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Olopiste 
kynnyksetön 
työtoiminta -hanke

• 1.9.2015-31.8.2018

• Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

• Olopiste toimii Harjulan 
Setlementin tiloissa

• Olohuone avoinna arkisin klo 9-15



Yhteistyössä

• Harjulan Setlementti ry

• Sylvia-Koti yhdistyksen 
Kaupunkikylä

• Lahden ammattikorkeakoulu

• Lahden kaupunki osallistuu 
rahoitusosuudella



• Tavoitteena on rakentaa ja 
pilotoida Lahteen 
uudenlainen, nykyistä 
palvelutarjontaa täydentävä, 
kynnyksetön työllistymistä 
tukeva toimintamalli

• Toiminta on suunnattu 
työikäisille 
pitkäaikaistyöttömille ja myös 
nuorisotakuun piirissä oleville 
työttömille

Olopiste



Toiminnan 
tavoitteet
• Vahvistaa osallistujien 

toimintakykyä, henkistä 
jaksamista, motivaatiota ja 
työelämävalmiuksia

• Luoda autenttinen 
oppimisympäristö sosiaalialan 
opiskelijoille, jotka 
tulevaisuudessa 
työskentelevät saman 
asiakaspiirin kanssa 



Katsaus 
kehittämistyöhön

• Olopisteen kehittämistyön 
painopisteenä on ollut kokeileva 
toiminta, jonka avulla on haluttu 
löytää kohderyhmälle toimivia 
käytänteitä

• Kehittämistyön johtoajatuksena 
on ollut näkemys siitä, että 
matalan kynnyksen palvelut 
lisäävät asiakkaiden 
mahdollisuutta omatoimisuuteen 
ja palveluiden saavutettavuuteen 
(Kauppinen, Rotko & Palokangas 
2016)



Hankkeen määrällisiä tavoitteita

• Saavuttaa 200 asiakasta osallistumaan toiminnan eri muotoihin 

• 50 prosenttia osallistujista siirtyy osallistumisen jälkeen johonkin 
jatkopolkuun: 

kuntouttavaan työtoimintaan 

työkokeiluihin 

opiskelukokeiluihin

muiden organisaatioiden tukipalvelujen piiriin 

työpajoihin

työhön 

opintoihin



Laadullisia 
tavoitteita
Tarjotun tuen ja toiminnan kautta 
sekä voimaantumisen myötä 
vahvistaa osallistujien:

• sosiaalisia vuorovaikutustaitoja

• kykyä osallistua yhteiskunnan 
toimintoihin 

• työkuntoa

• henkistä jaksamista 

• motivaatiota 

• aktiivisuutta 



Olopiste –
tasapainoista 
arkea

Olopisteen toiminta pohjautuu 
tavoitteellisen muutostyön ja 
sosiokulttuurisen innostamisen 
ohjausmalliin.





Määrällisiä 
tuloksia 

107 asiakasta syyskuun lopussa, 
joista 40 jatkopolulla:

• töissä 22

• opiskelemassa 6

• työkokeilussa 6

• kuntouttavassa työtoiminnassa 4

• eläkkeellä 2



Laadullisia 
tuloksia

• aktivoituminen työnhaussa

• osallistujien vastuunotto omasta 
terveydestä lisääntynyt

• työ- ja toimintakyvyn yleinen 
kohentuminen

• sosiaalisten suhteiden 
syntyminen

• mielipiteiden avartuminen

• osallistuminen lisääntynyt

• päihteettömyyden ylläpito 

• itsetuntemuksen lisääntyminen 



Case 1

• ikä 50, työttömyyttä n.10 
vuotta

• opistotason tutkinto

• sosiaalisia kontakteja 
Olohuoneella, 
terveydenhoitajan tapaamiset, 
virkistysretket

• asiakkuuden kesto noin 5 kk

• saanut tietoa palkkatukityöstä 
Olopisteellä ja työllistynyt



Case 2

• ikä 45 

• ammatillinen perustutkinto hyvin 
työllistävälle alalle

• käyttäytymiseen ja empatiaan 
liittyviä haasteita sosiaalisissa 
tilanteissa ja/tai itsestä 
huolehtimiseen liittyviä ongelmia

• monipuolinen osallistuminen 
Olohuoneen toimintaan sekä 
säännöllinen henkilökohtainen 
ohjaus ja tuki

• asiakkuuden kesto noin 1,5 v

• isoja harppauksia jatkopoluille



Kiitos mielenkiinnosta!

www.facebook.com/olopiste
www.instagram.com/olopiste


