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Opinnäytetyön päätehtävänä oli selvittää 17−29-vuotiaiden varkautelaisten työpajoilla 
työskennelleiden nuorten käsityksiä työn merkityksestä. Alaongelmina tutkimuksessa 
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esiin se, millaiseksi varkautelaiset työpajoilla työskennelleet nuoret kokevat työn 
merkityksen. Tavoitteena oli myös löytää mahdollisia kehittämisideoita Nuortenpajan 
toiminnalle haastatteluista saadun aineiston sekä työn tulosten ja johtopäätösten avulla.  
 
Tutkimusta varten on haastateltu kymmentä vuosina 2002 ja 2010 Varkaudessa 
työpajoilla työskennellyttä nuorta. Osa haastatteluista on suoritettu haastateltavien 
kotona, osa Warkop Nuortenpajalla.  
 
Opinnäytetyö on kvalitatiivinen tutkimus ja aineistonkeruumenetelmänä on käytetty 
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Haastatteluista saatujen tutkimustulosten mukaan varkautelaisille nuorille suurin 
merkitys työn teolle on työstä maksettu palkka. Tämä eroaa valtakunnallisesti tehdyn 
Nuorisobarometrin tuloksesta, jossa nuorille suurin merkitys työn teolle oli työtehtävien 
mielekkyys ja halu tehdä työtä, joka vastaa vastaajien omia mielenkiinnon kohteita. 
Seuraavaksi tärkeimpinä työn merkityksinä varkautelaiset nuoret pitivät sosiaalisia 
suhteita ja tunnetta siitä, että kuuluu johonkin. Nuorten vastauksissa nousi esiin myös 
työn teon merkitys päivien sisällölle.  
 
Tutkimukseen osallistuneet nuoret sanoivat, ettei työn merkitys ole pajajakson aikana 
muuttunut mihinkään, mutta työn arvostus on muuttunut; heillä on mahdollisuus itse 
ansaita rahaa, jolla elättää itsensä ja perheensä. Työn arvostusta nuorten keskuudessa 
lisäävät myös työstä saatu positiivinen palaute, tilaustyöt ja mahdollisuus näyttää 
osaamisensa myös varkautelaisissa yrityksissä. 
 
Tutkimukseen osallistuneiden nuorten mielestä työn merkitystä lisäävät hyvä palkka, 
hyvät työkaverit ja toimiva työympäristö. Tärkeänä pidettiin myös työssä annettavaa 
vastuuta sekä työstä saatua palautetta. Haastattelujen perusteella työn merkitystä 
vähentävät työn merkitystä lisäävien asioiden vastakohdat, muun muassa huono palkka, 
yksin tehtävät työt ja huonot työolot. Pelkkä negatiivinen palaute ei innosta työn tekoon. 
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ABSTRACT 
 
 
Ryynänen, Kirsi 
“It Is the Money and Salary”. Young people who live in Varkaus and work in workshop 
for young people conceptions about meaning of work. 58 p., 2 appendices. Language: 
Finnish. Pieksämäki, Spring 2011. 
 
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme on Social Services, 
Option in Social Services and Education. Degree: Bachelor of Social Services. 
 
 
The main aim of the research was to resolve what young people aged between 17 and 29 
and who live in Varkaus and work in workshop for young people (later workshop), 
think about meaning of work. The second research problem was to resolve how the 
meaning of work has changed during their work in workshop and which kinds of things 
increase or reduce the meaning of work. The primary objective of research was to 
emphasize how young people who work in workshop experience the meaning of work 
and if it´s possible to develop the workshop activities.  
 
For the research I interviewed ten people who have worked in the workshop in years 
2002 and 2010. Some of the interviews I did in interviewee´s home, some were done in 
Warkop workshop. 
 
My research was carried out as a qualitative research and the method was theme 
interview. For the interviews I prepared interview frame which contained predetermined 
themes. After interviews I transcribed them and wrote the results and conclusion. 
 
According the results of the research the most important thing about meaning of work is 
money and the salary which is paid from work. As a second come social relationships, 
the thing that young people belong somewhere and that they have something to do in 
days.  
 
