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S21187, Avoin työhuone 

Hankkeen nimi, S-numero ja 

toteutusaika 

S21187, Avoin työhuone, 1.1.2018 – 31.12.2020 (hanke RR-tietopalvelussa) 

Rahoittaja ja toteutunut 

julkinen rahoitus 

Sosiaali- ja terveysministeriö, 416 433 € 

Toteuttajat Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry 

Varsinaiset kohderyhmät 
Vaikeasti työllistyvät tai työkokemusta ja koulutusta vailla olevat nuoret aikuiset, joista 

erityisesti miehet 

Hankkeen tausta 

Hanketta edelsi STEA-rahoitteinen Valtaajat-hanke (VALTAUS – Kansalaisvaikut-

tamisen keinoin toimeentulotuelta kohti työelämää, 2015-2017), jonka kohderyhmänä 

oli helsinkiläiset toimeentulotuella tai kuntoutustuella elävät 18-29-vuotiaat.  

Tavoitteet  

Ehkäistä yksinäisyyttä, syrjäytymistä, työttömyyden pitkittymistä ja mahdollista 

radikalisoitumista; mahdollistaa pienikin, itsenäinen toimeentulo; saada ohjattua 60 

prosenttia nuorista ammatilliseen koulutukseen, opintoihin, työkokeiluun ja 

työmarkkinoille  

Toimintatapa 

Noin 30 kansalaistoiminnan projektia (esim. kulttuuritapahtumat, yritysvierailut ja 

kokkauskurssin vetäminen); pop up -työtilat ja muu tuki kansalaistoiminnan 

toteutukselle; avoin työtila verkkoympäristössä (virtuaalinen verkosto); avoin 

ryhmätoiminta 

Tuotokset 
Videot (Youtube): Minä valtaaja: Juho Rautvaara, suosittu TikTokkaaja (1.2.2021), 

Tuomas Kauhanen - OK (26.4.2019) 

Lupaavat osallisuuden 

käytännöt ja palaset 

Yhteinen työhuone tarjoaa työtilan ja rakentaa työyhteisöä (innokyla.fi) 

Muut tulokset ja vaikutukset 

Levitettävät ryhmätoiminnot (matalan kynnyksen kohtaamispaikka ”Chilli” Tampereella, 

yritysvierailuja, retkiä ja kulttuuriekskursioita sisältävä ”K-18”-ryhmätoiminta Kotkassa 

sekä matalan kynnyksen ”Pizzaa ja p*skanjauhantaa” -iltapäivät Porvoossa); 

”Korttelikahvila”-toimintamalli (viikoittainen toiminta kahvin, hävikkiruuan, 

tutustumismahdollisuuksien sekä lautapelien äärellä Porvoossa); noin 20 osallistujaa 

siirtyi avoimille työmarkkinoille tai tutkinto-opiskeluun, ja useat osallistujat erilaisiin 

palveluihin (kuten työpajoille ja työkokeiluihin); osallistujat saivat vertaistukea ja lisää 

https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S21187
https://www.youtube.com/watch?v=7RayAFSxkuM
https://www.youtube.com/watch?v=k_-bNtNcuiA
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/yhteinen-tyohuone-tarjoaa-tyotilan-ja-rakentaa-tyoyhteisoa


   

 

 

 

yhteisöllisyyttä, rytmiä ja sisältöä elämäänsä sekä oppivat hyödyllisiä uusia taitoja; 

kokemusten vaihtaminen erilaisissa elämäntilanteissa elävien kanssa avarsi näköaloja; 

Valtaajat-peli (peli.valtaajat.fi) 

Levittäminen ja juurrutus 

Porvoon ”Korttelikahvila” jatkuu toteuttajan STEA-rahoitteisessa Korttelikeittiö Porvoo -

hankkeessa. Avoimia ryhmätoimintoja on levitetty eri kanavissa sidosryhmille, kuten 

kansalaisjärjestöille ja kuntatoimijoille.  

Erityishuomioita, kehittä-

mistyön ongelmia 

Lahteen haettiin avoimelle työhuonetoiminnalle myös STEA-avustusta, mutta avustusta 

ei saatu (C6092). Osallistujien kokemukset vaihtelivat elämäntilanteiden ja tarpeiden 

mukaan. Toiset kokivat toiminnassa merkityksellisimpänä työmarkkinoille tähtäävien 

taitojen kehittämisen, kun taas toiset pitivät tärkeämpänä elämänhallintaan ja arjen 

rytmittymiseen saatua apua ja vertaistukea.  

 

https://peli.valtaajat.fi/

