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Opinnäytetyö perustuu Nuorten Ystävät ry:n toteuttamaan UNELMATIIMI-projektiin. Opinnäyte-
työn tarkoituksena on kuvailla UNELMATIIMI-projektiin osallistuvien nuorten kokemuksia omasta 
sosiaalisesta osallisuudestaan projektissa sekä projektin toimintatapojen toimivuudesta. Opinnäy-
tetyön tavoitteena on tuottaa tietoa UNELMATIIMI-projektin onnistumisesta osallistujien kokema-
na. Tutkimuskysymyksemme ovat: Miten UNELMATIIMI-projekti on tukenut sosiaalista osallisuut-
ta nuorten kokemana? Millaisia näkemyksiä UNELMATIIMI-projektiin osallistuvilla nuorilla on 
projektin toimintatavoista?  
 

Opinnäytetyön tietoperusta muodostuu sosiaalipedagogiikan perusteista, joita UNELMATIIMI-
projektin toiminnassa sovellettiin vahvasti. Tietoperustaan kuuluvat lisäksi osallisuus ja sosiaali-
nen osallisuus, jonka vahvistamista projektissa tavoiteltiin. Opinnäytetyömme on kvalitatiivinen eli 
laadullinen tutkimus ja tutkimusmenetelmänä käytimme teemahaastattelua. Haastattelimme ryh-
mässä kuutta projektiin osallistunutta nuorta ja aineiston analyysin teimme aineistolähtöisellä 
sisällönanalyysillä.   
 

Opinnäytetyön perusteella UNELMATIIMI-projekti koettiin onnistuneena ja osallistujat saivat pro-
jektista paljon hyviä kokemuksia. Nuoret olivat tyytyväisiä siihen, että osallistuivat projektiin ja 
projekti nähtiin hyvänä mahdollisuutena kokeilla uusia asioita. Sosiaalinen osallisuus muodostui 
vaikuttamisen sekä ryhmässä toimimisen kokemuksista. Yhdessä toimiminen, uusien asioiden 
kokeileminen, unelman tavoittelu ja näissä onnistuminen koettiin selvästi voimaannuttavina ko-
kemuksina. Projektin ideaa pidettiin hyvänä ja projektin kesto sekä järjestettyjen tapaamisten 
määrä koettiin sopivana.  
 
Tulosten perusteella voidaan todeta, että UNELMATIIMIN kaltaisia projekteja tulisi olla lisää, sillä 
ne antavat osallistujille mahdollisuuksia uuden kokeiluun ja unelmien tavoitteluun, jotka antavat 
onnistumisen ja voimaantumisen kokemuksia. Tuloksia voidaan hyödyntää vastaavanlaisia pro-
jekteja suunniteltaessa ja lisäksi tulokset toimivat perusteluina sille, että nuorille järjestetyn toi-
minnan merkitys osallisuuden edistämisessä on tärkeä. Jatkotutkimusideana voisi olla tietyn ajan-
jakson jälkeen tehtävä kyselytutkimus kaikille projektiin osallistuneille nuorille siitä, ovatko he 
jatkaneet oman unelmansa toteutusta projektin jälkeen ja millaisia vaikutuksia projektilla oli pi-
demmällä aikavälillä. 
 

Asiasanat: Osallisuus, sosiaalipedagogiikka, sosiokulttuurinen innostaminen, unelmat, nuoret  
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The thesis is based on UNELMATIIMI-project that was held by Nuorten Ystävät ry. The purpose 
of our bachelor's thesis is to describe the participant’s experiences of social inclusion in UNEL-
MATIIMI-project and views about the procedures in the project. The aim of the thesis is to give 
information about the success of UNELMATIIMI-project based on participant’s experiences. 
 
The theoretical framework of the thesis consists of defining social pedagogy which was strongly 
used in the UNELMATIIMI-project. One of the project’s goals was inclusion and social inclusion, 
which also includes to the knowledge base. Our thesis is a qualitative research and as a research 
method we used theme interviews. We held a group interview to six youngsters who participated 
in the project. The analysis of the research material was made by material-based content analy-
sis. 
 
The main result of this study showed that UNELMATIIMI-project was reportedly successful, and 
the participants got many good experiences from the project. The youngsters were pleased to 
have joined the project and the project was seen as a good opportunity to try new things. Social 
inclusion was the result of interaction and shared experiences in the group. Working together, 
experiencing new things, pursuing the dream and the success of these were clearly seen as em-
powering. The project was considered a good idea and the duration of the project, as well as the 
number of meetings were considered appropriate. 
 
Based on the results of the study, projects like UNELMATIIMI should be organised more. Projects 
like this, give the participants great changes of trying new things and pursuing dreams, which 
brings experiences of success and empowerment. The results of this study can be used when 
planning new projects and the results give reasons for organizing activity which improves social 
engagement. As a development study there could be a survey for all the participants in the pro-
ject about proceeding to pursue their dreams and what were the influences of the project on a 
longer term.  
 
 
 
 
 

Keywords: Social inclusion, social pedagogy, dreams, youngsters, sociocultural animation 
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1 JOHDANTO 

Suomessa nuorten elinoloihin ja hyvinvointiin on kiinnitetty viime vuosien aikana yhä enemmän 

huomiota ja nuorten syrjäytyminen on noussut suureksi huolenaiheeksi. Syrjäytymistä voidaan 

tarkastella useasta eri näkökulmasta, joista osallisuuden edistäminen ja nuorten äänen kuuluviin 

saaminen ovat herättäneet keskustelua ja toimia yhteiskunnassa. (Aaltonen, Berg & Ikäheimo 

2015, 9; Kalliomaa & Uusitalo 2017, 3; Koivisto, Isola & Lyytikäinen 2018, viitattu 24.9.2018.) 

Osallisuuden edistäminen kytkeytyy vahvasti yhteiskunnan toimintaan, sillä esimerkiksi tuorein 

nuorisolaki (1285/2016) korostaa nuorten osallisuuden vahvistamista sekä valtakunnallisessa 

nuorisotyön ja – politiikan ohjelmassa 2017–2019 (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017, viitattu 

19.11.2018) yhtenä keskeisenä tavoitteena on lisätä nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdolli-

suuksia.  

 

Opinnäytetyömme liittyy Nuorten Ystävät ry:n toteuttamaan UNELMATIIMI-projektiin. Projekti on 

osa laajempaa Oulun seudulla toteutuvaa Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen hanketta. 

Hanke on kolmivuotinen 2015–2018 Euroopan sosiaalirahaston toimintalinja 5. hanke. Hankkeen 

tavoitteena on edistää oululaisten 15–29 -vuotiaiden sosiaalista osallisuutta, parantaa heidän 

yhteiskuntavalmiuksiaan, kehittää kunnan palvelutuotantoa sekä kestävää kumppanuutta kau-

pungin ja 3. sektorin toimijoiden välillä. Hanke järjestää KAAOS-haasteita, joihin kuntalaiset ja 

kolmannen sektorin toimijat voivat osallistua omalla ideallaan siitä, miten kohderyhmän osallisuut-

ta voidaan edistää. (Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen, viitattu 8.2.2018.) Hanketta tukee 

valtakunnallinen sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra, joka tuottaa 

tietoa osallisuudesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2018, viitattu 

15.10.2018). 

 

UNELMATIIMI-projekti toteutui lokakuun 2017 ja helmikuun 2018 välisenä aikana. Projektissa oli 

mukana 21 oululaista 18–29 -vuotiasta nuorta. Kahden ensimmäisen tapaamisen aikana nuorista 

muodostettiin heidän omien unelmiensa pohjalta yhdeksän erikokoista unelmatiimiä. Unelmia 

toteutettiin muun muassa musiikin, harrastusten ja liikunnan parissa. Jokaisella tiimillä oli tietty 

summa rahaa käytettävissään ja tiimit saivat itse suunnitella miten ja mihin rahat käytetään. 

Unelmatiimeissä työskentelyn lisäksi nuorille järjestettiin yhteistä tekemistä, kuten käynti Peli-

bunkkerissa ja megazonessa, sisäaktiviteettipuisto Superparkissa sekä mahdollisuus päästä 

Oulun kaupunginteatterin näytökseen, Kulttuuritalo Valveelle nykysirkukseen sekä Jazz-keikalle. 



  

7 

Lisäksi projekti järjesti päiväreissun Syötteelle, missä nuorilla oli mahdollisuus vierailla huskyfar-

milla, lasketella, lumikenkäillä sekä viettää yhdessä aikaa Syötteen talvisissa maisemissa. Projek-

tin lopputilaisuus järjestettiin Valveella, missä unelmatiimit esittelivät oman unelmansa toteutumi-

sen haluamallaan tavalla.  

 

UNELMATIIMI-projektissa nuoret pääsivät yhdessä toteuttamaan unelmiaan osallisuuden kautta. 

Osallisuudelle ei ole vain yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää, vaan se määritellään hyvin eri-

tavoin sen mukaan, missä kontekstissa määrittely tehdään. Osallisuus on muun muassa yhteen-

sopivuutta, suhteissa olemista, liittymistä, kuulumista, mukaan ottamista, osallistumista, mutta 

myös kaikkien näiden johtamista ja organisointia. Osallisuus ilmenee ihanteellisesti silloin, kun 

ihminen tulee kuulluksi ja kokee kuuluvansa johonkin hänen identiteetin rakentumista ja eheyttä 

tukevaan yhteisöön. (Rouvinen-Wilenius, Aalto-Kallio, Koskinen-Ollonqvist & Nikula 2011, 50; 

Isola, Kaartinen, Leemann, Lääperi, Schneider, Valtari & Keto-Tokoi 2017, 3.) UNELMATIIMI-

projektin toiminta pohjautui Nuorten Ystävät ry:n tapaan tehdä asioita rohkeasti, osallistamalla ja 

kohtaamalla jokainen ihminen aidosti omana itsenään. Kantavia teemoja projektissa olivat tunne 

johonkin kuulumisesta ja kelpaamisesta omana itsenään, uusien mahdollisuuksien löytäminen 

sekä omaan osaamiseen ja itseensä uskominen. (Nuorten Ystävät ry 2017, 1.) 

 

UNELMATIIMI-projektissa haluttiin antaa nuorille tunne ryhmään kuulumisesta ja mahdollisuus 

toteuttaa yhdessä unelmiaan. Projektin tavoitteena oli mahdollistaa nuorten yhteinen toiminta, 

luoda rohkeutta ja intoa osallistua ryhmässä toimimiseen sekä kehittää uskoa omaan itseen ja 

tekemiseen. Projektissa nuoret otettiin konkreettisesti mukaan, sillä nuoret saivat itse suunnitella 

unelman toteuttamisen sekä koko ryhmän yhteiset toimintakerrat. (Nuorten Ystävät ry 2017, 1.) 

Mielekkään toiminnan järjestäminen ja osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen ovat sosiaalipe-

dagogiikan perusta. Myös osallisuus on sosiaalipedagogiikan ydintä ja se edellyttää, että yksilöllä 

on mahdollisuus toimia eli valtaa ja vastuuta jaetaan. Osallisuutta ei siten ole tilanne, missä yksi-

löä kuunnellaan, mutta mielipiteille ei anneta merkitystä asioita päätettäessä. (Kiilakoski 2007, 14; 

Nivala & Ryynänen 2013, 32–33.)  

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvailla UNELMATIIMI-projektiin osallistuvien nuorten 

kokemuksia omasta sosiaalisesta osallisuudestaan projektissa sekä projektin toimintatapojen 

toimivuudesta. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa UNELMATIIMI-projektin onnistumises-

ta osallistujien kokemana. Opinnäytetyön aihe on merkityksellinen, sillä nuorten syrjäytymisen 

ehkäisy ja osallisuuden edistäminen ovat ajankohtaisia yhteiskunnallisia tavoitteita, joihin myös 



  

8 

UNELMATIIMI-projektin tarkoitus pohjautui. Työskentelimme molemmat UNELMATIIMI-

projektissa, toinen projektikoordinaattorina ja toinen ohjaajana. Projektin aikana pohdimme yh-

dessä Nuorten Ystävät ry:n työntekijöiden kanssa, miten tavoitteiden toteutumista voitaisiin tutkia. 

Tästä syntyi ajatus, että opinnäytetyöllä voisimme vastata näihin kysymyksiin ja Nuorten Ystävät 

ry näki opinnäytetyölle selkeän tarpeen.  

