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TIIVISTELMÄ 

Kysely lähetettiin tammikuussa 2022 sote-järjestöihin, joihin STEA oli myöntänyt 197 
Paikka auki -rahoitusta työntekijän palkkaamiseen vuodelle 2020. Saimme 125 vastausta. 
Vastausprosentti 63 on hyvä. 
 
Kolmannes järjestöistä, joista saimme vastauksia, toimi Etelä-Suomessa. Eniten (38 %) 
saimme vastauksia järjestöistä, joissa työskenteli enintään viisi henkeä. Neljä kymmenestä 
vastaajasta toimi Paikka auki -työntekijän esimiehenä tai sekä esimiehenä että mentorina, 
ja kymmenesosa mentoreina tai muussa tehtävässä. 
 
Vastaajien mukaan heidän työntekijöistään nuoria oli 72 % ja osatyökykyisiä 43 %. Nuorten 
osatyökykyisten osuus palkatuista oli 15 %. Osatyökykyisten määrä oli toistaiseksi suurin 
tällä ohjelmakaudella ja kertoo, että ohjelman kohderyhmät tavoitetaan hyvin. Runsas 
puolet työsuhteista kesti vuoden, kolmannes oli pidempiä ja 16 % lyhyempiä. Lyhyempää 
työaikaa tekeviä oli aiempaa enemmän. Tällöin myönnetty rahoitus oli riittänyt vuotta 
pidempiin työsuhteisiin, mikä näkyi niiden määrän kasvuna. Valtaosassa (90 %) järjestöistä 
työskenteli yksi Paikka auki -työntekijä. 11 järjestöä oli työllistänyt kaksi Paikka auki -
työntekijää ja vain yksi järjestö kolme työntekijää. Vastaajien mukaan 13 prosenttiin 
työsuhteista oli liitetty oppisopimuskoulutus. 
 
Koronapandemiasta johtuviin poikkeusoloihin oli sopeuduttu ja etätöistä oli siirrytty entistä 
enemmän työskentelemään vähintään osittain työpaikalla. Enää kolmannes Paikka auki -
työntekijöistä työskenteli ainoastaan etänä. Työnantajat arvioivat työn sujuneen 
poikkeusoloissa hyvin lähes neljällä työntekijällä viidestä, vaikka työtehtävät olivat 
muuttuneet melkein kolmella neljästä. 
 
Työnantajien hyvät kokemukset ovat säilyneet ennallaan: 89 % työnantajista oli tyytyväisiä 
Paikka auki -työntekijöiden työhön ja 96 % koki, että työntekijän työllä oli merkitystä heidän 
järjestölleen. Neljä työnantajaa viidestä suosittelisi Paikka auki -työntekijää vastaaviin tai 
vaativampiin tehtäviin toiselle työnantajalle.  
 
Jos Paikka auki -työsuhteissa oli ollut haasteita, useimmiten ne liittyivät rekrytointiin, 
työnkuvaan, perehdytykseen tai ohjaukseen. Vähäisimpinä haasteina kerrottiin esimerkiksi 
työntekijän kuormittava elämäntilanne, hänen kokemattomuutensa tai asenteensa. 
 
Työnantajat olivat tukeneet jatkopolkuja monin tavoin ja sitoutuneesti. Vastaajien mukaan 
66 % vuoden 2020 rahoituksella työskennelleistä Paikka auki -työntekijöistä oli löytänyt 
jatkopolun töiden tai opintojen parista. 46 % oli töissä ja 20 % opiskelemassa. Sen lisäksi 
yhteensä 14 % työntekijöistä haki töitä tai opiskelemaan.  
 
85 % vastaajista tunsi Paikka auki -ohjelman koordinaatiotiimin toimintaa. Yhteistyötä 
kanssamme pidettiin hyödyllisenä ja toimintaamme laadukkaana. Vastauksista kävi 
jälleen ilmi, että hyvin toimivan ohjelman toivotaan jatkuvan. 
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Kyselyn toteutus 

Kysely lähetettiin 12.1.2022 sote-järjestöihin, joihin STEA oli myöntänyt 197 Paikka auki -
rahoitusta työntekijän palkkaamiseen vuodelle 2020. Saimme 125 vastausta 28.1. 
mennessä. Vastausprosentti 63 on hyvä. Se on hieman korkeampi kuin edellisessä, vuoden 
2019 rahoituksella toteutettuja työsuhteita koskeneessa, työnantajien jatkokyselyssä (57 
%) ja matalampi kuin ensimmäisessä, vuoden 2018 rahoituksen saaneiden työnantajien 
kyselyssä (78 %).  
 
Huomattavaa on, että työnantajakyselyssä kaikki vastaajat eivät vastanneet kaikkiin 
kysymyksiin tai kertoneet kaikista työntekijöistään jokaisessa vastauksessa, ja siksi n-
luvut vaihtelevat eri kysymysten vastausten kohdalla. Lisäksi virhemahdollisuuksia 
vastauksissa tuo se, että vastaaja on voinut epähuomiossa vastata kysymykseen myös 
toisen vuoden rahoituksella palkattua Paikka auki -työntekijää koskien. 

Vastaajien taustatiedot 

Kysely lähetettiin vuonna 2020 Paikka auki -avustusta saaneille työnantajajärjestöille, 
joihin tällä rahoituksella oli palkattu yksi tai useampi Paikka auki -työntekijä. Kyselyyn 
vastaaja vastasi näiden Paikka auki -työntekijöiden tietoja koskien ja koosti vastaukset 
tarvittaessa heiltä, jotka tunsivat Paikka auki -työntekijän tilanteen parhaiten. Kysely ei 
koskenut jatkorahoitusta vuodelle 2020 saaneita, kuten heitä, joilla jatkoi Paikka auki -
työntekijä oppisopimuskoulutuksen takia. 
 
Vastaajien edustamien järjestöjen pääasiallinen toiminta-alue oli useimmiten Etelä-Suomi. 
Noin viidesosa järjestöistä toimi valtakunnallisesti tai Länsi-Suomessa ja 13–15 % 
järjestöistä toimi joko Itä- tai Pohjois-Suomessa. Etelä-Suomen järjestöjen rahoitukset ovat 
pysyneet samanlaisena, mutta muuten rahoituksien jakautuminen on muuttunut 
edellisestä vuodesta. Länsi-Suomessa tai valtakunnallisesti toimivien järjestöjen 
rahoituksien osuudet ovat hieman laskeneet ja Itä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa 
toimivien järjestöjen rahoituksen osuudet ovat nousseet. Vähiten edustettuja järjestöjä oli 
Keski-Suomessa; niitä oli edelleen vain kolme. (Kuva 1.) 
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Kuva 1. Työnantajajärjestöjen pääasialliset toiminta-alueet. N=122 (2020 rahoitus) ja 81 
(2019 rahoitus). 
 
Suurin osa (38 %) rahoitusta saaneista vastaajien järjestöistä oli pieniä, enintään viiden 
hengen työyhteisöjä. Heidän osuutensa on hieman kasvanut edellisestä vuodesta. Muiden 
rahoitusta saaneiden järjestöjen osuudet ovat hieman pienentyneet vuodesta 2019, paitsi 
yli 50 henkeä työllistävien järjestöjen osuus rahoituksen saajista on pysynyt samana (10 
%). (Kuva 2.) 
 

 

 
Kuva 2. Työnantajajärjestöjen koko esitettynä rahoitusvuoden alun työntekijämäärien 
prosenttiosuuksina. N=125 (2020) ja 81 (2019). 
 
Edellisen vuoden tapaan useimmat (41 %) kyselyn vastaajista toimivat sekä rahoituksella 
palkattujen Paikka auki -työntekijöiden esihenkilöinä että mentoreina. Lähes yhtä moni 
vastaaja oli työntekijän esihenkilö. Vastaajista 8 % oli työntekijöiden mentoreita ja 12 %:lla 
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suhde työntekijään oli jokin muu. (Kuva 3.)  
 

 

 
Kuva 3. Vastaajan asema suhteessa rahoituksella palkattuun Paikka auki -työntekijään. 
N=123 (2020) ja 81 (2019). 

Koronapandemian vaikutukset työskentelyyn  

Kartoitimme jälleen, miten koronapandemian aiheuttamat poikkeusolot vaikuttivat 
työskentelyyn. Sama kysymys esitettiin myös vuosien 2020 ja 2021 työntekijäkyselyissä 
sekä viime vuoden työnantajakyselyssä. Kaikki kyselyyn vastanneet kertoivat ja kuvailivat 
avovastauksissaan poikkeusolojen vaikutuksia työskentelypaikkaan, työmäärään, 
työtehtävien laatuun ja työn sujumiseen. Näitä vastauksia käsitellään alla tarkemmin.  
 
Useimmat vastaajista (n=91) kertoivat, missä sekä Paikka auki -työntekijä että työyhteisö 
työskenteli pandemian aikana. Pelkästään etätöissä oli enää 35 % vastaajista, kun vuosi 
aikaisemmin 63 % vastaajista kertoi työskentelevänsä etänä. Nyt yli puolet työn tekemisen 
paikasta kertoneista työskenteli hybridinä osittain työpaikalla ja osittain etänä. Vuosi 
aiemmin vajaa kolmasosa toimi näin. Lähityöskentely oli kaksinkertaistunut edelliseen 
vuoteen verrattuna. Nyt siitä kertoi 12 %. (Kuva 4.) Vaikuttaa siltä, että pitkittyneisiin 
poikkeusoloihin oli sopeuduttu ja hybridityöskentelystä osittain työpaikalla ja osittain etänä 
oli tullut vallitseva tapa. 
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Kuva 4. Missä Paikka auki -työntekijät työskentelivät poikkeusoloissa (n=91). 
 
Työn määrästä kertoi vain kaksi vastaajaa ja kumpikin heistä kertoi työmääränsä 
kasvaneen. Kaksi Paikka auki -työntekijää oli jouduttu lomauttamaan. Sen lisäksi 
muutamassa muussa työyhteisössä oli ollut lomautuksia, jotka eivät kuitenkaan koskeneet 
Paikka auki -työntekijää. 23 vastaajaa (18 %) kertoi, että Paikka auki -työntekijän 
rekrytointia tai työn aloittamista oli lykätty pandemiasta johtuvien poikkeusolojen takia. 
Lykkäyksen pituus vaihteli kahdesta viikosta kuuteen kuukauteen. Monesti keväälle 2020 
suunniteltu työn aloitus oli toteutunut vasta syksyllä 2020. 
 
Työtehtävistä ja työn sujumisesta kertoi hieman yli puolet vastaajista (n=66). Heidän 
mukaansa, aiempaa useammalla Paikka auki -työntekijällä (73 %) työtehtävät olivat 
muuttuneet poikkeusolojen aikana. Työ oli kuitenkin sujunut lähes yhtä hyvin kuin edellisen 
työnantajien kyselyn aikaan. Vain 23 % kertoi lähinnä koetuista haasteista. (Kuva 5.)  
 

 

 
Kuva 5. Työtehtävien sisältö (vas. kaavio n=33, 2019 rahoitus ja n=66, 2020 rahoitus) ja 
työn sujuminen (oik. kaavio, n=35, 2019 rahoitus ja n=66, 2020 rahoitus) poikkeusoloissa. 
Kyselyvastausten perusteella vaikuttaa, että vallitsevissa poikkeusoloissa oli opittu ja 
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sopeuduttu toimimaan joustavasti. Järjestön joidenkin kasvotusten tapahtuvien 
toimintojen estyttyä, oli toimintaa kehitetty etänä toteuttavaksi. Toisaalta lähitapaamisista 
vapautunutta aikaa oli hyödynnetty niiden tehtävien tekemiseen, joihin normiarjessa ei 
tahtonut löytyä aikaa. Hiljentynyt toiminta oli antanut lisää aikaa perehdytykseen. Kaksi 
vastaajaa kertoi myös, että heidän Paikka auki -työntekijänsä olivat voineet käyttää 
työaikaa jatkopolkujen valmisteluun. Työyhteisön tiivis yhteydenpito etätyön aikana, hyvä 
henki ja työntekijän työn riittävä seuranta olivat osaltaan edistäneet työn sujumista ja 
poikkeusoloissa jaksamista. Työnantajat arvostivat Paikka auki -työntekijöiden 
ennakkoluulotonta tarttumista muuttuneisiin työtehtäviin sekä heidän digitaitojaan. 
 

