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1 JOHDANTO 

Työnteolla on ollut Suomalaisessa yhteiskunnassa hyvin merkityksellinen 

asema hyvin pitkään. Aikaisempiin sukupolviin verrattuna työmarkkinoiden ja 

talouden rakenteiden muuttuminen on kuitenkin heikentänyt nuorten mahdolli-

suuksia saada töitä. Tänä päivänä suurta huolta herättävät ilman opiskelu- tai 

työpaikkaa jäävät nuoret. (Kylkilahti 2014, 202 - 203.) Tähän huoleen pyritään 

Suomessa vastaamaan yhteiskunnallisella tasolla nuorisotakuulla, joka on 

yksi tämän hetkisen hallituskauden kärkihankkeista (Nuorisotakuu jatkuu yh-

tenä hallituksen kärkihankkeista 2015). Nuorisotakuun tavoitteena on muun 

muassa edistää nuorten työllisyyttä ja ammattitaitoa sekä lisätä nuorten mah-

dollisuuksia itsenäiseen elämään, mihin pyritään tehostamalla yhteistyötä yli 

hallinnonrajojen eri toimijoiden väillä (Miten nuorisotakuu toteutuu?). 

Nuorisotyöttömyys tai ammatillisen koulutuksen ulkopuolelle jääminen voi joh-

taa nuorten syrjäytymiseen. Tätä pyritään ennaltaehkäisemään matalan kyn-

nyksen palveluilla. Nuorille tarkoitettujen matalan kynnysten palveluiden ta-

voitteena on tukea nuorten aktivoitumista ja motivoitumista sekä itsetuntemuk-

sen ja -luottamuksen kasvamista (Hilpinen, Huumonen, Kiviranta & Välimaa 

2012, 17). Kouvolassa tällaista matalan kynnyksen palvelua tarjoaa Kouvolan 

Nuorten paja.  

Kouvolan Nuorten paja sai alkunsa Kouvolassa vuosina 2013 - 2015 käyn-

nissä olleen Kouvolan Mielen avain -hakkeen kautta. Hankkeen yhtenä tavoit-

teena oli perustaa matalankynnyksen paja syrjäytymisvaarassa oleville nuo-

rille. Hankkeen päätyttyä keväällä 2015 Nuorten paja sai jatkoa Kouvolan kau-

pungin omana toimintana vuoden loppuun saakka. Paja on tarkoitettu 16 - 30-

vuotiaille nuorille, jotka ovat syystä tai toisesta jääneet palveluiden ulkopuo-

lelle. Nuorilla voi olla arjenhallintaan tai sosiaalisiin suhteisiin liittyviä hanka-

luuksia tai tulevaisuuden suunnitelmat hukassa. Kouvolan Nuorten pajan tar-

koitus on toteuttaa osaltaan nuorten yhteiskuntatakuu-ohjelmaa. 

Suoritin kolmannen harjoitteluni Kouvolan Nuorten pajalla, jolloin kiinnostuin 

aiheesta ja päätin tehdä opinnäytetyöni tähän liittyen. Opinnäytetyöni tavoit-

teena oli selvittää nuoria haastattelemalla, millaisia kokemuksia heillä on Kou-

volan Nuorten pajan toiminnasta. Lisäksi tavoitteena oli selvittää heidän koke-
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muksiaan siitä, onko pajan toimintaan osallistuminen vaikuttanut heidän arjen-

hallintaansa ja onko siitä ollut hyötyä nuorille. Opinnäytetyöni kohderyhmänä 

oli pajan toimintaan osallistuvat nuoret. Opinnäytetyö on kvalitatiivinen eli laa-

dullinen tutkimus. Työn aineistonkeruumenetelmänä käytin teemahaastattelua 

ja analyysimenetelmänä sisällönanalyysia.  

Opinnäytetyöni teoriaosuuden keskeisiä käsitteitä ovat elämänhallinta ja arjen-

hallinta. Elämänhallinta on ihmisen ulkoisten olojen ja sisäisen rakenteen vä-

listä vuorovaikutusta. Elämänhallinta käsitteenä jaetaankin usein sisäiseen ja 

ulkoiseen elämänhallintaan. (Aaltonen, Ojanen, Vihunen & Vilen 2003, 185; 

Raitasalo 1995, 69; Riihinen 1996, 29.) Arjenhallinnaksi puolestaan kutsutaan 

tunnetta siitä, että yksilö kykenee itse tekemään omaa elämäänsä koskevia 

päätöksiä ja vaikuttamaan niihin. Keskeisiä arjenhallinnan mahdollistajia ovat 

koulutus, työllistyminen, terveys, hyvinvointi ja oman talouden hallinta. (Lapsi- 

ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012–2015 2012, 7; Similä 2012.) 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsittelen aluksi Nuorten pajan toimintaan liit-

tyviä taustatekijöitä, kuten nuorisotyöttömyyttä, nuorisotakuuta ja syrjäytymistä 

sekä jo ennestään Kouvolassa toimivia hieman Nuorten pajaa vastaavia nuo-

rille suunnattuja palveluja. Sen jälkeen tuon esille opinnäytetyöhöni liittyvää 

teoriaa elämänhallinnan käsitteestä. Käsittelen työssäni myös arjenhallintaa, 

joka voidaan ajatella elämänhallinnan alakäsitteeksi. Opinnäytetyön loppu-

osassa käsittelen tuloksia, johtopäätöksiä ja pohdintoja tutkimuksesta.  

2 NUORTEN ASEMA TYÖMARKKINOILLA 

2.1 Nuorisotyöttömyys Suomessa 

Työnteolla on ollut Suomalaisessa yhteiskunnassa hyvin merkityksellinen 

asema. Poliittisissa keskusteluissa on lähiaikoina korostettu suomalaisen työn 

merkitystä ja esille on noussut myös väestön ikääntymisen aiheuttama työvoi-

mapula. Kuitenkin samaan aikaan ollaan huolestuneita ilman opiskelu- tai työ-

paikkaa jäävistä nuorista. Työnteon aloittaminen on tavallaan siirtymä lapsuu-

desta aikuisuuteen. Odotetaan, että nuoret aikuistuessaan siirtyvät taloudelli-

sesta riippuvuussuhteesta tilanteeseen, jossa he pitävät huolta itse itsestään. 

Jokaisen nuoren elämäntilanteet ja itsenäistymisen vaiheet ovat kuitenkin eri-
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laisia. Aikaisempiin sukupolviin verrattuna työmarkkinoiden ja talouden raken-

teiden muuttuminen on heikentänyt nuorten mahdollisuuksia saada töitä. (Kyl-

kilahti 2014, 202 - 203.) 

Virallisella työttömyysasteella mitattuna Suomessa vuonna 2012 alle 20-vuoti-

aiden työttömyysaste oli 30 % ja 20 - 24-vuotialla 20 %. Tällä tavoin mitattuna 

nuorten työttömyys on suuri ongelma. Työttömyysastetta laskiessa työttömiksi 

luokitellaan myös päätoimiset opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet työnhaki-

joiksi. Jos työttömyyden mittariksi otetaan ei-opiskelevien työttömien osuus 

ikäryhmän väestöstä, luvut ovat huomattavasti pienempiä. Alle 20-vuotiaiden 

työttömien osuus on 2 % ja 20 - 24-vuotiaiden 6 %. (Hämäläinen & Tuomala 

2013, 1.) Kouvolassa heinäkuussa 2014 työttömiä alle 25-vuotiaita oli 999. Ky-

menlaakson seudulla alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli helmikuussa 

2015 lähes 24 % (Niemi 2014; MTV 2015; ESS 2015). Nuorisotyöttömyys on 

ollut kasvussa viime vuosina koko Suomessa ja niin myös Kaakkois-Suo-

messa. 

Keskimäärin nuorten työttömyysjaksot ovat kestoltaan lyhempiä kuin aikuisilla 

(Hämäläinen & Tuomala 2013, 1; Värtinen 2013, 4). Lyhytaikaisen työttömyy-

den, joka on koettu nuorena ja syrjäytymisen välille ei siis voida ajatella yhtä-

läisyysmerkkiä. Valtaosa nuorista tekee niitä asioista, joita yhteiskunta heiltä 

odottaa. Nuoret opiskelevat ja haluavat tehdä töitä. Näistä seikoista huolimatta 

nuorisotyöttömyys on kuitenkin yhteiskunnan ja yksilön ongelma, jolla kauas-

kantoisia vaikutuksia tulevalle työuralle. Vaikeudet voivat heijastua tulevana 

työttömyytenä ja alhaisina tuloina työuran aikana. Työtön nuori ei saa työkoke-

musta ja sitä kautta tärkeää osaamista ja kontakteja. Pitkä työttömyysjakso voi 

myös heikentää olemassa olevaa osaamista. Suurimmassa syrjäytymis- ja 

työttömyysvaarassa ovat nuoret, jotka eivät opiskele tai hae töitä. (Hämäläi-

nen & Tuomala 2013, 6.) 

Työttömyyttä koetaan eniten 19 - 21-vuotiaiden keskuudessa. Työllistymisen 

esteenä nuorilla voivat olla pitkittyneet opinnot, välivuodet, haasteet jatkokou-

lutuspaikan saamisessa tai heikkolaatuiset työsuhteet. Nuoret saattavat myös 

kokea työelämään siirtymisen pelottavana eikä heillä ole riittävästi tietoa pää-

tösten tueksi. Yksi merkittävä työttömyyttä aiheuttava tekijä ovat nuorten mie-

lenterveysongelmat. Työkyvyttämyyseläkkeelle jää päivittäin viisi nuorta mie-

lenterveysongelmien takia. Lisäksi työllistymisen esteenä saattaa olla pelkkä 
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perusasteen koulutus. (Värtinen 2013, 4.) Työttömyys voi johtaa nuoret pitkä-

aikaiseen sosiaaliseen ja poliittiseen syrjäytymiseen, mikä voi vahvistaa muun 

muassa riippuvuuden, voimattomuuden ja ahdistuneisuuden tunteita (Paolini, 

14). 

2.2 Nuorisotakuu 

Jyrki Kataisen hallitus asetti vuonna 2011 yhdeksi hallitusohjelman kärkihank-

keeksi nuorten syrjäytymisen ehkäisyn. Tavoitteena oli luoda kaikille nuorille 

mahdollisuus suorittaa perusasteen jälkeinen tutkinto ja sen jälkeen työllistyä. 

Lisäksi tavoitteena oli pitää huolta siitä, etteivät nuoret ajautuisi liian pitkään 

ajanjaksoon, jolloin he eivät osallistu lainkaan aktiiviseen toimintaan. Syrjäyty-

miskehitykseen pyrittiin vaikuttamaan nuorten yhteiskuntatakuulla. (Nuorten 

yhteiskuntatakuu 2013 2012, 7.) Nuorten yhteiskuntatakuusta ei ole erillistä 

lakia, mutta sen toteutuksessa sivutaan useita muita lakeja esim. nuorisolakia 

(72/2006) ja työttömyysturvalakia (1290/2002). Nuorisotakuun toteuttamiseksi 

on tehty muutoksia ja uudistuksia olemassa oleviin lakeihin (Kirje nuorisota-

kuun alueellisille ja paikallisille toimijoille 2013; Miten nuorisotakuu toteutuu?).  

Täysmääräisesti nuorisotakuu tuli voimaan 1.1.2013. Tästä lähtien nuorten yh-

teiskuntatakuusta, koulutustakuusta ja aikuisten osaamisohjelmasta on käy-

tetty yhteistä käsitettä nuorisotakuu. Nuorisotakuulle on perustettu oma työ-

ryhmä, johon kuuluu työmarkkinajärjestöjen ja ministeriöiden edustajia. (Värti-

nen 2013, 4.) Nuorisotakuu jatkuu myös tämän kauden hallituksen yhtenä kär-

kihankkeena. Tällä hallituskaudella tavoitteeksi on asetettu, että neljän vuoden 

kuluttua koulu- ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrä on laskenut ja 

koulunsa keskeyttäneiden määrä vähentynyt. (Nuorisotakuu jatkuu yhtenä hal-

lituksen kärkihankkeista 2015.) 

Nuorisotakuun ideana on tarjota nuorille lainsäädännön mukaisia palveluja 

mahdollisimman tehokkaasti hyödyntäen lainsäädännön tuomia mahdollisuuk-

sia. Tähän pyritään tehostamalla yhteistyötä yli hallinnonrajojen eri toimijoiden 

väillä. Nuorisotakuuta toteutetaan te-palveluiden, koulutustakuun toimien, 

nuorten aikuisten osaamisohjelman ja muiden yksilöllisten palveluiden kautta. 

Näihin sisältyy muun muassa etsivä nuorisotyö, työpajatoiminta ja kuntoutus-

palvelut. Nuorisotakuuta toteutetaan siis monialaisena ja moniammatillisena 

yhteistyönä. (Miten nuorisotakuu toteutuu?.) Nuorisotakuun tavoitteena on 
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edistää nuoren työllisyyttä ja ammattitaitoa sekä lisätä nuoren mahdollisuuksia 

itsenäiseen elämään. Nuorisotakuu tarkoittaa, että kaikille alle 25-vuotiaille ja 

alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työ-

paja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi 

ilmoittautumisesta. (Nuorisotakuu auttaa eteenpäin.)  

Nuorisotakuu pyrkii näyttämään selkeältä kokonaisuudelta, joka koostuu eri 

hallinnonaloista. Tavoitteena on tarjota nuorille palveluja, joilla voidaan tukea 

arjentaitoja, ylläpitää hankittua osaamista, ehkäistä syrjäytymistä tai lyhentää 

nuoren pidempiaikaista koulutuksen tai työelämän ulkopuolisuutta. Nuorten 

parempaa työmarkkina-asemaa pyritään tukemaan antamalla tukea työnha-

kuun, helpottamalla nuorten työllistymistä yrityksiin palkkatuella ja täydentä-

mällä nuoren ammatillista osaamista. (Värtinen 2013, 4.) 

3 NUORTEN SYRJÄYTYMINEN 

3.1 Yleistä syrjäytymisestä 

Syrjäytyminen muodostaa yhteisen nimittäjän kaikelle huono-osaisuudelle. 