 

Oman oppimisemme näkökulmasta aiheen valintaa ohjasivat kiinnostus Nuorten Ystävät ry:n 

laaja-alaista työtä kohtaan ja projektiluonteisen työn mahdollisuuksiin. Tässä opinnäytetyössä 

haluamme syventää osaamistamme asiakaslähtöiseen työhön sekä sosiaalipedagogiikan lähtö-

kohtiin kohderyhmän osallistamisessa. Oppimistavoitteitamme ohjaavat sosiaalialankompetenssit 

ja päämääränä on syventää ammattitaitoamme kompetensseja hyödyntäen. Vahvistamme tutki-

muksellista kehittämisosaamistamme suunnittelemalla, toteuttamalla, arvioimalla sekä raportoi-

malla opinnäytetyötämme. Pyrimme reflektoivaan, käytännönpainotteiseen ja tutkimukselliseen 

työotteeseen ja opinnäytetyömme tuottaa uutta tietoa, jota Nuorten Ystävät ry pystyy hyödyntä-

mään. Opinnäytetyömme tietoperustaan perehtyminen ja teemahaastattelun toteuttaminen koh-

deryhmälle edistävät kriittistä ja osallistavaa yhteiskuntaosaamistamme ja pyrkimyksenämme on 

ymmärtää paremmin osallisuuden eri tekijöitä. Sosiaalialan eettistä osaamista edistämme ennen 

kaikkea teemahaastattelun suunnittelussa ja toteutuksessa toimimalla sosiaalialan arvojen ja 

ammattietiikan mukaisesti ja ottamalla huomioon jokainen haastateltava ainutkertaisena yksilönä. 

(Innokyla.fi, viitattu 22.3.2018.) 
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2 OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN SOSIAALIPEDAGOGIIKAN NÄKÖKUL-

MASTA 

2.1 Osallisuus ja sosiaalinen osallisuus 

Osallisuuden käsite on varsin moniulotteinen ja sen määrittely ei ole yksiselitteistä. Yksilön näkö-

kulmasta osallisuus on kuulumisen ja mukana olemisen tunnetta ja lähtökohtana on omaehtoi-

suus sekä omakohtaisuus. Yhteisötasolla osallisuus on osa yhteistoimintaa, sosiaalisten verkos-

tojen tukea ja sosiaalisen pääoman kasvua. Koska osallisuuteen vaikuttavat myös yhteiskunnan 

rakenteet, tulee käsitettä tarkastella myös yhteiskunnan tasolla. Kansalaisyhteiskunta rakentuu 

ihmisten aktiivisuuden ja yhteisöllisyyden varaan, mutta käytännössä yhteiskunnan tarjoamat 

osallistumismahdollisuudet, palvelujärjestelmän toiminta sekä vallan ja vastuun jakautuminen 

eivät ole universaalisti tasapainossa. Syrjäytyminen ja osattomuus ovat merkkejä siitä, että yh-

teiskunta ja sen rakenteet eivät tue osallisuutta riittävästi, sillä ilman yhteisöä ja yhteiskuntaa 

yksilön ei ole mahdollista syrjäytyä. Syrjäytyminen on aina sidoksissa ihmisten välisiin suhteisiin 

ja yhteiskunnan määrittelemiin arvoihin sekä normeihin. Osallisuus myös vaatii yksilöltä uskallus-

ta ja rohkeutta kokea ympäristö sellaisena, jossa on mahdollisuus toimia monin eri tavoin. (Jah-

nukainen 2005, 40–41; Rouvinen-Wilenius, Aalto-Kallio, Koskinen-Ollonqvist & Nikula 2011, 64–

66; Särkelä-Kukko 2014, 34–45; Kiilakoski & Tervahartiala 2015, 55.)  

 

Osallisuus yksilön tasolla on vahvasti kokemuksellista ja sillä tarkoitetaan yksilön identiteettiä, 

uskoa omiin vaikutus- ja toimintamahdollisuuksiin sekä voimaantumista ja toimijuutta (Rouvinen-

Wilenius ym. 2011, 63–67). Voimaantuminen mahdollistaa ihmisille itselleen tärkeiden asioiden 

toteutumisen itsestä sekä ihmisten yhteistoiminnasta lähtevän sisäisen voimantunteen avulla. 

Voimaantuminen lisää tietoisuutta ihmisestä itsestään sekä omista mahdollisuuksistaan. Aktiivi-

nen osallisuus toimintaympäristössä ja vaikuttaminen ovat osa voimaantumista. (Lappalainen 

2010, 5; Mahlakaarto 2010, viitattu 15.10.2018.) Osallisuuden toteutumista voidaan varmistaa 

yksilöllisesti omia voimavaroja vahvistamalla, mutta toisaalta osallisuus luo ja edistää voimavaro-

jen kasvua. Osallisuuden kokeminen nojaa yksilön voimavaroihin ja esimerkiksi kuormittavassa 

elämäntilanteessa voimavarat kuluvat selviytymiseen osallisuuden sijaan (Särkelä-Kukko 2014, 

39; Romakkaniemi & Räty 2017, 25). Yksilön usko itseen tarkoittaa kokonaisvaltaista positiivista 

arviota itsestä. Nuoruudessa usko omaan itseen usein heikkenee, sillä muiden mielipiteille itsestä 
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annetaan arvoa ja lisäksi ystävyys- ja seurustelusuhteet sekä työelämän paineet tuovat uusia 

huolia nuoren elämään. (Shukla & Kang 2017, 983–984.) 

 

Ihmisten ja varsinkin nuorten hyvinvointiin vaikuttaa olennaisesti sosiaalinen pääoma, eli kaveri-

suhteet ja sosiaalinen kanssakäyminen. Tiiviissä kaveriverkostoissa syntyy sosiaalista vastavuo-

roisuutta ja sitä kautta annettu tuki ja hyväksyntä saavat aikaan luottamusta ja osallisuutta. Vas-

takkaisesti pieni sosiaalinen verkosto liittyy usein huonoihin sosiaalisiin taitoihin, yksinäisyyteen ja 

nuorella on helpommin kielteinen käsitys itsestään sekä tulee useammin syrjäytetyksi. Lisäksi 

nuorten osallisuus harrastustoimintaan on suoraan yhteydessä sosiaaliseen pääomaan, sillä 

näistä suhteista nuoret saavat voimavaroja ja resursseja tulevaisuuteen. Toiminnallisuus auttaa 

pääsemään osalliseksi, mikä auttaa myös uusien ystävyyssuhteiden luomisessa. (Kumpula 2012, 

viitattu 16.8.2018.) 

 

Suomalainen yhteiskunta olettaa ja edellyttää kansalaisten olevan aktiivisia ja osa yhteiskuntaa 

esimerkiksi opiskelemalla, tekemällä työtä, maksamalla veroja ja äänestämällä. Todellisuudessa 

näyttää kuitenkin siltä, että on olemassa kahdenlaista kansalaisuutta, aktiivista toiminnallista ja 

passiivista toiminnan kohteena olevaa. Yhteiskunnan heikompiosaisiin kohdistuu helposti enem-

män vastuuta kuin valtaa, jolloin yksilön kynnys osallistua omaehtoisesti saattaa olla varsin kor-

kea. Aktiivisen kansalaisuuden parantamiseksi tulisi ensisijaisesti kehittää muun muassa matalan 

kynnyksen osallistumismuotoja, sillä osallisuus ja osallistumisen halu lähtevät yksilön arjen tasol-

ta, lähiyhteisöstä ja sosiaalisesta verkostosta. (Särkelä 2009, viitattu 16.8.2018.)  

  

Osallisuus ja osallistuminen halutaan erottaa toisistaan niin kirjallisuudessa kuin keskusteluissa, 

sillä osallistuminen ei tarkoita suoraan osallisuuden kasvua (Nivala & Ryynänen 2013, 20).  On 

kuitenkin hyvä tunnistaa kummankin käsitteen, niin osallistumisen kuin osallisuuden, ominaislaa-

tu. Osallistuminen on toimintaa, mikä itsessään edistää osallisuutta, kun taas osallisuus on kuu-

lumista johonkin, elämistä, olemista sekä yhdessä toimimista, mitkä jo sinällään kuuluvat ihmisen 

sosiaaliseen perusluonteeseen. (Rahikka-Räsänen & Ryynänen 2014, viitattu 20.9.2018.) Osalli-

suuden toteutumiseksi tarvitaan kolmea asiaa; kuulumista, osallistumista ja tunnetta kuulumises-

ta. Ryhmään tai yhteisöön kuuluminen, pelkkä osallistuminen tai osallisuuden kokemus eivät 

yksinään riitä osallisuuden määrittelemiseksi, vaan niitä kaikkia tarvitaan yhdessä. (Nivala & Ryy-

nänen 2013, 27.) Osallisuus ei ole myöskään pelkästään hetkellistä tunnetta tai osallistumista 

kertaalleen johonkin toimintaan. Yksilöllä tulee olla mahdollisuus osallistua toimintaan ideoinnista 

toteutukseen ja arviointiin saakka, jolloin yksilö tuntee pätevyyttä ja pitää omaa rooliaan merkittä-
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vänä. Lisäksi tulosten arviointi ja niiden näkyväksi tekeminen ovat osallisuuden keskiössä. (Gret-

schel 2002, viitattu 20.9.2018.) 

 

Sosiaalinen osallisuus on yhtä moniulotteinen ja laaja käsite kuin osallisuuskin ja näissä käsitteis-

sä on paljon samankaltaisuuksia. Sosiaalinen osallisuus ymmärretään yleensä syrjäytymisen 

vastakohtana, mutta sille ei ole yhtä vakiintunutta määritelmää. Käsitteen juuret ovat yhteiskunta-

tieteen inkluusio – ekskluusio -ajattelussa sekä 1970 ja 1980- luvun Ranskan syrjäytymistä kos-

kevissa sosiaalipoliittisissa ohjelmissa. Tällöin tavoitteena oli tukea hyvinvointijärjestelmän ulko-

puolelle jääneitä väestöryhmiä, kuten syrjäytyneitä, köyhiä ja vammaisia ja mahdollistaa heille 

osallistuminen yhteiskuntaan ja työmarkkinoille pääsy. Nykypäivänä sosiaalisen osallisuuden 

edistäminen on kirjattu niin kansainvälisiin kuin kansallisiin ohjelmiin sekä toimintasuunnitelmiin ja 

niissä painotetaan vahvasti valtioiden, organisaatioiden ja muiden toimijoiden merkitystä mahdol-

listajina. (Leemann, Kuusio & Hämäläinen 2015, viitattu 16.8.2018.) Sosiaali- ja terveysministeri-

ön (2012, 20–21) vahvistaman Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman mu-

kaan toimenpiteitä sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi ovat muun muassa aikuissosiaalityön 

menetelmien ja työmuotojen kehittäminen, sosiaalisen työllistämisen ja kuntouttavan työtoimin-

nan tehostaminen sekä riskiryhmille kohdennettujen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen muo-

tojen, matalan kynnyksen palvelujen ja väkivallan ehkäisytyön lisääminen.  

 

Yleisesti sosiaalisella osallisuudella tarkoitetaan köyhyyden torjuntaa sekä syrjäytymisen ja syr-

jäyttämisen ehkäisemistä. Sosiaalinen osallisuus on yhdenvertaisia oikeuksia, mahdollisuuksia ja 

resursseja osallistua ja se ilmenee esimerkiksi pääsynä palveluihin, työmarkkinoille, koulutukseen 

tai toimeentulon, asunnon ja sosiaalisten suhteiden olemassaolona. Aivan kuten osallisuus, myös 

sosiaalinen osallisuus kuvataan yleensä tunneperäisenä ja subjektiivisena ilmiönä, joka syntyy 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Myös siinä keskeistä on tunne kuulumisesta yhteisöön sekä 

vaikuttamismahdollisuuksista omaan elämään. (Leemann ym. 2015, viitattu 16.8.2018.) Osalli-

suustarkastelun tärkeä huomio on nimenomaan se, että sosiaalista osallisuutta tukee osallistu-

mismahdollisuuksien tarjoaminen esimerkiksi työ- ja asuntomarkkinoille, eri instituutioihin, palve-

luihin tai sosiaalisiin verkostoihin. Osallisuuden toteutuminen kuitenkin vaatii sen, että ihminen 

konkreettisesti osallistuu näihin mahdollisuuksiin ja sitä kautta kokee osallisuuden yksilöllisesti. 

(Leemann & Hämäläinen 2016, 592.)  
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2.2 Sosiaalipedagogiikka 

Sosiaalipedagogiikka on ajassa muuttuva tiede, joka pyrkii ensisijaisesti turvaamaan yksilön yh-

teiskunnallisen toimintakyvyn, osallisuuden ja osallistumisen, edistämään elämänhallintaa sekä 

estämään syrjäytymistä. Syrjäytyminen, jota voidaan kuvata myös ajautumiseksi elämänlaatua ja 

elämänhallintaa ylläpitävien yhteiskunnan yhteisöjen ja toimintajärjestelmien ulkopuolelle, on niin 

kasvatuksellinen kuin myös sosiaalinen sosiaalipedagoginen ongelma. Sosiaalipedagogiikka 

tukee ihmistä toimimaan yhteisön jäsenenä, mutta myös kasvamaan yhteiskuntaan. Sosiaalipe-

dagogisen työn perusajatuksena on tarjota mahdollisuus osallistua, kohdata toisia ihmisiä, toteut-

taa ja kehittää itseään, tehdä mielekkäitä asioita ja kokea itsensä tarpeelliseksi. (Hämäläinen 

1996, 18–24; Hämäläinen & Kurki 1997, 33–37; Hämäläinen 1999, 72.) 

