolella vastanneiden 

työntekijöiden tulevaisuuteen suuntautumisesta tehty yhteenveto esitetään taulukossa 6 ja graafisessa 

muodossa kuvassa 21. Nämä tulokset ovat suuntaa antavia, koska osa vastauksista on 

monivalintakysymyksistä, joissa vastaaja on voinut valita yhden tai useamman vaihtoehdon. Vastaaja 

on myös saattanut kertoa menevänsä töihin tai opiskelemaan ilman, että paikasta on ollut vielä varmaa 

tietoa.  
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nykyiseen

työpaikkaan

menen
toiseen
työhön

menen
opiskelemaan

jää
työttömäksi

en tiedä jokin muu

05/2021 (n=68) 22% 12% 13% 19% 31% 38%

k.a (n=436) 14% 8% 12% 22% 42% 33%

min (n=436) 10% 5% 7% 18% 31% 23%

max (n=436) 22% 12% 15% 28% 51% 43%

22%

12% 13%
19%

31%
38%

14%
8%

12%

22%

42%

33%

Tiedätkö mitä teet, kun Paikka auki -työsuhde päättyy?

47 % töihin tai 
opiskelemaan
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Taulukko 6. Vuonna 2019–2021 työntekijäkyselyihin työsuhteensa loppupuolella vastanneiden Paikka 
auki -työntekijöiden (n=435) suuntautuminen tulevaisuuteen.  
 

 
 
Kuva 21. Yhteenveto Paikka auki -työntekijöiden (n=435) jatkopolkujen suunnista nykyisen työsuhteen 
jälkeen. Osuudet on koottu vuosien 2019–2021 Paikka auki -työntekijäkyselyistä.  

saanut
uuden työn

jää töihin
työnantajal

leen

tahtoo
jäädä

työnantajal
leen

menee
toiseen
työhön

hakenut
uutta työtä

aikoo
hakea

uutta työtä

saanut
opiskelupa

ikan

hakenut/h
akee

opiskelupa
ikkaa

ei vielä
tiedä

epäilee
jäävänsä

työttömäk
si

jää
työn/koulu

tuksen
ulkopuolell

e

05/2021 (n=68) 4% 22% 10% 12% 36% 24% 4% 28% 31% 19% 3%

k.a (n=435) 3% 14% 10% 8% 28% 17% 6% 32% 42% 22% 3%

min (n=435) 0% 10% 6% 5% 22% 10% 3% 21% 31% 18% 2%

max (n=435) 5% 22% 16% 12% 36% 24% 9% 46% 51% 28% 8%

4%

22%

10% 12%

36%

24%

4%

28%
31%

19%

3%3%

14% 10%
8%

28%

17%

6%

32%

42%

22%

3%

Yhteenveto Paikka auki -työntekijöiden jatkopolkujen 
suunnista nykyisen työsuhteen jälkeen

 06/2019  11/2019 05/2020 11/2020  05/2021 

On saanut uuden työn jo PA -

työsuhteen aikana 

2 % 0 % 5 % 3 % 4 % 

Jää töihin nykyiselle työnantajalle 11 % 13 % 10 % 14 % 22 % 

Aikoo/pyrkii/haluaa jäädä töihin 

nykyiselle työnantajalle 

n. 16 % n. 6 % n. 10 % n. 8 % n. 10 % 

Menee toiseen työhön 5 % 9 % 7 % 5 % 12 % 

On hakenut uutta työtä PA -työsuhteen 

aikana 

31 % 28 % 25 % 22 % 36 % 

Aikoo hakea uutta työtä PA -työsuhteen 

jälkeen 

n. 20 % n. 12 % n. 20 % n. 10 % n. 24 % 

On saanut opiskelupaikan jo PA -

työsuhteen aikana 

6 % 8 % 3 % 9 % 4 % 

On hakenut/aikoo hakea 

opiskelupaikkaa nykyisen työsuhteen 

jälkeiseksi ajaksi 

n. 33 % n. 21 % n. 46 % n. 34 % n. 28 % 

Ei vielä tiedä mitä tekee PA -työn 

jälkeen 

46 % 51 % 39 % 43 % 31 % 

Olettaa tai pelkää jäävänsä työttömäksi 28 % 27 % 20 % 18 % 19 % 

Jää työelämän/koulutuksen 

ulkopuolelle 

8 % 2 % 2 % 2 % 3 % 

Vastaajien lukumäärä 131 108 41 87 68 
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Vaikka vastaukset voivat kertoa enemmän tahdosta ja toivosta kuin varmasta tiedosta, nämäkin 