Syrjäytyminen voidaan liittää muun muassa köyhyyteen, sosiaalisiin ongel-

miin, työttömyyteen, toimeentulotukijärjestelmän ongelmiin, työttömien nuorten 

elämäntilanteeseen ja päihteiden käyttöön. Edellä mainittujen lisäksi syrjäyty-

miseen liitetään ajatus puuttuvasta yhteisöllisyydestä eli yksilön ja yhteisön 

väliset siteet ovat heikot. (Raunio 1995, 99 - 100; STM.) 

Sanotaan, että pahimmin syrjäytyneitä ovat ne henkilöt, joilla ei ole perhettä 

tai työtä, sillä perheen ja työn katsotaan olevan nyky-yhteiskunnassa tärkeim-

piä instituutioita ihmisten välisten yhteyden ylläpitäjänä. Syrjäytyminen voi il-

metä erilaisista syistä johtuen (työttömyys tai työkyvyttömyys) työelämästä 

poisputoamisena ja normaalien sosiaalisten suhteiden ulkopuolelle jäämisenä 

eli yksinäisyytenä. Lisäksi syrjäytynyt saattaa jäädä pois yhteiskunnallisesta 

vallankäytöstä ja vaikuttamisesta. (Raunio 1995,100.) 

Jos tarkastellaan syrjäytymistä sosiaalipolitiikan näkökulmasta, on tärkeää 

erottaa yhteiskunnallisesta tilanteesta johtuva niin sanottu normaali syrjäytymi-

nen ja syrjäytyminen, johon liittyy elämänhallinnan ongelmia. Ei siis automaat-

tisesti tarkoita, että kaikki työttömät olisivat vaikeasti syrjäytyneitä. He voivat 

olla syrjäytyneitä normaalista kulutuksesta, sosiaalisesta vuorovaikutuksesta 
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ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, mutta heillä on edelleen kyky hallita 

elämäänsä. Pahimmin syrjäytyneitä ovat sellaiset henkilöt, jotka eivät kykene 

omaehtoiseen elämänhallintaan. Heidän syrjäytyneisyys ei välttämättä poistu, 

vaikka yhteiskunnallinen tilanne paranisikin. (Raunio 1995,101.) 

Syrjäytymisen käsitteen voidaan sanoa olevan arvolatautunut, sillä se sisältää 

näkemyksen oikeanlaisesta elämäntavasta, johon sisältyy muun muassa kou-

lutus, työ ja perhe. Syrjäytyminen voi kuitenkin olla myös omaehtoista. Tällöin 

”ulkopuolisuus” on yksilön itse valitsemaa. Nuorisobarometri–tutkimuksessa 

(2014) selvitettiin syrjäytymisen syitä ja useampi kuin kaksi nuorta kolmesta 

näki syrjäytymisessä olevan jonkin verran mukana omaa halua. Tämä tulos 

kyseenalaistaa syrjäytymisen hahmottamisen elämänhallinnan kadottamisen 

tai vieraantumisen tunteen kautta. Onko ihminen syrjäytynyt, jos hänen ar-

vonsa poikkeavat valtakulttuurista? (Myllyniemi 2014, 50.) 

Sosiaalisten ongelmien päällekkäisyys ja sivuun jääminen useilla elämän osa-

alueilla samanaikaisesti on syrjäytymiselle tyypillistä. Oleellista on ongelmista 

muodostuva kokonaisuus ja tällaisessa tilanteessa vallitseva elämänhallinta. 

Sanotaan, että syrjäytymistä ei voi vapaasti valita, vaan se on pysyvää ja pa-

konomaista. Yksilötasolla syrjäytymiselle on tyypillistä hiljalleen paheneva on-

gelmien kasaantuminen. Äärimmillään se voi tarkoittaa sisäisen elämänhallin-

nan järkkymistä, alistuneisuutta ja tulevaisuuden uskon menettämistä. Tällai-

sen tilanteen korjaamiseksi tarvitaan yhteiskuntapoliittisten toimenpiteiden li-

säksi yksilöllisesti mitoitettua aineellista ja psykososiaalista tukea. Vaikeasti 

syrjäytyneiden ongelmien monisyisyydestä johtuen tarvitaan eri viranomaisten 

yhteistyössä kokoamaa palvelupakettia. (Raunio 1995,101 - 102.) 

3.2 Nuorten syrjäytymisen riskitekijät 

Tutkimuksissa, joissa käsitellään nuorten syrjäytymistä, viitataan usein yhteis-

kunnallisten järjestelmien, kuten koulutus- ja työmarkkinajärjestelmien ulko-

puolelle jäämiseen ja sen hyvinvointivaikutuksiin. Nuorten syrjäytymisen mer-

kittäviä riskitekijöitä ovat matala koulutus, pitkäaikainen työttömyys ja toimeen-

tulo-ongelmat. Myös elämänhallintaan liittyvät haasteet, terveydelliset ongel-

mat, sosiaalisten suhteiden vähyys ja syrjäytyminen yhteiskunnallisesta osalli-

suudesta ovat keskeisiä osa-alueita. Käsiteltäessä syrjäytymistä tulee ottaa 

huomioon huono-osaisuuden osa-alueiden ketjuuntuminen ja päällekkäisyys. 

Nuoren oma kokemus syrjäytymisestä ja siihen liittyvistä asioista on tärkeä. 
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Useat nuoret mainitsevat keskeisimmäksi syrjäytymisen syyksi ystävien puut-

teen. (Nuorten syrjäytyminen 2015.) 

Syrjäytyneiden tai syrjäytymisriskissä olevien nuorten tarkasta lukumäärästä 

ei ole tietoa. Arvioiden mukaan heitä on 14 000:n ja 100 000:n välillä. Suuri 

ero arvioissa johtuu siitä, että syrjäytymiselle ei ole vakiintunutta määritelmää. 

Syrjäytyminen syntyy usein monen hyvinvoinnille merkityksellisen tekijän puut-

teesta. Kuten jo aiemmin tekstissä mainittiin, syrjäytyminen tulisi hahmottaa 

prosessina, jossa erilaiset tekijät ketjuuntuvat ja kasaantuvat. Elämänhallinta 

ei vielä horju, jos vaikeuksia on jollakin yksittäisellä hyvinvoinnin osa-alueella. 

Syrjäytyminen saa alkunsa huono-osaisuuden kasautumisesta, jolloin yksilön 

mahdollisuudet hallita omaa elämää heikentyvät. (Nuorten syrjäytyminen 

2015.) Nuoret luukulla – Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten ase-

maan palvelujärjestelmässä tutkimuksen mukaan palvelut eivät kohtaa nuor-

ten tarpeita, joilla on alentunut toimintakyky eli he eivät ole työ- tai opiskeluky-

kyisiä. Syrjäytyneet nuoret ovat myös sairaampia ikätovereihinsa verrattuna ja 

syrjäytyminen on usein yhteydessä mielenterveysongelmiin. (Aaltonen, Berg & 

Ikäheimo 2015.) 

Syrjäytymiseen voi vaikuttaa myös ylisukupolvisuus. Perheen huono-osai-

suus, alhainen koulutustaso ja syrjäytyminen vaikuttavat toisiinsa ja voivat siir-

tyä seuraaville sukupolville. (Syrjäytyminen 2015.) Toisin sanoen huono-osai-

suuden ylisukupolvisuus tarkoittaa vanhempien hyvinvoinnin ongelmien siirty-

mistä tai jatkumista lapsille. Perheen vaikeus jollakin elämänalueella voi vai-

kuttaa lasten hyvinvointiin laajasti useillakin elämänalueilla. Tällaisia vaikeuk-

sia voi olla esimerkiksi työttömyys, toimeentulovaikeudet, asumisongelmat ja 

mielenterveys- tai päihdeongelmat. Kyseessä on laaja sosiaalinen ongelma, 

eikä vain yksittäisten perheiden asia. (Huono-osaisuuden ylisukupolvisuus 

2014.) 

Erityinen huoli poikien ja miesten syrjäytymisestä on nostanut syrjäytymisen 

puheenaiheeksi myös tasa-arvokeskustelussa. Sukupuolinäkökulmasta syr-

jäytymisen laajempi tarkastelu on kuitenkin vielä uutta. Syrjäytyneitä nuoria on 

arviolta 15 - 29-vuotiaista noin 5 %, joista kaksi kolmasosaa on miehiä. Erityi-

sesti miesten syrjäytymisen riskijöitä ovat alkoholin ja huumausaineiden on-

gelmakäyttö, asunnottomuus, väkivallan teot, rikokset ja vankeus. Naisilla näi-

den tekijöiden osuus on huomattavasti pienempi. Miesten työttömyysaste on 
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naisiin verrattuna korkeampi ja pitkäaikaistyöttömät ovat useimmiten miehiä. 

Myös nuorisotyöttömyys koskettaa useammin miehiä kuin naisia. Päihteiden 

vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle jää selkeästi enemmän miehiä. Mielenter-

veysongelmien ja työkyvyttömyyseläkkeelle joutumisessa naisten ja miesten 

välillä ei ole suurta eroa. (Syrjäytyminen 2015.) 

3.3 Matalan kynnyksen palvelut syrjäytymisen ehkäisijänä 

Palveluiden piiriin pääseminen on yksi tärkeä osa osallisuuden kokemusta. 

Kun kynnys palveluihin on matala, yhteiskunnassa osalliseksi pääseminen on 

helpompaa, erityisesti huono-osaisilla. Matalan kynnyksen palvelut on tarkoi-

tettu henkilöille, jotka jostakin syystä ovat riskissä jäädä tai jäävät palvelujär-

jestelmän ulkopuolelle, sekä niille, joilla palveluiden piiriin hakeutuminen on 

vaikeaa tarpeesta huolimatta. Palveluiden ulkopuolelle jäämiseen voi olla lu-

kuisia syitä niin palvelujärjestelmään kuin avuntarvitsijaan liittyen. Haasteena 

voi olla fyysiset tai psyykkiset esteet, häpeän tunteet, pienet akuutit palvelutar-

peet, päällekkäiset ongelmat tai julkisten palveluiden vaikea tavoitettavuus. 

Matalan kynnyksen palveluissa näitä esteitä pyritään purkamaan. (Leemann & 

Hämäläinen 2015, 2 - 3; THL 2015.) 

Matalan kynnyksen palveluiden tavoitteena on, että palveluihin hakeutumisen 

kynnys olisi mahdollisimman pieni. Kynnystä palveluihin voivat luoda hoitoon 

pääsyn menettelyt esimerkiksi lähetteet, korkeat hoidon tavoitteet, pelko lei-

mautumisesta tai päihteettömyys. Matalan kynnyksen palveluissa näitä teki-

jöitä pyritään poistamaan ja siten madaltamaan asiakkailta vaadittavia edelly-

tyksiä palveluun hakeutumissa. Matalan kynnyksen palveluja tarjotaan muun 

muassa nuorille, jotka ovat työelämän tai opiskelun ulkopuolella, sekä niille, 

joilla on päihde- ja mielenterveysongelmia. Yksi esimerkki matalan kynnyksen 

palveluista on etsivä nuorisotyö, joka kohtaa opiskeluiden tai työelämän ulko-

puolelle jääneitä nuoria. (Leemann & Hämäläinen 2015, 1; THL 2015.) 

Matalan kynnyksen palvelut pyrkivät lisäämään vaikeimmin tavoitettavien hen-

kilöiden sosiaalista osallisuutta. Matalan kynnyksen tavoitteena on saada 

asiakas kiinnitettyä palvelujärjestelmään ja hyvässä tapauksessa siirtymään 

julkisiin palveluihin. Matalan kynnyksen palvelut tarjoavat päivätoimintaa sekä 

kohtaamis- ja harrastusmahdollisuuksia. Samalla voidaan esimerkiksi harjoi-

tella ja ylläpitää sosiaalisia taitoja. Keskeisiä toimenpiteitä ja tavoitteita ovat 
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asiakkaiden aktivointi ja voimaantuminen sekä oma-aloitteisuuden aktivointi. 

(Leemann & Hämäläinen 2015, 3.) 

Nuorten syrjäytymisen taustalla voi olla esimerkiksi heikko motivaatio, huono 

koulumenestys ja kielteinen ajattelu, jotka yhdessä johtavat negatiivisen ajat-

telun noidankehään. Onkin tärkeää, että nuoren itsetuntoa tuetaan ja samalla 

vahvistetaan positiivista ajattelua sekä minäpystyvyyttä. Lisäksi syrjäytyneitä 

nuoria tulisi tukea sosiaalisten taitojen harjoittamisessa sekä ura- tai koulutus-

suunnitelmien tekemisessä. Palveluprosessin matalimman kynnyksen palve-

luilla voidaan vastata näihin tarpeisiin ja katkaista alkanut syrjäytymiskierre. 

Matalan kynnyksen palveluissa nuorta tuetaan kohti tasapainoisempaa arjen-

hallintaa ja myöhemmin kohti koulutusta tai työllistymistä. (Hilpinen, Huumo-

nen, Kiviranta & Välimaa 2012, 11.) 

Matalan kynnyksen palveluiden tavoitteena on tukea nuoren aktivoitumista ja 

motivoitumista sekä itsetuntemuksen ja -luottamuksen kasvamista. Samalla 

pyritään lisäämään nuoren osallisuutta ja tunnetta siitä, että nuori voi vaikuttaa 

omaan elämäänsä ja ympäristöönsä. Päämääränä on, että nuori kykenee hal-

litsemaan arkeaan paremmin ja kykenee huolehtimaan asioistaan oikea-aikai-

sesti. Ihannetilanteessa nuoren voimavarat kasvavat, hän kiinnostuu elämäs-

tään ja tulevaisuudestaan sekä kykenee huolehtimaan terveydestään. Lisäksi 

nuoren taidot toimia ryhmässä kehittyvät ja hän saa työkaluja jatkopolun poh-

dintaan sekä elämään valmennuksen jälkeen. (Hilpinen ym. 2012, 17.) 