 

Sosiaalipedagogisen toiminnan menetelmiä on useita, sillä ongelmat ja ilmiöt ovat monimuotoisia 

ja kohderyhmiä on hyvin erilaisia, muun muassa yksilöitä, ryhmiä, yhteisöjä ja yhteiskuntia. Läh-

tökohtana sosiaalipedagogisissa menetelmissä on itsemääräämisoikeus sekä sen kunnioitus. 

(Hämäläinen & Kurki 1997, 48–49.) Sosiaalipedagogiikka toteutuu usein osallistavan sosiaalipe-

dagogiikan idealla, eli toiminnassa tarjotaan ihmisille mielekkäitä konkreettisia osallistumismah-

dollisuuksia, jotka kehittävät samalla heidän osallistumisvalmiuksiaan ja -halujaan. Vaikka osalli-

suuden edistäminen ei ole pelkästään osallistumista, on se sosiaalipedagogisen toiminnan ydintä. 

Osallistuminen on sosiaalipedagogiikassa sekä tavoite että toiminnan muoto, sillä ihmisten saa-

minen liikkeelle, tulemaan yhteen ja osallistumaan vahvistaa parhaimmillaan kuulumisen tunnet-

ta, joka taas kannustaa osallistumaan entistä laajemmin ja sitoutuneemmin. (Nivala & Ryynänen 

2013, 32–33.)  

 

Sosiaalipedagoginen toiminta ja sen metodologian tulee perustua aina ihmisten vuorovaikutuk-

seen sekä siihen, että ihmiset itse osallistuvat toiminnan kaikkiin vaiheisiin. Parhaimmillaan toi-

minta on ruohonjuuritasolta eli osallistujista itsestään lähtevää, millä edistetään yksilön omatoimi-

suutta. Tavoitteena sosiaalipedagogisella interventiolla on parantaa yksilön omaa, mutta myös 

yhteisön ja ryhmien elämänlaatua. Ammattilaisten rooli on olla mahdollistajia ja heidän toimintan-

sa tulee olla joustavaa ja mukautua tarpeen mukaan. (Hämäläinen & Kurki 1997, 49; Hämäläinen 

1999, 72.) Nuorille on tärkeää tekemisen mahdollisuus, mutta myös tekemisen vapaus ja itseil-

maisu. Mahdollisuus, vapaus ja itseilmaisu saadaan täytettyä, kun nuorelle annetaan vapaat kä-

det toteuttaa itse omilla ehdoillaan. Toisaalta nuori tarvitsee myös tietyissä määrin aikuisen apua, 
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jotta hänen tekijyys pääsisi esille. Aikuisen on kuitenkin osattava astua syrjään oikeilla hetkillä. 

(Kotilainen, Siivonen & Suoninen 2011, 103–104.) 

 

Sosiaalipedagoginen työ tukee yksilön identiteetin ja itsetuntemuksen vahvistamista, johon pyri-

tään kiinnittämällä huomiota myönteisiin puoliin ihmisessä. Itsetuntemus ja vahva sosiaalinen 

identiteetti ovat osallistumisen ja osallisuuden perustekijöitä, mutta ne myös kehittyvät ihmisessä 

erilaisiin yhteisöihin kuulumisen kautta. Keskeistä on ihmisen voimavarojen tunnistaminen sekä 

ohjaaminen siihen, että voimavarojen avulla vaikutetaan omaan elämänkulkuun. (Hämäläinen 

1999, 69–70.) Omat voimavarat ja niiden tunnistaminen ovat pohja myös voimaantumiselle. Voi-

maantuminen on yksilöllinen ja sosiaalinen prosessi, jossa keskeistä on yksilön äänen kuulemi-

nen. Ihmisen voimaantuminen näkyy muun muassa parantuneena itsetuntona, toiveikkuutena 

sekä kykynä asettaa ja saavuttaa päämääriä. Onnistumisen kokemukset ovat erittäin arvokkaita 

voimaantumisen kannalta. Onnistuminen liittyy arvostuksen ja luottamuksen rakentumiseen ja 

onnistumisen kokemuksen saavuttamiseksi ihmisen on ennen kaikkea uskottava itseensä ja asi-

oihinsa, joita tekee. (Siitonen 1999, 86–96, 117, 154.) 

 

Sosiokulttuurinen innostaminen on sosiaalipedagogista työtä. Se on yhteistoiminnallista, dialogis-

ta ja osallistavaa ja sen tavoite on yhteisön jäsenten aktiivisen osallistumisen edistäminen. (Niva-

la & Ryynänen 2013, 33–35.) Sosiokulttuurisen innostamisen tarkoituksena on saada aikaan 

sellaisia kokemuksia, jotka edesauttavat ja vahvistavat ihmistä ilmaisemaan itseään persoonalli-

semmin kuin aiemmin ja myös saamaan uskallusta itseilmaisuun. Samaan aikaan tunne johonkin 

yhteisöön kuulumisesta vahvistuu ja näin ihminen alkaa toimia yhteisiä tavoitteita kohden ja yh-

teisen hyvän puolesta. Tavoite on saada ihminen osallistumaan niin yhteisöjen, mutta myös oman 

elämänsä tiedostavaan ja aktiiviseen rakentamiseen. Sosiokulttuurista innostamista voidaan teh-

dä eri ulottuvuuksista, joista sosiaalinen ulottuvuus linkittyy parhaiten tähän projektiin ja tutkimuk-

seen. Se viittaa ryhmäprosesseihin ja yhteiskunnallista osallistumista tukevaan toimintaan, missä 

ohjaajan, innostajan tehtävä on herkistää, yllyttää, rohkaista ja motivoida ihmisiä osallistumiseen. 

(Kurki 2005, 335–346). 
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2.3 Sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja sosiaalipedagogiikka UNELMATIIMI-

projektin perustana 

Sosiaalipedagogiikka ilmeni projektissa vapaaehtoisuuden, osallisuuden, innostamisen, voimaan-

tumisen sekä yhteisöllisyyden kautta. Nuoria kannustettiin osallistumaan ja siihen annettiin mah-

dollisuus, mutta jokainen teki itse päätöksen osallistumisestaan. Projektissa nuoria ei velvoitettu 

osallistumaan tai päättämään projektiin liittyvistä asioista vaan kaikki oli täysin vapaaehtoista. 

Osallistujat pyrittiin saamaan aktiivisiksi toimijoiksi projektin toiminnan suunnittelussa ja järjestä-

misessä, jolloin nuoret saatiin myös osallisiksi projektiin. Projektin toiminta perustui siihen, että 

nuoret osallistuivat suunnitteluun ja päätöksentekoon alusta loppuun saakka. Ohjaajien rooli oli 

tukea, innostaa ja rohkaista osallistujia sekä antaa neuvoja ja ohjeistusta tarpeen tullen. Nuoret 

päättivät omissa unelmatiimeissä ryhmänä, miten unelmaa lähdetään toteuttamaan, mikä heidän 

unelmatiiminsä päämäärä on ja miten se saavutetaan sekä miten unelmatiimin budjetti käytetään.  

 

Projektiin osallistujat myös suunnittelivat ja ideoivat yhdessä yhteisten suurryhmätapaamisten 

teemat, paikat ja ajankohdat. UNELMATIIMI-projektista haluttiin siis osallistujiensa näköinen pro-

jekti ja tärkeää oli, että nuorille järjestettiin heille mieluista toimintaa ja tekemistä. UNELMATIIMI-

projektissa korostui yhteisöllisyys ja projektissa haluttiin luoda nuorille kokemus yhteenkuulumi-

sesta. Projektissa pyrittiin luomaan nuorille kokemus siitä, että he ovat osa koko projektia, mutta 

myös osa omaa unelmatiimiä. Nuoret eivät siis pelkästään olleet osallistujia vaan tavoitteena oli, 

että heille muodostuisi myös kokemus osallisuudesta projektissa. Mielekkään tekemisen ja ryh-

mässä toimimisen kautta pyrittiin siihen, että nuoret haluaisivat osallistua myös jatkossa.  

 

Unelmatiimien työskentelyssä olennaista oli se, että nuoret toimivat yhdessä yhteisen unelman 

eteen ja saivat siten hyviä kokemuksia ryhmässä toimimisesta. Projektissa työskenneltiin enim-

mäkseen yhteisöllisesti, mutta jokaisen yksilölliset toiveet ja tavoitteet otettiin huomioon ja jokai-

nen nuori kohdattiin yksilönä. Lisäksi nuorille haluttiin tarjota projektissa sellaisia uusia kokemuk-

sia, joista he saavat luottamusta itseen ja uusien asioiden kokeiluun niin yksin kuin ryhmässäkin. 

Pyrkimyksenä oli, että uusien kokemusten kautta nuoret luottavat enemmän itseen ja omiin voi-

mavaroihin ja näin lisäävät tietoisuutta myös omista mahdollisuuksista.  
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

3.1 Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja tutkimustehtävät 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvailla UNELMATIIMI-projektiin osallistuvien nuorten 

kokemuksia omasta sosiaalisesta osallisuudesta projektissa sekä projektin toimintatapojen toimi-

vuudesta. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa UNELMATIIMI-projektin onnistumisesta 

osallistujien kokemana Nuorten Ystävät ry:n tekemän arvioinnin tueksi. Nuorten Ystävät ry arvioi 

projektin onnistumista projektin tavoitteiden ja nuorten kokemusten näkökulmasta. 

 

Tutkimustehtävät ovat: 

 

1. Miten UNELMATIIMI-projekti on tukenut sosiaalista osallisuutta nuorten kokemana?  

2. Millaisia näkemyksiä UNELMATIIMI-projektiin osallistuvilla nuorilla on projektin toi-

mintatavoista?  

 

Tutkimustehtävät ovat muodostuneet opinnäytetyön tarkoituksesta ja tavoitteista sekä Nuorten 

Ystävät ry:n kanssa sovitusta aiheenrajauksesta. Toimeksiantaja on kiinnostunut siitä, mitä pro-

jekti antoi siinä mukana olleille nuorille ja toimivatko projektin idea sekä toteutus nuorten mielestä. 

Tässä opinnäytetyössä keskitymme nuorten kokemuksiin sosiaalisesta osallisuudesta projektissa 

sekä projektin toimintatapojen kartoittamiseen, sillä ne kuvaavat projektin onnistumista ja antavat 

tärkeää tietoa tulevien projektien suunnitteluun.  

3.2 Metodologiset lähtökohdat ja tutkimusmenetelmät 

Tämä opinnäytetyö on laadullinen tapaustutkimus. Laadullisen tutkimuksen fokus on tavallisesti 

ihmisen maailma ja ihminen itse. Niitä havainnoidaan merkitysten maailmana, jotka voivat syntyä 

vain ihmisen elämän kautta, sillä ilmiöt ja asiat ovat riippuvaisia ihmisestä itsestään. (Varto 1992, 

23–24.) Laadullisen tutkimuksen mukaan todellisuus ei ole vain yksinkertainen vaan moninainen 

ja sen kulmakivi onkin kuvata todellista elämää. Tavoitteena on tutkia kohdetta mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti ja ilmiötä tarkastellaan monesta eri näkökulmasta. Näistä syistä laadullisen 

tutkimuksen aineisto kerätään ihmisiltä havaintojen, kyselyiden ja haastattelujen avulla, joissa 
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tutkittavien näkökulmat tulevat esille. Kerätty aineisto analysoidaan tyypillisesti aineistolähtöisesti, 

sillä pyrkimyksenä on paljastaa ilmiöistä odottamattomia seikkoja. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2008, 157–160, Alasuutari 2011, 64.) Laadullista tutkimusta käytetään myös tutkimuksissa, joissa 

ei ole vielä tunnettua teoriaa eli ilmiötä ei tunneta (Kananen 2017, 32). Ammattikorkeakoulun 

ohjeet määrittävät merkittävästi opinnäytetöiden laajuutta, minkä vuoksi haastattelimme vain osaa 

projektiin osallistuneista nuorista.  

 

Tapaustutkimusta luonnehditaan monipuoliseksi ja joustavaksi, jossa tapaus voi olla esimerkiksi 

yksilö, perhe, yhteisö, organisaatio tai tapahtuma. Tapaustutkimus on tutkimustapa, ei metodi, 

johon se monesti sekoitetaan englanninkielisen method-käsitteen laajuuden vuoksi. Tapaustutki-

muksessa tarkastelun kohteena ei ole laaja joukko tapauksia vaan tarkastelu tapahtuu usein vain 

yhtä tiettyä tapausta tutkimalla. (Bamberg, Jokinen & Laine 2008, 9; Saarela-Kinnunen & Eskola 

2015, 180–189.) Tämä opinnäytetyö on laadullinen tapaustutkimus, sillä tarkoituksena on kuvailla 

kokemuksia yhden tapauksen eli UNELMATIIMI-projektin nuorilta. Kuvailemme nuorten koke-

muksia sosiaalisesta osallisuudesta projektin aikana eli pyrimme saamaan tietoa nuorten luomis-

ta merkityksistä projektin aikana. UNELMATIIMI-projekti on lisäksi kokeiluluontoinen projekti, 

millaista ei ole aiemmin tehty ja näin ollen aikaisempia kokemuksia tällaisesta toiminnasta ei ole. 

