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Tavoite: 
rakentaa ja pilotoida Lahteen 
uudenlainen, nykyistä palvelutarjontaa 
täydentävä, kynnyksetön, 
työllistymistä tukeva toimintamalli 
 maksuton ensiaskelpalvelu, 
sanktioimatonta ohjattua tukitoimintaa

työikäisille pitkäaikaistyöttömille ja 
myös nuorisotakuun piirissä oleville 
työttömille



Olopiste – tasapainoista arkea

 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)

Olopisteen toiminta pohjautuu 
tavoitteellisen muutostyön ja 

sosiokulttuurisen innostamisen 
ohjausmalliin



Toiminnan tavoitteet

Vahvistaa osallistujien 
toimintakykyä, henkistä 
jaksamista, motivaatiota ja 
työelämävalmiuksia

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



Hankkeen määrällisiä tavoitteita

 Saavuttaa 200 asiakasta osallistumaan toiminnan eri muotoihin

 50 prosentilla asiakkaista työ- tai toimintakyky vahvistuu 

 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 



Määrällisiä tuloksia ja tilastoja 

130 asiakasta, joista 60 jatkopolulla:
31 töissä
8 työkokeilussa
7 opiskelemassa 
4 kuntouttavassa työtoiminnassa
2 eläkkeellä

Työkyvyn itsearvio
Parantunut 42%
Ennallaan 55%
Huonontunut 3%

Osallistuminen projektin alusta 
4 476,5 h eli 640 htp

Asiakkuuden kesto keskim. 8 kuukautta



Laadullisia 
tuloksia

 aktivoituminen työnhaussa

 motivoituminen oman hyvinvoinnin 
edistämiseen

 työ- ja toimintakyvyn yleinen 
kohentuminen

 sosiaalisten suhteiden syntyminen

 mielipiteiden avartuminen

 osallistuminen lisääntynyt

 päihteettömyyden tuki 

 itsetuntemuksen lisääntyminen

 omien voimavarojen tunnistaminen 



Yhteistyöverkoston näkemys

Projekti on tukenut ja täydentänyt alueen muuta palvelutarjontaa 
pitkäaikaistyöttömille: erinomaisesti 42% ja melko hyvin 58%

”"Vertaistukeva", sosiaalinen, yhteenkuuluvuuden, välittämisen, tärkeäksi tekevän ja 
tehdään yhdessä mentaliteetti puuttuvat useasta muusta palvelutarjonnasta”

Millaisina projektin tulokset ja vaikutus asiakkaisiin näyttäytyvät:
”Asiakkaat hyötyvät toistensa tapaamisesta ja opiskelijat ja työntekijät ovat luoneet heille 
paikan, jonne on helppo tulla ja jossa saa tukea”
”Asiakas koki toimintanne hyvänä ja sai arkeen toimintaa ja kokoontumispaikan, pois kotoa.”
”Jokainen osapuoli on sitoutunut mukaan toimintaan, mikä näkyy lopputuloksessa 
erinomaisen myönteisesti.”

Olopisteen kaltainen matalan kynnyksen toiminta tarpeellinen jatkossa: 100% kyllä
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