3.4 Työpajatoiminta Suomessa 

Ensimmäinen työpaja syntyi Suomeen vuonna 1983, jolloin pajatoiminta oli lä-

hinnä nuorisotyön väline. Sen avulla etsittiin uusia ratkaisuja nuorison työelä-

mästä ja koulutuksesta syrjäytymisongelmiin. Kohderyhmänä olivat työttömät 

ja ammattikouluttamattomat nuoret. 1980-luvun lopulla työpajoja oli perustettu 

suurimpiin kaupunkeihin ja aluekeskuksiin. Toiminnan uutuusarvona oli nuori-

sotyön menetelmien ja työhallinnon tavoitteiden yhdistäminen pajatoiminnaksi. 

Toiminta laajeni 90-luvulla erilaisten pilottityöpajojen kautta. Leviämistä edes-

auttoi myös Suomen liittyminen EU:hun vuonna 1995, jolloin alkoi ensimmäi-

nen Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rakennerahastokausi. 1990-luvun lo-

pulla ja 2000-luvun alkupuolella työpajantoiminnan sisältö kehittyi ja toiminta 

ammatillistui. Nykypäivänä toiminta edellyttää henkilökunnalta muun muassa 
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vankkaa ammattitaitoa niin työ- kuin yksilövalmennuksessa. Organisaatiolta 

vaaditaan kykyä verkostoitua ja kehittää toimintaansa vastaamaan ympäristön 

muuttuviin haasteisiin. Pajojen perustehtävä on muuttunut 1990-luvun hätä-

aputyöllistäjästä työssä oppimisen ja psykososiaalisen tuen palveluiden tuotta-

jaksi. (Pekkala 2009,13 - 16.) 

Nuorten työpajatoiminnan päätavoitteena on tukea nuorten elämäntaitoja, so-

siaalista vahvistumista, varhaista tukea ja omatahtista yhteisöllistä kasvua 

sekä tekemällä oppimista. Arjenhallinnan harjoittelun ohella opetellaan myös 

erilaisia työelämätaitoja. Työpajat ovat yhteisöjä, joissa työtä tekemällä ja sitä 

tukevalla valmennuksella pyritään edellä mainittuihin tavoitteisiin. Työpajatoi-

minta on monialaista ja julkisen sektorin palvelukokonaisuudessa se sijoittuu 

sosiaalipalveluiden ja avoimen koulutus- ja työmarkkinoiden välille. (Häggman 

2011, 5; Työpajatoiminta Suomessa 2015.) Nuorten työpajatoiminnan kohde-

ryhmänä ovat alle 29-vuotiaat nuoret nuorisolain mukaisesti (Nuorisolaki 

27.1.2006/72, 1 2§). 

3.4.1 Nuorten työpajat Kouvolassa 

Kouvolassa työpajatoiminnan ylläpitäjä on Kouvolan kaupungin nuorisopalve-

lujen OTE nuorten työpajat. OTE nuorten työpajat tarjoavat nuorille työ- ja yk-

silövalmennusta sekä erilaisia koulutuksia. Nuori voi esimerkiksi suorittaa pa-

jalla hygieniapassin. Pajajakso koostuu 1 - 3 kuukauden mittaisesta työkokei-

lusta, jonka jälkeen nuoren on mahdollista sitoutua työsuhteeseen kuuden 

kuukauden ajaksi. Pajojen tavoitteena on saada nuorelle pajajakson jälkeen 

koulutus- tai työpaikka.  OTE nuorten työpajat tekevät tiivistä yhteistyötä alu-

een oppilaitosten kanssa. Kouvolan alueella työpajoja on kolmessa yksikössä: 

Spiraali Myllykoskella, Sinko Korialla ja Tikki Kouvolassa. Spiraalissa nuorilla 

on mahdollisuus työskennellä koti- ja kiinteistöpalvelutöissä, matkahuollossa 

tai kunnostaa ja verhoilla huonekaluja. Lisäksi myös tekstiili- ja pintakäsittely-

töihin tarjotaan mahdollisuus. Singossa puolestaan työtehtäviä on tekstiilien, 

keramiikan ja huonekalujen kunnostamisen parissa. Tikissä on mahdollisuus 

päästä kokeilemaan ompelutöitä ja asiakaspalvelua. (Värtinen 2013, 13.) 

OTE nuorten työpajojen lisäksi Kouvolan kaupungin nuorisopalvelut ostaa työ-

pajatoimintoja Kouvolassa Parik-säätiöltä. Säätiön työpajatoiminta on suun-

nattu kaikenikäisille. Parik tarjoaa työhönvalmennuksen tukipalveluina palve-
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luohjausta, yksilövalmennusta, työnetsintää ja tuettua työllistymistä sekä ra-

vintohuoltoa. Säätiön pajoilla on mahdollisuus työskennellä media-alan töissä, 

kierrätysmyymälässä, SER-purussa, kierrätyksessä, puutöissä ja metallialan 

töissä. Näiden lisäksi työpajatoimintaan osallistuvan on mahdollista saada ko-

kemusta kokoonpano-, pakkaus- ja postituspalveluista, keittiö- ja siivousalan 

töistä sekä kiinteistöhuollosta, kunnossapitotehtävistä ja viheralueiden huol-

losta. Parik-säätiö tarjoaa myös starttityöpajaa, jossa tuetaan erityisesti nuor-

ten elämänhallintaa. Kuten OTE nuorten työpajat myös Parik-säätiö tekee ak-

tiivisesti yhteistyötä Kouvolan alueen oppilaitosten kanssa. (Värtinen 2013,13 

- 14.) 

Kolmantena työpajatoiminnan järjestäjänä Kouvolan alueella toimii Anjalan-

kosken työttömät ry. Heidän työpajatoimintansa on suunnattu nuorille sekä ai-

kuisille. Nuorilla on mahdollisuus saada työkokemusta korutyöpajalla, puupa-

jalla, keittiössä ja luovalla osastolla sekä pyöräpajalla. Yhdistyksen työpajatoi-

mintaan kuuluu palveluohjausta ja esimerkiksi liikuntapalvelut työajalla. Myös 

Anjalankosken työttömät ry tekee yhteistyötä oppilaitosten kanssa. (Värtinen 

2013,14 - 15.) 

3.4.2 Kouvolan Nuorten paja 

Kouvolassa käynnistettiin vuonna 2013 Kaste-ohjelmaa toteuttava sosiaali-

huollon kehittämishanke Mielen avain Kouvola. Hankkeen tavoitteena oli 

luoda Kouvolaan uusi mielenterveys- ja päihdestrategia, juurruttaa kokemus-

asiantuntijatoimintaa Kouvolan alueella ja perustaa matalan kynnyksen nuor-

ten työpaja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Nuorten työpajan oli tarkoitus 

toteuttaa osaltaan nuorten yhteiskuntatakuu-ohjelmaa. (Hakemus valtionavus-

tuksen saamiseksi Kaste-ohjelmaa toteuttavaan sosiaali- ja terveydenhuollon 

kehittämishankkeeseen.) Nuorten pajatoiminta sai alkunsa syyskuussa 2014. 

Mielen avain Kouvola -hanke päättyi huhtikuussa 2015, mutta paja sai kuiten-

kin jatkoa kaupungin omana toimintana vuoden loppuun saakka. (Soikkeli 

2015.) 

Pajan suunnittelua varten koottiin moniammatillinen työryhmä. Uudenlaisen 

mallin taustalla on nuorisopalveluiden ja aikuissosiaalityön yhteistyö. Pajan 

toiminnassa yhdistyy sosiaalityö ja ohjattu vertaisryhmätoiminta. Pajatoimin-

nan siirtyessä kaupungin omaksi toiminnaksi Nuorten työpaja nimikkeestä luo-

vuttiin ja tilalle tuli paremmin toimintaa kuvaava Kouvolan Nuorten paja. Tällä 
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hetkellä pajalla työskentelee sosiaaliohjaaja ja erityisnuorisotyöntekijä. He te-

kevät yhteistyötä muun muassa aikuissosiaalityön, lastensuojelun, etsivän 

nuorisotyön, OTE Nuorten työpajojen, Parik-säätiön, psykiatrianpoliklinikan, 

asumisen tuen, te-palveluiden, työvoimanpalvelukeskuksen ja eri oppilaitosten 

kanssa. (Soikkeli 2015.) 

Kouvolan Nuorten paja on matalan kynnyksen palvelu, joka konkreettisesti si-

jaitsee Kouvola-talolla. Paja on tarkoitettu 16 - 30-vuotiaille nuorille, jotka ovat 

syystä tai toisesta jääneet palveluiden ulkopuolelle. Nuorilla voi olla arjenhal-

lintaan tai sosiaalisiin suhteisiin liittyviä hankaluuksia tai tulevaisuuden suunni-

telmat hukassa. Paja poikkeaa Kouvolan muista työpajoista jonkin verran. 

Nuorten paja ei ole työpaja, vaan sosiaalisen kuntoutumisen yksikkö. Pajalla 

voidaan opetella arjen- ja elämänhallintaa, palautetaan päivärytmiä ja opetel-

laan sosiaalisia taitoja. Lisäksi opetellaan työelämässä ja opinoissa tarvittavia 

valmiuksia esimerkiksi tekemällä ruokaa ja pelaamalla lautapelejä sekä vierai-

lemalla työpaikoilla ja eri oppilaitoksissa. Pajatoimintaan osallistuminen on 

nuorille täysin vapaaehtoista eikä siitä makseta heille mitään korvausta. Pajan 

toiminnan sisältö suunnitellaan nuorten tarpeiden ja kiinnostuksenkohteiden 

mukaisesti. Vastaavanlaista toimintaa ei vielä aiemmin ole Kouvolassa ollut. 

(Soikkeli 2015.) 

4 ELÄMÄNHALLINTA 

Elämänhallinnasta ensimmäisen kerran puhui amerikkalainen Maslow, joka 

määritteli, että ”itseään toteuttava ihminen on elämänhallinnan mestari” (Kelti-

kangas-Järvinen 2000, 41 - 42). Elämänhallinnassa on nähty kahdenlaisia tut-

kimussuuntauksia. Toinen suuntauksista pyrkii kartoittamaan yleisiä hallinta-

piirteitä, -tyylejä ja -taipumuksia, joita ihmiset melko pysyvästi käyttävät stres-

saavissa tilanteissa. Tämä suuntaus perustuu pääasiassa persoonallisuusteki-

jöiden tutkimiseen. Toinen suuntaus puolestaan korostaa hallintastrategian 

tutkimusta eli sitä, miten ihmiset oikeasti käyttäytyvät sisäisesti ja ulkoisesti 

stressaavissa tilanteissa. (Raitasalo 1995, 31.) Tässä opinnäytetyössä tarkas-

tellaan erityisesti viimeiseksi mainittua teoriaa.  

Keltikangas-Järvisen mukaan elämänhallinta tarkoittaa yksilön uskoa siihen, 

että hän voi itse vaikuttaa omiin asioihinsa ja muuttaa ympäröiviä olosuhteita 

itselleen suotuisammaksi. Ihminen pyrkii muuttamaan omalla toiminnallaan 
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niitä ulkoisia ja sisäisiä olosuhteita, jotka yksilö arvioi liian rasittaviksi. (Kelti-

kangas-Järvinen 2008, 256) Elämänhallinta tulkitaan usein kattokäsitteeksi, 

sillä se sisältää monia elämänkulkuun ja elämäntilanteiden hallintaan liittyviä 

osatekijöitä (Järvikoski 1996, 44; Vuorio 1996, 84). Käsite elämänhallinta jae-

taan usein sisäiseen ja ulkoiseen elämänhallintaan (Aaltonen, Ojanen, Vihu-

nen & Vilen 2003, 185; Raitasalo 1995, 69). Elämänhallinta on ihmisen ulkois-

ten olojen ja sisäisen rakenteen välistä vuorovaikutusta. Siitä syystä elämän-

hallinta on kokonaisuus, jolla on niin sisäisiä kuin ulkoisiakin edellytyksiä. Elä-

mänhallinta syntyy vähitellen ja kehitystapahtuma kestää aina lapsuudesta ai-

kuisuuteen saakka (Keltikangas-Järvinen 2008, 265; Riihinen 1996, 29.) 

Elämänhallinnan tunne on yksilön ja häntä ympäröivän sosiaalisen maailman 

vuorovaikutuksen seurausta. Tällöin hyvä elämänhallinnan tunne tarkoittaa 

sitä, että yksilö ja hänen ympäristönsä ovat sopusoinnussa keskenään. Käy-

tännössä tämä merkitsee sitä, että ympäristö vaatii ihmiseltä sopivasti ja sa-

malla tarjoaa yksilölle mahdollisuuksia. Kun mielekkyyden kokemus ja tyyty-

väisyys ovat elämänhallinnan piirteitä, voidaan olettaa, että yksilö kykenee 

muuttamaan elämäänsä itselle sopivaksi ja on myös motivoitunut tekemään 

niin. (Uutela 1996, 50.) Keltikangas-Järvisen mukaan elämänhallinta on kor-

kea, silloin kun yksilö uskoo voivansa vaikuttaa päätöksillään ja ratkaisuillaan 

asioihin. Tällöin yksilö kokee olevansa vastuussa omasta elämästään. Ihmi-

nen, jolla on korkea elämänhallinta, asettaa itselle päämääriä ja pohtii, miten 

saavuttaa ne. Hänelle ei satu toistuvasti vahinkoja eikä hänen päähänsä tulvi 

erilaisia ajatuksia, vaan hän ajattelee. (Keltikangas-Järvinen 2008, 256.) 

Ihminen, jolla on matala elämänhallinta, uskoo, että asioita tapahtuu hänen 

elämässään pääasiassa sattumalta. Asiat eivät ole seurausta siitä, mitä hän 

itse tekee. Tällöin onnistuminen johtuu hyvästä tuurista ja epäonnistuminen 

huonosta onnesta, eikä ihmisen omasta toiminnasta. Yksilön, jolla on matala 

elämänhallinta, päähän tulvii paljon ajatuksia ja hänen on vaikea keskittyä. Ta-

vallaan hän on oman elämänsä tarkkailija. Elämänhallinta voi kuitenkin vaih-

della paljonkin elämän eri alueilla. Toiset hallitsevat työn, mutta eivät ihmis-

suhteita. Toiset taas hallitsevat ihmissuhteet, mutta kadottavat hallinnan tun-

teen heti, kun työssä tulee vaikeuksia. (Keltikangas-Järvinen 2008, 257 - 258.) 