”Korona ei onneksi vaikuttanut nuoren palkkaamiseen tai työn aloittamiseen. 
Poikkeuksellista oli, että ensimmäisen kuukauden ajan kohtaamispaikka oli suljettu ja 
teimme töitä keskenään sekä jonkin verran saimme pidettyä pihatreffejä meidän 
kävijöiden kanssa. Tämä kuukausi kuitenkin mahdollisti sen, että perehdytykseen oli 
hyvin aikaa ja yhdessä päästiin suunnittelemaan toimintaa.”  
 
”Työntekijä aloitti suunnitellusti, vaikka koronasulku tuli melkein heti. Nuori diginatiivi 
omaksui nopeasti uuden tavan toimia. Lähes kaikki perehdytys tapahtui etänä ja 
paikka auki -työntekijämme opasti muita työntekijöitä mm. Teamsin käytössä sekä 
toimi itsenäisesti toimiston hoitajana. Työnteko sujui loistavasti, mutta meidän Paikka 
auki -työntekijämme olikin timantti, joihin harvoin törmää.” 
 
”PA-työntekijän työtehtäviin kuuluu tapahtumien järjestäminen, mutta niistä suuri osa 
on peruuntunut. Tekemisestä ei kuitenkaan ole ollut puutetta, varsinkin kun PA-
työntekijältä on löytynyt osaamista tarttua muihinkin tehtäviin. Toimintoja on osin 
muutettu etäversioiksi ja kehitetty uusia toimintoja tilalle. ” – – ” Kokonaisuutena 
kuitenkin korona-aika on kuitenkin mennyt työyhteisönä hyvin, tekemisen meininki ja 
työyhteisön henki on ollut erittäin hyvä, mitä on tietoisesti pyritty rakentamaan. Uusia 
kuvioita on kehitetty ja rahoituksia on saatu, kunpa vain niitä pääsisi täysipainoisesti 
viemään eteenpäin.” 
 

Jos haasteita oli ollut, niiden katsottiin usein liittyneen etätyöhön, etenkin jos Paikka auki -
työntekijä oli jouduttu perehdyttämään etänä. Joidenkin Paikka auki -työntekijöiden oli ollut 
vaikeaa työskennellä itsenäisesti. Jos työsuhteeseen oli liitetty oppisopimuskoulutus, 
riittävä ohjaus ja harjoittelutehtävien toteuttaminen etänä oli ollut hankalaa. Vallitsevat 
poikkeusolot, toistuvat muutokset toimintatavoissa ja suunnitelmissa sekä toiminnan 
sopeuttaminen olivat tuoneet kuormitusta työyhteisöille. Työnantajat olivat pyrkineet 
osaltaan helpottamaan työntekijöidensä haasteita niillä keinoilla, jotka heille vallitsevissa 
oloissa oli mahdollisia. 
 

”Koen, että koronan aiheuttama toimintakeskuksen sulku oli Paikka auki -työsuhteen 
alussa huono juttu etenkin aloitetun oppisopimuksen kannalta. Työntekijä ei etätöiden 
ja koronan aiheuttaman epävarmuuden vuoksi saanut sellaista tukea mikä olisi 
hänelle jälkikäteen ajateltuna pitänyt pystyä antamaan. Lisäksi 
oppisopimuskoulutusta järjestettiin etänä ja tämä ei ollut hyvä vaihtoehto 
työntekijälle.” 
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”Työskentely sisälsi paljon työtä koneella ja onnistui kotona, mutta kyseinen työntekijä 
olisi hyötynyt enemmän työyhteisöön kiinteästi kuulumisesta, työpaikalle tulon 
tuomasta rytmistä ja ihmisten kohtaamisen harjoittelusta. Tästä keskusteltiin 
yhdessä, ja aina paremman tilanteen myötä näitä harjoittelun paikkoja järjestettiin.” 
 
”Henkilöstön etätyö jatkui suositusten mukaisesti ja toimiston arki muuttui 
pääasiassa virtuaaliseksi (kokoukset, tapaamiset, tapahtumat). Koronatilanteesta 
johtuen toimintaa jouduttiin sopeuttamaan useamman kerran ja kehittämään täysin 
uudenlaisia toimintamuotoja ja tapoja kohdata kohderyhmää. Poikkeuksellinen 
tilanne haastoi ja kuormitti koko henkilökuntaa. Paikka auki työntekijän työnkuvaan 
vaikutti se, että tapahtumia ei voitu järjestää suunnitellusti ja kasvokkain kohtaamiset 
olivat minimissä. Osatyökykyiselle työntekijälle poikkeusolot olivat erityisen 
kuormittavia ja tämän vuoksi työnkuvaa ja työaikaa sopeutettiin useamman kerran 
työsuhteen aikana.” 

Paikka auki -työsuhteet  

Vuoden 2020 Paikka auki -avustuksella palkattujen työntekijöiden määrä 
 
Järjestötyönantajia pyydettiin kertomaan, kuinka monta Paikka auki -työntekijää he olivat 
palkanneet vuoden 2020 Paikka auki -rahoituksella. Valtaosassa järjestöjä (90 %) 
työskenteli vain yksi Paikka auki -työntekijä. 11 vastaajaa kertoi, että he olivat työllistäneet 
kaksi työntekijää. Vain yksi järjestö kertoi kolmesta työntekijästä. Vuonna 2020 sosiaali- ja 
terveysministeriö myönsi uusia Paikka auki -avustuksia enintään yhteen 
henkilötyövuoteen. Tämä selittää pääosin sitä, miksi yhden Paikka auki -työntekijän 
palkanneiden järjestöjen määrä on suurempi kuin edellisenä vuonna. (Kuva 6.) 
 

 

 
Kuva 6. Vastaajien järjestöissä työskennelleiden Paikka auki -työntekijöiden lukumäärät. 
Vastaajien n=82 (vuoden 2019 rahoitus) ja 125 (vuoden 2020 rahoitus). 
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Saadut 125 vastausta kertovat kaikkiaan 138 Paikka auki -työsuhteesta (kuva 6). Niissä 
järjestöissä, joissa oli työskennellyt useampi Paikka auki -työntekijä, oli ollut eri pituisia 
peräkkäisiä työsuhteita. Vain yhdessä järjestössä oli palkattu työntekijän lisäksi mentori. 
 

Paikka auki -työntekijän asema työsuhteen alussa 
 
Työnantajat kertoivat, että työsuhteen alussa olevista Paikka auki -työntekijöistä 72 % oli 
nuoria, vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia. 15 % nuorista oli myös osatyökykyisiä. 28 
% Paikka auki -työntekijöistä oli 30-vuotiaita tai sitä vanhempia osatyökykyisiä. Vuoden 
2020 rahoituksella palkatuista Paikka auki -työntekijöistä oli osatyökykyisiä jo yhteensä 43 
%. Edellisiin rahoitusvuosiin verrattuna vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien nuorten 
osuus on pienentynyt. Vastaavasti osatyökykyisten, etenkin yli 30-vuotiaiden 
osatyökykyisten osuus on kasvanut. (Kuva 7.) Paikka auki -ohjelman toisella kaudella 
uudeksi kohderyhmäksi nuorten lisäksi tulivat osatyökykyiset. Tässä kerrotut tulokset 
vahvistavat, että ohjelma tavoittaa hyvin kohderyhmänsä. 
 

 

 
Kuva 7. Paikka auki -työntekijän työmarkkina-asema ennen Paikka auki -työsuhteen alkua. 
Työnantajien vastaukset kertovat 164 (v. 2018), 106 (v. 2019) ja 131 (v. 2020) työntekijän 
tilanteesta. 
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2020 rahoituksella palkatut (n=131) 2019 rahoituksella palkatut (n=106)

2018 rahoituksella palkatut (n=164)

* 72–77 %

37–43 %

*
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Työsuhteeseen liitetyt oppisopimuskoulutukset 
 

Vastaajat (n=125) kertoivat, että vuoden 2020 rahoituksella aloitettuihin työsuhteisiin oli 
liitetty yhteensä 16 oppisopimuskoulutusta. 87 %:lla vastaajista ei ollut 
oppisopimuskoulutuksessa olevaa Paikka auki -työntekijää. Oppisopimuskoulutusten 
osuus on samankaltainen kuin vuoden 2018 rahoituksella muodostetuissa työsuhteissa ja 
hieman suurempi kuin vuoden 2019 rahoituksen työsuhteissa.  
 
Niiltä työnantajilta, joilla oli oppisopimuskoulutuksessa oleva Paikka auki -työntekijä, 
kysyttiin koulutuksien etenemisestä ja niissä mahdollisesti tapahtuneista muutoksista 
sekä heidän kokemuksistaan. 65 % kertoi oppisopimuskoulutuksen etenevän 
suunnitelmien mukaan, joskin pandemiasta johtuvat poikkeusolot olivat tuoneet 
muutoksia harjoitustehtävien järjestämiseen.  
 
Työnantajien mielestä yhteistyö oppilaitosten kanssa oli sujunut hyvin. He näkivät 
oppisopimuskoulutuksen hyödyttävän niin työntekijää kuin työyhteisöä. Noin 40 %:ssa 
oppisopimuskoulutuksia oli koettu muutoksia, kuten viivästymisiä tutkinnon 
suorittamisessa. Myös suoritettavan tutkinnon osia oli vaihdettu. Kaksi koulutusta oli 
keskeytetty koulutuksen kuormitettua liikaa työntekijää. Työyhteisön tuki 
oppisopimuskoulutuksessa olevalle oli osoittautunut tärkeäksi.  
 

”Näin käytännössä, miten tärkeää tuki on silloin kun henkilöllä on haasteita arjessa. - 
- Opiskelu ilman työyhteisön apua ja tukea olisi ollut mahdoton tehtävä. Työntekijä ei 
olisi uskaltanut edes lähteä oppisopimukseen ilman vahvaa työyhteisön kannustusta, 
tukea, apua.” 
 
”Olemme saaneet olla kouluttamassa uutta alan ammattilaista tärkeään sote-alan 
työhön. Olemme matkan varrella oppineet paljon toisiltamme ja 
oppisopimusopintoihin liittyen on pysähdytty yhdessä monien tärkeiden asioiden 
äärelle ja myös kehitetty toimintaa.” 

 
Kaiken kaikkiaan oppisopimuskoulutusta pidettiin hyvänä ja oltiin tyytyväisiä myös siihen, 
että se mahdollisti vuotta pidemmän työsuhteen.  
 

”Olemme kokeneet hyväksi oppisopimuskoulutuksen liittämisen työsuhteeseen. Se 
tuo lisää mahdollisuuksia työntekijälle, ja koulutus tuo lisäarvoa työsuhteeseen. Myös 
työsuhteen kesto voi näin ollen olla pidempi, mikä hyödyttää molempia osapuolia.” 
 
”Yhteistyö oppilaitoksen kanssa sujuvaa, vaikka korona hankaloitti myös 
opiskeluasioita. Hieno mahdollisuus yhdistykselle päästä mukaan kouluttamaan alan 
uusia ammattilaisia ja oppia itsekin sivussa monia asioita.” 
 
”Systeemi on hyvä. Antaa pitkäjänteisemmän ja mielekkään tavan kerryttää 
osaamista niin opintojen kuin töiden kautta.” 
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Paikka auki -työsuhteiden pituus 
 
Vastaajia pyydettiin kertomaan vuoden 2020 rahoituksella muodostettujen Paikka auki -
työsuhteiden pituudesta, työsuhteiden mahdollisesta ennenaikaisesta päättymisestä sekä 
päättymiseen johtaneista syistä. Vastausten perusteella hieman yli puolet työsuhteista oli 
noin vuoden mittaisia. Yli vuoden mittaisia työsuhteita oli kolmannes työsuhteista, mikä on 
aiempaa enemmän. Alle vuoden kestäneitä työsuhteita oli edellistä rahoitusvuotta 
vähemmän – nyt niiden osuus ilmoitetuista oli 16 %. (Kuva 8.)  
 