lupaavat tulokset ovat pysyneet ohjelmakauden aikana samankaltaisina ja osittain myös parantuneet 

ajan kuluessa. Esimerkiksi heidän osuutensa, jotka eivät tiedä mitä tekevät Paikka auki -työn jälkeen tai 

pelkäävät/olettavat jäävänsä työttömiksi, on laskenut ja edelleen vain muutama prosentti vastaajista 

kertoo jäävänsä työelämän tai koulutuksen ulkopuolelle. Näiden tulosten voi ajatella kertovan myös 

siitä, että Paikka auki -työn jälkeistä mielekästä jatkopolkua on suunniteltu aktiivisesti työsuhteen 

aikana ja ohjelma täyttää siltäkin osin tavoitteensa. 

 

Paikka auki -työsuhteen merkitys työntekijöiden tulevaisuuden suunnittelussa 
 

Työsuhteen jälkipuolella olevia vastaajia (68 kpl) pyydettiin kertomaan, miten Paikka auki -työsuhde on 

vaikuttanut heidän tulevaisuuden suunnitelmiinsa. Saimme 60 vastausta ja 40 %:ssa niistä kuvailtiin 

itsetunnon ja itsevarmuuden vahvistumista sekä tulevaisuuden selkiytymistä. Paikka auki -työntekijät 

kertoivat oppineensa itsestään, vahvuuksistaan ja mielenkiinnon kohteistaan. He kertoivat löytäneensä 

alan, joka sopii heille ja huomanneensa, että ovat osaavia ja pärjäävät työssä.  

 

” Olen löytänyt itselleni mieluisan alan, jota haluan opiskella ja jossa haluan tulevaisuudessakin 

työskennellä. Rahatilanteen vakiinnuttua olen oppinut haaveilemaan omasta kodista ja perheestä.” 

 

”Olen huomannut, että 20 tuntia viikossa on ihan maksimi määrä työtä, josta vielä selviydyn 

normaalin päivärytmin puitteissa. On ollut hienoa saada huomata, että järjestötoiminta on täysin 

erilaista ja huomattavasti mielekkäämpää, kuin mikä tahansa muu toiminta työntekijänä, jossa joku 

huohottaa kaiken aikaa niskaan ja työtahti on aivan toisenlainen. Mahtava paikka!” 

 

”En ole ikinä ollut kova suunnittelemaan tulevaisuuttani, olen vain halunnut päästä tekemään töitä. 

Ammattiylpeys ja usko omiin monipuolisiin taitoihin ja osaamiseen on kasvanut nykyisen työn 

aikana, ja uskon sen avaavan minulle ovia uudenlaisiin töihin. Järjestössä työskentely on sopinut 

minulle todella hyvin, joten varmasti yritän avaa siihen suuntaan lisää ovia jatkossa. Olen myös 

avautunut ajatukselle, että voisin tarvittaessa opiskella jotain uutta alaa, jos se takaisi 

työllistymistä.” 

 

”Nyt alkaa olla olo, että tulevaisuus on itse asiassa kirkas ja handlaan tämän elämän kyllä. Oman 

fiiliksen ja elämäntilanteen parannuttua on alkanut miettiä isojakin jatkosuunnitelmia uusista 

haaveammateista, eivätkä ne tunnukaan enää kaukaisilta ja mahdottomilta vaan oikeasti 

saavutettavilta ja itse asiassa hyvinkin mahdollisilta haaveilta.” 

 

”Itseluottamuksen kasvun ja osaamisalueiden tunnistamisen myötä tiedän selkeämmin millaisia 

töitä haluaisin tehdä jatkossa ja mihin minulla osaaminen riittää.” 

 

20 prosenttia vastaajista kuvaili omaa työllistymistä, työnhakua sekä niihin liittyviä suunnitelmia ja 

toiveita. He kertoivat, mihin ja mille alalle tahtoivat työllistyä, jo aloitetuista tai suunnitteilla olevista 

työnhauistaan ja siitä, miten Paikka auki -työkokemus oli vahvistanut alan löytymistä tai työelämässä 

olemisen tahtoa. Yksi vastaaja kertoi myös tämän työsuhteen kautta löytyneestä merkityksellisestä 

uudesta työstä.   