19 
 
Jotkut tutkijat ovat kuitenkin sitä mieltä, että koko ajatus elämänhallinnasta on 

illuusio, sillä heidän mielestään elämää ei pysty hallitsemaan. Yksilö voi aset-

taa päämääriä ja tavoitteita sekä tehdä omaa elämää koskevia ratkaisuja ja 

päätöksiä, mutta tutkijoiden mielestä se ei vielä tarkoita, että yksilö hallitsisi 

elämää. (Keltikangas-Järvinen 2008, 254.)                                                                                                                                                                                                                          

4.1 Sisäinen elämänhallinta 

Sisäinen elämänhallinta on tapahtumasarja, joka pyrkii käsittelemään tuntei-

den, havaintojen ja mielikuvien avulla tapahtuneiden vaurioiden, menetysten, 

uhkien tai vaarojen aiheuttamaa ahdistuneisuutta ja yksilön haasteellisina ko-

kemia tilanteita. Tämä tapahtuu ihmisen sisäisenä emotionaalisena ja kognitii-

visena prosessina. (Raitasalo 1995, 61.) Selkeämmin ilmaistuna sisäisellä elä-

mänhallinnalla tarkoitetaan kykyä sopeutua uusiin erilaisiin olosuhteisiin ja ti-

lanteisiin, joita elämässä tulee vastaan. Sisäinen elämänhallinta on myös ha-

lua ja valmiuksia toimia tavoitteellisesti hyvinvoinnin edistämiseksi. (Aaltonen 

ym. 2003, 185 - 186.) 

Nuorilla sisäiseen elämänhallintaan liittyy vahvasti itsetunto, sillä elämänhallin-

nan lähtökohtana on, että nuori uskoo itseensä ja siihen, että hänellä on mah-

dollisuus vaikuttaa elämänkulkuun. Sisäinen elämänhallinta sisältää kaikki ne 

keinot, joiden avulla ihminen luo merkitystä ja sisältöä elämäänsä. Merkkejä 

hyvästä elämänhallintakyvystä ovat muun muassa tavoitteiden luominen, asi-

oille omistautuminen ja kyky ponnistella tavoitteiden saavuttamiseksi. (Aalto-

nen ym. 2003, 185 - 186.) Aikuisen elämänhallinta on pitkäaikaisen kehityksen 

tulos, jonka muodostuminen vie aikaa ja sen edellytyksenä on, että monista 

kehityksen kriisikohdista on päästy kunnialla ohi (Keltikangas-Järvinen 2000, 

33). 

4.2 Ulkoinen elämänhallinta 

Ulkoisella elämänhallinnalla tarkoitetaan sitä, kuinka paljon ihminen tuntee ky-

kenevänsä vaikuttamaan elämänsä olosuhteisiin. Hyvä ulkoinen elämänhal-

linta on kykyä ohjata omaa elämään siten, että ulkoiset ja odottamattomat ei-

vät voi vaikuttaa sen vaiheisiin. (Aaltonen ym. 2003, 185 - 186; Riihinen 1996, 

29.) Selkeimmillään ulkoinen elämänhallinta on sitä, että mitään elämään suu-

resti vaikuttavaa tai odottamatonta ei ole tapahtunut. Monimutkaisimmillaan se 
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tarkoittaa sitä, että yksilön asettamien tavoitteiden ketju on toteutunut katkea-

mattomasti. Ulkoinen elämänhallinta ei siis pelkästään ole fyysisten ja sosiaa-

listen olosuhteiden hallintaa, vaan se voidaan ymmärtää tavoitteiden ja niiden 

toteuttamiseen pyrkivän toiminnan ketjuna. (Järvikoski 1994, 116.) 

Ulkoinen elämänhallinta sisältää yksilön omat päämäärät, kuten koulutuksen 

ja ammatin. Lisäksi ulkoiseen elämänhallintaan vaikuttavat suuresti ihmisen 

sukupuoli ja sukupolvi. On tärkeää, että yksilö tuntee olevansa aineellisesti ja 

henkisesti turvatussa tilanteessa. Myös aineellinen vauraus ja taloudellinen 

asema ovat erittäin keskeisiä ja tärkeitä ulkoisen elämänhallinnan tekijöitä. 

(Aaltonen ym. 2003, 185 - 186; Riihinen 1996, 29.) Ulkoinen elämänhallinta on 

toimintaa, jonka sosiaalinen ympäristö voi huomata, mutta ei välttämättä 

miellä sen päämääriä (Raitasalo 1995, 61). 

Yhteiskunnan rakenteen luovat ihmisen ulkoisen elämänhallinnan rajat. Muun 

muassa koulutus, työmarkkina-asema, asumistapa ja terveydentilan säätele-

mät toimintamahdollisuudet luovat kehykset ulkoiselle elämänhallinnalle. 

Nyky-yhteiskunnassa elämänhallintamahdollisuudet erilaistuvat, mutta sa-

malla myös yksilön elämänhallinnan vaatimukset lisääntyvät. Yhteisöt ovat 

menettäneet merkitystään, minkä seurauksena yksilöistä tulee selvemmin 

oman elämänsä rakentajia. (Järvikoski 1994, 118.) 

4.3 Elämänhallinta sosiaalipolitiikan näkökulmasta 

Sosiaalipolitiikka ja sosiaaliturvajärjestelmä toimivat ja toteutuvat pääsääntöi-

sesti vuorovaikutussuhteessa ihmisten ja erilaisten väestöryhmien kanssa. 

Osaltaan se toteutuu sosiaalityössä. Sosiaalipolitiikan ja sosiaaliturvajärjestel-

män yhtenä tavoitteena on tukea ihmisen elämänhallintaa eli sopeutumisky-

kyä ja mukautumiskykyä esimerkiksi taloudellisissa ja vuorovaikutuksellisissa 

vaikeuksissa tai ristiriitatilanteissa. Sosiaalipolitiikalla pyritään vaikuttamaan 

muun muassa ihmisten kokemuksiin, terveydentilaan ja sosiaaliseen kiinnitty-

neisyyteen eli esimerkiksi työkyvyn ylläpitämiseen ja työn järjestämiseen. Kar-

keasti ilmaistuna sosiaalipolitiikan keinoilla pyritään edistämään ihmisten ul-

koista elämänhallintaa, jonka toivotaan tuovan myös kokemuksellisia sisäisiä 

vaikutuksia. (Raitasalo 1995, 67 - 68.) 
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Sosiaalipolitiikka on kiinnostunut hyvinvoinnin jakautumisesta ja keinoista, 

joilla näihin eroihin voitaisiin vaikuttaa. Lisäksi se on kiinnostunut väestöryh-

mien elämänhallinnasta ja keinoista, joilla sitä voitaisiin ylläpitää ja kehittää. 

Tavallisesti sosiaalipolitiikan toiminnan alle on kuulunut vähäosaiset ja sosiaa-

listen riskien alaiset ihmiset, mutta nykypäivänä henkisten vaikeuksien aikana 

tähän ryhmään kuuluu myös yhä laajemmat väestöryhmät, joilla on sisäisen ja 

ulkoisen elämänhallinnan puutteita. (Raitasalo 1995, 67 - 68.) 

4.4 Arjenhallinta 

Arjenhallinta käsitteenä on melko lähellä elämänhallintaa. Elämänhallinnan 

voidaan sanoa olevan kykyä ottaa vastuuta omasta elämästään. Tunnetta 

siitä, että yksilö kykenee itse tekemään omaa elämäänsä koskevia päätöksiä 

ja vaikuttamaan niihin kutsutaan arjenhallinnaksi. (Similä 2012.) Lapsi- ja nuo-

risopolitiikan kehittämisohjelmassa 2012 - 2015 arjenhallinnalla tarkoitetaan 

yksilön kykyä ottaa vastuuta elämästään, taloudestaan ja henkisestä hyvin-

voinnistaan, ottaen huomioon lapsen tai nuoren kehitysvaihe. Keskeisiä arjen-

hallinnan mahdollistajia ovat koulutus, työllistyminen, terveys, hyvinvointi ja 

oman talouden hallinta. (Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012–

2015 2012, 7.) 

Tunne arjenhallinnasta lisää ihmisen hyvinvointia. Nuorten käsityksen mukaan 

arjenhallintaan sisältyy muun muassa arkirutiinit, oman talouden hallinta, päih-

teiden käyttö ja arjen mielekkyyden kokeminen. Arjenhallinta käsitettä voidaan 

tarkastella negaatioiden kautta eli mitä tapahtuu, jos arjenhallinta ei ole riittä-

vää. Tästä esimerkkejä ovat esimerkiksi maksuhäiriömerkintöjen yleistyminen 

ja toimeentulotuen pitkäaikainen käyttö sekä päihteiden käytön lisääntyminen. 

(Similä 2012.)  

Arjenhallinta on omaan elämään ja ympäristöön vaikuttamista omilla taidoilla 

ja tiedoilla sekä sen kehittämistä. Arjenhallinnassa keskeistä on myös vuoro-

vaikutustaidot ja tiedon hankinnan sekä käsittelyn taidot. Arjenhallinta pyrkii 

luomaan fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallisen tilan. Tätä tilaa ku-

vataan KOTA ry:n Arjenhallinnan mallissa kodiksi, joka merkitsee hyvää elä-

mää ja turvallisuutta. Turvalliseksi ja omaksi koettu tila mahdollistaa identitee-

tin ja itsetunnon kehittymisen. Arjenhallinnan mallissa koti jaetaan neljään 
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osa-alueeseen kuvan 1 mukaisesti: fyysinen koti, kodin ylläpito, kodin vuoro-

vaikutus ja sisäinen koti. (Kivelä & Lempinen 2009, 12 - 13.) 

Kuva 1. Arjenhallinnan mallin osa-alueet (Arjen hallinnan malli) 
 

Arjenhallinnan mallissa fyysinen koti kuvaa ympäristön hallintaa. Fyysisellä 

kodilla tarkoitetaan tilaa, paikkoja, esineitä, ympäristöjä ja jotakin konkreet-

tista, kosketeltavaa tai haltuun otettavaa. Koti ei välttämättä kuitenkaan tar-

koita erityistä asuntoa tai osoitetta vaan se voidaan perustaa myös tilapäisesti 

esimerkiksi asuntolan olohuoneeseen. Kodin ylläpito puolestaan liittyy rutiinien 

hallintaan. Siihen sisältyy muun muassa perustarpeiden tyydyttämistä, kuten 

ruoanlaittoa, omasta hygieniasta huolehtimista, toiminnan ja levon tasapainot-

tamista sekä talouden hallintaa ja suunnittelua. Muita ylläpitoon liittyviä tee-

moja ovat esimerkiksi arjen ja juhlan vuorottelu sekä asiointi ja palveluiden 

hankkiminen. Tällaisten taitojen hallinta edistää yksilön fyysistä ja psyykkistä 

jaksamista. Arjen rutiinit tukevat arjenhallintaa merkittävästi. (Kivelä & Lempi-

nen 2009,13 - 14.) 

Suhteiden hallintaa kuvataan Arjenhallinnan mallissa kodin vuorovaiku-

tukseksi. Mallissa vuorovaikutuksella tarkoitetaan tekoja, joilla ihminen sääte-

lee suhdetta ympäristöön tai vaikuttaa ryhmän toimintaan ja sen ilmapiiriin. 

Tällaiset teot voivat olla rakentavia, neutraaleja tai hajottavia. Ryhmässä yksi-

löt pääsevät harjoittelemaan, kokeilemaan ja omaksumaan rakentavia vuoro-

vaikutustaitoja, joiden avulla yksilö voi päästä irti vahingollisesta sosiaalisesta 

riippuvuudesta ja turvata mahdollisuus itsenäisiin ja itseään tyydyttäviin valin-

toihin. Jotta ryhmä koetaan turvalliseksi, tulee sen jäsenten kyetä rakentavaan 
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tai vähintään neutraaliin vuorovaikutukseen. (Kivelä & Lempinen 2009, 14 - 

15.) 

Neljäs osa-alue on merkitysten hallinta eli Arjenhallinnan mallissa sisäinen 

koti. Sisäinen koti voidaan jakaa useampaan osa-alueeseen. Sen lähtökoh-

tana on, että ihmisten ei kuuluisi kokea jatkuvasti yksinäisyyttä, irrallisuutta tai 

näköalattomuutta. Sen sijaan yksilön tulisi voida nähdä itsensä kulkemassa 

kohti tulevaisuutta menneisyyttä unohtamatta. Yksilö voi antaa kokemuksilleen 

merkityksiä ajatusten, tunteiden ja omien sisäisten prosessien kautta. Ihminen 

voi myös tuntea kuuluvansa johonkin joukkoon lähipiirissään, kuten perhee-

seen tai laajemmin esimerkiksi kansalaisena. Käytännössä voidaan arvioida 

esimerkiksi toiveikkuutta ja siinä tapahtuvia muutoksia, tulevaisuuden suunni-

telmien määrää tai realistisuutta. (Kivelä & Lempinen 2009, 15, 17.) 