Young people I interviewed said that the meaning of work doesn´t change but the 
appreciation for works changed a lot. Things that increase appreciation is the positive 
feedback, custom made work and possibilities to work in other companies. 
 
The research participants think that the meaning of work is increased good salary, good 
co-workers and acting work environment. The work responsibility and feedback were 
mentioned too. The meaning of work is reduced by opposite factors and only the 
negative feedback does not inspire working. 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: youth, social functioning, work, meaning of work, workshop, qualitative 
research, theme interview  
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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyön aihetta ideoidessani pidin selvänä, että haluan tehdä työn aiheesta, joka 

minua aidosti kiinnostaa ja josta mahdollisesti olisi hyötyä myös työelämään. 

Keskusteltuani opintojen jatkamisesta ja opinnäytetyön teosta edellisen työpaikkani 

johtajan kanssa sain mahdollisuuden tehdä opinnäytetyön tilaustyönä Hengitysliitto Heli 

ry:n Warkop Nuortenpajalle. Keskeiseksi käsitteeksi valikoituivat nuoret ja aiheeksi, 

millainen käsitys varkautelaisilla työpajoilla työskentelevillä nuorilla on työn 

merkityksestä. 

 

Aiheena nuoriso ja työelämä ovat tänä päivänä ajankohtaisia ja tärkeitä. Hallituksen 

lasten, nuorten ja perheiden politiikkaohjelman (2007) mukaan kuluvan hallituskauden 

aikana on tavoitteena ollut muun muassa motivoida opiskelun ja työn ulkopuolelle 

jääviä nuoria koulutukseen ja työelämään. Politiikkaohjelman ja Vanhasen 

kakkoshallituksen ohjelman kirjoittamisen jälkeen erityisesti nuorten työttömyys on 

toden teolla noussut taantuman vaikutuksesta. Nuorten vaikeuksista työllistyä, 

pitkäaikaisesta työelämästä syrjäytymisen uhkasta ja syrjäytymisestä on huolestuttu. 

(Tuppurainen 2010, 14.) 

 

Työ on tämänhetkisessä yhteiskunnassa nuorille tärkeää, mutta kenties eri tavalla kuin 

aiemmin on ollut. Työn sisällön merkitys korostuu ja työltä tavoitellaan mielekkyyttä. 

Kiinnostavaa on, onko työn merkitykseen suhtautumisessa tapahtuneeseen muutokseen 

syynä puhtaammin yhteiskunnan muutos, yhtenäiskulttuurin katoaminen vai kenties 

individualisoituminen. Vai voiko syynä asenteiden ja arvojen muutokseen nähdä 

konkreettisella tasolla koulutustason nousun?  Viitteitä ja väitteitä siis siitä on, että työn 

merkitys on muuttunut, vaikka ehkä eri tavalla kuin toisinaan ajatellaan. Työ ei ole 

nuorille jotain, jota vieroksutaan. Sen halutaan olevan jotain, missä voi toteuttaa itseään, 

minkä voi kokea mielenkiintoiseksi ja mikä vastaa omaa koulutustasoa. (Tuppurainen 

2010, 17−19). 

 

Tämän tutkimuksen päätehtävänä on selvittää 17−29-vuotiaiden varkautelaisten 

työpajoilla työskennelleiden nuorten käsityksiä työn merkityksestä. Alaongelmina 

tutkimuksessa on selvittää, miten työn merkitys on muuttunut työpajajakson aikana ja 
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mitkä tekijät lisäävät tai mitkä tekijät vähentävät työn merkitystä. Ensisijaisena 

tavoitteena on nostaa esiin se, millaiseksi varkautelaiset työpajoilla työskennelleet 

nuoret kokevat työn merkityksen. Tavoitteena oli myös löytää mahdollisia 

kehittämisideoita Nuortenpajan toiminnalle haastatteluista saadun aineiston sekä työn 

tulosten ja johtopäätösten avulla.   