 

 
Kuva 8. Vastaajien ilmoittamat Paikka auki -rahoituksella palkattujen työntekijöiden 
työsuhteiden pituudet. Vastaajien n=128 (2018 rahoitus), 81 (2019 rahoitus) ja 122 (2020 
rahoitus). 
 
Vuoden 2020 rahoituksella 41 työsuhdetta kesti yli vuoden. Useimmiten syynä oli 
lyhennetyn työajan tekeminen (49 %), jolloin rahoitus riitti pidempään työsuhteeseen. 
Lyhennettyä työaikaa tekevien osuus on kasvanut edellisestä rahoitusvuodesta. Myöskään 
vuoden 2020 avustushakemuksessa ei voinut hakea rahoitusta täyteen (100 %) työaikaan, 
jos aikoi palkata osatyökykyisen työntekijän. Kolmannes vastaajista kertoi työsuhteen 
pidentyneen, koska siihen oli liitetty oppisopimuskoulutus. 18 %:lla vastaajista oli säästynyt 
rahaa kustannusten pienennyttyä ja siksi rahoitus riitti kauemmin. 
 
21 työsuhdetta kesti alle vuoden. Ennen sovittua tai suunniteltua ajankohtaa päättyneet 
työsuhteet oli useimmiten päätetty yhteisymmärryksessä. Vain yksi työsuhde oli purettu 
työnantajan toimesta. Useimmat työsuhteet päätettiin, koska työntekijä oli löytänyt 
työpaikan muualta tai saanut opiskelupaikan. Työsuhteita päätettiin myös työntekijän 
henkilökohtaisten syiden tai terveydentilan heikkenemisen takia. Yksi työsuhde päättyi, 
koska työntekijä työllistettiin toisella rahoituksella työnantajajärjestöön.  
 
  

15%

19%

65%

23%

24%

53%

16%

32%

52%

alle 12 kk

yli 12 kk

12 kk

Paikka auki -työsuhteiden pituus

2020 rahoitus (n=122) 2019 rahoitus (n=81) 2018 rahoitus (n=128)
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Jos työsuhde päättyy ennenaikaisesti, on työnantajien mahdollista solmia uusi työsuhde 
jäljellä olevalla Paikka auki -rahoituksella. Nytkin tätä mahdollisuutta oli hyödynnetty 
useammassa tapauksessa, ja vuotta lyhyemmistä työsuhteista 41 % selittyikin näillä 
uusilla työsuhteilla. 
  

Paikka auki -työntekijöiden työaika 
 
Vuoden 2020 rahoituksella palkatuista Paikka auki -työntekijöistä 59 % työskenteli 
järjestöissä kokopäiväisesti ja 39 % työskenteli osa-aikaisesti (kuva 9). Täyttä työaikaa 
tekevien osuus on edelleen pienentynyt aiemmilla rahoituksilla työskennelleisiin (69–78 %) 
verrattuna. Osa-aikatyötä tekevien osuus on kasvanut selkeästi. Se oli nyt 
puolitoistakertainen edelliseen rahoitusvuoteen verrattuna.  
 

 

 
Kuva 9. Paikka auki -työntekijöiden työaika (n=135). 
 
Paikka auki -työsuhteissa on mahdollista räätälöidä työaikaa työntekijän voinnin ja 
tilanteen mukaan, ja sitä mahdollisuutta oli hyödynnetty. Runsaalla puolella osa-aikaisesti 
työskentelevistä työaika oli 75–80 % kokotyöajasta ja neljällä kymmenestä se oli 50–60 %. 
Vajaalla kymmenesosalla työaika oli alle 50 % kokotyöajasta. Työajan pituuden muutoksia 
työsuhteen aikana oli ollut kolmella työntekijällä. Heistä kahdella oli työaikaa lisätty 80 
prosentista täyteen työaikaan. Yhden työntekijän työaikaa laskettiin 80 prosenttiin 
kuukaudeksi hänen omasta pyynnöstään.  
  

2%

39%

59%

muutos työajassa

osa-aikainen työ

kokoaikainen työ

Paikka auki -työntekijöiden työaika
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Työnantajien kokemukset Paikka auki -työsuhteista 

Paikka auki -työnantajilta kysyttiin heidän tyytyväisyydestään Paikka auki -työntekijöiden 
työhön ja tehdyn työn merkityksestä heidän edustamalleen järjestölle. Pyysimme myös 
kertomaan työsuhteisiin liittyneistä haasteista.  
 
Työnantajien tyytyväisyys Paikka auki -työntekijöiden työhön 
 

Työnantajien kokemukset Paikka auki -työntekijöistä ovat olleet pääsääntöisesti hyvin 
myönteisiä tällä vuonna 2018 alkaneella ohjelmakaudella. Tämänkin kyselyn vastaajista 
89 % oli vähintään melko tyytyväisiä Paikka auki -työntekijänsä työskentelyyn ja 66 % 
vastaajista oli erittäin tyytyväisiä. Tulokset vuodelta 2020 ovat nyt samansuuntaiset, joskin 
hieman vielä myönteisemmät kuin vuoden 2018 rahoitusta koskevat tutkimustulokset. 
(Kuva 10.) 
 

 

 
Kuva 10. Järjestötyönantajien tyytyväisyys vuosien 2018–2020 rahoituksilla 
työskennelleiden Paikka auki -työntekijöiden työhön. Vastauksissa on arvioitu 185 (2018 
rahoitus),109 (2019 rahoitus) ja 137 (2020 rahoitus) Paikka auki -työntekijän työskentelyä. 
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31%

56%

1%
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En osaa arvioida

erittäin tyytymätön

Melko tyytymätön

En tyytyväinen, mutten tyytymätönkään

Melko tyytyväinen

Erittäin tyytyväinen

Järjestötyönantajien tyytyväisyys Paikka auki -
työntekijöiden työskentelyyn

2020 rahoituksella palkatut (n=137) 2019 rahoituksella palkatut (n=109)
2018 rahoituksella palkatut (n=185)

*

* 87–89 %
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Vastauksissa otettiin kantaa 137 Paikka auki -työsuhteeseen. Vastaajat olivat vain neljään 
työsuhteeseen melko tyytymättömiä ja yhteen työsuhteeseen hyvin tyytymättömiä. 
Tyytymättömyyden syinä kerrottiin työntekijän soveltumattomuus työtehtävään, runsas 
ohjauksen ja tuen tarve sekä motivaation tai työelämätaitojen puute.   
 
Tyytyväisyyden syiksi kerrottiin työntekijän oma innostus ja aktiivisuus, oma-aloitteisuus, 
tunnollisuus, luotettavuus, hyvä sopeutuminen työyhteisöön sekä kyky tulla toimeen 
erilaisten ihmisten kanssa. Työntekijän työyhteisöön tuomia taitoja arvostettiin. 
 

”Työntekijä oli aarre. Oma-aloitteinen, fiksu, joustava, nopeasti oppiva ja ennen 
kaikkea jokaisen ihmisen huomaava herttainen moniosaaja.” 
 
”Työntekijä oli kouluttamaton, syrjäytynyt, jolla tietotekniset taidot huikeat. 
Tunnollinen, rehellinen ja toi työyhteisöön sellaista osaamista mikä puuttui.” 

 
”Paikka auki -työntekijä on motivoitunut, oppimishaluinen ja -kykyinen. Hänellä on 
erinomaiset yhteistyötaidot sekä poikkeuksellisen positiivinen asenne. Hänellä on 
taito, kyky ja rohkeus ilmaista omat mahdolliset haasteet, tavoitteet ja tarpeet.” 

 

Paikka auki -työntekijöiden tekemän työn merkitys järjestöjen toiminnalle 
 
Lähes kaikki vastaajat vastasivat myönteisesti, kun heiltä kysyttiin, onko Paikka auki -
työntekijöiden tekemällä työllä merkitystä heidän järjestönsä toiminnalle. 81 % vastaajista 
koki, että työllä oli ehdottomasti merkitystä ja jossain määrin merkitystä koki olleen 15 % 
vastaajista. Vain kolmen vastaajan mielestä tehdyllä työllä oli ollut hyvin vähän merkitystä 
ja yksi vastaaja kertoi, että merkitystä ei ollut lainkaan. Nämä erinomaiset tulokset ovat 
toistuneet samanlaisina koko ohjelmakauden ajan vuodesta 2018 alkaen. (Kuva 11.) 
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Kuva 11. Paikka auki -työn merkitys työnantajajärjestön toiminnan kannalta. Vastauksissa 
on arvioitu 173 (2018 rahoitus),102 (2019 rahoitus) ja 134 (2020 rahoitus) Paikka auki -
työntekijän työskentelyä. 
 
Avoimissa vastauksissa perusteltiin tehdyn työn arvokkuutta niin järjestön työn, 
työyhteisön kuin järjestön kohderyhmän saamalla hyödyllä. Niissä kerrottiin, kuinka Paikka 
auki -työntekijän ammattitaito ja työ olivat tärkeitä lisäresursseja järjestön toiminnalle. 
Etenkin viestinnällinen osaaminen ja digitaidot mainittiin vastauksissa usein. Paikka auki -
työntekijän työpanos yleishyödyllisissä tehtävissä vapautti toisten järjestötyöntekijöiden 
resursseja asiantuntijatehtäviin. 
 

”Hän loi meille uuden visuaalisen ilmeen, kehitti tiedotusta, uudisti verkkosivujen 
ilmeen ja huolehti siitä, että kaikki materiaalimme on saavutettavuusdirektiivin 
vaatimusten mukaista. Hänen avullaan tiedotuksemme uudistui ja virkistyi. ” 

 
”Paikka auki -työntekijä on ollut tasavertainen työyhteisömme jäsen. Hän mahdollisti 
muun henkilökunnan keskittymisen asiantuntijatyöhön, koska hän pystyi 
huolehtimaan juoksevista asioista. Henkilön osaamisen ansiosta hanketyössä 
pystyttiin toteuttamaan asioita, joiden toteuttaminen muutoin olisi ollut 
monimutkaisempaa. Osaamisen hyödyntäminen merkitsi paljon myös Paikka auki -
työntekijälle.” 
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”Työntekijä toi koronan keskelle sellaista osaamista työyhteisöömme, jota ei ollut. 
Hän omalla tietoteknisellä osaamisellaan ja rauhallisuudellaan perehdytti muita 
työyhteisön jäseniä muun muassa nettisovelluksiin. Hän myös herätti työntekijät 
pohtimaan omaa arvomaailmaa ja millainen on työpaikkamme arvomaailma.” 
 
”Edellä mainitut erittäin hyvät ICT-taidot eli nopea siirtyminen teamsiin ei tuottanut 
ongelmia, lisäksi antoi työntekijöille yksilöllistä opetusta teamsin käytöstä. Tietokone- 
sähköposti- ja nettiongelmissa auttoi henkilökuntaa useasti ammattitaidolla. 
Kirjallisesti lahjakas, joten pöytäkirjat ja muistiot saivat kehuja esimieheltä ja 
hallituksen jäseniltä.” 

 
Paikka auki -työntekijöiden kerrottiin lisänneen työyhteisöjen monimuotoisuutta ja tuoneen 
niihin ideoita sekä virkistäviä tuulahduksia. Joissain työyhteisöissä sillä oli vaikutusta 
tapakulttuuriin. Olipa sen seurauksena kehitetty toimintaakin uusiksi. Työyhteisöt olivat 
saaneet kokemusta osatyökykyisen työntekijän palkkaamisesta, jolloin seuraavan 
osatyökykyisen rekrytoimisen kynnys voi madaltua. 
 

”Oli ilo todeta, että hänellä oli paljon osaamista, joka täydensi työyhteisömme 
osaamista. Loimme sopivan mentorointimallin, jota voidaan soveltaa myös muiden 
työntekijöiden kanssa. Laajensi näkökulmaamme työntekijän taustan huomioon 
ottamisesta ja tuen tarpeesta. Hän on edelleen mukana vapaaehtoistoimijana ja tekee 
pienimuotoisia töitä tuntityönä meille opiskelujen ohella. Sujahti mukavasti 
työyhteisöömme ja koki sen voimauttavaksi, että oli tasavertainen muiden kanssa.” 
 