 

Opinnäytetyön aineisto kerättiin teemahaastattelulla. Teemahaastattelua kutsutaan myös puo-

listrukturoiduksi haastatteluksi, sillä siinä kysymykset on ennalta määritetty, mutta niiden järjestys 

voi vaihdella. Haastattelu kohdennetaan tiettyihin teemoihin, mutta se on enemmän keskustelu 

tutkijan ja haastateltavan välillä, eikä niinkään pelkkä kysymys-vastaus periaatteella etenevä 

haastattelu. Vaikka teemahaastattelussa pyritään vuorovaikutukseen haastattelijan ja haastatel-

tavan välillä, tapahtuu haastattelu tutkijan aloitteesta ja yleensä tutkijan ehdoilla. Teemahaastatte-

lussa on otettava huomioon se, että ihmisten tulkinnat ja merkitykset asioista ovat keskeisiä ja 

siinä tutkittavien ääni saadaan kuuluviin vapaamuotoisemmin. Teemahaastattelussa haastatelta-

valla on mahdollisuus edetä omassa järjestyksessä niin, että haastateltava kuin myös haastatteli-

ja saavat mahdollisimman paljon irti keskustelusta. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 47–49; Eskola & 

Vastamäki 2015, 27–29.)  

 

Teemahaastattelu sopi hyvin tähän opinnäytetyöhön, koska siten pystyimme määrittämään haas-

tattelun teema-alueet, mutta itse haastattelussa säilyi silti keskustelunomaisuus. UNELMATIIMI-

projektista saaduista kokemuksista sekä projektin toimintatavoista oli helpompi saada vastauksia 

teemahaastattelun avulla, kuin esimerkiksi täysin strukturoidulla lomakehaastattelulla. Tämän 
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tutkimuksen teema-alueet (liite 1) ovat osallistuminen ja vaikuttaminen, sosiaaliset suhteet, omat 

voimavarat ja uudet kokemukset sekä projektin toimintatavat. Teema-alueet ovat muodostuneet 

opinnäytetyön tutkimustehtävien ja viitekehyksen pohjalta. Valittujen teemojen avulla haluttiin 

saada haastateltavilta kokemuksia sosiaalisesta osallisuudesta projektissa sekä projektin toimin-

tatavoista. Teemahaastattelu toteutettiin ryhmähaastatteluna. Ryhmähaastattelu on keskustelu, 

jossa osanottajat kommentoivat, tekevät huomioita ja tuottavat tietoa melko spontaanisti. Ryhmä-

haastattelussa haastateltavat saavat itselleen arvokasta tietoa ja jakavat kokemuksia myös toisil-

leen. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 61–63.) Tässä opinnäytetyössä haastateltavat olivat projektin 

kautta jo tuttuja toisilleen ja ryhmässä toimiminen on ollut koko UNELMATIIMI-projektin tärkeim-

piä lähtökohtia, minkä vuoksi myös haastattelu tehtiin ryhmässä. Myös me opinnäytetyöntekijät 

olimme haastatteluun osallistujille tuttuja, joten luottamus tilanteessa rakentui helpommin. 

3.3 Kohdejoukko ja aineiston keruu  

Tämän opinnäytetyön kohdejoukko on UNELMATIIMI-projektiin osallistuneet nuoret, joita on yh-

teensä 21. Kohdejoukkoon kuuluu 18–29 -vuotiaita oululaisia nuoria, jotka tulivat mukaan projek-

tiin hyvin erilaisista taustoista ja lähtökohdista. Projektiin osallistuneet nuoret olivat joko koulussa, 

töissä, eläkkeellä, työttömänä tai kuntoutuksessa. Opinnäytetyöhön valittiin tästä kohdejoukosta 

arpomalla seitsemän henkilöä, jotka olivat opinnäytetyön tiedonantajat. Opinnäytetyön laajuus 

huomioon ottaen, ideaalinen haastateltavien määrä on noin viisi henkilöä. Arvoimme kuitenkin 

seitsemän henkilöä siltä varalta, että kaikki valitut eivät pääse paikalle tai eivät halua osallistua 

haastatteluun. Laskimme myös sen varaan, että jos kaikki seitsemän henkilöä pääsisivät paikalle, 

pystyisimme suorittamaan haastattelun ongelmitta sekä jos seitsemästä noin kaksi jäisi jostain 

syystä pois, saisimme riittävästi aineistoa opinnäytetyöhömme. Viidestä seitsemään haastatelta-

vaa antaa myös opinnäytetyön tarkoituksen kannalta riittävästi tietoa.  

 

Haastateltavien arvonta tapahtui tutkimusluvan saatuamme siten, että paperilapuille kirjoitettiin 

jokaisen 21 osallistujan nimet ja taitetut laput laitettiin purkkiin. Purkista nostettiin seitsemän lap-

pua silmät suljettuina. Näille seitsemälle henkilölle lähetettiin Whatsapp-viesti, jossa kerroimme 

tekevämme opinnäytetyötä UNELMATIIMI-projektista. Kysyimme halukkuutta osallistua ryhmä-

haastatteluun, jossa keräämme osallistujien kokemuksia projektista. Ehdotimme viestissä ajan-

kohdaksi keskiviikkoa 9.5.2018 klo. 17–19. Valmistauduimme haastatteluun suunnittelemalla 

etukäteen teema-aluejaot ja miettimällä niiden sisältöihin sopivia avoimia kysymyksiä. Kävimme 
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teema-alueet läpi kuvitteellisella haastattelulla ja pohdimme mahdollisia muutoksia tai haasteita, 

joita haastattelutilanteessa voi nousta esiin. Lisäksi tulostimme saatekirjeet (liite 2) ja varmistim-

me nauhurin akun riittävyyden. 

 

Ryhmähaastatteluun osallistui kutsutuista seitsemästä henkilöstä kuusi. Haastattelu pidettiin 

Nuorten Ystävien keskustoimistolla Oulussa, josta olimme varanneet rauhallisen ja sopivan tilan 

sekä kahvituksen. Haastatteluun varattiin riittävästi aikaa, jotta kaikki osallistujat saivat varmasti 

sanottua kaiken haluamansa eikä haastattelussa tarvinnut kiirehtiä. Ennen varsinaista haastatte-

lua kyselimme nuorten kuulumisia ja heille annettiin aikaa lukea saatekirje. Keräsimme myös 

jokaiselta kirjallisesti parhaat kokemukset projektista, millä samalla orientoiduttiin haastattelun 

teemoihin. Paperit kerättiin pöydän keskelle ja jokainen sai halutessaan kommentoida tai kertoa 

lisää asioista, jotka itse kokivat tärkeiksi. Haastateltaville annettiin kuitenkin myös vaihtoehto olla 

kertomatta lapulla olevia asioita. Haastattelu eteni teema-alueiden mukaan ja olimme jakaneet ne 

siten, että haastattelimme vuorotellen teema-alue kerrallaan. Haastattelu oli keskustelunomainen 

ja ilmapiiri oli avoin sekä vapautunut. Haastateltavat poikkesivat muutamia kertoja aiheesta, jol-

loin tutkijoina ohjasimme keskustelun takaisin teema-alueisiin. Haastavampia teema-alueita olivat 

projektissa vaikuttaminen sekä omat voimavarat, jolloin annoimme aikaa vastausten mietintään ja 

kysyimme tarkentavia lisäkysymyksiä. Ryhmähaastattelu kesti kokonaisuudessaan 49 minuuttia, 

minkä jälkeen juttelimme vielä hetken osallistujien kanssa ja kiitimme haastatteluun osallistumi-

sesta. Haastattelun päätteeksi annoimme jokaiselle osallistujalle kaksi elokuvalippua kiitokseksi 

haastatteluun osallistumisesta.  

3.4 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

Haastatteluaineiston analysointi tehtiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Sisällönanalyysi on 

väljä teoreettinen ja metodologinen viitekehys, jolla analysoidaan dokumentteja systemaattisesti 

ja objektiivisesti. Sisällönanalyysi ei ole sama asia sisällön erittelyn kanssa, jossa kvantitatiivisesti 

kuvataan esimerkiksi tekstin sisältöä vaan sisällönanalyysin tarkoituksena on kuvata dokument-

tien sisältöä sanallisesti. Sisällönanalyysi on tekstianalyysia hyvin väljässä merkityksessä, sillä 

melkein mikä tahansa kirjoitettuun muotoon saatettu materiaali voi olla dokumentti. Kerätty aineis-

to kuvaa tutkittavaa ilmiötä, josta sisällönanalyysin tarkoitus on luoda sanallinen ja selkeä kuvaus. 

Sisällönanalyysillä tutkittavasta ilmiöstä kerätty aineisto järjestetään tiiviiseen muotoon kadotta-

matta sen sisältämää informaatiota. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä tutkimus ei lähde 
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liikkeelle valmiista teoriasta, mallista tai ajattelusta, kuten teorialähtöisessä sisällön analyysissa ja 

oletuksena on, että analyysi on aineistolähtöistä. Aineistolähtöisessä luokittelussa siis se, mitä 

aineistosta löydetään, määrittää sen, miten teksti luokitellaan. (Kananen 2017, 141; Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 107–110, 117–122.) Tähän tutkimukseen on rakennettu pohjaksi teoreettinen 

viitekehys, jonka lisäksi keräsimme tietoa ihmisten kokemuksista haastattelun avulla. Käytämme 

opinnäytetyössämme sisällönanalyysiä, koska haastattelulla tuotamme uutta tietoa, eivätkä 

aiemmat teoriat, havainnot tai tiedot vaikuta analyysimme toteutukseen tai lopputulokseen. Opin-

näytetyössä pyrimme sanallisesti kuvaamaan dokumenttien sisältöä. 

 

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä kerätty haastatteluaineisto litteroidaan tekstiksi, jonka 

jälkeen tekstistä lähdetään etsimään yhteisiä kategorioita tai merkityksiä. Tätä kutsutaan tekstin 

pelkistämiseksi eli redusoinniksi. Redusoinnissa analysoitava data voi olla esimerkiksi havain-

nointi, auki kirjoitettu haastattelu, asiakirja tai dokumentti. Aineistoa pelkistämällä saadaan aineis-

to käsiteltävään muotoon, jolloin samaa tarkoittavia tietoja yhdistetään sekä etsitään erilaisuuksia.  

Karsiminen voidaan tehdä esimerkiksi tiivistämällä tai pilkkomalla dataa osiin. Yhdestä lausumas-

ta voi löytyä myös useampia pelkistettyjä ilmauksia ja erilaisien ilmiöiden havainnoinnin ja erotte-

lun apuna voidaan käyttää eri värejä. Tässä vaiheessa aineistosta karsitaan myös tutkimukselle 

epäolennainen pois ja keskitytään tutkimustehtäviä vastaaviin ilmaisuihin. Tämän jälkeen 

redusoidut ilmaukset listataan allekkain uudelle tiedostopohjalle. Näin luodaan pohja klusteroinnil-

le eli ryhmittelylle, joten on tärkeää, ettei datasta häviä mitään sitä siirrettäessä uudelle tiedosto-

pohjalle. (Kananen 2017, 133–137; Tuomi & Sarajärvi 2018, 122–124.)  

 

Käytimme analyysiyksikkönä ajatuskokonaisuutta, sillä näin saimme kuvattua parhaiten koke-

muksia. Aloitimme analyysin kuuntelemalla nauhoitteen, jonka jälkeen litteroimme haastattelun 

omaan tekstitiedostoon. Litteroitua tekstiä kertyi 19 sivua Times New Roman 12- fontilla rivivälillä 

1,5. Poistimme tekstistä epäolennaisen ja tutkimuskysymyksiin kuulumattomat aiheet. Näin 

saimme tekstistä selkeämmän ja helpommin luettavan. Litteroinnin jälkeen lähdimme etsimään 

tekstistä alkuperäisilmauksia, jotka kuvasivat sosiaalisen osallisuuden kokemuksia projektissa 

sekä nuorten näkemyksiä projektin toimintatavoista. Etsimme alkuperäisilmauksista havaitse-

viamme yhtäläisyyksiä, jotka merkitsimme värikoodein. Värikoodit helpottivat meitä hahmotta-

maan eri teema-alueet sekä löytämään litteroidusta tekstistä ne lausumat, jotka ovat merkityksel-

lisiä opinnäytetyömme kannalta. Pohdimme alkuperäisilmauksien merkityksiä ja jaoimme ne tee-

ma-alueiden mukaisesti omiin tiedostoihinsa. Listasimme allekkain alkuperäisilmauksia, jotka 

mielestämme vastasivat tutkimuskysymyksiimme sekä opinnäytetyömme tavoitteisiin. Tässä vai-
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heessa siirryimme taulukkomuotoiseen aineistonkäsittelyyn ja muodostimme alkuperäisilmauksis-

ta pelkistettyjä ilmauksia (taulukko 1). Muutamasta alkuperäisilmauksesta pystyimme muodosta-

maan useamman kuin yhden pelkistetyn ilmauksen.  