Arjenhallinnan mallin avulla voidaan kartoittaa arjenhallinnan tasoa eri osa-

alueilla: onko jokin ylikorostunut tai alikehittynyt, puuttuuko jokin alue koko-

naan vai onko joku alue jo hyvä sinällään. Tällainen kartoitus tuo näkyväksi 

toimintaan kohdistuvia ihmisten yksilöllisiä tarpeita. Osaamisalueiden ja kehit-

tymishaasteiden tunnistaminen auttaa yksilöä, ohjaajaa sekä koko muuta ryh-

mää toteuttamaan tarpeiden mukaista ja motivoivaa toimintaa. (Kivelä & Lem-

pinen 2009, 16 - 17.) 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

5.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää nuoria haastattelemalla, millaisia koke-

muksia heillä on Kouvolan Nuorten pajan toiminnasta. Lisäksi tavoitteena oli 

selvittää nuorten kokemuksia siitä, onko pajan toimintaan osallistuminen vai-

kuttanut heidän arjenhallintaansa ja onko siitä ollut heille hyötyä. Tavoitteena 

ei ollut yleistää tutkimusta yleiselle tasolle, vaan saada tietoa nuorten koke-

muksista pajan vaikuttavuudesta ja käyttää saatua tietoa pajatoiminnan kehit-

tämisessä. Opinnäytetyöni kohderyhmänä oli pajan toimintaan osallistuvat 

nuoret. Tutkimuksessani keräsin tietoa nuorten kokemuksista ja ajatuksista 

pajalla olon vaikutuksista heidän arjenhallintaansa. Opinnäytetyö on kvalitatii-

vinen eli laadullinen tutkimus. Työn aineistonkeruumenetelmäksi valitsin tee-

mahaastattelun. Opinnäytetyöni tavoitteiden pohjalta asetin työlle seuraavat 

tutkimuskysymykset: 
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- Millaisia kokemuksia nuorilla on pajatoiminnan vaikutuksista heidän arjen 

hallintaansa? 

- Millaisena nuoret kokevat pajalla käymisen? 

- Onko pajatoimintaan osallistuminen vaikuttanut nuorten arjen hallintaan? 

Jos on, miten se on vaikuttanut ja mitkä tekijät pajatoiminnassa ovat vai-

kuttaneet? 

- Onko pajatoimintaan osallistumisesta ollut nuorille hyötyä? 

5.2 Tutkimusmenetelmät 

5.2.1 Kvalitatiivinen tutkimus 

Laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei ole tarkoituksena pyrkiä ti-

lastollisiin yleistyksiin. Kvalitatiivinen tutkimus pyrkii kuvaamaan ilmiötä, tapah-

tumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa tai antamaan teoreettisesti mielekäs 

tulkinta ilmiölle. Sanotaan, että laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että 

tutkittavat henkilöt tietävät tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon tai 

heillä on siitä kokemusta. Tämän näkökulman mukaan tutkittavien valinnan tu-

lisi olla harkittua ja tarkoitukseen sopivaa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 85 - 86.) 

Tutkiessa eri lähestymistavoilla sosiaalisesti syrjäytyneitä ryhmiä saadaan 

esille erilaisia asioita. Kvantitatiivinen tutkimus nostaa esille tutkittaviin kohdis-

tuvan vääryyden laajuuden ja syrjäytymisen asteen. Lisäksi kvalitatiivinen tut-

kimus antaa tilaisuuden huomioida tutkittavien menneisyyttä ja kehitykseen 

liittyviä tekijöitä. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 27.) 

Opinnäytetyössäni päädyin kvalitatiiviseen tutkimukseen, sillä halusin keskit-

tyä nuorten omiin kokemuksiin ja havaintoihin. Nuorten Pajan toiminnan kehit-

tämisen kannalta nuorten henkilökohtaiset kokemukset ovat ensiarvoisen tär-

keitä. Nuoret toimivat tässä opinnäytetyössä asiantuntijoina, joilla on eniten 

tietoa aiheesta. Ennen haastateltavien nuorten valintaa pohdimme yhdessä 

Nuorten pajan ohjaajien kanssa, ketkä olisivat tutkimukseen parhaiten sopivia 

henkilöitä. Kriteerinä oli, että nuorten tulee olla yli 18-vuotiaita, jotta lupia ei 

tarvinnut pyytää erikseen myös vanhemmilta. Lisäksi nuorilla tuli olla koke-

musta Nuorten pajan toiminnasta jo usean kuuden ajalta, jotta heillä olisi mah-

dollisimman paljon tietoa pajasta ja sen toiminnasta. 
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5.2.2 Haastattelu 

Haastattelu kvalitatiivisessa tutkimuksessa on enemmän tai vähemmän avoin-

ten kysymysten esittämistä tutkittavalle yksilölle tai ryhmälle (Metsämuuronen 

2000, 14). Tutkimushaastattelua ohjaa tutkimuksen tavoite. Haastattelu on so-

siaalinen vuorovaikutustilanne, mutta se eroaa tavallisesta keskustelusta si-

ten, että haastattelu on päämäärähakuista sekä ennalta suunniteltua toimintaa 

ja sen tarkoituksena on kerätä informaatiota tutkimusongelman kannalta tär-

keiltä alueilta. Tutkimushaastattelussa osallistujilla on myös erityiset roolit: 

haastattelija on tietämätön osapuoli ja tarvittava tieto on haastateltavalla. Li-

säksi haastattelu on tutkijan aloittama ja ohjaama tai vähintäänkin suuntaama 

tiettyihin puheenaiheisiin. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 41 - 43; Ruusuvuori & Tiit-

tula 2005a, 22 - 23.) 

Haastattelu valitaan usein aineistonkeruumenetelmäksi, kun halutaan koros-

taa tutkimustilanteessa ihmistä subjektina ja halutaan antaa hänelle mahdolli-

suus tuoda vapaasti esiin itseään koskevia asioita. Haastattelu antaa myös 

mahdollisuuden toistaa kysymyksiä, oikaista väärinkäsityksiä, selventää il-

mausten sanamuotoja ja vastauksia sekä syventää tietoa esimerkiksi esittä-

mällä lisäkysymyksiä ja pyytämällä perusteluja esitetyille mielipiteille. Haastat-

telussa tutkijalla on paremmat mahdollisuudet motivoida tutkittavia verrattuna 

esimerkiksi kyselylomakkeeseen. Haastattelu mahdollistaa myös aiheiden jär-

jestyksen muuttamisen. Lisäksi haastattelun kautta voidaan saada esille ku-

vaavia esimerkkejä. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 35 - 36;Tuomi & Sarajärvi 2009, 

73.) 

Valitsin aineistonkeruumenetelmäksi haastattelun, sillä se tukee hyvin tutki-

mukseni tavoitetta ja sen kautta annoin nuorille mahdollisuuden kertoa va-

paasti omin sanoin heidän omista kokemuksistaan. Haastattelun valintaa ai-

neistonkeruumenetelmäksi tuki myös haastattelun tuoma mahdollisuus jousta-

vaan keskusteluun. Kuten aiemmin toin ilmi, tarvittaessa esimerkiksi kysymys-

ten toistaminen, kysymysten järjestyksen muuttaminen ja mielipiteiden perus-

teluiden pyytäminen oli mahdollista. Tutkimuksen kohderyhmää ajatellen us-

koin, että haastattelemalla saan enemmän tietoa, kuin esimerkiksi kyselylo-

makkeeseen verrattuna. Haastatteluihin valitut nuoret olivat kaikki täysi-ikäi-

siä. Tutkimuksessa haastatellut nuoret valitsin yhdessä pajaohjaajien eli tässä 
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tapauksessa toimeksiantajan edustajan kanssa ja nuoren omalla suostumuk-

sella.  

Luottamuksen rakentuminen haastattelijan ja haastateltavan välille on yksi tär-

keä tekijä tutkimushaastattelussa. Sanotaan, että luottamuksen muodostumi-

nen on informaation saannin edellytys. Tutkijan on siis kerrottava haastatelta-

ville haastattelun tarkoitus, suojeltava haastateltavien anonymiteettia ja taata 

saatujen tietojen pito luottamuksellisena. Haastattelijan tulee myös osoittaa 

kiinnostusta haastateltavaan ja hänen kertomiaan asioita kohtaan. Jotta tutkija 

onnistuisi luomaan heti haastattelun alusta alkaen hyvän suhteen vastaajaan, 

hänen kannattaa muun muassa osoittaa empaattista asennettaan sekä aloit-

taa laajemmilla ja helpoilla avauskysymyksillä. (Ruusuvuori & Tiittula 2005a, 

41.) Tätä tutkimusta varten tehdyt haastattelut aloitettiin helpoilla taustakysy-

myksillä kysymällä ikää, sukupuolta ja pajalla olo aikaa.  

5.2.3 Teemahaastattelu 

Verraten muihin haastattelumuotoihin teemahaastattelu on lähempänä struk-

turoimatonta kuin strukturoitua haastattelua. Teemahaastattelu ei ole yhtä va-

paa kuin syvähaastattelu, mutta sillä ei myöskään ole lomakehaastattelulle 

tyypillisiä tarkkoja kysymysmuotoja ja järjestystä. Puolistrukturoidulle haastat-

telumenetelmälle eli teemahaastattelulle on ominaista, että haastattelu kohdis-

tetaan valittuihin teemoihin, joista keskustellaan. Teemahaastattelussa kysy-

mykset on kaikille haastateltaville samat, mutta haastattelija voi vaihdella nii-

den sanamuotoja. Teemahaastattelussa vastausvaihtoehtoja ei ole määritelty 

vaan kysymyksiin voi vastata omin sanoin. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 47 - 48.) 

Teemahaastattelussa ei kuitenkaan voi kysyä mitä tahansa vaan tarkoituk-

sena on saada merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tarkoituksen mukai-

sesti (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75). Teemahaastattelu sopii tilanteisiin, joissa 

tutkimuskohteena ovat intiimit tai arkaluontoiset aiheet tai halutaan tutkia hei-

kosti tiedostettuja asioita. Teemahaastattelussa korostetaan ihmisten tulkin-

toja ja heidän antamiaan merkityksiä eri asioille (Metsämuuronen 2000, 42; 

Tuomi & Sarajärvi 2009,75).  

Valitsin aineistonkeruumenetelmäksi eri haastattelumuodoista teemahaastat-

telun, sillä koin sen sopivan nuorten haastatteluihin. Arjenhallintaan liittyvistä 

asioista keskusteleminen vieraan ihmisen kanssa saattaa olla joillekin vai-

keaa, sillä keskustelussa saatetaan lähestyä melko arkaluonteisia aiheitakin. 
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Tästä syystä joustava teemahaastattelu oli hyvä vaihtoehto. Toteutin nuorten 

haastattelut yksilöhaastatteluina kahden päivän aikana rauhallisessa toimisto-

tilassa Kouvola-talolla. Istuin nuorten kanssa haastattelutilanteessa saman 

pöydän ääressä. Haastattelut etenivät haastattelunrungon mukaisessa järjes-

tyksessä kaikissa neljässä haastattelussa. Esitin haastattelukysymykset osit-

tain kuten ne haastattelurunkoon oli kirjattu ja osittain hieman omin sanoin 

muunneltuina. Haastatteluiden aikana koin joidenkin vastusten vaativan vielä 

tarkennusta, joten esitin vielä muutamia tarkentavia kysymyksiä, saadakseni 

perusteluja mielipiteille.  

Tutkimushaastattelut on usein tapana äänittää. Kaikissa tilanteissa se ei ole 

mahdollista, mutta useimmiten siitä on enemmän hyötyä kuin haittaa. Haastat-

telun äänittäminen mahdollistaa haastattelutilanteeseen palaamisen uudel-

leen, jolloin äänitys toimii tulkintojen tarkistamisen välineenä ja muistiapuna. 

Lisäksi äänittäminen antaa mahdollisuuden tarkastella ja analysoida haastat-

telun kulkua. Onnistunut äänitys on ratkaisevassa osassa aineiston käyttöä 

ajatellen, joten haastattelun äänittämiseen on syytä valmistautua hyvin. (Ruu-

suvuori & Tiittula 2005b, 14.) Päätin äänittää haastattelut, sillä se tuntui par-

haalta tavalta taltioida saadut vastaukset ja koin, että se helpottaa huomatta-

vasti aineiston jatkotyöskentelyä. Äänitin jokaisen haastattelun äänittämiseen 

tarkoitetulla laitteella. Ennen haastatteluiden aloittamista varmistin ja testasin 

äänityslaitteen toimivuuden.  

5.2.4 Aineiston analyysi 

Äänitetyt aineistot on muutettava kirjoitettuun muotoon eli litteroitava analyysia 

varten. Litterointi toimiin muistin tukena ja auttaa tutkimuksen kannalta tärkei-

den yksityiskohtien havaitsemista koko aineistosta. (Ruusuvuori & Tiittula 

2005b, 15.) Litteroinnin sopiva tarkkuus tulee määritellä tutkimusongelman ja 

metodisen lähestymistavan pohjalta. Mikäli tutkimuksessa kiinnostus kohdis-

tuu haastattelussa esiin nouseviin asiasisältöihin, ei yksityiskohtainen litterointi 

ole tarpeen. Tällaisessakin tapauksessa on kuitenkin syytä litteroida myös 

haastattelijan puheenvuorot, jotta tutkija voi päätellä onko haastattelijan kysy-

mysten muotoilu vaikuttanut saatuun vastaukseen. (Ruusuvuori 2010, 424 - 

425.)  

Tässä opinnäytetyössä kiinnostus kohdistui nuorilta haastatteluista saatuihin 

arvioihin pajatoiminnan vaikuttavuudesta eli keskityttiin asiasisältöihin eikä 
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niinkään esimerkiksi siihen, miten tai milloin nuoret vastasivat. Tässä tapauk-

sessa siis vähemmän tarkka litterointi riitti. Litteroin haastattelut tietokoneelle 

siinä järjestyksessä, jossa ne olivat haastattelussa tulleet esille. Litteroinnin 

jälkeen tuhosin nauhoitetun aineiston. 

Perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää laadullisessa tutkimuksessa, 

on sisällönanalyysi. Sisällönanalyysin avulla on tavoitteena saada tutkittavasta 

ilmiöstä kuvaus tiivistetysti ja yleisessä muodossa. Ensimmäisenä tutkijan tu-

lee valita rajattu ilmiö, johon keskittyä analyysissä. Litteroinnin jälkeen tutkija 

esimerkiksi teemoittelee aineiston, mikä tarkoittaa aineiston pilkkomista ja ryh-

mittelyä erilaisten aiheiden mukaan. Alustavan ryhmittelyn jälkeen etsitään 

varsinaisia teemoja eli aiheita. Perusajatuksena on etsiä tiettyä teemaa kuvaa-

via näkemyksiä. Jos tutkimuksessa on käytetty teemahaastattelua aineiston-

keruumenetelmänä, aineiston pilkkominen on melko helppoa, sillä haastatte-

lun teemat muodostavat jo itsessään jäsennyksen aineistoon. (Tuomi & Sara-

järvi 2009, 91 - 93, 103.)  