 

Tutkimuksen teoriaosuudessa käsittelen laajasti nuoren elämää nivelvaiheessa; 

nuoruutta elämänvaiheena, nuoruusiän psyykkistä kehitystä ja sosiaalista 

toimintakykyä. Työtä teoriaosuudessa käsittelen selventämällä työn käsitettä, työn 

merkitystä ja työpajatoimintaa yleensä.  

 

Henkilökohtaisesti koen tämän tutkimuksen tärkeäksi sekä itselleni että työelämän 

yhteistyökumppanille. Itselleni tämä on ollut oppimisprosessi. Työelämän 

yhteistyökumppanille, Hengitysliitto Heli ry:n Warkop Nuortenpajalle tästä on hyötyä 

kehitettäessä Nuortenpajan toimintaa.  
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2 NUORUUS ELÄMÄNVAIHEENA 

 

 

Nuoruus on tärkeä ihmisen elämänvaihe, jossa tapahtuu paljon muutoksia ja kasvamista 

- sekä fyysisesti että henkisesti. On kuitenkin vaikea määrittää, mihin ikään nuoruus 

tarkalleen kuuluu. Yleisesti ajatellaan, että nuoruus alkaa biologisten muutosten myötä 

eli puberteetin alkaessa. Nuoruus voidaan jakaa kolmeen jaksoon ikävuosien mukaan. 

Nämä ovat varhaisnuoruus (noin 11− 14 vuotta), keskinuoruus (noin 15− 18 vuotta) ja 

myöhäisnuoruus (noin 19− 25 vuotta). (Aaltonen, Ojanen, Vilhunen & Vilén 2003, 18.) 

Biologisen kypsymisen lisäksi tapahtuu myös sosiaalista kypsymistä, jolloin nuori oppii 

ottamaan vastuuta itsestään ja hoitamaan omia velvoitteitaan. Kaikki eivät kuitenkaan 

kehity samassa tahdissa eivätkä kaikki osa-alueetkaan kehity samanaikaisesti, sillä 

esimerkiksi nuori, joka on fyysisesti kypsä, voi kuitenkin tunne-elämältään tai 

sosiaalisilta taidoiltaan olla vielä lapsellinen. (Vilkko-Riihelä & Laine 2005, 100.) 

 

 

2.1 Nuoruus elämänvaiheena 

 

Nuoruus on aikaa, jolloin lapsuudessa saavutettua minää koetellaan. Lapsuudessaan 

nuori on nimittäin etsinyt sisäistä minäänsä, peilannut itseään ympäristöstä saatuihin 

palautteisiin ja kokeillut minänsä rajoja. Nyt nuoren etsinnän kohteena ovat oman 

paikan ja tarkoituksen löytäminen. (Aaltonen ym. 2003, 74.) 

 

Nuoruuden kehitystehtäviä Vilkko-Riihelän ja Laineen (2005, 100) mukaan ovat oman 

kehon hyväksyntä ja käyttö, kypsä suhde molempiin sukupuoliin, oman sukupuolen 

mukainen rooli, tunne-elämän itsenäisyys, valmius perheen perustamiseen sekä moraali, 

arvomaailma ja sosiaalinen vastuu. Nuoruudessa suhde itseen muuttuu sekä fyysisesti 

että henkisesti. Minäkäsitys, identiteetti ja persoonallisuus muuttuvat. Myös nuoren 

suhde muihin ihmisiin ja ympäröivään todellisuuteen muuttuu. Nuori alkaa ymmärtää, 

että esimerkiksi koulutuksen ja työn eteen on ponnisteltava. (Vilkko-Riihelä & Laine 

2005, 101.) 
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Kehitystehtävien lisäksi voidaan puhua kehityshaasteista. Nuori asettaa itselleen 

tavoitteita ja samalla myös ympäristö ja yhteiskunta asettavat tavoitteita. Tällaisia 

kehityshaasteita, joita nuori ja ympäristö usein asettavat, ovat muun muassa kehon 

muutosten hyväksyminen ja kehonkuvan muodostaminen, itsenäisen elämän 

aloittaminen, oman tulevaisuudenkuvan hahmottaminen, seksuaali-identiteetin 

löytäminen, elämän tarkoituksen etsiminen, ammatti-identiteetin etsiminen ja vastuun 

ottaminen sekä ympäristöstä että itsestä. Nuori kokoaa itselleen aikuisuutta varten 

järjestelmän käsitellä asioita, kun hän hyväksyy näitä erilaisia kehityshaasteita. Erilaiset 

kehitystehtävät ja – haasteet kuuluvat myös nuoruuteen, eikä niitä tule vähätellä. 