 

 

TAULUKKO 1. Esimerkki alkuperäisilmausten redusoinnista pelkistetyiksi ilmauksiksi.  

 

”No meillä oli kyllä hauskaa, siis oli haus-

kaa se että sai ite päättää mitä tehhään”  

Oli hauskaa, kun sai päättää mitä teh-

dään. 

” No ei ollu kyllä aina-

kaan itellä ollu mitenkää ulkopuolinen 

olo missää vaiheessa” 

Ei ollut ulkopuolinen olo projektin mis-

sään vaiheessa. 

”Tuntuu että aika paljon niiku sai täs-

tä sillee projektista, tuntuu että 

sai semmosta vähän niiku rohkeuttakin”  

Tuntuu, että projektista sai paljon, myös 

rohkeutta.  

”Oli niitä <ryhmätapaamisia> ainaki hyvin 

erilaisia niiku että se oli kyllä hyvä”  

Oli hyvä, että ryhmätapaamisia oli erilai-

sia.  

 

Redusoinnin jälkeen aineistoa aletaan ryhmitellä eli klusteroida. Klusteroinnissa tehdään perusta 

tutkimuksen perusrakenteelle sekä alustavia tulkintoja tutkittavasta ilmiöstä. Redusoidut ilmauk-

set käsitellään ja datasta lähdetään etsimään samankaltaisuuksia sekä eroavaisuuksia kuvaavia 

käsitteitä. Näin muodostuvat alaluokat, kun käsitteet, jotka kuvaavat samaa ilmiötä ryhmitellään ja 

yhdistetään eri luokiksi. Alaluokkien nimet muodostetaan käsitteellä, joka kuvaa luokan sisältöä. 

Tämä voi olla esimerkiksi tutkittavan ilmiön käsitys, piirre tai ominaisuus. Alaluokkia yhdistelemäl-

lä muodostetaan yläluokkia, joiden nimeäminen tapahtuu aineistosta nousevan ilmiön kuvaavan 

aiheen mukaan. Viimeiseksi muodostetaan tutkimustehtävään sidoksissa oleva yhdistävä luokka. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 124–125.) Muodostimme pelkistetyistä ilmauksista niitä kuvaavia ala-

luokkia, jotka siirsimme omalle taulukolle erilliseen tiedostoon. Pohdimme ja analysoimme ala-

luokkien merkityksiä ja yhdistelimme ne yläluokiksi, jotka ovat vaikuttaminen, ryhmähenki, ryh-

män tuki ja luottamus, voimaantuminen, projektin idea sekä projektin kesto, ajankohta ja tapaa-

miset. Yhdistäviksi luokiksi muodostimme yhdessä tekemisen ja onnistumisen kokemusten vaiku-

tus sosiaaliseen osallisuuteen sekä UNELMATIIMI-projektin onnistunut idea ja toteutus. Aineiston 

analyysi alaluokista yhdistäviksi luokiksi on nähtävissä liitteessä (Liite 3). 
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4 TULOKSET 

Opinnäytetyömme tarkoituksena on kuvailla UNELMATIIMI-projektiin osallistuvien nuorten koke-

muksia omasta sosiaalisesta osallisuudesta projektissa sekä projektin toimintatapojen toimivuu-

desta. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa UNELMATIIMI-projektin onnistumisesta osal-

listujien kokemana. Tässä luvussa käymme läpi opinnäytetyön tulokset, jotka on sisällönanalyysin 

avulla luokiteltu taulukkoon (liite 3). Sisällönanalyysin perusteella tehdyn luokittelun mukaan 

olemme avanneet tulokset kahteen yhdistävään luokkaan; luku 4.1 kuvaa yhdessä tekemisen ja 

onnistumisen kokemusten vaikutusta sosiaaliseen osallisuuteen ja luku 4.2 UNELMATIIMI-

projektin onnistunutta ideaa ja toteutusta. Tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi, tuloksia tu-

kemaan sekä mielenkiintoa tuomaan olemme käyttäneet suoria sitaatteja litteroidusta aineistosta. 

Suorat lainaukset tukevat tutkimuksen totuudenmukaisuutta sekä parantavat tutkimustulosten 

ymmärrettävyyttä. Anonymiteetin säilyttämisen vuoksi olemme joutuneet jättämään suorista lai-

nauksista tiettyjä asioita pois, jotka olemme merkinneet erilaisin merkinnöin. Merkintä <> tarkoit-

taa, että henkilön nimi on korvattu jollain muulla sanalla, merkintä [ ] tarkoittaa, että puhuttavaa 

aihetta tarkennetaan ja merkintä - - tarkoittaa, että lainauksesta on jätetty joitakin merkityksettö-

miä sanoja pois niin, ettei alkuperäinen ilmaisu kuitenkaan muutu.  

4.1 Yhdessä tekemisen ja onnistumisen kokemusten vaikutus sosiaaliseen osallisuu-

teen  

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseemme aineistosta nousivat haastateltavien kokemukset vaikut-

tamisesta, ryhmähengestä, ryhmän tuesta ja luottamuksesta sekä voimaantumisesta. Haastatel-

tavat toivat esille hyvin paljon samankaltaisia kokemuksia näistä aiheista, mutta myös yksilöllisiä 

eroavaisuuksia ilmeni.  

4.1.1 Vaikuttaminen 

Projektissa osallistujille annettiin mahdollisuus suunnitella ja päättää unelman toteutuksesta sekä 

muista yhteisistä tekemisistä. Haastatteluaineistosta löytyy useampia kuvauksia projektissa vai-

kuttamisesta. Haastateltavat kokivat, että he olivat saaneet vaikuttaa projektin toimintaan ja että 
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heitä oli kuunneltu. Haastateltavien mielestä asioista päättäminen oli hauskaa ja se koettiin posi-

tiivisena asiana.  

 

”No meillä oli kyllä hauskaa, siis oli hauskaa se että sai ite päättää mitä tehhään.” 

 

Haastatteluaineistosta käy ilmi, että asioista päättäminen koettiin myös osaksi haastavana. Haas-

tateltavat toivat esiin sen, että eri vaihtoehdoista valitseminen oli vaikeaa. Haastateltavat ilmaisi-

vat, että alussa oli haastavaa ja aikaa vievää päättää esimerkiksi siitä, miten unelmaa lähdetään 

toteuttamaan pienryhmässä tai mihin ryhmälle varatut rahat käytetään.  

 

"Oli vähän silleen, että ei oikein tienny että mikä ois semmonen hyvä, kun oli niin paljon vaihtoeh-

toja." 

4.1.2 Ryhmähenki 

Haastateltavien kokemukset ryhmähengen muodostumisesta olivat hyvin erilaisia riippuen paljon 

siitä, puhuivatko he pien- vai suurryhmästä. Haastateltavat kokivat ryhmähengen olleen hyvä niin 

pien- kuin suurryhmässä, vaikka kertoivatkin pelänneensä alussa, miten muut ryhmäläiset ja osal-

listujat suhtautuvat heihin. Haastateltavat kokivat kuitenkin päässeensä niin suur- kuin pienryh-

miin mukaan ja he kertoivat, etteivät kokeneet ulkopuolista oloa UNELMATIIMI-projektin aikana. 

Varsinkin pienryhmän ryhmähengen koettiin muotoutuneen erityisen hyväksi ja tunne ryhmään 

kuulumisesta oli vahva. Haastattelusta käy ilmi, että ryhmäytyminen onnistui niin hyvin, että pro-

jektin aikana osallistujien välille muodostui kaverisuhteita pienryhmien sisällä.  

 

”Meillä tuli kyllä tosi hyvin semmonen ryhmähenki.” 

 

”No ei ollu kyllä ainakaan itellä ollu mitenkää ulkopuolinen olo missää vaiheessa.” 

 

Aineistosta käy ilmi, että projektissa muodostui enemmän pieniä tiiviitä ryhmiä, kuin yksi suur-

ryhmä, johon kaikki kuuluvat. Pienryhmien ryhmähenkeen vaikutti haastateltavien mukaan se, 

että osa heistä tunsi jo toisensa etukäteen. Haastatteluaineistosta selviää, että osa haastatelta-

vista koki, ettei ryhmäytyminen onnistunut suurryhmässä, vaikka tulivatkin toimeen keskenään. 

Heidän mielestään ryhmäytymiseen olisi tarvittu enemmän aikaa ja tapaamiskertoja, mutta toi-
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saalta aineistosta selvisi myös se, että jos suurryhmätapaamisia olisi ollut enemmän, olisi se 

voinut vaikuttaa joidenkin osallistujien motivaatioon sekä kiinnostukseen osallistua kaikkiin suur-

ryhmätapaamisiin. Tällä olisi ollut suora vaikutus siihen, että osa UNELMATIIMI-projektiin osallis-

tuneista nuorista olisi jäänyt pois ainakin joistakin suurryhmätapaamisista. 

 

”Mää en tiiä kerkeskö meillä olla nii paljo yhteistä tekemistä että siitä ois muodostunu semmonen 

isompi ryhmä - - semmonen ryhmäytyminen mulle ainaki tarvii enemmän ku muutaman kerran 

näkemisen.” 

4.1.3 Ryhmän tuki ja luottamus 

Ryhmästä saatuun tukeen ja kannustukseen liittyen aineistosta ei noussut esille yhtään negatii-

vista näkemystä tai kommenttia, joten tuki koettiin ainoastaan positiivisena asiana. Haastattelusta 

nousi esille, että ryhmän muilta jäseniltä saatu kannustus johti esimerkiksi uusien asioiden kokei-

lemiseen. Pienryhmän kerrottiin kannustaneen sellaiseen toimintaan, jota ei välttämättä yksin tai 

ilman projektiin osallistumista olisi kokeillut. Haastatteluaineistosta kävi myös ilmi, että ryhmäläis-

ten kannustus koettiin niin merkityksellisenä, että se helpotti jännitystä esiintymistilanteessa.  

 

”<Ryhmäläinen> tsemppas mua kyllä tosi palio ku jännitti kauheesti mennä kertomaan sinne la-

valle siitä, että miten meillä on se onnistunu se juttu, nii nii - - sitte tsemppas mua tosi palio. Sitte 

mua ei ennää jännittänykkää.” 

 

Haastatteluaineistossa haastateltavat kuvaavat luottamustaan ryhmään hyväksi. Projektin alussa 

haastateltavat kokivat, etteivät he uskaltaneet luottaa ryhmään aiemmin ihmisiltä saaman huonon 

kohtelun ja siitä muodostuneen luottamuspulan vuoksi. Omat ennakkoluulot muita osallistujia 

kohtaan kuitenkin hälvenivät ryhmään tutustumisen jälkeen ja luottamus ryhmään syntyi nopeasti.  

 

”Itellä ainaki huomas sen, että niiku heitti pois sen ajatuksen, että hei mähän voin luottaa tähän 

ryhmään, että tai näihin ihmisiin et tää ei oo semmonen, ei ennää pelänny sitä omaa ajatusta.” 
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4.1.4 Voimaantuminen 

Haastattelussa kysyimme projektiin osallistuneilta, mitä he kokivat saaneensa projektista. Haasta-

teltavat toivat esiin positiivisia asioita ja kokemuksia, joista he kokivat hyötyneensä. Projektin 

kautta saadut uudet ja onnistuneet kokemukset nähtiin rohkeutta sekä uskallusta lisäävinä teki-

jöinä. Esimerkiksi projektista saatu positiivinen kokemus esiintymisestä lisäsi rohkeutta esiintyä 

myös tulevaisuudessa.  

 

”Tuntuu että aika paljon niiku sai tästä sillee projektista. Tuntuu että sai semmosta vähän niiku 

rohkeuttakin tavallaan niiku - - ja sitte justiisa nämä ryhmäjututki oli tosi mukavia ja että oon tosi 

ilonen kyllä että lähin tähän mukkaan.” 

 

Haastatteluaineistosta käy ilmi, että jo pelkästään UNELMATIIMI-projektiin osallistuminen koettiin 

myönteisenä asiana ja osallistumisen koettiin madaltaneen kynnystä lähteä mukaan uusiin asioi-

hin. Projektissa saatujen mukavien kokemusten kautta osallistuminen tulevaisuudessa koettiin 

olevan helpompaa. Erään haastateltavan mukaan projektin toimintaan osallistuminen antoi uskal-

lusta osallistua muutoinkin eri tapahtumiin tai tilaisuuksiin, joten projektin mieluisa toiminta vaikutti 

myös arkielämään. 

 

”Mut voi sanoa, että ei ois niiku muutama kuukausi sitte ei olis onnistunu millää ja nyt sitte, tadaa, 

tässä ollaan. Nii että vaikutti se siihe arkielämäänki.” 