 

”Olen ennen tätä työpaikkaakin miettinyt, että työskentely sosiaalialalla voisi olla mielenkiintoista ja 

sopia minulle. Tämän työn myötä ajatus on vahvistunut. Haluan työskennellä ihmisten parissa. En 

ole tarvinnut apua tulevaisuuden suunnitteluun, mutta työkavereilta saadun palautteen myötä 

suunnitelmani ja ajatukseni ovat vahvistuneet.” 
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”Jään nykyiseen paikkaan työhön, mutta jos työt päättyvät menen jonnekin muualle. Olen saanut 

hyvää työkokemusta ja olen myös verkostoitunut jolloin työn saanti on helpompaa.” 

 

”Haen jatkossa oman alani töitä. Uskon, että voin hyödyntää paikka auki -työsuhteessa oppimiani 

taitoja tulevassakin työssä.” 

 

”Olen käynyt linkkihenkilökoulutuksen työn ohessa ja se toivottavasti mahdollistaa jatkossa 

työllistymisen.” 

 

”Olen tottunut elämään epätietoisuudessa, enkä edes mieti pitkälle tulevaan. Nyt tietysti on ihanaa 

tietää, että saa jatkaa työssä seuraavat 3 vuotta ja tehdä arvokasta sekä tärkeää työtä! Tuleva hanke 

on tavallaan räätälöity juuri minua varten ja se sisältää asioita, jotka ovat minulle tärkeitä ja jotka 

ovat lähellä sydäntäni, eli pitkäaikaistyöttömät sekä kulttuuri.”  

 

11 vastaajaa (18 %) kertoi Paikka auki -työsuhteen vaikuttaneen opiskeluihin suuntautumiseen ja 

tahtoon hankkia tai täydentää omaa osaamista. Kuten aiemmissa työntekijäkyselyissä, vastaajat 

kertoivat, että mieleisen alan keksimisen myötä halu opiskella oli löytynyt. Joillekin oli kirkastunut 

ajatus, että he tahtovat kouluttautua lisää jossain osa-alueessa tai oppia kokonaan uutta alaa.  

 

”Merkittävästi. Osaan arvostaa opiskelua, ja haluan opiskella, jotta kukaan ei voisi epäkunnioita 

minua koulutukseni puutteesta tai etnisen taustani takia.” 

 

”Pähkäilin opiskeluja, ja työkaverini innostivat minua kokeilemaan hakua avoimen puolelta! 

Tärppäsi ja tässä sitä ollaan opintojen parissa.” 

 

”Ajatukset ovat selvästi kirkastuneet vuoden aikana, kävin heti työsuhteen alussa 

ammatinvalintapsykologilla ja lisäksi keskustelin paljon työkavereiden kanssa. Työpaikka vahvisti 

ajatuksia samalle alalle kouluttautumisesta, vaikka ennen työsuhdetta ajatus ei ollut edes 

päällimmäisenä mielessä.” 

 

”Se on vaikuttanut paljonkin. Harkitsen mahdollisesti jopa sosiaali- ja ohjausalan koulutusta, jota en 

ikinä olisi voinut ajatella ennen tätä Paikka auki -työpaikkaa. Ennen en edes tiennyt mitä töitä 

haluaisin tehdä, nyt se on kristallin kirkasta.” 

 

Neljällä vastaajalla suunnitelmat olivat pysyneet samoina kuin ennen työsuhdetta. Kuusi vastaajaa ei 

ollut vielä työsuhteen aikana miettinyt tulevaisuuden jatkosuunnitelmia, mutta yksi heistäkin kertoi, että 

”[j]onkinlaista varmuutta olen saanut tulevaisuuden suunnitteluun. Osaan nyt arvostaa ja ottaa enemmän 

huomioon omia voimavarojani ja itseäni yleensä tulevaisuuden suunnittelussa.” Kolmea vastaajaa 

tulevaisuus huoletti. Heistä yksi kertoi, että vaikka ”kokemus on ollut hyvä, aita avoimille työmarkkinoille 

ei ole madaltunut”, ja kaksi, toinen ikänsä takia, arvioi jäävänsä työttömäksi. Työsuhde oli kuitenkin 

tarjonnut näillekin vastaajille mahdollisuuden saada mietintöihinsä tukea työsuhteen aikana ja osalle 

oli kirkastunut se, että haluaa pysyä sote-alalla. 