Tätä opinnäytetyötä analysoidessa käytin laadullisen aineiston analyysimene-

telmänä sisällönanalyysiä. Luin aineistoa useaan otteeseen saadakseni ai-

neistosta kaiken irti. Analyysiä tehdessäni huomasin kerätyn aineiston olevan 

melko niukka, joka johtui osittain vähäisistä haastattelutaidoistani ja osittain, 

siitä, että nuorten haastattelut eivät olleet kovinkaan runsaita sisällöltään. Lit-

teroinnin jälkeen aloin ryhmitellä esille nousseita asioita. Poimin ensin aineis-

toista aiheita, jotka toistuivat ja sitten asioita, jotka eivät toistuneet. Nostin ai-

neistosta esille asioita, jotka olivat opinnäytetyön tavoitteiden kannalta olen-

naisia ja mielenkiintoisia, kuten arjenhallinnan osa-alueisiin liittyviä aiheita. 

Näiden poimintojen jälkeen ryhmittelin aiheita paperilla ja mietin niille yhteisiä 

nimittäjiä.  Lopulta päädyin neljään teemaan, jotka esitellään tutkimustulok-

sissa tarkemmin. 

5.3 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Eettisyys 

Haastattelututkimuksessa on syytä huomioida monia siihen liittyviä eettisiä ky-

symyksiä, sillä ihmistieteissä niitä tulee eteen tutkimuksen kaikissa vaiheissa 

(Hirsjärvi & Hurme 2008, 19). Haastattelun eettisyyttä voidaan tarkastella esi-
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merkiksi haastattelijan ja haastateltavan välisen suhteen kautta. Luottamuk-

sellisuus on yksi tärkeimmistä kysymyksistä. Haastattelututkimuksessa se tar-

koittaa muun muassa sitä, että haastattelijan tulee kertoa haastateltaville to-

tuudenmukaisesti haastattelun tarkoitus. Lisäksi haastattelijan pitää käsitellä 

ja säilyttää saatuja tietoja luottamuksellisina sekä suojella haastateltavien ano-

nymiteettia tutkimusraporttia kirjoitettaessa. (Ruusuvuori & Tiittula 2005b, 17.) 

Valitessaan haastattelun tiedonkeruumenetelmäksi tutkija joutuu pohtimaan, 

kuinka paljon haastateltaville tulisi kertoa tutkimuksesta ja sen tavoitteista 

sekä yksityiskohtaisista menettelytavoista. Pääsääntönä kuitenkin pidetään 

sitä, että haastateltava antaa suostumuksensa perustuen asianmukaiseen in-

formaatioon. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 20.) Tutkijan tulee myös pohtia haasta-

teltavien henkilöiden tunnistettavuuteen liittyviä kysymyksiä. Haastatellessa 

yksityishenkilöitä tulee erityisesti kiinnittää huomiota siihen, ettei heidän henki-

löllisyytensä käy ilmi tutkimusraportissa. Jotta henkilöllisyys pysyisi salassa, 

haastateltavien tunnistamiseen mahdollistavat tiedot on muutettava. Tutkimus-

haastattelussa tulee pyytää haastattelulupa myös haastateltavilta. (Ruusu-

vuori & Tiittula 2005b, 17 - 18.) 

Hain tutkimuslupaa Kouvolan kaupungilta 9.3.2015, ja se myönnettiin minulle 

toukokuun lopussa. Haastatteluihin valitut nuoret olivat kaikki yli 18-vuotiaita, 

joten varsinaisesti kyseessä ei ollut lasten haastattelut. Haastateltavat nuoret 

olivat kuitenkin nuoria aikuisia, joten otin huomioon nuorten haastatteluihin liit-

tyviä erityispiirteitä, esimerkiksi sen, etteivät nuoret välttämättä halua, että hei-

dän asioitaan udellaan (ks. Hirsjärvi & Hurme 2008, 129, 132).  

Pyrin varmistaa luottamuksen tunteen jokaisen haastateltavan kohdalla. En-

nen haastatteluja kerroin yleisesti Nuorten pajalla nuorille opinnäytetyöni tar-

koituksesta ja tavoitteista sekä haastattelun tarkoituksesta. Lisäksi kerroin, 

että haastateltavat pysyvät tutkimuksessa nimettöminä eikä heitä pysty tunnis-

tamaan valmiista opinnäytetyöstä. Suullisen informoinnin lisäksi pyysin jo-

kaista haastateltavaa allekirjoittamaan haastatteluluvan (liite 1), jossa lukivat 

muun muassa edellä mainitut asiat. Samalla varmistin heidän suostumuk-

sensa haastatteluiden nauhoittamiseen. Lisäksi pohdin tarkkaan, miten ja mitä 

kerron haastateltavista tutkimusraportissa, jotta he pysyvät tunnistamattomina. 

Käsittelin keräämääni aineistoa luottamuksellisesti ja vaitiolovelvollisuuttani 

noudattaen. Tutkimushaastatteluista tehdyt litteroinnit pidin salassa siten, ettei 



30 
 
kukaan ulkopuolinen päässyt niitä lukemaa ja tutkimuksen valmistuttua hävitin 

haastatteluaineistot. Näillä keinoilla olen varmistanut, että opinnäytetyöni olisi 

eettisesti mahdollisimman vahva. 

Luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuudesta puhuttaessa käytetään käsitteitä reliaabelius ja 

validius. Reliaabelius tarkoittaa tulosten toistettavuutta eli tutkittaessa samaa 

henkilöä kahteen kertaan saadaan molemmilla kerroilla sama tulos. Validius 

puolestaan tarkoittaa, että tutkimuksessa on tutkittu sitä, mitä on luvattu. 

Nämä käsitteet ovat syntyneet ja niitä käytetään määrällisen tutkimuksen pii-

rissä, joten niiden soveltaminen laadulliseen tutkimukseen ei ole niin yksiselit-

teistä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa reliaabelius koskee lähinnä tutkijan toi-

mintaa eikä niinkään haastateltavien vastauksia eli sitä, onko esimerkiksi 

kaikki käytettävissä oleva aineisto huomioitu ja onko aineisto litteroitu oikein. 

Laadullisessa tutkimuksessa keskeisin validiuden muoto on rakennevalidius. 

Tutkijan on siis dokumentoitava, miten hän on päätynyt luokittelemaan ja ku-

vaamaan aineistoa, juuri niin kuin hän on tehnyt. (Hirsjärvi & Hurme 2008,186, 

189; Tuomi & Sarajärvi 2009, 136.) 

Kvalitatiivisella eli laadullisella tutkimusmenetelmällä tehdyn tutkimuksen sa-

notaan olevan luotettava silloin, kun tutkimuskohde ja tutkittu materiaali ovat 

yhteensopivia eikä teorian muodostukseen ole vaikuttaneet epäolennaiset tai 

satunnaiset tekijät. Loppujen lopuksi laadullisen tutkimuksen luottavuuden yksi 

kriteeri on tutkija itse ja hänen oma rehellisyytensä, sillä arvioinnin kohteena 

ovat tutkijan teot, valinnat sekä ratkaisut. Tutkijan on siis arvioitava oman tutki-

muksensa luotettavuutta kaikkien tekemiensä valintojen kohdalla. (Vilkka 

2015, 196 - 197.)  

Opinnäytetyöni on laadullinen tutkimus ja toteuttamani tutkimushaastattelut 

ovat ainutlaatuisia, joten suoraan reliaabelius ja validius eivät toimi työn luotet-

tavuuden arviointiin. Luotettavuuden arviointi opinnäytetyössäni perustuu 

opinnäytetyön eri vaiheiden dokumentointiin. Tutkimusraporttia kirjoittaessa 

pyrin kirjaamaan mahdollisimman tarkasti tutkimuksen toteutuksen eri vaiheita 

ja varmistamaan näin tutkimuksen luotettavuutta.  

Ennen opinnäytetyön aloittamista harkitsin tutkimukseeni sopivia tutkimus- 

sekä aineistonkeruumenetelmiä ja lopulta päädyin mielestäni tutkimuksen 
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kannalta parhaisiin menetelmiin. Luodessani haastattelurunkoa pyrin teke-

mään siitä mahdollisimman laadukkaan ja pohdin pitkään kysymysmuotoja, 

jotta saisin mahdollisimman kattavia vastauksia. Tutkimuksen luotettavuutta 

ajatellen valitsin haastateltaviksi nuoria, jotka olivat olleet jo jonkin aikaa pa-

jalla ja heille oli ehtinyt kertyä kokemuksia pajan toiminnasta. Haastattelin 

kaikkia neljää nuorta suunnitelmien mukaisesti. Valitsin haastattelutilaksi mah-

dollisimman rauhallisen toimistohuoneen ja varmistin tallenteiden hyvän laa-

dun ja kuuluvuuden valitsemalla laadukkaan äänityslaitteen. Lisäksi tarkistin 

ennen haastatteluja laitteen toimivuuden. Litteroin kerätyn aineiston alusta 

loppuun saakka samaa sääntöä noudattaen. Näillä edellä mainituilla seikoilla 

olen varmistanut tutkimukseni luotettavuutta.  

Haastatteluissa kerätyn aineiston luotettavuus riippuu sen laadusta (Hirsjärvi 

& Hurme 2008, 185). Haastatteluiden nauhoitukset ja litteroitu aineisto olivat 

mielestäni laadukkaita ja tukivat täten tutkimuksen luotettavuutta. Kerätyn ai-

neiston sisältö oli kuitenkin niukempi kuin mitä olin ennalta ajatellut. Haastatte-

luihin ei kulunut niin paljon aikaa, kuin olin aluksi ajatellut. Haastatteluihin kului 

keskimäärin noin 15 minuutti per henkilö. Osa haastatelluista nuorista oli vä-

häsanaisia ja heidän vastauksensa olivat hyvin niukkoja. Tämän lisäksi aineis-

ton niukkuuteen vaikutti kokemattomuuteni haastattelijana. Vielä huolellisempi 

perehtyminen ja kokemus olisivat tuoneet varmuutta ja osaamista haastatelta-

vien motivoinnista ja tarkentavien kysymysten luomisesta. Koen, että kerää-

mäni aineiston niukkuus osaltaan heikentää tutkimuksen luotettavuutta. Li-

säksi aineiston analyysin ja tutkimustulosten kirjaaminen tutkimusraporttiin 

osoittautui minulle yllättävän haastavaksi. Joudin useasti hiomaan, muotoile-

maan ja jäsentelemään näitä kohtia tutkimusraportissa. Tämä seikka on voinut 

vaikuttaa tutkimukseni luotettavuuteen heikentävästi, mutta toisaalta näiden 

osioiden hiominen on puolestaan parantanut niiden luotettavuutta. 

6 TUTKIMUSTULOKSET 

Alla kuvatut tulokset perustuvat nuorten näkemyksiin pajatoiminnasta ja sen 

vaikuttavuudesta. Pajan toimintaan aktiivisesti osallistuvia nuoria oli haastatte-

luhetkellä 12 ja vähemmän aktiivista nuoria 10. Heistä haastattelin suunnitel-

lusti yhteensä neljää. Haastatteluihin osallistuneet nuoret olivat ikähaarukal-

taan 21 - 28-vuotiata. Nuorten pajalla oloaika vaihteli viidestä kuukaudesta yh-
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teen vuoteen. Jokaisella oli siis kokemusta pajasta ja sen toiminnasta useam-

man kuukauden ajalta. Haastatteluihin osallistuneet nuoret olivat joko työttö-

miä tai heillä oli ammattitutkinto suorittamatta tai kesken. Jaoin tutkimustulok-

set neljään osioon: Nuorten paja mielekkäänä kokemuksena, ohjaus Nuorten 

pajalla, arjen rutiinit sekä psyykkinen hyvinvointi ja tulevaisuuden näkymät. 

6.1 Nuorten paja mielekkäänä kokemuksena 

Nuorten pajan toimintaan osallistuminen on ollut nuorille kaiken kaikkiaan po-

sitiivinen kokemus. Nuoret kuvailivat pajatoimintaa muun muassa sanoilla mu-

kavaa, mielekästä ja tarpeellista. Yksi nuorista kuvaili pajatoimintaa seuraa-

vasti: 

”Hmm, no ainaki miellyttävään ja kyl mä sen koen sillee ainakii 

mulle itelleni aika tarpeelliseks.” 

Haastateltavien mielestä paja vastaa heidän tarpeisiinsa ja siitä syystä nuoret 

käyvät pajalla. Asiat, jotka haastateltavien nuorten mielestä pajatoimintaan 

osallistumisesta tekee mielekästä, ovat muiden seura ja erilaisten uusien asi-

oiden kokeileminen.  

Pajalla pääsee toisten ihmisten seuraan ja pääsee toimimaan niin yksin kuin 

ryhmässäkin. Vaikka nuoret eivät kokeneet saaneensa pajalta uusia kavereita, 

he kokivat tärkeänä, etteivät pajalla käyvät henkilöt vaihdu jatkuvasti. Nuorten 

pajan toiminta siis tukee ja ylläpitää nuorten sosiaalisia taitoja. 

Kaksi nuorta mainitsi positiivisena asiana myös toimintaan osallistumisen va-

paaehtoisuuden. Heidän kertomansa mukaan toimintaan ei ole pakko osallis-

tua, jos se ei ole itselle mieluisinta tai jos jostain syystä ei sillä kertaa jaksa 

osallistua. Jokainen voi tehdä ja käydä pajalla oman jaksamisen tai kiinnostuk-

sen mukaan, mikä motivoi nuoria osallistumaan Nuorten pajan toimintaan.  