4.2 UNELMATIIMI-projektin onnistunut idea ja toteutus  

Toiseen tutkimuskysymykseen pyysimme haastattelussa projektiin osallistuneiden näkemyksiä 

siitä, miten UNELMATIIMI-projekti onnistui käytännössä. Haastateltavat kertoivat ajatuksiaan 

projektin kestosta, tapaamisten määrästä, ajankohdasta, ideasta sekä ryhmässä toimimisen 

haasteista. He esittivät myös joitakin kehittämisehdotuksia tulevaisuuteen.  

4.2.1 Projektin idea 

Projektin ideasta eli unelmien toteuttamisesta ryhmissä ajateltiin positiivisesti, vaikka joitakin 

haasteita nousi esille haastattelussa. Osa haastateltavista kertoi, että oma unelma oli selkeä heti 
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alusta alkaen, toisilla taas oli haastavaa valita unelmaansa useasta eri vaihtoehdosta ja joillakin 

meni jonkin aikaa miettiä, mikä olisi se oma unelma, jota haluaisi lähteä toteuttamaan. Osa nuo-

rista tuli projektiin mukaan myöhemmin, jolloin tiimejä unelmien ympärille oli jo alettu muodosta-

maan ja he valitsivat itselleen sopivimman näistä jo muodostuneista pienryhmistä. Projektin ideaa 

pidettiin hyvänä, vaikka unelman valitseminen tai löytäminen koettiin osittain myös vaikeana. 

 

”No itellä oli alkuun vähän ku ei oikeen tienny ensin että mitä odottaa ja mistä sitä lähtis haaveilee 

mutta sitte, sitte löyty se haave että mistä lähtee.” 

 

Projektia pidettiin ainutlaatuisena, sillä haastateltavien mukaan vastaavanlaisia mahdollisuuksia 

ei ole aiemmin Oulussa järjestetty. Haastatteluaineistosta selviää myös se, että haastateltavat 

nuoret kokevat, ettei nuorille järjestetä Oulussa tarpeeksi toimintaa, johon pystyisi osallistumaan. 

Aineistosta nousi esille myös rahoituksen merkitys harrastamisessa ja projektin kautta saatu ra-

hoitus koettiin erinomaisena hyötynä, sillä näin osallistujilla oli mahdollisuus miettiä ja toteuttaa 

tekemistä rahoituksen kanssa.  

 

”Mahollisuutena tosi hyvä - - siksi varmaan onki hyvä että on mahollisuus miettiä sitä koska se 

ei oo monelle selvä asia että mitä sitä oikeesti haluais vaikka vapaa-ajalla tehä.” 

 

UNELMATIIMI-projektin yhtenä tavoitteena oli osallistujien toimiminen ryhmissä, johon haastatel-

tavat esittivät omia näkemyksiään. Ryhmässä toimiminen koettiin mieluisana asiana ja yhdessä 

tekeminen sekä uusiin ihmisiin tutustuminen koettiin parhaimpina asioina projektissa. Aineistosta 

nousivat esille myös ryhmässä toimimisen haasteet. Eräs haastateltava koki olleensa pienryh-

mänsä yhteyshenkilö, jonka vastuulla oli asioista tiedottaminen muille ryhmäläisille. Haastatelta-

vat toivat esille, että yhteydenpito ryhmän jäsenten kesken oli välillä haastavaa muun muassa 

siitä syystä, että yhteistä välinettä tai kanavaa yhteydenpitoon ei ollut ja ajoittain nuoret kokivat, 

etteivät toiset vastanneet viesteihin. Haastattelussa kävi ilmi, että nuoret tiedostivat itsekin sen, 

etteivät aina vastanneet viesteihin, mutta eivät perustelleet, miksi. Joidenkin haastateltavien mie-

lestä tämä loi epäselvyyttä, koska he eivät tienneet, kuka halusi osallistua mihinkin toimintaan. 

 

”Sitteku meillä ei aina kaikki ees vastannu siihen whatsappryhmään et onko tai ketkä on lähössä 

minneki juttuun niin se oli aina välillä vähän haastavaa.” 
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Haastateltavat ilmaisivat, että projektin alussa oli epäselvyyttä työnjaossa projektin ohjaajan ja 

osallistujien välillä. He kokivat, etteivät aina tienneet, mitkä asiat heidän tulisi hoitaa itse, mikä 

kuuluu ohjaajalle ja keneltä kysyä apua. Näiden epäselvyyksien selkeytymiseen kului haastatel-

tavien mukaan projektin alussa jonkin aikaa.  

 

”Että mulle oli aluksi epäselvää se, että mikä on niinku sen ryhmän tehtävä ja mikä on sitte sen 

ohjaajan tehtävä, että missä se, että mikä on meijän asia hoitaa ja mikä on vaikka ohjaajan asia 

hoitaa.” 

 

Haastatteluaineistosta käy ilmi, että ryhmämuotoinen työskentely ei välttämättä ole helppoa, sillä 

kaikille sopivan tekemisen löytyminen voi olla haastavaa. Toisaalta haastateltavat mainitsivat, 

että ryhmällä saattaa olla myös kannustava vaikutus saada ryhmäläiset kokeilemaan jotakin uut-

ta. Ryhmässä toteutettavan unelman suunnittelu vei haastateltavien mukaan paljon aikaa, sillä 

usean nuoren mielipiteiden ja toiveiden huomioiminen ei ollut helppoa. Lisäksi ryhmän aikataulu-

jen yhteensovittaminen koettiin hankalaksi.  

 

”Se on ryhmämuotosesti jos asioita tehhään niin siinä on aina ne omat haasteensa, löytää sem-

monen yks asia mikä soppii kaikille ja sitte niitten aikataulujen sovittaminen.” 

4.2.2 Projektin kesto, ajankohta ja tapaamiset 

Aineistosta nousi esille monenlaisia näkemyksiä projektin kestoon liittyen. Projektin riittävän kes-

ton nähtiin olevan riippuvainen siitä, miten ryhmä pääsee alkuun unelman toteutuksessa. Haasta-

teltavat toivat esille, että kesto oli joko sopiva tai liian lyhyt. Projektin olisi toivottu kestävän pi-

dempään muun muassa siitä syystä, että vuodenajan koettiin rajoittavan ryhmän tekemisiä. Ajan-

kohdaksi olisi toivottu kesää, sillä talvella katsottiin olevan vähemmän mahdollisuuksia unelman 

toteutukseen.  

 

”Se [projektin sopiva pituus] vähän riippuu siitä että miten se lähtee luistamaan se ryhmässä te-

keminen - - Menikö meillä kuukausi ainaki siihen että jotenki mietittiin sitä miten tehhään ja mitä 

tehhään” 
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”Ois voinu kestää pitempään. Tai siis kesällä ois ollu vaan meille enemmän mahollisuuksia ku 

talvella” 

 

Haastateltavat kokivat projektissa järjestettyjen suurryhmätapaamisten määrän olleen sopiva ja 

niiden koettiin olleen riittävän monipuolisia. Tapaamisten määrää pidettiin sopivana, sillä motivaa-

tio osallistua olisi ehkä alentunut, jos tapaamisia olisi ollut enemmän.  

 

”Mää mietin sitä että jos niitä olis ollu enemmän niitä <ryhmä>tapaamisia ni sitte varmaan ihimisil-

lä olis, oisko ne päässy niin usiasti tai oisko mielenkiinto riittäny jos niitä ois ollu usiampi.” 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla UNELMATIIMI-projektiin osallistuvien nuorten 

kokemuksia omasta osallisuudesta projektissa sekä projektin toimintatapojen toimivuudesta. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa UNELMATIIMI-projektin onnistumisesta osallistujien 

kokemana. Tässä luvussa esittelemme keskeiset johtopäätökset, jotka vastaavat tutkimuskysy-

myksiimme.  

 

Opinnäytetyömme keskeinen johtopäätös on, että projektiin osallistuneiden nuorten sosiaalinen 

osallisuus näkyi ja kehittyi vahvimmin ryhmässä toimimisella. Unelman tavoittelu tiimeissä sekä 

uusien asioiden kokeminen nimenomaan ryhmässä antoivat projektiin osallistuneille nuorille hyviä 

kokemuksia. Tulokset osoittavat, että UNELMATIIMI-projektiin osallistuminen koettiin positiivise-

na asiana ja haastateltavat toivat esille sen, että osallistuisivat uudestaan, jos vastaavanlainen 

projekti järjestettäisiin tulevaisuudessa. Uusien asioiden kokeileminen ja unelmien toteuttaminen 

koettiin selvästi voimaannuttavina asioina ja projektiin osallistuminen toi nuorille onnistumisen 

tunteita. Usko positiiviseen tulevaisuuteen kannustaa sekä rohkaisee nuoria kehittämään ja to-

teuttamaan itseään. Näin ollen unelmointi on tärkeää ja sen avulla pystytään vähentämään syr-

jäytymisriskiä. (Nuorten Akatemia 2018, viitattu 4.10.2018.) 

 

Opinnäytetyön tulosten mukaan nuoret kokivat, että heitä kuunneltiin projektissa ja että he saivat 

vaikuttaa projektin kulkuun. Sosiaalipedagogisen toiminnan tärkeä perusajatus on, että osallistu-

jat saavat itse osallistua kaikkiin toimintaprosessin vaiheisiin. Tavoitteena on, että toiminta mu-

kautuu sekä rikastuu toiminnan aikana osallistujien yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. (Hä-

mäläinen & Kurki 1997, 49.) Vaikuttamisteemasta keskustelu osoittautui haastattelussa osittain 

vaikeaksi. Jouduimme kysymään haastateltavilta tarkentavia kysymyksiä, sillä nuorten oli vaikea 

kuvailla kokemuksiaan vaikuttamisesta. Haastateltavat eivät selvästikään olleet havainneet omia 

vaikuttamismahdollisuuksiaan ja moni havahtui haastattelun aikana siihen, että he olivat itse teh-

neet huomattavan paljon päätöksiä ja valintoja projektin aikana. Nuorille kokemus vaikuttamisesta 

oli monitahoinen, sillä päätösten tekeminen projektiin liittyen koettiin mukavana, mutta samalla 

myös eri vaihtoehdoista valitseminen oli haastavaa esimerkiksi suurryhmätapaamisia suunnitel-

taessa.  
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Yksinkertaisimmillaan vaikuttaminen on yhdessä tekemistä ja mukana oloa. Vaikuttamista on niin 

yhteiskunnalliseen päätöksentekoon osallistuminen kuin valintojen tekeminen arkielämän asiois-

sa. Omia vaikutusmahdollisuuksia ei kuitenkaan välttämättä tunneta tai hyödynnetä, koska koe-

taan, että muut tekevät tärkeät päätökset puolesta. (Ilvonen 2011, 7.) Nuoren vaikuttaessa hän 

muuttuu pelkästä osallistujasta toimijaksi ja tavoitteena toimijalla on muuttaa jotain hänelle tärke-

ää asiaa haluamaansa suuntaan. Onnistuessaan antamaan oman osansa, luo se merkitykselli-

syyden tunteen ja siten vaikuttaminen esimerkiksi työn, harrastusten tai kansalaisjärjestötoimin-

nan kautta luo osallisuuden tunnetta. Sosiaalinen osallisuus mahdollistaa sen, että ihminen osal-

listuu omaa elämää koskevaan päätöksentekoon ja vaikuttaa omiin asioihin. (Gretschel 2007, 

244; Pajula 2014, 11; Leemann ym. 2015, viitattu 16.8.2018.)  

 

Projektissa tavoiteltiin yhteisöllisyyttä ja osallistujien yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kokemukset 

ryhmäytymisestä olivat kuitenkin moninaisia ja osa haastateltavista koki, että tunnetta varsinkaan 

suurryhmään kuulumisesta ei muodostunut. Unelmatiimien sisäinen ryhmähenki koettiin kuitenkin 

hyväksi ja osallistujien välille muodostui tiimien sisällä kaverisuhteita sekä luottamusta. Tuki ja 

kannustus unelmatiimien sisällä koettiin tärkeäksi ja yhdessä tekeminen oli selkeästi voimaannut-

tavaa. Yhtenä ihmisen perustarpeina voidaan pitää yhteisön jäsenyyttä ja kuulumista johonkin. 

Nuorille on tärkeää kuulua yhteisöön, joiden moninaisuutta kuvaavat nykypäivänä esimerkiksi 

perhe, kaverit sekä suhteet töissä tai koulussa. Yhteinen kieli, aika ja tila tuottavat yhteisöllisyyttä. 

(Korkiamäki 2008, 173, 189–191.) Kumpulan (2012, viitattu 16.8.2018) tutkimus osoittaa, että 

ystävyys- ja kaverisuhteet ovat nuorille tärkeä sosiaalinen konteksti, josta saadaan tukea ja hy-

väksyntää. Tuki ja hyväksyntä merkitsevät osallisuuden sekä luottamuksen kokemuksia, jolloin 

nuorilla on lisäksi myönteisempi käsitys itsestään. Luottamuksen ja osallisuuden kokemukset 

vahvistavat hyvinvointia sekä myönteisiä tunnekokemuksia.  