 

Kahdeksalle vastaajalle kymmenestä Paikka auki -työsuhde oli ollut merkityksellinen oman 

tulevaisuuden polun hahmottamisessa tai löytymisessä, vaikka vain alle puolet heistä kuvaili, millaista 

apua tulevaisuuden suunnitteluun olivat saaneet. Apu, josta kerrottiin, oli ollut monimuotoista: 

kannustusta ja palautetta esimieheltä tai työkavereilta sekä keskusteluja mentorin ja uraohjaajan 

kanssa. Vain kuusi vastaajaa kertoi, ettei ollut pyytänyt tai saanut apua tai ohjausta oman 

tulevaisuutensa suunnitteluun. 
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Palautteet  

Palaute ja kehitysideat ohjelmalle 
 
Kyselyn lopuksi pyysimme Paikka auki -työntekijöiltä palautetta ja kehittämisideoita 

koordinaatiotiimillemme. 82 vastaajaa (57 %) kertoi meille kokemuksistaan ja toiveistaan. Kuten 

aiemmissa työntekijäkyselyissä, monet heistä kertoivat tässäkin kohtaa tyytyväisyydestään Paikka auki 

-työhönsä sekä kommentoivat koko Paikka auki -avustusohjelmaa ja sen merkitystä itselleen näiden 

esimerkkien tapaan: 

 

”Tosi hienoa, että tällainen mahdollisuus on olemassa. Itselleni tosi tärkeää on saada turvaa ja 

selkeitä suunnitelmia lähitulevaisuuteen ja saada siitä myös itselle eväitä tulevaisuuteen 

koulutuksen muodossa. Erityisesti plussaa siitä, että avustusta myönnetään nuorten lisäksi 

osatyökykyisille. Tämä avustusohjelma oli pelastus omalla kohdallani. En ole sen enempää itse 

ollut yhteydessä teihin eli en osaa muuta kuin kiittää kaikesta.” 

 

”Kiitokset hyvästä ohjelmasta! Toivoisin teille lisää näkyvyyttä, jotta ihmiset osaisivat hakea teidän 

ohjelman paikkoja.” 

 

”Mielestäni konsepti on todella hyvä! Tiedän, että monella tutulla on vaikeuksia ensimmäisen 

valmistumisen jälkeisen työpaikan saannissa. Todella päteviä ja kovia tekijöitä, mutta kokemus 

puuttuu, joten heitä ei kutsuta edes haastatteluun. Tämä ohjelma antaa mahdollisuuden myös 

uraansa aloittaville.” 

 

Vastaajat toivoivat, että ohjelma jatkuisi ja työsuhde voisi olla pidempi kuin vuoden. Osatyökykyisyys-

termiä voisi vastaajien mielestä avata vieläkin enemmän. Yksi vastaaja kertoi, ettei ohjelmaa tunnettu 

TE-toimistossa. Muutama työntekijä toivoi, että menestyksekkäästä hankkeesta ja 

työllistymismahdollisuuksista siinä tiedotettaisiin lisää. Näiden palautteiden johdosta tiedotusta TE-

toimistoihin ja Ohjaamoihin tullaan edelleen jatkamaan ja toistamaan. Lopuksi saimme ehdotuksen, 

että tällaista ohjelmaa voitaisiin toteuttaa yrityksissäkin.    

 

Palaute ja kehitysideat koordinaatiohankkeelle 

 
Kahdeksan vastaajan, jotka ottivat kantaa koordinaatiotiimin toimintaan, viesti oli, että ”jatkakaa 

samaan tapaan.” Muissa vastauksissa kehuttiin etenkin työntekijätapaamisia niin verkossa kuin 

kasvotusten. Koordinaatiotiimin aktiivisuutta kiiteltiin ja viestintää pidettiin selkeänä.  

 

”Kiitos kaikesta! Olette järjestäneet tosi kivoja tapaamisia, vaikka on ollut haastava vuosi!” 

 

”Mielestäni teette työnne hyvin. Olette sopivan aktiivisia ja on kiva, kun mahdollistatte Paikka auki -

työntekijöille erilaisia tapaamisia verkossa, jotka kuitenkin ovat vapaaehtoisia.” 