Ympäristö voi luoda koviakin paineita nuorelle, joka miettii esimerkiksi tulevaisuuttaan, 

koulutusta ja työelämää. (Aaltonen ym. 2003, 19−23.) 

 

Peruskoulun loppuminen pakottaa nuoret ajattelemaan ja suunnittelemaan omaa 

tulevaisuuttaan, Jos nuori tuntee, että hän halutessaan osaa ja selviää, hän 

todennäköisesti löytää elämälleen tarkoituksen ja paikan yhteiskunnassa. Jos nuori taas 

ajattelee, että on haitaksi ympäristölleen eikä usko selviävänsä, hän saattaa jäädä 

pitkäksi aikaa tilanteeseen, jossa ei näe merkitystä. Nuori voi löytää koulutuksesta ja 

työstä erään tarkoituksen elämälleen. On tärkeää löytää sopiva ammatti, jossa viihtyy ja 

kokee olevansa tarpeellinen. (Aaltonen ym. 2003, 177.) 

 

Tutkimukseni kohderyhmänä ovat työpajoilla työskennelleet 19−28-vuotiaat nuoret, 

jotka ikänsä puolesta kuuluvat myöhäisnuoruuden vaiheeseen. Oppivelvollisuuden 

suoritettuaan nuori on ollut vapaa menemään esimerkiksi toisen asteen 

jatkokoulutukseen tai töihin. Yleensä nuoret menevät joko lukioon tai ammattikouluun, 

mutta on myös nuoria, jotka eivät mene minnekään tai jättävät jo aloitetut opinnot 

kesken. Työpajatoiminta on yksi vaihtoehto niille nuorille, jotka eivät ole päässeet 

opiskelemaan, ovat jättäneet opintonsa kesken tai jotka eivät vielä tiedä, mihin 

koulutukseen haluaisivat hakeutua tai mitä tahtovat tulevaisuudeltaan. Tämä siirtymä- 

eli nivelvaihe on tärkeä elämänvaihe nuoren elämässä ja silloin tehdyillä valinnoilla on 

merkitystä nuoren myöhempään elämään. Nuori pohtii usein omaa identiteettiään ja 

tulevaisuuttaan puntaroiden monia eri vaihtoehtoja, joita ympäristö ja yhteiskunta 

tarjoavat. Toiset saattavat tietää jo lapsuudesta saakka, mihin ammattiin he haluavat. 

kun taas toisilla kuluu vuosia, ennen kuin he löytävät itselleen sopivan ammatin. 
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2.2 Nuoruusiän psyykkinen kehitys 

 

Nuoruusiän psyykkinen kehitys ajoitetaan ikävuosiin 12−22. Se on kehitysvaihe, jota 

leimaa asteittainen eriytyminen ja integroituminen. Nuoruus voidaan nähdä 

yksilöitymiskehityksen toisena vaiheena ensimmäisen ollessa toisen ikävuoden lopulla, 

jolloin lapsi alkaa erottaa ”minän” ”ei-minästä”. Nuoruusiän kehitystä leimaa 

joustavuus, jossa progressio (kehitys) ja regressio (taantuma) vuorottelevat ja 

defensiiviset (puolustus) ja adaptiiviset (sopeutumista edistävät) mekanismit kietoutuvat 

yhteen. Kehityksen onnistuneeseen läpivientiin on monta reittiä, ja nuoren yksilöhistoria 

ja kasvuympäristö vaikuttavat siihen, miten kehitys etenee. Nuoruusiän kehityksessä on 

kuitenkin järjestys, jota voidaan kuvata eri vaiheilla. Näiden vaiheiden yhteydet ikään 