 

Havaitsimme aineistoa läpikäydessämme, että haastateltavat kuvasivat projektin positiivia vaiku-

tuksia heidän arkielämäänsä, joten vaikuttamisen, voimaantumisen sekä yhteisöllisyyden lisäksi 

nousi esiin myös arjen vahvistumisen näkökulma. Projektin kerrottiin piristäneen ja antaneen 

mieluisaa tekemistä arkeen, jonka ansiosta talvi oli kulunut nopeammin ja mukavammin. Sosiaa-

lipedagogiikan yhtenä tavoitteena voidaan pitää arjen toimivuutta, jolloin pyritään siihen, että ih-

minen selviytyy arkielämässään. Arki liittyy vahvasti osallisuuteen, sillä osallisuuden kokemukset 

syntyvät pienistä arjen asioista. (Hämäläinen 1999, 61–62; Särkelä-Kukko 2014, 36.) Projektissa 

saatujen onnistumisten ja positiivisten kokemusten kautta nuoret saivat rohkeutta omaan elä-

määnsä sekä uskallusta osallistua myös tulevaisuudessa. Projektin kerrottiin antaneen rohkeutta 
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esiintymiseen oman unelman toteuttamisen kautta ja mukaan lähteminen erilaisiin projekteihin tai 

tapahtumiin koettiin helpommaksi tämän projektin jälkeen. Osallistuminen vahvistaa osallisuutta 

silloin, kun henkilöllä on todellisia mahdollisuuksia tuoda esiin omia näkemyksiään, vaikuttaa ja 

olla päättämässä, kantaa vastuuta ja käyttää valtaa ja saada siten kokemuksia omasta merkityk-

sestä yhteisön jäsenenä. Sosiaalipedagogisen toiminnan taustalla onkin tavoite tarjota toimintaa, 

joka motivoi osallistumaan myös uudelleen. (Nivala & Ryynänen 2013, 21, 32.)  

 

Opinnäytetyöstä saatujen tulosten perusteella nuoret pitivät UNELMATIIMI-projektin ideasta ja 

osallistuisivat vastaavanlaiseen projektiin tulevaisuudessakin. Nuorten mukaan UNELMATIIMI-

projekti antoi paljon eri mahdollisuuksia heidän elämäänsä. Projektin avulla nuoret saivat kokeilla 

ja kokea asioita, joita ilman projektia ei olisi lähdetty kokeilemaan ja joihin ei olisi muuten ollut 

mahdollisuutta. Esille nousi se, ettei nuorilla itsellään välttämättä ole varallisuutta harrastuksiin ja 

tekemiseen, jonka projekti mahdollisti. Nuoret kokivat projektin hyödyllisenä, sillä heidän mu-

kaansa Oulussa ei järjestetä nuorille tarpeeksi vastaavanlaista toimintaa. He toivat esiin, että 

olisivat valmiita osallistumaan, jos heille järjestettäisiin enemmän toimintaa. Tulosten mukaan 

myös ryhmässä tekeminen koettiin positiivisena asiana, eikä haastateltavista kukaan tuonut esil-

le, että olisi halunnut tavoitella unelmaa yksin. Toisaalta moni haastateltava toi esille ryhmässä 

toimimisen haasteet ja erityisesti sen, että ryhmässä toimiminen vaatii yhteisiä päätöksiä ja kaikil-

le sopivan tekemisen löytyminen oli osittain vaikeaa. Molemman, niin suur- kuin pienryhmän 

haasteeksi koettiin aikataulujen yhteensovittaminen ja haastateltavien mukaan oli hankala löytää 

aikaa, joka olisi sopinut kaikille ryhmän jäsenille. Yhteydenpito pienryhmäläisten välillä koettiin 

haastavaksi erityisesti sen vuoksi, etteivät kaikki ryhmät löytäneet yhteistä sopivaa kommunikaa-

tiotapaa. 

 

Tulosten perusteella projekti koettiin onnistuneena, mutta osa koki ajankohdan huonoksi. UNEL-

MATIIMI-projekti kesti lokakuun 2017 alusta helmikuun 2018 loppuun, eli projekti ajoittui talviajal-

le. Haastateltavat kertoivat, että talvi rajoitti unelman toteutusta, mutta eivät osanneet kuvata 

tarkemmin, mitä he olisivat voineet tehdä eri tavalla esimerkiksi kesällä. Projektissa järjestettyihin 

suurryhmätapaamisiin oltiin tyytyväisiä, sillä niiden koettiin olleen riittävän erilaisia ja niitä oli sopi-

va määrä. Johtopäätöksenä voimme todeta, että UNELMATIIMIN kaltaisia projekteja tarvitaan, 

jotta nuoret saavat yhdessä toimimalla, itse asioihin vaikuttamalla ja uusia asioita kokeilemalla 

onnistumisen kokemuksia. Sen kautta pystyvyyden sekä voimaantumisen tunne vahvistuu. 
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6 TUTKIMUKSEN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

Tutkittaessa ihmisten toimintaa tai heidän näkemyksiään, tulee erityisesti ottaa huomioon eettiset 

kysymykset ja tutkittavien asema sekä oikeudet. Tutkimuksen eettisyyteen liittyy monia eri näkö-

kulmia, joita tutkijoiden tulee pitää mielessään jo tutkimuksen aiheen valinnasta tutkittavien ih-

misoikeuksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 155–157.) Ihmistieteiden eettiset periaatteet on jaettu 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012, viitattu 7.2.2018) toimesta kolmeen eri kokonaisuu-

teen, joita ovat tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, vahingoittamisen välttäminen 

sekä yksityisyys ja tietosuoja. Itsemääräämisoikeudella ei tarkoiteta pelkästään sitä, että haasta-

teltavalla on oikeus itse päättää, haluaako osallistua haastatteluun vai ei. Sillä tarkoitetaan myös 

sitä, että haastateltavalla on oikeus myös kieltäytyä vastaamasta kysymyksiin niin halutessaan. 

(Kuula-Luumi & Ranta 2017, 414.) Vahingoittamisen välttäminen, yksityisyys ja tietosuoja tarkoit-

tavat, että tutkittavia kohdellaan kunnioittavasti, heille ei koidu harmia tutkimukseen osallistumi-

sesta sekä että tutkittavien anonymiteetti säilyy koko tutkimuksen ajan (Tutkimuseettinen neuvot-

telukunta 2012, viitattu 7.2.2018). 

 

Otimme opinnäytetyön haastattelussa, aineiston käsittelyssä sekä säilytyksessä nämä kolme 

kokonaisuutta huomioon. Opinnäytetyön tiedonantajiksi arvottiin seitsemän haastateltavaa kohde-

joukosta, jossa otettiin huomioon se, että kaikki eivät välttämättä halunneet osallistua haastatte-

luun lainkaan. Tiedonantajille annettiin ennen haastattelua luettavaksi saatekirje (liite 2), jossa 

kerroimme haastattelusta, anonymiteetistä sekä opinnäytetyön kulusta ja sen tarkoituksesta. 

Lisäksi haastattelutilanteessa toimme esille sen, että kysymyksiin voi jättää vastaamatta niin halu-

tessaan. Aineisto litteroitiin, analysoitiin ja tulokset esitettiin siten, että tiedonantajat pysyivät tun-

nistamattomina. Kerätty aineisto hävitettiin asianmukaisesti analyysin valmistumisen jälkeen. 

Tässä opinnäytetyössä haastateltavien anonymiteetti säilyi koko prosessin ajan ja haastatteluai-

neisto säilytettiin turvallisesti muiden ihmisten ulottumattomissa. Missään aineistossa, niin nau-

hoitetussa tai kirjoitetussa, ei mainittu haastatteluun osallistuneiden nimiä tai muuta henkilöllisyy-

teen viittaavaa.  

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu ei ole täysin systemaattista ja yksiselitteistä. 

Tuomen ja Sarajärven (2018, 163–165) mukaan luotettavuuden tarkastelussa tulisi ottaa huomi-

oon muun muassa tutkimuksen kohde ja tarkoitus, omat sitoumukset tutkijana tutkimuksessa, 

aineiston keruu, tutkimuksen tiedonantajat, tutkija-tiedonantaja-suhde, tutkimuksen kesto sekä 
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aineiston analyysi. Osana luotettavuutta on olennaista perustella tutkimuksen tarkoitus sekä se, 

että tutkitaan oikeita asioita oikeilla menetelmillä suhteessa tutkimuksen kohteeseen. Aineiston 

keruun tarkka raportointi ja tiedonantajien valintaan liittyvät perustelut kuvaavat myös tutkimuksen 

luotettavuutta. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta luonnehtii koko tutkimusprosessin tarkka 

kuvaaminen raportissa. Tarkoituksena on, että lukija pystyy seuraamaan ja arvioimaan päättelyä 

ja löytää helposti yhteyden tutkimustulosten ja aineiston väliltä. Tärkeää on, että tulokset heijas-

tavat tutkittavien näkemyksiä, eikä tutkijan asenne tai näkökulma vaikuta tuloksiin. Tätä tarkaste-

lua kutsutaan uskottavuuden kriteeriksi. (Kiviniemi 2001, 81; Kananen 2017, 173–180.) 

 

Tässä opinnäytetyössä aiheenvalinnan perustelimme syrjäytymisen ehkäisyn tärkeydellä, johon 

UNELMATIIMI-projektilla tähdättiin erityisesti osallisuuden näkökulmasta. Valittu tutkimusmene-

telmä sopi opinnäytetyöhömme, sillä halusimme tietää osallistujien omia kokemuksia ja näke-

myksiä. Kiinnitimme huomiota raportointiin, joka on tehty tarkasti sisältäen kuvauksen tutkimuk-

sen taustoista, itse ilmiöstä sekä koko tutkimusprosessista. Opinnäytetyöhön kuvasimme myös 

tarkasti haastattelun olosuhteet, mahdolliset häiriötekijät sekä tekijöiden oman arvion tilanteesta. 

Aineiston analyysi on kuvattu tarkasti ja tulokset sekä johtopäätökset esitetty omissa kappaleis-

saan. Tässä opinnäytetyössä haastateltavat on valittu kohdejoukosta arpomalla, näin varmis-

tuimme siitä, että tutkijoiden näkemykset eivät vaikuttaneet haastateltavien valintaan. Haastatel-

tavien luottamuksen saavuttaminen vahvistuu tutkijoiden osallistumisella projektin toimintaan, 

jolloin haastateltavien näkemysten ja kokemusten esiin saaminen oli helpompaa. Olemme myös 

ottaneet tämän huomioon analyysia tehdessämme, keskittyen vain haastateltavien kertomaan. 

Eskolan & Suorannan (1996, 165) mukaan laadullisen tutkimuksen keskeinen tutkimusväline ja 

luotettavuuden kriteeri on tutkija itse, joten olemme pohtineet koko opinnäytetyönprosessin läpi 

omaa paikkaamme ja merkitystämme tutkijoina.  
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7 POHDINTA 

Opinnäytetyömme tavoitteena oli tuottaa tietoa UNELMATIIMI-projektin onnistumisesta osallistu-

jien kokemana. Opinnäytetyömme oli laadullinen haastattelututkimus, joka toteutettiin teemahaas-

tatteluna ryhmässä viitekehykseen ja tutkimuskysymyksiin pohjautuvien teema-alueiden mukai-

sesti. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla, eli etsimme aineiston ohjaamana vastauksia 

tutkimuskysymyksiimme. Päätulokset kiteytyvät vaikuttamisen, ryhmähengen, ryhmän tuen ja 

luottamuksen sekä voimaantumisen tarkasteluun osana sosiaalista osallisuutta. Lisäksi saimme 

näkemyksiä projektin toimivuudesta. Aihe oli mielestämme hyödyllinen, sillä UNELMATIIMI-

projektin tavoitteiden toteutumisen tarkastelu on tärkeää projektin arvioinnin kannalta. Koimme 

aiheen mielenkiintoiseksi, sillä työskentelimme molemmat projektissa, joten palautteen ja koke-

musten saaminen nuorilta oli erittäin kiinnostavaa.  

 

Oppimistavoitteenamme oli vahvistaa tutkimuksellista kehittämisosaamista, sosiaalialan eettistä 

osaamista sekä kriittistä ja osallistavaa yhteiskuntaosaamista. Koimme tutkimuksen tekemisen 

yllättävänkin haastavaksi sekä aikaa vieväksi. Opimme laadullisen tutkimuksen prosessin eri 

vaiheet ja koemme, että olemme sisäistäneet tutkimuksen tekemisen perusteet hyvin. Olemme 

käyneet jatkuvaa eettistä pohdintaa niin tutkimus- kuin ammattietiikan näkökulmasta, sillä olem-

me pohtineet koko tutkimusprosessin ajan, miten tutkimusta tulee tehdä, jotta tutkimuksen ana-

lyysit sekä tulokset ovat luotettavia. Otimme myös tutkimuksenteon aikana jatkuvasti huomioon 

haastateltavien anonymiteetin, ettei ketään haastateltavaa voi tunnistaa tutkimussuunnitelmasta 

tai lopullisesta opinnäytetyöstämme. Haastatteluissa esiin nousseet eettiset kysymykset kehittivät 

asiakastyöosaamistamme ja esimerkiksi lisäsi osaamistamme ottaa jokainen ihminen huomioon 

ainutkertaisena yksilönä. Perehtyminen nuorten sosiaalisen osallisuuden sekä syrjäytymisen 

aihealueisiin sosiaalipedagogiikan näkökulmasta kehittivät kriittistä yhteiskuntaosaamistamme. 