”Todella suuri merkitys. Saatiin työyhteisöön työntekijä, jonka luovuutta ja ideoita 
päästiin hyödyntämään koko yhteisön työssä ja kehittämisessä. Saatiin uusi 
hankerahoitus, jossa työntekijä pääsi jatkamaan työtä ja osaamistaan. Yhdistykset 
saivat myös kaipaamaansa tukea.” 
 
”Kokemukset Paikka auki -työntekijöistä on hyviä. Meillä on ollut Paikka auki -
työntekijöitä jo useamman vuoden ajan. Olemme saaneet rohkeutta ja uskallusta 
hypätä tuntemattomaan ja sen myötä olemme saaneet innovatiivisen työntekijän. 
Työntekijä pystyi kokeilemaan uusia asioita tai jotain jo aiemmin kokeiltua uudelleen, 
jos nyt olisikin ollut niihin sopiva aika. Näin olemme päässeet rakentamaan 
järjestön/toiminnan toimintaedellytyksiä ja löytäneet uusia mahdollisuuksia. 
Työyhteisöön työntekijä on tuonut oman itsensä. Hän on ollut yksi meistä. Toiminnalle 
tärkein sisältö tulee aina ihmisistä. Sillä ei ole väliä onko osatyökykyinen, nuori vai 
pystyykö työskentelemään kokoaikaisesti. Työntekijä on tuonut työyhteisöön 
luovuutta, intoa ja vuorovaikutusta sekä omaa osaamistaan. Sen myötä 
toimintakulttuurimme on muotoutunut uudelleen – rikastuttanut meitä.” 
 
”Paikka auki nuori toi merkittävän lisän viestintätiimiimme, erityisesti some-
osaamisellaan ja uusilla raikkailla ideoillaan. Kehitystä some-viestinnän osalta on 
tapahtunut paljon. Nuori löysi paikkansa työyhteisömme jäsenenä vaivattomasti, ja 
omalla persoonallaan raikasti ja ilostutti koko porukkaa.” 
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Paikka auki -työntekijöiden kerrottiin lisänneen työnantajajärjestöjensä ymmärrystä 
kohderyhmistään. Esimerkiksi nuoret työntekijät tunsivat parhaat kanavat nuorten 
tavoittamiseen ja osasivat sanoittaa viestin niin, että saavutettavuus kasvoi. Useampi 
vastaaja sanoitti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevan palkkaamista arvovalintana, 
tapana toteuttaa järjestönsä arvopohjaista toimintaa. 
 

”Paikka auki -avustuksella palkattava nuori edustaa yhdistyksen arvovalintaa olla 
erityistä tukea tarvitsevien nuorten asialla. Nuori on antanut äänensä, mielipiteensä ja 
ollut vertaisnuorena asukkaiden tukena asioinnissa, asukastoiminnassa ja 
sosiaalisessa kanssakäymisessä. Hän vaikutti viestintään oleellisesti ja toi siihen sitä 
näkökulmaa, mitä emme ammattilaisina osanneet. Lisäksi hän oli työyhteisössä 
tärkeä palanen, joka valotti erityisnuoren asemaa työssä ja joka myös itse hyötyi 
meidän ”aikuisten tätien seurasta” J.” 
 
”Monimuotoisen ja tukea antavan työyhteisön toiminta on arvojemme mukaista. Nuori 
itsessään tuo uusia ajatuksia ja näkökulmia yhteiseen toimintaan ja 
vuorovaikutukseen. Hänellä oli myös taitoja esimerkiksi ICT alueelta, joita meillä 
muilla ei ole. Yhteinen oppiminen oli merkityksellistä.” 
 
”Uskoisin, että kokemusasiantuntijan työskentely on lisännyt järjestön tunnettavuutta 
siinä, että olemme toimijana edelläkävijä ja rohkea uuden asian kokeilija. Teemme 
uudistuksia harkiten, asiantuntijuudella ja ammattitaidolla. Työyhteisön joillekin 
toimijoille [– –]  kokemusasiantuntijan tapaaminen ja hänen kanssaan työskentely on 
vähentänyt ennakkoluuloja ja kasvattanut positiivista asennetta.” 
 
”Työntekijä antoi ison ja merkittävän panoksen omalla työllään työyhteisöömme. Hän 
kuvasi omaa elämäntilannettaan avoimesti ja auttoi meitä tiimiläisiä ja minua 
mentorina ja esimiehenä ymmärtämään ja hahmottamaan omaa maailmankuvaansa 
ja ajatteluaan. - - Työntekijä oli merkittävä osa vapaaehtoispalveluiden kehittämisessä 
ja koska hän oli innokas, pystyi osallistumaan laaja-alaisesti kaikkeen työhön. Saimme 
hienon ohjauskokemuksen ja toisaalta opimme paljon siitä maailmasta, joka vaikeasti 
työllistettävällä on taustallaan.” 

 
Vastauksissa kerrottiin, että Paikka auki -työntekijöiden työpanos oli tärkeä järjestöjen 
kohderyhmille. Samalla työntekijät saattoivat toimia myös kannustavana mallina järjestön 
kohderyhmälle siitä, että työllistyminen ja vakaammat jatkopolut ovat saavutettavissa. 
 

”Asiakaskuntamme on vaikeassa elämäntilanteessa olevia nuoria ja työikäisiä 
ihmisiä, joilla elämänhallinta ei ole aina paras mahdollinen. Pystyimme järjestämään 
Paikka auki -hankelaisen avulla hyvinvointitoimintaa asiakaskunnallemme ja nuoria 
asiakkaita kiinnostavaa toimintaa. Hankelainen toimi myös esimerkkinä, että 
haastavista tilanteista pääsee eteenpäin ja työllistyminen on mahdollista.” 
 
”Työntekijä, jolla on kehitysvamma ja muita tuen tarpeita on aina esimerkki muille 
siitä, että palkkatyö on mahdollista yksilöllisen tuen avulla.” 
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”Mahdollisti suuremman vahvuuden matalan kynnyksen toiminnassa, jolloin 
pystyimme pitämään laajemmat aukioloajat, kuin mitä ilman tätä olisimme pystyneet. 
Näin ollen pystyimme myös tavoittamaan ja tukemaan toiminnan kohderyhmä 
paremmin. Henkilö toi myös hyvää vertaisnäkemystä.” 

 
Parhaimmillaan Paikka auki -työ voi olla siis merkityksellistä niin työntekijän ja hänen 
tulevaisuutensa, työyhteisön ja esimiehen kuin myös asiakaskohderyhmän kannalta, kuten 
alla olevassa vastauksessa kuvataan: 
 

 ”Työntekijä teki usein reippaasti ja aikaansaavasti ylläpitotehtäviä. Hän toi matalan 
kynnyksen kohtaamispaikan yhteisöön omalla läsnäolollaan vertaistuellista 
toveruutta. Paikka auki -työntekijän elämä on tietyllä osa-alueella edistynyt työsuhteen 
aikana ja sen jälkeen, mikä työnantajataholle on kiitollisuuden aihe jo sinänsä.” 

 

Työnantajien kokemukset haasteista Paikka auki -työsuhteissa  
 
Järjestötyönantajilta kysyttiin, millaisia haasteita Paikka auki -työsuhteissa oli koettu 
esimerkiksi toimenkuvaan, rekrytointiin, työaikaan, ohjaukseen/mentorointiin tai 
työhyvinvointiin liittyen. Saimme 111 vastausta, ja 26 %:ssa niistä kerrottiin, että haasteita 
ei ollut ollut. Edellisessä työnantajakyselyssä näin vastasi 31 %. 
 
Kattava perehdytys, työtehtävien räätälöinti, ohjaus ja mentorointi sekä työn vaativuuden 
kasvattaminen lisääntyvän kokemuksen myötä kerrottiin vaikuttaviksi syiksi siihen, miksi 
työ oli sujunut hyvin. 
 

”Työsuhteeseen ei ole liittynyt mitään suurempia haasteita. Toimenkuvaa muokattiin 
vuoden aikana sen mukaan, kun työntekijä kehittyi työssään ja osoitti kykyä ja halua 
oppia uusia asioita. Hänen kehityksensä vuoden aikana oli huomattavaa ja hän pystyy 
vuoden työjakson jälkeen hakemaan töitä hyvin erilaisilta aloilta.” 
 
”Asiat ovat hoituneet normaalisti. Työterveyshuollon palveluja on käytetty ja 
työntekijöille oli ostettu ulkopuolinen yksilötyönohjaus/mentorointi. Työyhteisömme 
on tottunut auttamaan ja ohjaamaan sekä tekemään yhteistyötä soveltaen.” 

 
Eniten vastaajat kuvailivat haasteista kysyttäessä rekrytointiin, työnkuvaan, 
perehdytykseen ja ohjaukseen liittyviä ongelmia. Niistä kertoi 40 vastaajaa (36 %). Osalla 
työnantajista sopivan, ohjelman kriteerit täyttävän työntekijän rekrytointi oli ollut vaikeaa. 
Eräs työnantaja näki haasteet rekrytoinnissa myös työntekijän silmin – sosiaalitukien ja 
osa-aikatyön yhdistäminen saattoi olla epäsuotuisaa työntekijälle.  
 
Kolmasosa kaikista vastaajista mainitsi koronapandemian tuomat haasteet tässäkin 
kohtaa. Etätyössä työnkuvaa oli pitänyt muokata ja työhyvinvoinnista huolehtia erityisesti, 
kun työyhteisön tukea ei ollut samalla tavalla kuin lähityössä. Työntekijän ohjaaminen 
poikkeusoloissa oli vaatinut erityistä panostusta. Tämä vielä korostui 
oppisopimuskoulutuksessa olevien työntekijöiden kohdalla. Ohjaukseen/mentorointiin 
kuluvan ajan määrä olikin yllättänyt osan työnantajista. Oli myös tiedostettu se, että 
työterveyshuollon käytön tarve voi olla merkittävää. 
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”Toimenkuvan avaaminen rekrytointivaiheessa oli haastavaa, perehdyttäminen 
koronatilanteen keskellä myös vaikeaa, mutta muutoin meillä on pääsääntöisesti 
sujuneet asiat hyvin.” 
 
”Suurin haaste liittyi koronapandemian alun osumiseen juuri työntekijän työsuhteen 
alkuun, koska se vaikeutti ja hidasti perehdytystä sekä Paikka auki työntekijän 
oppimisprosessia eli tuen tarve nimetyltä mentorilta oli varmasti suurempi kuin 
normiaikana. Ja koska mentorinkin työaika on rajallista, niin tuen ja ohjauksen 
tarpeeseen vastaaminen saattoi välillä tuntua haasteelliselta.” 
 
”Koronatilanne haastoi niin opiskelupuolella, kuin työn tekemisen puolella. Tekemisen 
kautta on opittu, että yhteistyö koulun kanssa pitää olla hyvin suunniteltu ja 
työpaikkaohjaajalla tarkka tieto mm. näyttöjen sisällöistä ja opiskelujen etenemisestä. 
Tämä vaatii valtavasti panostusta ja suunnittelua myös työnantajapuolelta ja se on 
otettava huomioon työn suunnittelussa.” 
 
”Nuorella oman työn organisointi on monesti haastavaa. Rekrytointi haastavaa, koska 
mentävä paikka-auki työntekijän määritelmiin ja työsuhde kestää vain vuoden. 
Mentorointiin menee paljon aikaa! Siihen olisi varattava enemmän aikaa ja rahoitusta. 
Työterveyskuluihin varattava myös enemmän rahoitusta.” 
 
”Molempien työntekijöidemme tuen tarve on ollut suurta. Olemme panostaneet paljon 
heidän ohjaukseensa ja tukemiseensa, käyttäneet työterveyden palveluita ja 
työnohjausta tukeaksemme työntekijöiden työssä selviytymistä ja jaksamista.” 