eivät ole selkeitä, eikä kehitykselle voi asettaa tiukkaa aikataulua. Kehitys johtaa lopulta 

uuden identiteetin tunteeseen. Nuoruusikäiselle tyypillisen hajanaisuuden kokemuksen 

sijasta nuoren aikuisen kokemukselle tyypillistä on sisäisten ja ulkoisten tapahtumien 

yhtenäisyys. Identiteettiä kuvataan jatkuvuuden tunteena ja psykososiaalisen 

hyvinvoinnin kokemuksena. Identiteetti ilmenee tunteena siitä, että on kotona omassa 

ruumiissaan, tietää minne on menossa ja sisäisenä vakuuttuneisuutena, että myös muut 

tunnistavat sen ja ottavat sen huomioon. (Cambell 2001, 13−14.) 

 

Blos (1999, 107) on kuvannut nuoruusiän kehitystä seuraavien kuuden vaiheen kautta: 

latenssi-ikä, esinuoruusikä, varhainen nuoruusikä, varsinainen nuoruus, 

myöhäisnuoruus ja jälkinuoruus. Jokaiseen vaiheeseen kuuluu kehitystehtäviä, joiden 

ratkaiseminen johtaa kohti integroitunutta, aikuisen ihmisen persoonallisuutta. 

 

Latenssivaihe ei varsinaisesti kuulu nuoruuteen, vaan on nuoruusiän kehityksen 

kannalta tärkeä johdantovaihe. Latenssi-iässä keskeistä on egon lujittuminen, mikä 

valmistaa kohtaamaan nuoruudessa lisääntyvän viettipaineen. Latenssi-iässä myös 

riippuvuus vanhemmista arvostuksen lähteenä vähenee ja korvautuu itsetunnolla, joka 

syntyy omien taitojen ja saavutusten kautta. (Blos 1999, 107.) 

 

Nuoruusikä alkaa puberteetilla, kehon fyysisillä ja hormonaalisilla muutoksilla (Blos 

1999, 107). Esinuoruusiässä keskeistä on viettipaineen lisääntyminen ja 

seksuaalisuuden esille tulo. Kehon muutokset ja seksuaalisuus muodostavat 



9 

 

nuoruusikäiselle erityisen haasteen. Kirjoittaja toteaa, että joitakin nuoria muuttuva 

ruumis pelottaa siinä määrin, että todellisuus halutaan kieltää. Tällöin nuori saattaa 

leikata seksuaaliset ja aggressiiviset impulssit itse pois kokemuksestaan. Tilapäisenä 

ratkaisuna seksuaalisen vietin tukahduttaminen ja askeettisuus ei ole harvinainen, mutta 

pysyvänä ratkaisuna seksuaalisuuden kieltäminen ei voi olla tyydyttävä. Nuori voi 

kokea seksuaalisuuden myös hirviömäisenä ja hallitsemattomana impulssina, jonka hän 

sijoittaa omaan ruumiiseensa. (Cambell 2001, 18.) 

 

Varhaisessa nuoruusiässä keskeinen kehitystehtävä on varhaisista objektisuhteista 

irrottautuminen (Blos 1999, 108). Tässä vaiheessa ikätoverien merkitys korostuu nuoren 

pyrkiessä eroon vanhemmista ensisijaisen tunnetyydytyksen kohteena. Seksuaalisen 

identiteetin muotoutuminen ja seurustelu tulevat keskeisiksi varsinaisen nuoruuden 

vaiheessa. Blos (1999, 108) näkee varsinaisen nuoruuden käännekohtana ja lopullisena 

erona menneisyydestä. Tällöin nuoren tunne-elämä on aikaisempaa voimakkaampaa ja 

syvempää sisältäen sekä toiveita että pelkoja tulevaisuudesta. Tässä siirtymävaiheessa 

mielikuvitusmaailma ja luovuus ovat tärkeitä nuorelle, joka kokee helposti yksinäisyyttä 

ja tyhjyyttä. Irtautuminen vanhemmista vaatii surutyötä. Riittävän hyvässä ympäristössä 

kasvaneet nuoret pystyvät kokemaan surua ja tekemään surutyötä. Jos taas ympäristö ei 

ole ollut riittävän hyvä, nuoren mielen rakenteissa on puutteita ja sisäiset mielikuvat 

ovat ristiriitaisia ja epätyydyttäviä, eriytymiseen liittyvä surutyö vaikeutuu. 

