
TYÖTÄ  ASUKKAILLE



Työllistymisen 
polut… 
siivoustyö, 
toimistotyö,                                    
vihertyö

Lisätuloja, 
yhdessä 
tekemistä, pop-
up kokeiluja 



KOTI KAIKILLE

Y-SÄÄTIÖN VUOKRA-ASUNNOT

Y-Säätiö

Y-Säätiön asunnot
erityisryhmille
noin 6 500 kpl

M2-Kodit
tavanomaiset ARA-asunnot

noin 9 800 kpl



1. Vähentää asunnottomuutta

2. Lisätä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen 
määrää

3. Parantaa säätiön vuokralaisten taloudellista ja 
sosiaalista hyvinvointia.

4. Vaikuttaa päätöksentekijöihin tarvittavan 
yhteiskunnallisen kehityksen toteutumiseksi ja 
tuotetaan ratkaisuja ja tietoa rakentamiseen , 
asumiseen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Y-Säätiön perustehtävät



TÖITÄ TARJOLLA

NYT:

• Toimistosiivoustiimi

Toimitilasiivous Y-Säätiö konsernin toimitiloissa, Ympyrätalo ja 
Pitkänsillanranta

• Liikkuva tiimi

Muuttosiivouksia isännöintitiimin tilauksesta

Pienimuotoisia remonttitoimenpiteitä

Peruspesut ja siivouksen lisätyöt koko konsernissa 

• Toimistotyöt

 mm toimistotyöt ja asiakaspalvelu



TÖITÄ TARJOLLA

TULEVAISUUDESSA:

• Työllisyyshalot

kuntayhteistyö, yritysyhteistyö, työllistymisen polut

• Pihatyöryhmä

M2 Kotien piha-alueiden hoito

• Vuokrarästien sovittaminen työllä

• Siirtyminen töihin yhteistyökumppaneille

 Kokemuksen ja koulutuksen myötä mahdollisuus päästä 
yhteistyökumppaneille töihin

Kilpailutuksissa yhdeksi kilpailutusehdoksi asukkaiden töihin otto.



Mielekkyyttä arkeen 

Demos-yhteistyöllä



Työtalkkari

• Työtalkkari ylläpitää taloyhtiön työpankkia ja koordinoi sen kautta 
tehtävää työtä

on yhdessä asukastoimikunnan kanssa perillä pienistä ja kevyistä kiin-
teistöhuollon tehtävistä

on työpankki-palvelun kautta perillä niistä asukkaista, jotka ovat 
kiinnostuneita tekemään pieniä korjaus- ja kunnostustöitä

sopii tekijän kanssa tehtävän toteutuksesta, työn hinnasta ja 
laskutustavasta
o tuntiperustainen / urakkaperustainen 

itsensä työllistävät voivat ilmoittaa nimensä talkkarille myös 
vaativimpia, keikkaluontoisia töitä varten

raportoi toiminnastaan asukastoimikunnalle ja isännöitsijälle



Työtalkkari

• Tukee ja tutustuttaa asukkaita uuden työn alustojen käyttöön ja 
mahdollisuuksiin

Työpankin kautta tehty työ on tarkoitus laskuttaa ensisijaisesti 
mikrotyön alustan kautta.

Työpankin asukas perehdytetään uuden työn alustojen käyttöön 
käytännössä

Tervetulopaketissa esitellyt reilujen mikrotyön ja jakamistalouden 
palvelut, kuten esimerkiksi Ukko.fi, Moppi.com, PiggyBaggy ym.



Työtalkkari

• Naapuriapua ja yhteisöllisyyttä tukevan vaihtopiirin organisointi

Vaihtopiiri on tarkoitettu kaikille sen toiminta-alueella asuville 
ihmisille, jotka haluavat tarjota omaa aikaansa ja apuansa yhteisön 
käyttöön ja samalla saada apua omaan arkeen. Esim. ompelusta 
pitävä henkilö tarjoaa korjausompelua muille jäsenille ja saa 
vastaavasti itselleen apua tarvitsemissaan töissä, kuten esimerkiksi 
lastenhoidossa tai juhlien järjestämisessä

Työtalkkari vastaa vaihtopiirin järjestäytymisestä ja vaihdanta-
alustan toimivuudesta



TULOSSA: POP-UP 

UURASTAMO

• Uuras Hoffice oli kaikille avoin yhteisöllinen työtila 
Juutinrauman kadun kohteessa.

• Työtilassa noudatettiin hoffice-konseptia, eli työpäivää rytmitti 
45 min työrupeamat, joita seurasi yhteiset vartin tauot. 
Ajatuksena oli työskennellä, taukoilla ja lounastella yhdessä ja 
tarjota näin työyhteisö itsenäisesti työskenteleville.

• Hoffice työmuotoa kehitetään yhdessä asukkaiden kanssa ja 
toteutetaan talojen yhteiskäyttötiloissa. Hoffice 2.0 on 
UURASTAMO!



TULOSSA: TILOJEN 

MUUNNELTAVUUS

• Yhteiskäyttötilojen kehittäminen / päivittäminen palvelemaan 
uuden työn tekemistä ja työllistymismahdollisuuksien 
lisäämistä.

• Asuntojen muunneltavuus työn ja elämäntilanteen mukaan.