 
Vain noin viidesosassa vastauksia kerrottiin koettujen haasteiden liittyneen työntekijän 
kokemattomuuteen, asenteeseen tai elämäntilanteeseen. Ymmärrettävästi kuormittava 
elämäntilanne oli voinut heijastua työntekoon ja jaksamiseen. Työtehtävien ohella osa 
Paikka auki -työntekijöistä opetteli myös työelämätaitoja ja kaipasi kärsivällistä tukea siinä. 
Yksittäisillä työntekijöillä oli ollut ongelmia työmotivaation kanssa.  
 

”Nuori tarvitsee ehdottomasti tukea esim. työelämän pelisääntöjen ymmärtämiseen 
ja vastuun kasvattamiseen omasta tekemisestä. Alaistaidot ovat myös toisinaan 
tuntemattomia. Mentorin rooli on tärkeä ja siihen pitää panostaa jatkossakin.” 
 
”Nuori oli arka tekemään ratkaisuja ja päätöksiä. Hän tarvitsi itsetunnon vahvistamista 
todella paljon. Myös jatkuva varmistelu työllisti mentoria ja katkaisi hänen omat 
hommat, kun jaoimme samaa toimistoa ja mentorointi oli hetkessä tapahtuvaa.” 

 
Osatyökykyisen mahdollisesti vaihtelevan toimintakyvyn huomioon ottaminen työn 
kuormittavuudessa oli vaatinut seurantaa ja oikea-aikaista puuttumista tilanteeseen. 
Kokemuksiaan tästä kertoi 13 % vastaajista. Kävi ilmi, kuinka tärkeää on, että työnantaja 
tietää työntekijänsä jaksamiseen liittyvistä haasteista. Etenkin terveydentilaa koskevissa 
tiedoissa esimies on sen varassa, mitä työntekijä itse kertoo. Ilman riittävää tietoa 
työnantajan oli vaikea auttaa työhyvinvoinnin tukemisessa. Ilahduttavasti vastauksista 
välittyi työnantajien sitoutuminen tehtäväänsä ja ymmärrys vaikeasta 
työmarkkinatilanteesta tulevan työllistämiseen liittyviin olosuhteisiin.   
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”Haasteita olivat koronapandemian aiheuttamat muutokset työssä ja yhteisössä, 
osatyökykyisyys sekä työsuhteen lopulla hyvinvointiin vaikuttava akuutti 
elämäntilanne. Osatyökykyisyys näkyi ja vaikutti osin työaikanakin, vaikka viikoittainen 
työaika oli lyhennetty mahdollisimman sopivaksi. Työntekijällä oli konkreettisia 
toiveita tulevaisuuden suhteen. Hänellä oli näiden toteuttamiseen tukena työtiimi ja 
ulkopuolinen mentori. Voitettavana olevia haasteita oli kuitenkin paljon. On tärkeää 
ymmärtää, että mitä vaikeampia ja monimutkaisempia asioita elämässä on, sitä 
hitaampaa on muutos. Ja samalla on hyvä muistaa, että pienikin, muiden mielestä 
ehkä tuskin havaittava muutos voi tietyssä kontekstissa olla valtavan suuri.” 
 
”Mahdolliset haasteet olivat jo yleisesti tiedossa ja niihin varauduttiin palkkaamalla 
ohjaaja–mentori - jota myös tuettiin ja perehdytettiin työntekijän tukemiseen. Tämä 
kombo luo haasteita oman työn aikatauluihin. Kun palkataan työntekijä, jolla on 
kehitysvamma ja muita tuen tarpeita, haasteet liittyvät rekrytoinnissa, toimenkuvassa, 
perehdytyksessä ja itse työ tekemisessä esimerkiksi työtaitoihin, ajanhallintaan, 
vuorovaikutustaitoihin, oppimisen ja ymmärtämisen haasteisiin, luku-kirjoitustaitoon, 
itsenäiseen toimintaan, liikkumisen haasteisiin ja oikeisiin apuvälineisiin, jaksamisen 
oikeiden aikaikkunoiden löytämiseen, oman osaamisen ja oppimiskäyrän 
hahmottamisen tukemiseen, mielen hyvinvoinnin haasteisiin jne .” 
 

Vastaajat kertoivat haasteista suunnilleen yhtä paljon kuin vuoden 2019 rahoituksen 
saaneet työnantajat edellisessä kyselyssämme. Heidän osuutensa, jotka kertoivat, ettei 
haasteita esiintynyt, pieneni tässä kyselyssä viisi prosenttiyksikköä. Aiempaa (11 %) 
harvemmin haasteita olivat aiheuttaneet esimiesten vaihdokset ja muutokset 
työyhteisössä. Näistä kertoi nyt vain 5 % vastaajista.  

Paikka auki -työntekijöiden jatkopolut 

Selvitimme työnantajien tietoja Paikka auki -työntekijöiden jatkopoluista ja tapoja, miten he 
olivat tukeneet työntekijöitä niiden löytymisessä. Lopuksi kysyimme, voisivatko työnantajat 
suositella Paikka auki -työntekijöitä vastaaviin tai vaativampiinkin tehtäviin. 
 

Vuoden 2020 rahoituksella työskennelleiden Paikka auki -työntekijöiden 
tilanne kyselyn aikaan 
 
Kaikki kyselyyn vastanneet vastasivat kysymykseen, mitä he tietävät vuonna 2020 
myönnetyllä Paikka auki -rahoituksella työskennelleiden työntekijöiden jatkopoluista ja 
kertoivat niistä yhteensä 150 työntekijän osalta. Huomioitavaa on, että vastaajat kertoivat 
työllistäneensä vuoden 2020 rahoituksella 138 työntekijää (Paikka auki -työsuhteet, kuva 
6). Siksi on mahdollista, että tässä kohdassa on vastattu myös muun vuoden Paikka auki -
työntekijöiden jatkopoluista.  
 
Työnantajat kertoivat 69 työntekijän työllistyneen Paikka auki -työsuhteen jälkeen. 34 
henkilöä oli työllistynyt järjestöön toisella rahoituksella ja 35 henkilöä muualle, useimmiten 
julkiselle sektorille. 30 työntekijää oli lähtenyt tai lähdössä opiskelemaan. Yhteensä 66 
%:lla vuoden 2020 rahoituksella työskennelleistä Paikka auki -työntekijöistä jatkopolku oli 
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löytynyt töistä tai opinnoista. Työnantajien kertoman mukaan 11 % työntekijöistä haki 
työpaikkaa. Heidän lisäkseen viisi työntekijää haki opiskelupaikkaa. Kaiken kaikkiaan 80 % 
vuoden 2020 Paikka auki -rahoituksella työskennelleistä työntekijöistä oli suuntautunut 
kohti työtä tai opintoja. (Kuva 12.) 
 
Nyt kerrottu Paikka auki -työn jälkeen työllistyneiden osuus 46 % on yhtä suuri kuin 
edellisessä työnantajien kyselyssä (48 %). Myös opiskelemaan lähtevien osuus (20 %) on 
pysynyt samalla korkealla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työtä hakevien määrä oli nyt 
pienempi aiempiin ajankohtiin verrattuna. Yhteensä kohti työtä ja opintoja suuntautuvien 
Paikka auki -työntekijöiden osuus (80 %) oli kuitenkin lähes yhtä korkea kuin aiemmissa 
työnantajakyselyissä kerrotut osuudet, 85–86 %. (Kuva 12.) 
 

 

 
Kuva 12. Vuoden 2018 (n=223), 2019 (n=146) ja 2020 (n=150) rahoituksella 
työskennelleiden Paikka auki -työntekijöiden jatkopolut. Yhteensä 66 % vuoden 2020 
rahoituksella palkatuista Paikka auki -työntekijöistä kerrottiin olevan työsuhteen jälkeen 
töissä tai opiskelemassa. 
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Aiempaa hieman useampi vastasi, ettei tiennyt tai valitsi vaihtoehdon ”jokin muu” (kuva 
12). Vastaus ”jokin muu” tarkoitti mm. seuraavaa (n=18):  
 

• työntekijä hakee/harkitsee hakeutumista työkyvyttömyyseläkkeelle (3 henkilöä) 
• sairausloma (2 henkilöä) 
• työttömyys, jonka jälkeen työllistyi osa-aikaisesti järjestöön 
• Paikka auki -työsuhde ja oppisopimuskoulutus jatkuvat edelleen (4 henkilöä) 
• Paikka auki -työsuhde jatkuu edelleen (2 henkilöä) 
• kuntoutuminen, tähtäimessä opinnot 
• työharjoittelu 
• yritystoiminnan jatkaminen 
• vanhempainvapaa, jonka jälkeen työnhaku  
• työelämän ulkopuolella oleminen elämäntilanteen takia, jatko-opinnot kiinnostavat 
• yhteistyötä työvalmentajan kanssa jatkopolkujen järjestämiseksi 

 

Vuoden 2019 rahoituksella työskennelleiden Paikka auki -työntekijöiden 
tilanne kyselyn aikaan 
 
Jos työnantajilla oli ollut vuoden 2019 Paikka auki -rahoituksella työskennelleitä 
työntekijöitä, kysyimme, mikä näiden työntekijöiden tilanne oli tällä hetkellä työnantajien 
tiedon mukaan. Saimme 68 vastausta, joissa kerrottiin 93 työntekijästä. Tämä lukumäärä 
edustaa 64 % niistä työntekijöistä, joiden jatkopoluista työnantajat olivat kertoneet 
edellisessä työnantajakyselyssä viime helmikuussa. Vertasimme tietoja näiden kahden 
ajankohdan välillä (taulukko 1). 
 

 helmikuu 2021 helmikuu 2022 
työllistyy/työllistyi järjestöömme toisella 

rahoituksella 25 % 16 % 
työllistyy/työllistyi toiselle työnantajalle  23 % 43 % 

lähtee/lähti opiskelemaan 19 % 30 % 
hakee/haki uutta työtä 16 % –  

hakee/haki opiskelemaan 2 % –  
en tiedä/osaa sanoa 6 % 4 % 

jotain muuta 8 % 6 % 
työntekijöiden lukumäärä 146 93 

 
Taulukko 1. Vuoden 2019 rahoituksella työskennelleiden Paikka auki -työntekijöiden 
jatkopolut työnantajien kertomana. Työnantajakyselyssä helmikuussa 2021 kerrottiin 146 
työntekijän tilanteesta ja tässä työnantajakyselyssä 93 työntekijän tilanteesta. 
 
Nyt kerrottiin, että vuoden 2019 rahoituksella työskennelleistä työntekijöistä töissä oli 59 
% kun edellisessä kyselyajankohdassa heistä työskenteli 48 %. Varma jatkopolku töissä tai 
opiskelemassa oli aiemmin ollut 67 %:lla ja nyt se oli 89 %:lla vuoden 2019 rahoituksella 
työskennelleistä, joiden jatkopoluista tiedettiin. Kohti työtä ja opintoja oli aiemmin 
suuntautunut 85 % työntekijöistä. Vaikuttaa siltä, että monen tavoittelema jatkopolku oli 
toteutunut etenkin työllistymisen kautta. 
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Vertasimme vielä, mitä työnantajat olivat kertoneet vuoden 2018 ja 2019 rahoituksilla 
työskennelleiden työntekijöidensä jatkopoluista pitkällä aikavälillä. Edellisessä 
työnantajakyselyssä jatkopolku töissä tai opinnoissa oli 76 %:lla vuoden 2018 rahoituksella 
työskennelleistä työntekijöistä, joista vastaajat tiesivät kertoa. Nyt vastaavien 
jatkopolkujen kerrottiin toteutuneen 89 %:lla vuoden 2019 rahoituksen työntekijöistä, joiden 
tilanteen työnantajat tiesivät. Tässä kyselyssä kato (36 %) aiemman vuoden työntekijöitä 
koskevassa aineistossa oli pienempi kuin vuosi sitten (72 %). Aineiston koko on rajallinen 
ja sisältää sen mahdollisen virhelähteen, että työnantajat ovat vastanneet tässä myös 
aiemmista rahoitusvuosista kuin mitä kysymys koski. Silti tulokset osoittavat, että Paikka 
auki -työntekijöiden tulevaisuuden jatkopolut ovat lupaavia.  
 