 

Myöhäisnuoruus on ennen kaikkea vakiintumisen ja uuden tasapainon löytämisen aikaa. 

Keskeinen kehitystehtävä on egon yhtenäisyyden saavuttaminen. Nuoruuskehityksen 

myötä nuoren tunteet tasoittuvat, itsetunto vakiintuu ja nuori suuntautuu työhön ja 

yhteiskuntaan. Myöhäisnuoruuteen kuuluu myös seksuaalisen identiteetin löytyminen. 

Myöhäisnuoruus on lopullinen nuoruusiän kriisin kohta, ja siksi tässä vaiheessa usein 

ilmaantuu häiriöitä. (Blos 1999, 109.) 

 

Jälkinuoruus on siirtymävaihe nuoruudesta aikuisuuteen (Blos 1999, 109). Tähän 

vaiheeseen kuuluu persoonallisuuden osien integraatio, jolloin nuori aikuinen sovittaa 

yhteen sosiaalisia roolejaan työntekijänä, puolisona ja vanhempana. 
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Regressiolla on merkittävä rooli nuoruusiän kehittyessä. Regressiivisten prosessien 

vuoksi nuoruusikä tarjoaa erityisen mahdollisuuden lapsuuden traumojen korjaamiseen. 

Regression merkitys on siinä, että mennyt punoutuu uuteen ja jatkuvuuden tunne säilyy. 

Nuoruudessa regression on oltava erityisen suurta, jotta lapsuus voitaisiin liittää mukaan 

kehittyvään aikuisuuteen. Kehityksen eteneminen vaatii myös paluuta menneeseen. 

Regression on kuitenkin pysyttävä kehityksen palveluksessa. Sen tarkoitus on noutaa 

menneisyydestä, ei viedä sinne pakoon. Menneen kohtaaminen vaatii egon vahvuutta, ja 

jos lapsuudessa on paljon traumoja, regressio pelottaa. Toisaalta regression onnistuessa 

myös ego rakentuu ja voimistuu. Oleellista on riittävän hyvä ympäristö ja olosuhteet, 

jotka tukevat nuoren kasvua ja kehitystä. Nuorella on oltava tilaa ja lupa etsiä omaa 

tietään ja omia arvojaan. (Blos 1999, 111.) 

 

Nuoruusiän tärkeimmät kehitystehtävät ovat siis oman täysikasvuisen ja seksuaalisen 

kehon hyväksyminen, irrottautuminen vanhemmista ja lapsuuden emotionaalisesta 

riippuvuudesta, tasavertaisten ystävyyssuhteiden luominen, oman arvomaailman 

kehittäminen, aikuisen minäkuvan ja identiteetin syntyminen sekä integroitunut ja eheä 

persoonallisuus ja kysy tasavertaiseen parisuhteeseen. Nämä ovat paljon psyykkistä 

energiaa vaativia tehtäviä. Eri yhteiskunnissa ja eri aikakausina nuoret kohtaavat lisäksi 

omat erityiset haasteensa. Kulttuurit, joissa ei ole erityisiä traditioita, jättävät paljon 

tilaa yksilölliselle kasvulle. Toisaalta tällöin nuoren on itse tehtävä paljon löytääkseen 

oman tapansa elää ja sopeutua yhteiskuntaan. (Blos 1999, 113.) Cambell (2001, 23) 

toteaa, että nykypäivänä nuorille on tarjolla aikaisempaa vähemmän emotionaalista 

tukea, kun vanhemmat ovat töissä eikä sukukaan ole lähellä. Samaan aikaan 

nuoruusaika on pidentynyt. Nuorilla onkin monimutkainen tehtävä yhdistää läheisyyden 

ja liittymisen tarpeet rajallisiin resursseihin ja yhteiskunnassa yhä lisääntyvän 

menestyksen vaatimukseen. 