Tämän tutkimuksen sekä muun teoriatiedon pohjalta koemme osallisuuden merkittävänä tekijänä 

nuorten hyvinvoinnille. Asiakkaiden osallisuus kuuluu merkittäväksi osaksi sosionomin ammatillis-

ta osaamista. Koemme, että opinnäytetyö vahvisti osaamistamme osallistavaan asiakastyöhön ja 

kykenemme tulevissa töissämme huomioimaan asiakkaiden osallisuutta entistä luontevammin. 

 

Haastattelutilanteessa koimme, että nuorten tunteminen entuudestaan helpotti rennon ja luotetta-

van ilmapiirin syntymistä. Koemme, että saimme luotua haastateltavien välille luottamuksellisen 

suhteen, mikä ei aina ole niin yksinkertaista. Mielestämme ryhmähaastattelu oli toimiva ratkaisu, 
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sillä haastateltavat kävivät luontevaa keskustelua ja jokaiselle annettiin mahdollisuus kertoa omis-

ta kokemuksistaan. Haastattelijoina me opinnäytetyöntekijät pidimme huolen siitä, että jokaisen 

ääni saatiin kuuluville ja jokaisella oli mahdollisuus kertoa omia kokemuksiaan. Toisaalta an-

noimme myös mahdollisuuden olla kertomatta omaa näkemystään tai kokemustaan, jos haasta-

teltava niin halusi. Osa esittämistämme kysymyksistä oli selkeästi haastavampia nuorille, jolloin 

annoimme heille aikaa miettiä ja kysyimme lisäkysymyksiä. Olimme etukäteen pohtineet sitä, 

miten etenemme haastattelussa, jos kysymyksiin on vaikea vastata sekä sitä, että emme käytä 

liian vaikeita käsitteitä. Jouduimme haastattelutilanteessa kuitenkin pohtimaan runsaasti sitä, 

ettemme johdattele nuoria liikaa kysymyksillämme. Opimme tässä opinnäytetyössä sen, että 

nuoria on huomattavasti vaativampaa haastatella kuin esimerkiksi aikuisia tai ammattilaisia ja 

koemme, että kehityimme erityisesti haastattelijoina. 

 

Analyysivaiheessa kävimme paljon keskustelua ja pohdimme sitä, mikä osa aineistoa vastaa 

tutkimuskysymyksiimme. Pohdimme myös sitä, saimmeko tutkimuskysymyksiimme totuudenmu-

kaisia vastauksia, sillä olimme määritelleet viitekehyksen pohjalta sosiaalisen osallisuuden ja 

kysyimme sen mukaan kokemuksia nuorilta. Koemme kuitenkin, että saimme relevanttia aineis-

toa opinnäytetyöhömme ja saadut tulokset vastaavat tutkimuskysymyksiimme. Osa eettistä poh-

dintaamme on ollut se, että olemme jatkuvasti tiedostaneet työskennelleemme molemmat projek-

tissa. Aineistoa analysoitaessa kiinnitimme erityistä huomiota siihen, että tulkinta tapahtuu ilman 

omia kokemuksiamme tai mielipiteitämme projektista.  

 

Opinnäytetyön aineisto ja tulokset antavat selkeän kuvan, että UNELMATIIMI-projekti oli osallistu-

jien mielestä hyvä kokemus. Projektia pidettiin hyvänä mahdollisuutena toteuttaa itselleen tärkeää 

asiaa ja kokeilla uusia asioita, jotka antoivat osallistujille positiivisia kokemuksia. Ryhmissä teke-

minen ja asioista päättäminen koettiin sosiaalista osallisuutta edistävinä asioina ja ryhmän tuki ja 

oman rohkeuden lisääntyminen nähtiin myönteisinä asioina. Osallistujat toivat esiin muutamia 

kehitysideoita projektista, jotka on hyvä ottaa huomioon, jos projekti joskus toteutuu uudelleen. 

Projektin kulku ja osallistujien roolit tuottivat alussa hämmennystä, joten selkeään ohjeistukseen 

on hyvä kiinnittää huomiota. Aikataulu sekä ajankohta on myös hyvä huomioida, sillä joidenkin 

unelmien toteutus voi olla haastavampaa eri vuodenaikoina. Pienryhmien välinen yhteydenpito on 

myös asia, jota voisi miettiä jatkossa, jotta tiedonkulku taataan. Projekti olisi aineiston perusteella 

odotettu ja hyödyllinen myös yli 30-vuotiaille oululaisille.  
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Opinnäytetyö ja sen tekeminen on lisännyt ymmärrystämme nuorten sosiaalisesta osallisuudesta 

sekä sen moninaisuudesta. Nuoret haluavat osallistua sekä vaikuttaa heitä koskeviin asioihin, 

mutta eivät välttämättä itse tiedosta omia vaikuttamismahdollisuuksiaan. Jatkotutkimusideana 

voisi olla tietyn ajanjakson jälkeen tehtävä kyselytutkimus kaikille projektiin osallistuneille nuorille 

siitä, ovatko he jatkaneet oman unelmansa toteutusta projektin jälkeen. Opinnäytetyön tuloksia 

voidaan hyödyntää suunniteltaessa vastaavanlaisia nuorille suunnattuja osallisuuteen liittyviä 

projekteja tai tapahtumia. Opinnäytetyön tulokset toimivat lisäksi perusteluina sille, että nuorille 

järjestetyn toiminnan merkitys osallisuuden edistämisessä on tärkeä. Opinnäytetyön tulokset 

osoittavat, että nuorten osallistumismahdollisuuksia edistäviä projekteja tulisi olla myös jatkossa 

lisää. 

 

Opinnäytetyön tekeminen kahdestaan on opettanut meille molemmille paljon. Toisaalta tunsimme 

toisemme jo ennestään ja olimme tehneet paljon ryhmätöitä yhdessä, joten koimme luontevaksi-

kin sen, että teemme opinnäytetyön yhdessä. Koimme opinnäytetyön tekemisen yhdessä hyödyl-

lisenä, sillä olimme molemmat töissä projektissa. Opimme toisiltamme keskustelemalla ja pohti-

malla opinnäytetyön prosessin jokaisessa vaiheessa sekä pystyimme kysymään toisiltamme, jos 

jokin asia mietitytti. Koemme, että pystymme hyödyntämään oppimaamme tulevissa töissämme 

sosiaalialalla. Harva sosionomi tekee töitä pelkästään yksin, joten sosionomilla tulee olla hyvä 

kommunikoinnin sekä kuuntelun taito, jotka kehittyivät opinnäytetyön tekemisen aikana. Eri nä-

kemyksiäkin on ollut opinnäytetyön suunnittelun, analysoinnin sekä raportin kirjoittamisen aikana, 

mutta keskustelemalla olemme päässeet yhteisymmärrykseen, emmekä koe kumpikaan, että 

jokin oma näkemys olisi jäänyt kuulematta tai huomiotta. Emme tehneet opinnäytetyötä oikeas-

taan yhtään yksinämme vaan jokainen vaihe on tehty yhdessä. Näin saimme opinnäytetyön jo-

kaiseen vaiheeseen molempien näkökulman sekä pystyimme luontevasti keskustelemaan siitä, 

miten etenemme työssä. Mielestämme onnistuimme yhteistyössä toistemme sekä toimeksianta-

jan kanssa ja olemme molemmat tyytyväisiä opinnäytetyön lopputulokseen. 
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TEEMAHAASTATTELURUNKO       LIITE 1 

 

Teema 1: Osallistuminen ja vaikuttaminen  

- projektissa vaikuttaminen 

- oman äänen kuuluviin saaminen 

- osallistuminen (projektissa sekä sen jälkeen) 

o projektin luomat osallistumismahdollisuudet 

Teema 2: Ryhmän toiminta  

- yhteisöllisyys/ryhmäytyminen 

- vuorovaikutus 

- yhdessä toimiminen erilaisten ihmisten kanssa 

- tunne johonkin kuulumisesta 

Teema 3: Omat voimavarat ja uudet kokemukset 

- uusien asioiden kokeminen 

- omaan tekemiseen ja itseen uskominen 

- rohkeuden lisääntyminen 

- luottamus 

- hyvinvoinnin lisääntyminen 

Teema 4: Projektin toimintatavat  

- Unelmatiimi ideana 

- Projektin kesto ja tapaamisten määrä 

- Unelmatiimeissä työskentely 

- Suurryhmätapaamiset 

- Yhteiset tapaamiset 
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SAATEKIRJE                   LIITE 2 

 

Hei sinä UNELMATIIMI-projektiin osallistunut nuori!  

 

Olemme kaksi sosionomiopiskelijaa Oulun ammattikorkeakoulusta. Teemme opinnäytetyötä 

UNELMATIIMI-projektin onnistumisesta ja siitä saaduista kokemuksista. Olemme arponeet seit-

semän henkilöä UNELMATIIMI-projektiin osallistuvista nuorista, joita haluaisimme haastatella 

opinnäytetyötämme varten. Olemme kiinnostuneita kuulemaan juuri sinun kokemuksistasi projek-

tissa sekä mielipiteitäsi projektin toimintatavoista. Haastattelu on keskustelunomainen ja se teh-

dään pienessä ryhmässä.  

 

Nauhoitamme haastattelun. Haastattelu on nimetön, joten kenenkään haastateltavan henkilölli-

syys ei tule esille missään opinnäytetyön vaiheessa. Haastattelu on myös täysin luottamukselli-

nen eikä kenenkään haastateltavan yksittäisiä vastauksia voida tunnistaa. Haastatteluun osallis-

tuminen on vapaaehtoista ja halutessasi se voidaan keskeyttää, jos koette sen tarpeelliseksi. 

Haastattelun aineisto sekä nauhoite hävitetään opinnäytetyön valmistumisen jälkeen. 

 

Haastattelun ajankohta voidaan sopia yhdessä. Haastatteluun on hyvä varata aikaa noin kaksi 

tuntia. Haastattelu tapahtuu Nuorten Ystävien keskustoimistolla osoitteessa Torikatu 28. 

 

 

Osallistumisesta haastatteluun tarjoamme sinulle kaksi Finnkinon elokuvalippua.  

 

Ystävällisin terveisin 

 

Lassi Kangasluoma   Minna Kilpinen   Jonna Marttila 

Nuorten Ystävät ry   OAMK    OAMK 

Järjestösuunnittelija   Sosionomiopiskelija  Sosionomiopiskelija 
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TUTKIMUSAINEISTON LUOKITTELU  LIITE 3 

Alaluokka  Yläluokka  Yhdistävä luokka  

Asioista päättäminen hauskaa  Vaikuttaminen  Yhdessä tekemisen ja onnistumisen 

kokemusten vaikutus sosiaaliseen 

osallisuuteen 

Valintojen tekemisen vaikeus      

Äänen kuuluviin saaminen      

Valinnan tekeminen mihin osal-

listuu 

    

Kaverisuhteiden muodostuminen Ryhmähenki   

Onnistunut ryhmäytyminen   

Ryhmäytymiseen tarvittava aika ja 

tapaamiskerrat 

  

Toimeen tuleminen ryhmässä   

Ryhmään pääsy onnistui   

Tunne ryhmään kuulumisesta   

Ryhmän toiminta mukavaa   

Hyvä ryhmähenki   

Luottamus ryhmäläisiin Ryhmän tuki ja kannustus  

Ryhmän tuki ja yhdessä tekemi-

nen 

  

Uskalluksen ja rohkeuden 

lisääntyminen 

 Voimaantuminen  

Tyytyväisyys projektiin osallistum-

isesta 

  

Osallistumisen kynnys madaltunut   

Projektin idea hyvä Projektin idea UNELMATIIMI-projektin onnistunut 

idea ja toteutus  

Projekti mahdollisuutena hyvä   

Unelman löytäminen vaikeaa   

Projektista uusia mahdollisuuksia 

unelmaan 
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Yhteydenpito ryhmässä 

haastavaa 

  

Ryhmässä tekemisen haasteet   

Työnjako ohjaajan ja pienryhmän 

välillä 

  

Epäselvyys yhteyshenkilössä   

Projektin pidempi kesto ja eri vuo-

denaika 

Projektin kesto, ajankohta ja 

tapaamiset 

 

Sopiva kesto   

Sopiva kesto on riippuvainen 

ryhmästä 

  

Monipuolisesti ryhmätapaamisia   

Ryhmätapaamisia ei liikaa   

 