Paikka auki -työntekijöiden jatkopolkujen tukeminen 
 
Työnantajat ovat tukeneet Paikka auki -työntekijöiden jatkopolkuja monin erilaisin tavoin, 
sitoutuneesti ja suurella sydämellä. On selvää, että työnantajat tahtovat heidän Paikka auki 
-työntekijöidensä pääsevän niihin jatkopaikkoihin, joita he tavoittelevat.  
 
Tässä kyselyssä 115 vastaajaa kertoi kokemuksistaan jatkopolkujen tukemisessa. Heistä 
26 % mainitsi erityisesti mentoroinnin merkityksellisenä tapana löytää jatkopolkuja ja 
niiden toteutumista edesauttavia tekoja.  
 
Työnantajien kertomia keinoja jatkopolkujen tukemiseen ovat olleet muun muassa: 
 

• mentorointi 
• kiinnostuksen kohteiden ja haaveiden kuuntelu 
• tiedon hakeminen yhdessä eri työtehtävistä ja koulutusvaihtoehdoista 
• työtehtävien räätälöinti ja mahdollisuus erilaisten tehtävien kokeiluun 
• palaute ja kannustus 
• työntekijän vahvuuksien ja taitojen huomaaminen, kehityksen reflektointi 
• verkostoituminen 
• koulutuksiin osallistumisen mahdollistaminen 
• osaamismerkkien käyttöön ohjaaminen  
• työkokemuksen ja osaamisen vahvistaminen 
• onnistumisen kokemusten mahdollistaminen 
• vertaistuen hyödyntäminen (toiset nuoret) 
• työajan käyttö työn tai opiskelupaikan hakemiseen  
• suositusten kirjoitus, apu hakemusten, cv:n ja esittelyvideon tekemisessä 

  
Paikka auki -työsuhde oli mahdollistanut työkokemuksen ja työelämätaitojen karttumisen, 
näytönpaikan omille taidoille ja kyvyille sekä mahdollisuuden kokeilla erilaisia tehtäviä, että 
omat mielenkiinnon kohteet selkiytyvät. Työyhteisöön kuuluminen oli kasvattanut 
osallisuuden kokemusta ja onnistumiset tehtävissä, sekä erityisesti niiden huomaaminen, 
vahvistivat pystyvyyden tunnetta. Työsuhteen aikana oli voinut olla mahdollisuus osallistua 
myös koulutuksiin. 
 

”Panostamme erityisesti Paikka auki -työntekijöiden ohjaukseen ja perehdytykseen. 
Osana kehityskeskusteluja käymme keskustelua myös tulevaisuuden toiveista sekä 
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miten nykyisessä tehtävässä voisimme vahvistaa mahdollisuuksia edetä siihen 
suuntaan. Pyrimme siihen, että mahdollisuuksien mukaan työntekijät pääsevät 
kokeilemaan järjestössä monipuolisesti erilaisia tehtäviä sekä vahvistamaan 
osaamistaan sellaisissa tehtävissä, jotka he kokevat kaikkein mielekkäimpinä. Moni 
Paikka auki -työntekijämme on myös työllistynyt järjestöömme toisiin tehtäviin. Meillä 
on pääsääntöisesti erittäin hyviä kokemuksia Paikka auki -työntekijöistä, joten 
olemme myös ilolla suositelleet heitä muihin järjestöihin ja tehtäviin.” 
 
”Olemme kannustaneet, antaneet palautetta osaamisesta ja kehittymisalueista, 
käyneet keskusteluja tulevaisuuden suunnitelmista. Ottaminen osaksi työyhteisöä 
tasavertaisena työntekijänä, ohjaus ja palautteen anto erityisesti onnistumisista loi 
itsevarmuutta ja rohkeutta myös kertoa omista vahvuuksistaan.” 

 
”Työntekijällä oli aiempi ammatillinen koulutus, mutta osatyökykyisyys esti häntä 
työskentelemästä alalla. Hän ei ollut aiemmin kokeillut toimistotyötä, mutta havaitsi 
yhdistyksessämme työkentän laajuuden, joka selkeästi motivoi häntä.” 
 
”Keskustelemalla ja pohtimalla yhdessä mieleisiä uravalintoja sekä mahdollisuuksia 
opiskella. On panostettu työelämävalmiuksien kehittämiseen ja työminän 
kehittymiseen. Tehty näkyväksi työntekijän vahvuuksia. Mahdollistettu työsuhteen 
aikana tutustuminen erilaisiin työtehtäviin, työnkuviin ja työpaikkoihin (kuten eri 
järjestöihin).” 

 
Työssä syttynyt kiinnostus sote-alaan, järjestömaailmaan ja sen tehtäviin innoitti 
työntekijöitä hakeutumaan sote-alan koulutukseen. Osa innostui työn ohella opiskelusta 
työyhteisössä nähdyn esimerkin kannustamana. 
 

”Työntekijä lähti opiskelemaan, koska innostui opinnoista seurattuaan yhden 
työntekijän opiskelua työn ohessa.” 
 
”Vuoden 2019 työntekijä innostui hakeutumaan oppisopimuskoulutukseen, kun kuuli, 
että häntä edeltänyt samassa tehtävässä toiminut työntekijä suoritti 
oppisopimuskoulutuksena merkonomin tutkinnon. Opiskellessaan pitkästä aikaa, 
hänelle syttyi into jatkaa opiskeluaan, ja laittaa tavoitteeksi kesken jääneen 
koulutuksensa loppuun saattaminen. Vuoden 2020 työntekijä oli jo ennen työsuhdetta 
yhdistyksessämme hakenut sairaanhoitaja- ja sosionomi -opintoihin. Tämän 
työkokemuksen jälkeen hänen järjestyksensä jatko-opiskelunsa suhteen vaihtui; 
ensimmäiselle sijalle nousi sosionomi. Yhdistyksessämme suurin osa työntekijöistä 
ovat sosionomeja. Olemme em. työntekijöiltä saaneet palautetta, että työyhteisömme 
on auttavainen ja tukeva, ja että ko. työkokemus on ollut monella tavalla heidän 
elämänsä kokonaisuutta ajatellen merkityksellinen. Ehkä jotakin merkitystä on ollut 
myös sillä, että työyhteisössämme aina ”joku kouluttautuu johonkin”; ilmapiirissä on 
uuden oppimisen intoa ja tahtoa.” 

 
Osatyökykyisen työntekijän kohdalla sopivat työvälineet olivat tehneet mahdolliseksi 
työnteon, mikä puolestaan oli luonut uskoa työntekijälle, että hänen on mahdollista tehdä 
työtä jatkossakin. 
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”Järjestön monipuolisissa tehtävissä he ovat saaneet uusia näkökulmia ja löytäneet 
uusia vahvuuksia itsestään. Työntekijä kertoi saaneensa itseluottamusta, että koska 
hän on pärjännyt tässä työssä, hän voi pärjätä muuallakin. Työnantajan tekemät 
apuvälinehankinnat työhön (TE-toimiston tuki) olivat myös merkittävässä osassa; 
työntekijä ei tiennyt niistä ja hän on paljon valmiimpi nyt hakemaan muita töitä.” 

 
Jatkopolkuja tukivat myös Paikka auki -työn aikana tapahtuva verkostoituminen erilaisten 
tapahtumien ja työnantajan verkostojen avulla sekä työnantajalta saadut suositukset. 
Jotkut työntekijät olivat myös voineet käyttää työsuhteen loppupuolella työaikaa työn 
hakemiseen, yhdessä oli kirjoitettu työhakemuksia ja valmistauduttu työhaastatteluihin.  
 

”Olemme jokaisen Paikka auki -työntekijän kanssa hyvissä ajoin ennen työsuhteen 
päättymistä alkaneet suunnitella, mitä sitten työsuhteen päättymisen jälkeen 
tapahtuu. Olemme käyneet aktiivisesti keskustelua ja tarvittaessa käytetty apuna 
yhteistyökumppanin työelämävalmentajaa. Emme ole antaneet kenenkään jäädä 
siihen tilanteeseen, että työsuhteen jälkeen olisi ns. tyhjän päällä.” 
 
”Tarjosimme hänelle mahdollisuuden työaikana käydä erilaisia oman alamme 
kursseja, joista sai maininnan CV:hen. Vinkkasimme aktiivisesti erilaisista avoimista 
työpaikoista. Kirjoitimme hyvän ja yksityiskohtaisen työtodistuksen. Toimimme hänen 
suosittelijoinaan.” 
 
”Tärkeintä on ollut tuki työn tekemisessä ja sen organisoinnissa, ja tätä kautta 
ammatillisen itsetunnon vahvistuminen. Käytännössä myös ohjauskeskusteluissa 
olen sanoittanut työntekijän osaamista ja auttanut näkemään kehityskohtia, yhdessä 
mietitty mitä näille voi tehdä. Olen sparraillut työnhaussa, kommentoinut 
ansioluetteloja jne. Toiminut suosittelijana. Myös meidän työssä hankitut kontaktit 
ovat olleet keskeisiä jatkotyöllistymisessä.”  

 
Työnantajien vastauksista välittyy myös se, että Paikka auki -työsuhde oli ollut yhteinen 
oppimatka. Sen aikana oli opittu, kuinka tärkeää on tukea työntekijää juuri hänelle sopivalla 
tavalla ja oikeaan aikaan. Työntekijä oli saanut tukea muissakin kuin työelämään liittyvissä 
haasteissa. Tuki ja kannustus eivät aina rajoittuneet vain työssäoloaikaan, vaan jotkut 
työnantajat olivat jatkaneet yhteydenpitoa työntekijän kanssa työsuhteen päättymisen 
jälkeenkin. 
 

”Tärkeintä oli kohdata työntekijä avoimesti. Työntekijälle tulee kertoa työn tekemisen 
velvoitteista, mutta työnantajana ja mentorina minulta vaadittiin myös rohkeutta sekä 
halua kuulla ja kohdata erilaisuutta. Tarvittiin avarakatseisuutta, ymmärrystä ja 
joustavuutta. Näillä eväillä saimme luotua luottamuksellisen suhteen, jossa 
työntekijällä oli turvallinen ympäristö pohtia tulevaisuuttaan, omaa osaamistaan ja 
uskaltaa haaveilla. Hän uskalsi esim. rehellisesti kertoa uupumuksestaan 
yrittäessään vastata kaikkiin pyyntöihin ja vaateisiin, joita hänelle esitettiin. Yritimme 
liian innolla ja liian aikaisessa vaiheessa ohjata häntä koulutukseen ja työnhakuun. 
Keskustelemalla asiat selvisivät ja huomasin ajattelevani asioita omasta 
näkökulmastani, sen sijaan että olisin kuunnellut riittävästi. Voidaan sanoa, että tämä 
työsuhde oli molemminpuolinen oppimatka.” 
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”Työntekijä on käynyt tutustumassa eri toimijoiden työhön ja hänen kanssaan on 
säännöllisesti keskusteltu tulevaisuuden suunnitelmista. Lisäksi opintojen 
etenemistä on tuettu säännöllisesti ja opiskeluun liittyviä näyttöjä ohjattu työpaikalla. 
Työntekijän tilannetta on tuettu kokonaisvaltaisesti myös muiden elämän osa-
alueiden suhteen, talous, terveys, sosiaaliset suhteet, opinnot.” 

  

Järjestötyönantajien suositukset Paikka auki -työntekijöistä  
 
Kun työnantajilta kysyttiin, suosittelisivatko he Paikka auki -työntekijöitään samankaltaisiin 
tehtäviin toiselle työnantajalle, neljä vastaajaa viidestä vastasi myöntävästi. 44 % 
työnantajista suosittelisi Paikka auki -työntekijää vastaaviin tehtäviin. Sen lisäksi runsas 
kolmannes suosittelisi heitä vaativampiinkin tehtäviin. (Kuva 13.)  
 

 

 
Kuva 13. Paikka auki -työntekijöiden suosittelu toiselle työnantajalle vastaaviin tehtäviin. 
Vastauksissa on arvioitu 191 (2018 rahoitus), 111 (2019 rahoitus) ja 132 (2020 rahoitus) 
Paikka auki -työntekijän työtä. 
 