Haastatteluissa nuoret nostivat esille myös muutamia asioita, joita he olivat 

päässeet pajalla jakamaan tai kokemaan. Yksi nuorista oli päässyt jakamaan 

muiden kanssa omia kiinnostuksen kohteitaan, ja yksi haastateltavista kertoi 

löytäneensä pajan toiminnan kautta mahdollisen uuden harrastuksen. Nuoret 

kertoivat pajasta ja sen toiminnasta kaiken kaikkiaan hyvin positiiviseen sä-
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vyyn, eikä heidän tarvinnut miettiä vastauksia pitkään. Kukaan nuorista ei nos-

tanut haastatteluissa esille mitään negatiivisia kokemuksia pajasta tai sen toi-

minnasta.  

Tutkimustulosten mukaan Nuorten pajan toimintaan osallistumisesta oli ollut 

hyötyä kaikille nuorille. Hyötyinä nuoret mainitsivat muun muassa seuraavia 

asioita: nuoret olivat saaneet pajalla tietoa sekä mahdollisuuksia tutustua mui-

hin ihmisiin ja kokeilla kaikenlaista uutta. Lisäksi hyötynä mainittiin pajan yllä-

pitävä vaikutus arjen rutiineihin ja sosiaalisiin taitoihin, muiden seura ja pajan 

tuoma sisältö päiviin. Näitä asioita käsitellään tarkemmin seuraavissa lu-

vuissa. 

6.2 Ohjaus Nuorten pajalla 

Yksi haastatteluiden teemoista oli pajalta saatu ohjaus. Tätä teemaa käsiteltä-

essä nuorilta tuli osittain hieman epävarmoja vastauksia, ja he miettivät vas-

tauksiaan pidemmän aikaa. Osa nuorista koki, etteivät he juurikaan olleet tar-

vinneet ohjausta eikä siksi ollut sitä saanut, mutta nuoret kertoivat kuitenkin 

saavansa ohjausta tarvittaessa. Lähes kaikki nuoret toivat esille, että heillä 

olisi mahdollisuus pohtia tulevaisuutta yhdessä ohjaajien kanssa, mutta ku-

kaan heistä ei kokenut sitä juuri tällä hetkellä täysin ajankohtaiseksi.  

Muutamia asioita nuoret kuitenkin toivat esille, jotka toistuivat kaikissa haas-

tatteluissa. Nuoret olivat saaneet ohjausta pääasiassa opiskeluun liittyvissä 

asioissa ja neuvoja erilaisten hakemusten sekä papereiden täyttämiseen. 

Nuoret ovat myös saaneet tarvittaessa neuvoja siihen, kenen viranomaisen 

puoleen kääntyä milloinkin tai keneltä sen hetkisestä asiasta kannattaisi ky-

syä. Ohjauksesta puhuttaessa kaksi nuorta nosti haastatteluissa esille myös 

kahden keskeiset keskustelut ohjaajien kanssa, joista nuoret olivat saaneet 

apua esimerkiksi stressaaviin tilanteisiin. Pajalta saatu ohjaus liittyy siis 

useimmiten arjen käytännön asioiden hoitamiseen, mutta tarvittaessa tukea 

saa myös henkilökohtaisten keskusteluiden muodossa.  

Ohjaajilta saadun ohjauksen kaikki nuoret olivat kokeneet hyvänä. Yksi nuo-

rista kertoi ohjauksen kautta saadun avun tuoneen helpotusta silloiseen tilan-

teeseen. Kahden haastateltavan mukaan ohjaajien ajatukset ovat yleensä ol-

leet samankaltaiset omien ajatusten kanssa. Yksi haastateltavista nuorista ku-

vaili ohjaajien toimintaa näillä sanoilla: 
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”No se on ollu ihan semmost niiku mitä olettaski. Ihan sellast 

simppelii, rehtii ja hyvää.” 

6.3 Arjen rutiinit 

Haastatteluissa nousivat toistuvasti esille pajatoiminnan vaikutukset nuorten 

päivärytmiin. Kaikki nuoret kertoivat pajan toimintaan osallistumisen tukevan 

ja ylläpitävän normaalia päivärytmiä ja mainitsivat sen olevan myös arjenhal-

lintaan eniten vaikuttanut asia pajatoiminnassa. 

”- - saan piettyy paljo parempaa päivärytmii - -” 

”- - päivärytmii se auttaa joo. Ja no siinä se ehkä isoin juttu on.” 

”No kyllähän se omanlaisensa rytmin tuo siihen päivään.” 

”Paremmin niiku herää just suht koht aikasee aina ja niiku, et on 

saanu sen päivärytmin sillee, että syö säännöllisesti ja tulee lähet-

tyy johkuu sielt kotoont.” 

Nuorten mukaan pajalla käyminen auttaa aamulla heräämisessä ja liikkeelle 

lähdössä. Lisäksi se rytmittää päivää ja sitä kautta tukee erilaisten asioiden 

hoitamista päivän aikana. Pajan toimintaan osallistuminen tuo myös sisältöä 

päiviin, jonka moni haastateltavista mainitsi yhtenä tärkeänä asiana. Pajan toi-

minta ylläpitää päivän rutiineja ja sitä kautta helpottaa myös esimerkiksi sään-

nöllistä ruokailua ja illalla nukkumaan käymistä.  

Kaikki nuoret olivat sitä mieltä, etteivät he olleet oppineet pajalla oloaikana mi-

tään uusia taitoja, jotka auttaisivat selviytymään arjessa. Vastausten perus-

teella kaikilla nuorilla oli jo riittävät taidot arjesta selviytymiseen. Lähinnä he 

olivat saaneet tarvittaessa ohjeita ja neuvoja asioiden hoitamiseen. Arjesta 

selviytymisen haasteet kumpuavat nuorilla enemmän psyykkisestä pahoin-

voinnista.  

Kaikilla nuorilla oli erilainen käsitys siitä, miten pajatoiminta on vaikuttanut hei-

dän vapaa-aikaansa. Yksi nuorista oli sitä mieltä, ettei se ole vaikuttanut lain-

kaan ja toinen taas kertoi pajatoiminnan vaikuttaneen niin, että hän viettää va-

paa-aikaansa pajalla. Kolmas kertoi löytäneensä pajan kautta mahdollisen uu-

den harrastuksen, jonka aikoi aloittaa. Neljäs haastateltavista kertoi, ettei paja 

varsinaisesti ollut vaikuttanut hänen vapaa-aikaansa, mutta hän oli tuonut 
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omia harrastuksiaan pajalle. Pajan vaikutukset vapaa-aikaan olivat hyvin mo-

ninaisia, mikä kertonee siitä, että pajalla saa tehdä asioita oman jaksamisen ja 

kiinnostuksensa mukaisesti. 

6.4 Psyykkinen hyvinvointi ja tulevaisuuden näkymät 

Pajan toimintaan osallistumisella oli vaikutuksia myös psyykkisen hyvinvoin-

tiin. Kaikki nuoret sanoivat pajatoimintaan osallistumisen vaikuttavan mieli-

alaan positiivisella tavalla. Mielialaa nostattavia tekijöitä pajalla olivat muun 

muassa mielekäs tekeminen ja toimintaan osallistumisen vapaaehtoisuus, hy-

vät ohjaajat ja mukavat nuoret sekä toisten ihmisten seura. 

”- - sillon kun on pajalla, ni on parempi olla.” 

Vaikka kaikki nuoret kokivat pajan toimintaan osallistumisen nostattaneet mie-

lialaa selvästi, nuorten oli vaikea arvioida pajatoiminnan vaikutuksia itsetun-

toon ja moni päätyikin siihen, että toiminnalla ei ole juurikaan ollut vaikutusta 

itsetuntoon. Yksi nuorista pohti itsetunnon kasvun olevan monen tekijän tulos. 

Vastausten perusteella voi kuitenkin todeta, että pajan toiminta kuitenkin yllä-

pitää itsetuntoa, sillä kukaan ei maininnut sen heikentävääkään vaikutusta.  

Kysyin myös nuorilta, luottavatko he tällä hetkellä omiin kykyihinsä ja voima-

varoihinsa sekä onko siinä tapahtunut muutosta pajalla oloaikana. Haastatel-

tavista nuorista yksi luotti vahvasti omiin kykyihinsä sekä voimavaroihinsa ja 

hän koki pajatoiminnan lähinnä ylläpitävän luottamusta. Muut nuorista eivät 

luottaneet tai luottivat vain osaan omista kyvyistä. He kokivat, että muutosta 

parempaan suuntaa oli kuitenkin tapahtunut pajajakson aikana. Tämä kertoo 

siitä, että Nuorten pajalla on tavoittanut oikeita nuoria eli nuoria, jotka eivät ole 

opiskelu- tai työkykyisiä. Luotto omaan tekemiseen on heikkoa, mutta pajalla 

nuorten luottamusta pyritään vahvistamaan, jotta siirtyminen esimerkiksi työ-

elämään olisi jonakin päivänä mahdollista.  

Haastatteluissa selvitin myös, millaisia ajatuksia nuorilla on omasta tulevai-

suudestaan. Puolet nuorista näki tulevaisuutensa epämääräisenä, vailla suun-

nitelmia ja puolet taas näki tulevaisuuden hieman parempana. Nuorten mainit-

semat tulevaisuuden suunnitelmat liittyivät lähinnä koulutukseen ja työhön, 

mutta kukaan ei kokenut niitä juuri tällä hetkellä ajankohtaisiksi. Pajatoiminta 

oli vaikuttanut nuorten tulevaisuuden näkymiin siinä määrin, että nuoret olivat 
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saaneet lisää tietoa erilaisista työ- ja koulutusmahdollisuuksista, mikä vaikutti 

hieman positiivisella tavalla heidän ajatuksiinsa tulevaisuudesta. 

Kolme neljästä nuoresta oli sitä mieltä, että pajatoiminta on parantanut jossain 

määrin heidän koulutus- tai työllistymismahdollisuuksiaan. Yhden haastatelta-

van mielestä se ei ollut parantanut, mutta ei myöskään heikentänyt. Kaiken 

kaikkiaan nuorten tulevaisuuden näkymät olivat hyvin epämääräiset ja mie-

leen tulleet ajatukset esimerkiksi työstä tuntuivat hyvin kaukaisilta. Nuorten 

pajan toiminnan tavoitteena on saada nuoret pajalta ajallaan eteenpäin, mitä 

pidetään mielessä pohtimalla erilaisia vaihtoehtoja tulevaisuudelle. Joidenkin 

nuorten prosessi on pidempi, ja asiassa edetään nuoren voinnin mukaan, kui-

tenkin tavoitteet mielessä. 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Vaikutusten arviointi sosiaalialalla on hankalaa, sillä saadut tulokset voivat olla 

monien eri tekijöiden summa. Vaikka tässä opinnäytetyössä selvitin nuorten 

kokemuksia pajatoiminnan vaikuttavuudesta, törmäsin tähän ilmiöön myös 

opinnäytetyötäni tehdessä. Monilla pajan nuorilla on asiakkuus jossakin toi-

sessa palvelussa, kuten esimerkiksi psykiatrin poliklinikalla, jossa tehdään 

osittain töitä samojen asioiden kanssa. Tällöin nuorten on varmasti vaikea ar-

vioida, mitkä asiat ovat muuttuneet pajatoiminnan kautta tai avulla. Muutamia 

selkeitä pajan tuomia muutoksia arjenhallintaan nousi haastatteluissa esille, 

mutta pajatoiminnan vaikutuksia esimerkiksi psyykkiseen hyvinvointiin nuorten 

oli selvästi vaikeampi arvioida. Tuloksissa vahvasti esille noussut päivärytmin 

ylläpitäminen oli selkeä suora vaikutus pajalla käymisestä, sillä se on konk-

reettista ja sitä kautta helpommin arvioitavissa. Aamulla ylös nouseminen ja 

päivän viettäminen pajalla suoraan tukee normaalia päivärytmiä. 

Tutkimuksen tuloksiin vaikutti varmasti myös se, että olin osalle nuorista 

melko vieras. Uskon myös, että osa nuorista ei halunnut tai kyennyt kerto-

maan kaikkia asioita, jotka olisivat liittyneet haastatteluissa esitettyihin kysy-

myksiin. Ihmisiä kohdattaessa tämä on täysin ymmärrettävää. Osa nuorista oli 

runsassanaisia ja avoimia, toiset taas vastasivat kysymyksiin siinä määrin, 

minkä kokivat tarpeelliseksi ja itselle mielekkääksi.  

Kouvolan Nuorten paja on matalan kynnyksen palvelu, jota myös tutkimustu-

lokset tukivat. Pajan toimintaan osallistuminen on nuorille täysin vapaaehtoista 
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ja tärkeintä pajalla on se, että toimintaan saa osallistua oman jaksamisen mu-

kaan ja edetä asioissa oman tahtiin. Muun muassa nämä matalan kynnyksen 

palvelun ominaisuudet motivoivat nuoria sitoutumaan pajan toimintaan.  

Uskon, että tällainen Nuorten pajan kaltainen toiminta on hyvä tapa ennaltaeh-

käistä syrjäytymistä ja saada koppi niistä nuorista, jotka eivät pysty tai ole val-

miita sitoutumaan muihin palveluihin, joissa vaatimustaso on ehkä korkeampi. 

Jos peilataan Nuorten pajan toimintaa nuorisotyöttömyyteen, näen, että paja 

tekee osansa kuntouttaakseen niitä nuoria, jotka eivät ole työkykyisiä. Erilais-

ten vaihtoehtojen pohtimisella ja tiedon lisäämisellä erilaisista työ- ja koulutus-

mahdollisuuksista pyritään madaltamaan nuorten kynnystä siirtyä opiskele-

maan tai työelämään. Nuorten pajan tarkoituksena on toteuttaa nuorisota-

kuuta, ja mielestäni se vastaa hyvin nuorisotakuun tavoitteisiin tarjoamalla pal-

velua, jossa voidaan muun muassa tukea nuorten arjentaitoja, ehkäistä syrjäy-

tymistä tai lyhentää pidempiaikaista koulutuksen tai työelämän ulkopuoli-

suutta. 