 

”Ihanan aktiivinen tiimi, on mukava, kun palautetta kysellään näin isolla kädellä. Kommunikointi on 

sujunut moitteettomasti, viestintä on selkeää, eikä muitakaan ongelmia ole ollut  ” 

 

Kiitosten ja kehujen lisäksi saimme myös kritiikkiä ja kehitysehdotuksia: 

 

• lisää tiedottamista, etenkin työsuhteen alussa oleville 

• lisää henkilökohtaisia yhteydenottoja 

• lisää tapaamisia niin verkossa kuin kasvotusten 
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• lisää teematapaamisia verkossa  

• tiedotusta työnantajille perehdytyksen merkityksestä 

• mahdollisuuksia vertaistukeen toiselta Paikka auki -työntekijältä 

• tukea mentoreille, joiden roolin työntekijät kokevat tärkeänä 

• hankkeen markkinointia lisää, etenkin osatyökykyisten työllistymisen mahdollisuutena 

 

Koordinaatiotiimi on käsitellyt saamaansa palautetta ja osaan kehitysehdotuksista on jo tartuttu. 

Vaikuttaa siltä, että emme tavoita kaikkia, etenkään uusia työntekijöitä, monikanavaisesta 

tiedotuksestamme huolimatta. Siksi pyrimme jatkossa kiinnittämään huomiota riittävään, oikea-

aikaiseen ja kohdennettuun viestintään. Pyrimme huomioimaan tiedonvälityksessä uudet Paikka auki -

työntekijät viestinnän toistoilla, koska emme tiedä kaikkien työsuhteiden aloitusajankohtaa. 

Sosiaalisessa mediassa olemme tehneet nostoja erityisesti meidän tapahtumistamme. 

 

Ilahduimme siitä, että koronapandemian aikana verkkoon siirretyt tapaamiset on koettu hyvinä. 

Työntekijöitä puhutelleista teemoista, kuten työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista sekä työssä 

jaksamisesta on järjestetty teematapaamisia verkossa ja niitä tullaan järjestämään lisää. Olemme 

pyrkineet tarttumaan nopeasti saatuihin kehitysehdotuksiin, keväällä esimerkiksi kokeilimme ”Paikka 

auki tavattavissa” -verkkotreffikonseptia, joka sekin oli saamamme palautteen perusteella ideoitu. 

Pyrimme kaikessa tekemisessämme välittämään viestiä, että meihin voi olla yhteydessä matalalla 

kynnyksellä ja luottamuksellisesti. 

 

Työelämän pelisäännöt ja vastuullisuus työpaikalla mietityttivät joitakin vastaajia. Vastuuntuntoisen 

työntekijän ja vastuullisen työnantajan toimintamallit löytyvät Paikka auki -verkkosivuilta, niistä 

tiedotetaan säännöllisesti uutiskirjeissämme ja niitä käydään läpi sekä verkko- että lähitapaamisissa. 

Olemme järjestäneet syyskuussa 2021 verkkotyöpajan ohjelmassa toimiville mentoreille. 

Koordinaatiotiimi ottaa mielellään vastaan palautetta ja kehittämisideoita ja muokkaa omaa 

toimintaansa palvelemaan Paikka auki -yhteisöä entistä paremmin. 

Jatkokysely noin 6 kk Paikka auki -työsuhteen jälkeen 

Paikka auki -työntekijöille lähetetään kerran jatkokysely, jonka avulla kartoitetaan 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. 

 

Vuonna 2019 Paikka auki -työsuhteen jälkipuolella olevista työntekijöistä 69 % (165 henkilöä) antoi 

luvan ja sähköpostiosoitteensa jatkokyselyä varten. Ensimmäinen Paikka auki -työntekijöiden 

jatkokysely lähetettiin 11.2.2020 (159 henkilölle). Raportti työntekijöiden jatkokysely 1:stä, jonka avulla 

kartoitettiin vastaajien työllistymistä, opintoja ja/tai muita jatkopolkuja, on julkaistu keväällä 2020. 

 

Vuonna 2020 Paikka auki -työsuhteen jälkipuolella olevista työntekijöistä yhteensä 87 % (111 henkilöä) 

antoi luvan jatkokyselyä varten. Lähetimme työntekijöiden jatkokysely 2:n elokuussa 2021 niille 101 

henkilölle, joilta olimme saaneet sähköpostiosoitteen kyselyn lähettämistä varten. Kyselyn tulokset 

julkaistaan myöhemmin. 

 

Tässä työntekijäkyselyssä luvan ja sähköpostiosoitteensa jatkokyselyn lähettämiseen antoi 52 

vastaajaa (76 %). Sen lisäksi 13 vastaajaa antoi luvan haastatteluun ohjelman tutkimusta ja 

kehittämistä varten. 

 

https://www.paikka-auki.fi/toimintamallit/
https://paikka-auki.fi/_files/200000462-2bdb22bdb5/PA%20TT-JATKOKYSELY%2002-2020%20Raportti-0.pdf
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