13 % työnantajista suosittelisi työntekijää vastaaviin tehtäviin varauksin. 
Varauksellisuuden syyksi ei niinkään kerrottu työtaitoja vaan haasteita toimintakyvyssä. 
Vastaajat kertoivat esimerkiksi, että työntekijää kuormitti vaikea elämäntilanne, tai hänen 
toipumisensa oli vielä kesken. He toivat ilmi, että työntekijä soveltuisi tiettyihin tehtäviin 
hyvin, kun taas toisiin he eivät häntä suosittelisi. Sen lisäksi kolme työnantajaa suosittelisi 
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työntekijöitään järjestötyön sijaan toiseen, työntekijän koulutusta vastaavaan tehtävään tai 
osa-aikaiseen työhön. Työntekijöiden lukumäärä, joiden työtä arvioitiin, oli nyt edellistä 
rahoitusvuotta hieman suurempi. Työnantajat suosittelivat heitä hieman enemmän kuin 
vuoden 2019 rahoituksella työskennelleiden työnantajat. (Kuva 13.)  

Kokemukset yhteistyöstä Paikka auki -koordinaatiotiimin 
kanssa 

Työnantajilta kysyttiin, millainen heidän kokemuksensa yhteistyöstä Paikka auki -ohjelman 
koordinaatiotiimin kanssa oli ollut. Selvitimme, kuinka hyvin he tunsivat koordinaatiotiimin 
toimintaa. 85 % vastaajista tunsi koordinaatiotiimin toimintaa vähintään kohtalaisesti ja 
hyvin sitä tunsi neljännes vastaajista. Tunnettuus on kasvanut edellisiin 
työnantajakyselyihin verrattuna. (Kuva 14.) Kolme vastaajaa valitsi vastausvaihtoehdon 
jokin muu. Heistä kaksi kertoi, ettei tuntenut toimintaa henkilövaihdosten takia ja kolmas 
kertoi, ettei ollut tarvinnut mitään tukea koordinaatiotiimiltämme. 
 

 
 
Kuva 14. Paikka auki -koordinaatiotiimin tunnettuus työnantajien keskuudessa. Vastaajien 
n=128 (2018 rahoitus), 82 (2019 rahoitus) ja 122 (2020 rahoitus). 
 
Kysyimme kokemuksia yhteydenpidosta koordinaatiotiimin suunnalta, koordinaatiotiimin 
tiedottamisesta sekä viestinnästä, avun saamisesta koordinaatiotiimiltä sekä 
koordinaatiotiimin toiminnan hyödyllisyydestä vastaajan järjestön toiminnan kannalta. 
Halutessaan vastausta saattoi täydentää avoimella kommentilla. Työnantajat kertoivat 
yhteistyöstään Paikka auki -koordinaatiotiimin kanssa valitsemalla liukukytkimellä 
numeron 0–10 välillä, joka kuvasi parhaiten heidän kokemustaan siitä. Tulokset niistä 
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keskiarvoina on esitetty kuvassa 15. Tämän kyselyn keskiarvot vaihtelivat välillä 7,4–8,3 ja 
ne ovat hieman korkeammat kuin edellisissä työnantajakyselyissä.  
 
Huomioitavaa on, että vastaajilla ei ollut erikseen mahdollisuutta kertoa, ettei heillä ollut 
kokemusta yhteistyöstä. Siksi kokemuksen puute tai vähäisyys johti nollan tai pienen luvun 
valintaan, joka laski vastausten keskiarvoa. Näitä vastauksia oli kuitenkin vähän. Heidän 
osuutensa vastaajista, jotka antoivat arvosanan välillä 0–4, oli nyt 4–14 prosenttia, ja se 
on aiempaa pienempi. 
 

 

 
Kuva 15. Työnantajien kokemukset yhteistyöstä koordinaatiotiimin kanssa ilmoitettuna 
keskiarvoina vastauksista asteikolla 0–10. Näihin kysymyksiin vastasi 85–94 % tämän 
kyselyn vastaajista. 
 
Vastauksista määritettiin niiden jakauman keskiluku (mediaani) ja vastauksissa 
useimmiten esiintyvä arvo (moodi). Mediaani viestinnän ja avun saamisen kokemuksissa 
oli yhdeksän ja muissa kysymyksissä kahdeksan. Mediaanit ovat samanlaiset kuin 
edellisen kyselyn vastauksissa. Yleisin arvosana vastauksissa, jotka koskivat 
yhteydenpitoa, tiedottamista ja koordinaatiotiimin toiminnan hyödyllisyyttä, nousi edellisen 
kyselyn kahdeksasta yhdeksään. Kuten edellisessä kyselyssä, avun saamista 
koordinaatiotiimiltä arvioitiin yleisimmin arvosanalla 10. 
 
Koska valtaosa vastauksista kohdentui arvosanoihin 8–10, niiden osuutta tarkasteltiin 
lähemmin, ja verrattiin aiempien työnantajakyselyiden vastauksien vastaaviin osuuksiin. 
Vertailu osoitti, että vastaajien tyytyväisyys (osuus arvosanoista 8–10) tässä kyselyssä on 
pysynyt samalla korkealla tasolla kuin edellisessä kyselyssä (taulukko 2). Aiemmin 

6,3

7,3

7,4

7

7

8,1

7,9

7,3

7,4

8,3

8

7,6

Hyödyllisyys järjestön toiminnalle

Avun saaminen

Tiedottaminen & viestintä

Yhteydenpito

2020 rahoitus (n=106–117) 2019 rahoitus (n=59–72) 2018 rahoitus (n=109–123)



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

 

  

30 

saamamme palautteen perusteella päivitimme viestintäsuunnitelmaamme ja panostimme 
etenkin koordinaatiohankkeen ja sen tarjoamien palveluiden tunnettuuden 
kasvattamiseen. Tämä näyttää tepsineen: kun tarjoamamme tuki ja apu on löydetty, on sitä 
osattu hyödyntää ja siihen on oltu tyytyväisiä. 
 

 2018 rahoitus 2019 rahoitus 2020 rahoitus 
yhteydenpito 51 % 65 % 63 % 
tiedottaminen/viestintä 59 % 76 % 75 % 
avun saaminen 54 % 73 % 80 % 
hyödyllisyys 39 % 61 % 64 % 

 
Taulukko 2. Työnantajien tyytyväisyys yhteistyöhön koordinaatiotiimin kanssa: 
arvosanojen 8–10 osuudet työnantajakyselyissä, jotka on tehty vuosina 2018–2020 Paikka 
auki -rahoitusta saaneille työnantajille. Vastaajien lukumäärä on sama kuin kuvassa 15. 
 
Numeeristen arvioiden lisäksi yhteistyöstä kertoi avovastauksissaan 44 vastaajaa. 
Aikaisempaa harvempi, vain seitsemän vastaajaa kertoi, ettei ollut tarvinnut apua tai oli 
ollut koordinaatiotiimin kanssa tekemisissä vain vähän tai ei ollenkaan.  
 
Yleisimmät toiveet, terveiset ja kiitokset koordinaatiotiimille olivat seuraavia: 
 

• ensikertalaiselle työnantajalle riittävästi tietoa ja perehdytystä 
• vertaistukea jatkopolkujen miettimiseen (työntekijät, työnantaja ja mentorit) 
• hienoa, että koordinaatiotiimi tekee tuloksellisuusraportoinnin 
• toivotaan työpaikkavierailuja 
• tärkeää, että koordinaatiotiimi pitää yhteyttä ja tarjoaa tukea työntekijälle 
• asiantuntevaa ja ystävällistä apua sekä läsnäolevaa tukea on saanut hyvin ja 

nopeasti 
• lähitapaamisia niin työnantajien kuin työntekijöiden kesken toivotaan 

(koronarajoitusten helpotuttua) 
• kohtaamiset ovat olleet hyödyllisiä ja motivoivia 
• enemmän tällaisia kyselyitä 
• koordinaatiotiimi on tärkeä osa Paikka auki -ohjelmaa 

 
”Olimme työntekijän kanssa yhdessä tapaamisessa, mutta yhteydenpito ja 
vuorovaikutus alueen toisten järjestöjen/työntekijöiden/mentoreiden kesken jäi 
siihen. Olisiko jatkopolkujen pohdintaa tms. mahdollisuus tehdä yhdessä vertaistukea 
hyödyntäen?” 
 
”Tiimin toiminta on ollut mielestäni loistavaa. Paikka auki nuori on saanut ohjausta ja 
vertaistukea myös avustusohjelman kautta. Työnantaja on saanut koulutusta ja apua 
pulmatilanteisiin.” 
 
”Koordinaatiotiimi on erittäin tärkeä osa Paikka auki hanketta. Omalta osaltamme 
jatkopolun järjestäminen on hiottu niin hyväksi, ettemme ole tarvinneet heidän 
palveluitaan. Mutta olemme aina mielellämme osallistuneet Paikka auki tapahtumiin.” 
 



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

 

  

31 

”Tässä kuvattujen työntekijöiden kohdalla en ole tarvinnut apua. Seuraavan (2021) 
työntekijän kohdalla tarvitsin neuvoja ja tukea, ja kiitettävästi niitä sain, ja koko 
työryhmämme sai läsnäolevaa tukea.” 
 
”Koska isompia haasteita ei ole ollut, emme ole tarvinneet hyödyntää 
koordinaatiotiimiä paljoa. Mutta aina kun on kysymys ollut, avun on saanut nopeasti 
ja selkeästi. Kiitos siitä!” 
 
”Emme ole juurikaan tarvinneet koordinaatiotiimin apua/tukea ja siihen nähden 
viestintä on ollut riittävää. Hienoa on se, että avustuksen saajan ei tarvitse tehdä 
tuloksellisuusrapotointia, vaan se tehdään koordinaatiotiimin toimesta.” 
 
”Kiitän todella paljon sekä järjestömme että meillä olleiden Paikka auki -työntekijöiden 
puolesta tästä ohjelmasta ja toivon todella sen jatkuvan!” 

Työnantajajärjestöjen terveiset STEAlle 

Kysyimme vastaajilta, mitä STEAn tulisi ottaa huomioon tulevaisuudessa nuorten ja 
osatyökykyisten työllistämisessä. Kolme neljästä kyselyyn vastanneesta vastasi tähän 
kysymykseen. Monissa vastauksissa kiiteltiin ohjelman toimivuutta. Sen lisäksi, että 
työntekijä hyötyy ohjelmasta, saa työnantaja usein arvokkaan työpanoksen sekä 
kokemusta siitä, miten vaikeasta työmarkkina-asemasta tulevaa työntekijää voidaan 
tukea. Monet näkevät työelämäosallisuuden lisäämisen järjestönsä arvojen mukaisena 
toimintana. He toteuttavat sitä sitoutuneesti ja osaavasti. 
 

”Paikka auki -ohjelma erittäin tarpeellinen sekä nuorille/osatyökykyisille että 
järjestöille. Tätä pitäsi laajentaa ja avustusmäärää kokonaisuudessaan lisätä niin, että 
useampi järjestö voisi työllistää ohjelman kautta.” 
 
”Olen kokenut tämän toimintamallin hirvittävän hyvänä, koordinaation ja 
kokonaisuuden yleensä.” 
 
”Mielestäni tämä konsepti on ollut toimiva. Olen edelleen sitä mieltä, että tämä 
avustus on hienosti mahdollistanut nuorten ja/tai osatyökykyisten työllistämisen, ja 
mahdollistanut myös yhdistykselle perustehtävänsä toteuttamisen = hyvinvoinnin 
edistämisen monella tasolla. Kokemukseni mukaan työpaikan saaneille avustuksen 
mahdollistama työkokemus on merkityksellinen.” 
 