Jos peilataan tutkimustuloksia opinnäytetyön teoriaosuuteen, huomaa, että tu-

lokset liittyvät vahvasti arjenhallinnan osa-alueista arjen rutiineihin, joka on 

merkittävä osa arjenhallintaa. Nuorten paja on sosiaalisen kuntoutumisen yk-

sikkö, joka on suunnattu nuorille, jotka eivät kykene vielä esimerkiksi työpajo-

jen kaltaiseen toimintaan. Nuorten elämäntilanne saattaa olla sekava ja arjen 

rutiinit kadoksissa. Tällöin lähdetään tavoittelemaan muun muassa normaalia 

päivärytmiä, säännöllisiä ruokailuja sekä toiminnan ja levon tasapainottamista. 

Nämä samat asiat löytyvät myös Nuorten pajan tavoitteista, joten tutkimustu-

lokset tukevat näiden tavoitteiden toteutumista pajalla. Tuloksissa erityisesti 

päivärytmin palauttaminen ja ylläpito nousi esille merkittävimpänä vaikutta-

vana tekijänä pajatoiminnassa.  

Tutkimustuloksia tarkastellessa huomaa, että kaikkia hyvän elämänhallinnan 

merkkejä ei nuorilta löytynyt. Esimerkiksi tulevaisuuden tavoitteiden luominen 

ja kyky ponnistella tavoitteiden saavuttamiseksi, tuntui olevan haastavaa mo-

nille nuorista. Jokaisen nuoren elämäntilanne erilainen ja jokainen työstää 

omia elämänhallinnan tai arjenhallinnan heikkoja kohtia. Nuorten pajan toimin-

nan tavoitteellisuutta ajatellen hyvän elämänhallinnan merkeistä voisi löytää 

joitakin tavoitteita nuorille, joihin pajan toimintaan osallistumisella pyritään. 
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Nuorilla ei juurikaan tutkimustulosten mukaan ollut tulevaisuuden suunnitel-

mia. Nuorten pajalla tähän voitaisiin kiinnittää enemmän huomiota ja miettiä 

niitä esimerkiksi yhdessä nuoren ja ohjaajien kanssa. Suunnitelmien ei tarvitse 

liittyä alussa opiskelu- tai työpaikan saamiseen, vaan ne voivat olla pienempiä 

välitavoitteita, joihin pyrkiä. Tätä kautta nuorten luottamus itseen ja omaan te-

kemiseen voisi kasvaa. Lisäksi näin nuorilla olisi joitakin asioita, joista haa-

veilla ja, joita tavoitella. 

Kouvolan Nuorten paja on saanut jatkoa vuoden 2015 loppuun asti. Mielestäni 

tutkimuksen tulokset osoittavat sen, että Nuorten pajan kaltaisella matalan 

kynnyksen palvelulle on Kouvolassa tarvetta. Paja on matalan kynnyksen 

paikka, jossa on mahdollista edetä pienin askelin. Paja on nuorille turvallinen 

paikka, jonne mennä kuluttamaan aikaa ilman liian suuria vaatimuksia ja 

saada mielekästä sisältöä päiviin. Tätä kautta päästään kiinni myös niihin nuo-

riin, jotka eivät ole opiskelu- tai työkuntoisia. Pajalla on mahdollisuus kokeilla 

uusia asioita, mutta sieltä saa tarvittaessa myös neuvoja, ohjausta ja henkistä 

tukea. 

8 POHDINTA 

8.1 Tutkimustehtävän toteutuminen 

Saavutin mielestäni opinnäytetyön tutkimustehtävän. Tutkimuksen tavoitteena 

oli selvittää nuoria haastattelemalla millaisia kokemuksia pajalaisilla on paja-

toiminnasta ja sen vaikutuksista arjenhallintaan. Sain koottua neljän pa-

januoren kokemuksia pajan toiminnasta ja sen vaikutuksista. Lisäksi selvitin 

kokemuksia työntekijöiltä saadusta ohjauksesta ja nuorten ajatuksia pajan 

hyötysuhteesta. Tutkimuskysymyksiä olisin kuitenkin voinut vielä hioa parem-

paa muotoon. Tutkimuskysymyksenä kysymykset, joihin voi vastata kyllä tai ei 

ovat tutkimuksen kannalta huonoja. Mielestäni valitsin tähän opinnäytetyöhön 

sopivan tutkimus- ja aineistonkeruumenetelmän. Mielestäni ne palvelivat hyvin 

tutkimuksen tarkoitusta ja tavoitteita. Kehityshaasteena näen omat taitoni 

haastattelijana. Kokemus haastatteluista olisi tuonut varmuutta ja taitoa esittää 

hyviä tarkentavia kysymyksiä, joiden avulla olisi saanut kaiken irti haastatelta-

vien vastauksista. Lisäksi koin haastavaksi tutkimusaineiston analyysin, johon 

olisin voinut perehtyä vielä enemmän. 
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Haastatteluissa osallistujaprosentti oli noin 18 % kaikista pajan toimintaan 

osallistuvista nuorista. Tätä tutkimusta ajatellen prosenttiosuus on mielestäni 

riittävän suuri. Tulokset olisivat varmasti olleet monipuolisemmat, jos haasta-

teltavien määrä olisi ollut suurempi. Saadut tulokset antavat kuitenkin arvo-

kasta tietoa nuorten näkemyksistä. 

Opinnäytetyötä ei ollut tarkoitus yleistää yleiselle tasolle, vaan saada tietoa 

uudenlaisesta palvelusta. Opinnäytetyötä oli kuitenkin tarkoitus hyödyntää pa-

jan toiminnan kehittämisessä, mutta mitään suoria kehityskohteita ei tutkimuk-

sen aikana noussut esille. Toivon kuitenkin, että tutkimustulokset toisivat pa-

jan henkilökunnalle jotakin uutta ja hyödyllistä tietoa toiminnan kehittämisen 

näkökulmasta. Se, miten tutkimustietoa hyödynnetään pajan toiminnan kehit-

tämisessä, riippuu paljon työntekijöistä. Jatkossa voitaisiin selvittää laajem-

malla otannalla nuorten kokemuksia pajan vaikutuksista arjenhallintaan tai ke-

rätä nuorilta kehitysehdotuksia. Lisäksi pajan toiminnassa on varmasti muita-

kin tärkeitä näkökulmia, joita voitaisiin tutkia nuorten kokemusten pohjalta.  

8.2 Oma työskentely 

Ajatuksen siitä, että opinnäytetyöni liittyisi jollakin tapaa Kouvolan Nuorten Pa-

jaan, sain jo keväällä 2014, kun kuulin meneillään olevasta Kouvolan Mielen 

avain -hankkeesta. Aihe tarkentui syksyllä 2014 kolmannessa harjoittelussa, 

jonka suoritin Nuorten pajalla. Pajan toiminnannasta tai sen vaikutuksista ei 

ollut vielä juurikaan tietoa, ja sitä kautta päätös tämän opinnäytetyön tekemi-

sestä syntyi. Harkinnan ja pohdinnan tuloksena rajasin aiheeni siihen, millaisia 

vaikutuksia pajan toiminnalla on nuorten arjenhallintaan.  

Opinnäytetyötäni aloin työstää vuoden 2015 alussa. Hain tutkimuslupaa maa-

liskuun alkupuolella, mutta sen myöntämisessä meni jonkin aikaa. Tutkimus-

lupa myönnettiin minulle Kouvolan kaupungilta 29.5.2015. Tällä aikavälillä olin 

saanut opinnäytetyön teoriaosuutta hahmoteltua jo jonkin verran. Teoria-

osuuksien lisäksi suunnittelin keväällä teemahaastattelurungon. Alkukesän pi-

din taukoa opinnäytetyön kirjoittamisesta, mutta elokuussa jatkoin nuorten tut-

kimushaastatteluilla. Loput opinnäytetyöstä kokosin syksyn aikana. Teoria-

osuuden muodostaminen sujui melko vaivattomasti, mutta tulosten ja analyy-

sin kirjoittamisen koin haastavaksi. Tutkimushaastattelujen toteuttaminen oli 

hyvin opettavainen kokemus, vaikka huomasin, että minulle olisi vielä paljon 
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opittavaa, esimerkiksi haastateltavien motivoinnista. Osasin jo ennalta odot-

taa, että nuorten haastattelut saattaisivat olla sisällöltään niukkoja, mutta 

vasta analyysia tehdessä huomasin aineiston todellisen niukkuuden. Olisi mie-

lenkiintoista päästä tekemään haastattelut uudelleen kokemusta rikkaampana 

ja vertaamaan tuloksia aiempiin.  

Alkuperäinen tavoitteeni oli saada opinnäytetyöni esitarkastukseen jo syksyn 

alussa, mutta aikatauluni venyi kesällä pitämäni tauon takia. Kokonaisuudes-

saan opinnäytetyöntekoprosessi on ollut hyvin opettavainen. Ensinnäkin se on 

opettanut minulle pitkäjänteisyyttä, sillä työn tekemiseen meni lähes vuosi. 

Opinnäytetyön tekeminen on myös kasvattanut stressinsietokykyäni. Työtä 

tehdessä perehdyin tarkemmin tutkimuksen tekemiseen, mikä tuntui minusta 

aluksi erittäin haastavalta. Pala kerrallaan opinnäytetyöni on kuitenkin raken-

tunut ennakkoajatuksistani huolimatta. Olen iloinen saavutuksestani, mutta 

koen, että minulla olisi vielä paljon opittavaa tutkimuksista ja niiden teosta. 

Oli erittäin mielenkiintoista päästä keskittymään nuorten näkökulmaan ja hei-

dän kokemuksiinsa. Suoritin kolmannen harjoitteluni syksyllä 2014 Kouvolan 

Nuorten pajalla, ja toiminta oli minulle jo ennestään sitä kautta tuttua. Siitä 

huolimatta opinnäytetyön tekeminen ja nuorten näkökulmaan keskittyminen toi 

esille uusia näkökulmia. Harjoitteluni aikana nuorten keskinäinen keskustelu 

pajalla ei ollut kovinkaan vilkasta ja näytti, että jokainen viihtyi lähinnä omissa 

oloissaan. Tutkimuksen tulosten perusteella nuoret kokivat kuitenkin muiden 

pajalaisten seuran hyvin merkittäväksi asiaksi. Joidenkin nuorten pajalla olo 

aika kului lähinnä istuskeluun ja oman puhelimen tutkimiseen, mutta silti pa-

jalla olo oli heille mielekästä ja tuki heidän päivärytmiään. Tämän opinnäyte-

työn myötä ymmärsin, kuinka suuri merkitys pienilläkin asioilla voi olla näille 

nuorille, vaikkei sitä itse aluksi huomaisi tai ymmärtäisikään. Tämän opinnäy-

tetyön tekeminen osoitti minulle, kuinka tärkeitä Nuorten pajan kaltaiset mata-

lan kynnyksen palvelut ovat erityisesti syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. 
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Liite 1 
 

HAASTATTELULUPA 

Opiskelen Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa sosiaalialan koulutusohjelmassa. Ta-

voitteenani on valmistua joulukuussa 2015 sosionomiksi. Opinnäytetyöni tavoitteena on 

selvittää, onko pajatoiminta vaikuttanut nuorten arjenhallintaan ja selvittää millaisia koke-

muksia pajalaisilla on pajatoiminnasta. 

Haastateltavat pysyvät nimettöminä eikä heitä pystytä tunnistamaan valmiista opinnäyte-

työstä. Haastattelun voi keskeyttää halutessaan missä vaiheessa tahansa. Aineistoa käy-

tetään ainoastaan opinnäytetyötäni varten. 

 

Allekirjoittamalla lupalomakkeen suostut osallistumaan opinnäytetyöhön liittyvään teema-

haastatteluun. Suostut siihen, että sinua haastatellaan ja haastattelu nauhoitetaan.  

 

Paikka ja aika 

 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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Opinnäytetyön haastattelurunko – Jenni Ripatti 

Nuorten paja 

 

Taustatietoja 

- ikä 

- sukupuoli 

- koulutus-/työtausta 

- pajalla olo aika 

 

Kokemuksia pajatoiminnasta ja ohjauksesta 

- miten päädyit pajalle? 

- millaisena koet pajatoiminnan? miksi? 

- millaista ohjausta olet saanut? 

- millaisena olet ohjauksen kokenut? 

 

Elämänhallinta 

(arjen sujuminen, vapaa-aika, sosiaaliset suhteet) 

- miten pajalla käyminen on vaikuttanut arjen sujumiseen (päivärytmi, arjen rutiinit)? 

- oletko oppinut pajalla taitoja, jotka auttavat selviytymään arjesta? mitä? 

- onko pajalla käyminen vaikuttanut vapaa-aikaasi? miten? 

- onko mielestäsi pajalla käynti vaikuttanut ihmissuhteisiisi tai sosiaalisiin taitoihisi? 

miten? 

- oletko saanut pajalla uusia kaverisuhteita? ovatko ne sinulle tärkeitä? 

- millainen merkitys pajan toiminnalla on siihen miten hoidat arjen asioitasi 

(hakemusten täyttäminen, laskujen maksaminen, kaupassa käyminen jne.)? 

 

(psyykkinen toimintakyky, arjessa jaksaminen, tulevaisuuden näkymät) 

- miten pajan toimintaan osallistumisella on ollut vaikutusta mielialaasi? 

- miten itsetunnossasi on tapahtunut muutoksia pajalla käymisen johdosta? 

- miten pajalla käyminen on vaikuttanut jaksamiseesi arjessa? 
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- luotatko tällä hetkellä omiin kykyihisi ja voimavaroihisi? onko siinä tapahtunut 
muutosta pajajakson aikana? 

- millaisena näet tulevaisuutesi? 

- miten paja on vaikuttanut ajatuksiisi tulevaisuudesta? 

 

 

- Mitkä asiat pajatoiminnassa ovat mielestäsi vaikuttaneet merkittävimmin 

arjenhallintaasi?  

 

Jatko 

- onko pajatoiminasta on ollut sinulle hyötyä? (jos kyllä, mitä? /jos ei, mikä ollut 

esteenä?) 

- onko pajatoiminta parantanut tai heikentänyt koulutus-/työllistymismahdollisuuksia? 

- millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 