”Työ antaa hyvinä hetkinä osatyökykyiselle merkityksellisyyden tunnetta, rakennetta 
ja päivärytmiä arkeen. Palkkapäivä voi antaa iloa ja itseluottamusta, vaikka osa 
menisikin ulosottoon. Kysymys ihmisarvosta ja -oikeuksista: ”Minulla on oikeus 
työhön, palkkaan ja yhteisöön.” Jos työntekijällä on lapsia, vanhemman työ voi säteillä 
myös heihin positiivisesti. On kuitenkin tärkeää tiedostaa, että osatyökykyisyyden 
taustalla on usein todella vaikeita, pitkäkestoisia ja monimutkaisia ongelmia. Mitä 
enemmän ja pidempään näitä ongelmia (addiktiot, mielenterveydelliset ongelmat, 
hahmotus- ja oppimishäiriöt, fyysiset sairaudet, köyhyys, vaikeat perhesuhteet ja muut 
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sosiaaliset ongelmat) on ollut, sitä enemmän aikaa ja tukea kuntoutuminen vaatii. Ja 
sitä enemmän osatyökykyisille tulisi järjestää tilaisuuksia niin hyvään elämään kuin 
mahdollista – myös työhön.” 

 
Vastaajat kertoivat, että vuosi voi olla lyhyt aika työelämään kiinnittymisen kannalta, 
etenkin jos työntekijä tulee haastavasta tilanteesta. Siksi he ehdottavat, että Paikka auki -
työsuhde voisi olla pidempi myös silloin, kun siihen ei ole liitetty oppisopimuskoulutusta. 
He toteavat, että mentorointiin ja ohjaukseen on tärkeää varata riittävästi resursseja. 
Mentorointi nähdään kriittisenä ohjelman menestystekijänä ja pidetään hyvänä, että siihen 
on mahdollista saada rahoitusta. 
 

”Voisiko työsuhde olla pidempikestoinen. Vuodessa tyyppi oppii juuri ja juuri käymään 
töissä ja alkaa sisäistää identiteettiä työssäkäyvänä ihmisenä, kunnes taas tippuu 
järjestelmän ulkopuolelle. 2 vuoden rahoitus tarjoaisi paremman työminän 
omaksumisen ja kiinnittymisen yhteiskuntaan. Nyt paikka auki-tyypit sanovat suoraan, 
että ahdistaa jo valmiiksi kun rahoitusta on vain vuodeksi.” 
 
”Työntekijän 12 kk työsuhde menee todella nopeasti. Alussa on tärkeä tarjota 
perusteellinen perehdytys ja antaa tarpeeksi aikaa työhön tutustumiseen ja 
mentorointiin. Olemme aikaisemmin havainneet, että jos työntekijä haluaisi saada 
työsuhteesta mahdollisimman paljon kokemusta, hänen työsuhteen pitäisi olla 
hieman pidempi. Lisäksi työpari työskentely toisen nuoren kanssa on toiminut hyvin.” 

 
”Nuoret ja osatyökykyiset tarvitsevat tällaisia joustavia ratkaisuja ja siltoja 
työelämään. On hyvä, että rahoituksella voi saada pidemmän jakson, jos työaika on 
pienempi. Ehkä tässä voisi kehittää vielä arviointia, että jaksoa voisi pidentää myös, 
jos tarve tulee toimintakyvyn vuoksi. Esimerkiksi pitkään työelämän ulkopuolella 
oleva, sosiaaliselta toimintakyvyltään heikossa asemassa oleva henkilö hyötyisi 
tutussa paikassa tapahtuvassa työstä 2–3 vuottakin ja voisi sen jälkeen siirtyä 
asteittain muualle. Tämä mahdollisuus on ainutlaatuinen mahdollisuus saada tukea 
myös mentorointiin. Meillä on palkkatuella työllistyneitä henkilöitä, mutta siinä ei tule 
resurssia ohjaukseen. Tarve voi kuitenkin olla suuri ja se vie paljon aikaa. Tämä on 
järjestölle mahtava mahdollisuus antaa toiminnan mahdollisuuksia erityistä tukea 
tarvitseville henkilöille. Usein järjestelmät ovat jäykkiä, mutta tämän kautta on 
joustavaa ja helppoa työllistää ja antaa tukea sitä tarvitsevalle henkilölle, jolla on 
kuitenkin vahva oma motivaatio työllistyä ja päästä kiinni arkeen.” 

 
Oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuden toivotaan säilyvän. Pohditaan sitä, että voisiko 
ohjelmarahoitusta myöntää niillekin sote-järjestöille, joilla ei ole muuta STEAn rahoitusta 
tai voisiko rahoitusmallia laajentaa koskemaan muitakin toimijoita. Kohderyhmiksi 
ehdotetaan jälleen henkilöitä, joiden on vaikea työllistyä puutteellisen kielitaidon takia. 
 

”Myös pienet järjestöt joilla ei muuta Stea avusteista toimintaa takaisin avustuksen 
piiriin.” 
 
”Toivottavasti avustuksia ei rajata vain sote-järjestöille. Myös muualla toteutetaan 
toimintoja, jotka ovat täysin linjassa STEAn tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden 
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kanssa, ja PA-työntekijöille pystytään tarjoamaan hyvinkin voimauttava 
työllistymiskokemus. Hyvän mentoroinnin merkitystä ei voi liiaksi korostaa.” 
 
”Osatyökykyisen määritelmää voisi tarkentaa. Esim. katsotaanko sosiaaliseksi 
osatyökykyiseksi henkilö, joka ei osaa paljoa suomen kieltä eikä sen takia työllisty. 
Tähän en saanut selkeää vastausta keltään. Kielitaidottomuuden vuoksi huonosti 
työllistyvät voisi ottaa avustuksen piiriin.” 

 
Muistutetaan siitä, että yhteiskunnallisia tukia tulisi voida sovittaa yhteen. Vastauksista 
välittyy vastuullisuus ja sitoutuneisuus työnantajina toimimiseen. Se, että tiedostetaan, 
kuinka toimivaan työsuhteeseen tarvitaan panostusta. Selvää on myös vahva motivaatio 
jatkaa toimintaa. 
 

”Toivoisimme, että ne järjestöt, jotka ovat saaneet nuoria koulutettua onnistuneesti 
oppisopimuksella työelämään ja auttaneet nuoria löytämään jatkopolkujaan, 
huomioitaisiin jollain tapaa. On tärkeää, että viesti siitä, kuinka tärkeää paikka auki 
avustuksen turvin työllistyminen nuorelle on, löytää tiensä päättäjien korviin ja näitä 
avustuksia olisi jaossa jatkossakin.” 
 
”Hyvä, jos nuorten/osatyökykyisen työllistäminen jatkuu. Työllistämisestä hyötyvät 
sekä järjestöt että nuoret/osatyökykyiset. Tärkeätä on ottaa huomioon yhdistyksen 
valmiudet toimia työnantajana. Nuorten ja osatyökykyisten työllistäminen edellyttaa 
työnantajalta ja työyhteisöltä tukevaa työotetta.” 
 
”Yksilölliset ja yhteisölliset tilanteet voivat vaihdella paljon. Erityisesti esim. nyt 
pandemia-aikana toimintaympäristöjen muutokset ovat olleet osin valtavia. 
Työnantajana toimivien järjestöjen resursseihin ja osaamisen tasoon kannattanee 
kiinnittää huomiota, jotta ne selviävät muuttuvissa olosuhteissa osatyökykyisten 
työskentelyn joskus ongelmallisistakin tilanteista.” 

 
Työntekijöiden työtaitojen kasvattamiseen ehdotetaan, että työntekijä voisi työskennellä 
useassa järjestössä yhden sijaan. Erilaisia jatkotyöllistämisen mahdollisuuksia järjestöihin 
pohditaan. On koettu hyödyllisenä, että työntekijä saa vertaistukea toiselta saman 
työpaikan Paikka auki -työntekijältä. 
 

”Siihen, että työnkuvat ovat sopivia nuorille paikkaansa etsiville henkilöille. Siihen, että 
ensisijainen tehtävät avustuksella on luoda polkuja työelämään, ei järjestöjen 
tukeminen ilmaisella työvoimalla. Työnkuva voisi olla myös alueellinen, useamman 
järjestön yhteinen, jolloin työntekijä saisi laajemman kuvan eri järjestöistä ja 
työtehtävistä. Voimmeko esim. lainata työntekijäämme toisen yhdistyksen 
avuksi/tutustumaan toisiin työtehtäviin?” 
 
”Jatkopolut ohjelmalle ovat oleellisia, esimerkkinä tiettyyn tehtävään palkkaaminen 
kahden järjestön yhteiseksi työntekijäksi voi olla ratkaisu, kun mietitään, miten 
saadaan tarvittavaa osaamista ja työvoimaa pidettyä järjestöissä. Tietyissä 
tilanteissa vuoden jakso voi olla lyhyt.”  
 



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

 

  

34 

”Mahdollisuuksien mukaan järjestöön palkattu nuori voi jatkossa toimia mentorina 
uudelle nuorelle ja näin pysyä kauemmin järjestön toiminnan piirissä ja kartuttaa 
osaamistaan.” 

 
Vastaukset lähettävät myös vahvan viestin vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevien 
työllistymisen tukemisen jatkamisen tärkeydestä. Tämän erinomaisesti toimivan ohjelman 
toivotaan jatkuvan. 
 

”Paikka auki hanke on meidän järjestössämme ollut menestys. Kahdeksan nuorta ja 
yksi osatyökykyinen ovat saaneet eväitä ja mahdollisuuksia muuttaa elämänsä 
suuntaa. Hanke on kannatettava ja toivottavasti sitä jatketaan. Tällä on selkeä 
merkitys vaikeasti työllistyvien tulevaisuuden työllistymiseen, syrjäytymisen 
ehkäisyyn ja paremman mielenterveyden luomiseen.” 
 
”Ehdottomasti Paikka auki toimintaa kannattaa jatkaa. Tämä on hyvä väylä nuorelle 
päästä oppimaan työelämän pelisääntöjä ja työtehtäviä. Lisäksi tämä on hieno 
mahdollisuus osatyökykyisten työllistämiseen ja sitä kautta omien vahvuuksien ja 
voimavarojen löytämiseen.” 
 
”Paikka auki -ohjelma on ollut erinomainen tapa työllistämiseen ja muutenkin elämän 
tukemiseen ainakin meidän järjestön näkökulmasta. Ainakin toivoisimme, että 
vastaavanlainen työllistämistä tukeva ohjelma voisi jatkua. Oppisopimuksen 
liittäminen työllistämiseen on ainakin meidän järjestön näkökulmasta tuottanut 
erinomaisia tuloksia työllistetyn elämässä.” 
 
”Pysyvämpi Paikka auki-ohjelman tapainen STEA:n rahoitus yhdistyksille/järjestöille 
olisi mielestämme paikallaan. Yhdistyksissä on paljon osaamista, tukea 
nuoria/vajaakuntoisia henkilöitä, joilla on haasteita työllistyä avoimille markkinoille. 
Yhteisen toimintamallin kehittäminen työllistymisenpolulle yhdistysten kautta 
työmarkkinoille/opiskelemaan.” 
 
”Paikka auki-avustusohjelmaa tulisi jatkaa. Tosi tärkeää, vaikuttavaa ja merkittävää!” 
 
”Tällaista ohjelmaa kannattaa ehdottomasti jatkaa. Meille työllistyneet henkilöt ovat 
olleet ns. väliinputoajia eli heillä ei ole ollut mahdollisuutta työllistyä avoimille 
markkinoille, mutta heillä ei ole ollut mahdollisuutta palkkatukeen. Ohjelman 
joustavalla ja inhimillisellä mahdollisuudella on voitu tarjota sopivia työtehtäviä ja 
tukea, minkä vuoksi työntekijät ovat voineet työllistyä jopa täysipäiväisesti itseä 
kiinnostavalle alalle työsuhteen jälkeen. Tämä on todella upeaa ja ainutkertaista!” 

 
Kiitämme kaikista saamistamme vastauksista. Ne antavat arvokasta tietoa ohjelman 
toimivuudesta ja tämä vastauksista koostettu raportti toimii Paikka auki II -avustuksen 
tuloksellisuuden raportointina STEAlle. Kerätyt tiedot ovat erittäin tärkeitä myös 
avustusohjelman jatkon ja sen kehittämisen kannalta. 
 