 

 

2.3 Nuoren elämä tämän päivän yhteiskunnassa 

 

Nyky-yhteiskuntamme on täynnä muutoksia. Sosiologit kutsuvat sitä jälki- tai 

myöhäismoderniksi yhteiskunnaksi. Tämä muuttuva yhteiskunta tarjoaa nuorille 

mahdollisuuksia, mutta myös uhkakuvia. Identiteetin löytäminen valintoja täynnä 
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olevassa yhteiskunnassa kestää pidempään kuin aikaisemmin. Tämä on johtanut siihen. 

että nuoretovat yhä tietoisempia paitsi suhteestaan ympäröivään maailmaan, myös 

itsestään. (Aaltonen ym. 2003, 40, 86.) 

 

Nuorisolle on tarjolla lukematon määrä malleja, ideoita ja mahdollisuuksia elää antoisa 

elämä. Tällä asialla on kuitenkin kaksi puolta. Toiselle nämä vapaudet tarjoavat 

vapauden tunteen lisäksi nautinnon mahdollisuuden, kun taas toisille valinnat ovat 

pakkoja – huonoista valinnoista pitää valita se vähiten huono vaihtoehto. Nuoret 

saattavat lamaantua valintojen paljouden edessä. Varsinkin koulutuspaikan ja ammatin 

valitseminen on niin suuri valinta, että se voi tuottaa suurta ahdistusta – erityisesti 

silloin, kun kaverit ovat jo varmoja tulevaisuudensuunnitelmistaan, mutta itsellä ei ole 

niistä minkäänlaista mielikuvaa. Myöhäismodernin yhteiskuntamme eräs keskeinen 

ilmiö on elinikäinen oppiminen. Jatkuva kouluttautuminen, työuran muodostuminen 

pätkätöistä ja oman osaamisen markkinointi tuovat nuorten kanssa työskenteleville 

uudenlaisia haasteita. (Aaltonen ym. 2003, 40−41.) 

 

Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen aloitettiin työvoimatoimistoissa vuoden 2005 

alusta. Kaikille alle 25-vuotiaille nuorille on tarkoitus tarjota viimeistään kolmen 

kuukauden yhdenjaksoisen työttömyyden jälkeen aktiivivaihtoehto koulutus-, 

työharjoittelu- tai työpajapaikkaan. Palveluprosessi on käynnistettävä mahdollisimman 

nopeasti ja yksilöity työnhakusuunnitelma tulee laatia kaikille alle 25-vuotiaille. 

Tavoitteena on pysyvämpi työllistyminen, ei vain työttömyyden katkaisu. 

(Työministeriö 2004.) 

 

Alle 25-vuotiaan koulutetun nuoren ensisijainen tavoite on sijoittua työhön. Viimeistään 

siinä vaiheessa, kun työttömyys on alkanut, on tärkeää, että nuori hakeutuu 

työmarkkinoille ja hakee työtä itse aktiivisesti. Työvoimatoimiston tehtävä on tukea ja 

kannustaa aktiiviseen, omatoimiseen työnhakuun. Nuoren palveluprosessia tehostetaan 

niin, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle työttömänä työnhakijana olevalle nuorelle pyritään 

tarjoamaan viimeistään työttömyyden jatkuessa yhtäjaksoisesti kolme kuukautta hänen 

tilannettaan edistävä vaihtoehto. Tällaisia vaihtoehtoja ovat muun muassa 

työnhakukoulutus, valmentava ammatillinen työvoimakoulutus, työkokeilu, 

työharjoittelu, työelämävalmennus, tukityö ja starttiraha. (Työministeriö 2008.) 
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Mikäli nuori ei työ- tai toimintakykynsä asettamien rajoitustensa vuoksi voi osallistua 

julkisiin työvoimapalveluihin, työvoimatoimisto pyrkii huolehtimaan yhdessä muiden 

toimijoiden, erityisesti kunnan sosiaali- ja terveystoimen kanssa siitä, että nuori saa 

palveluja, jotka parantavat hänen mahdollisuuksiaan myöhemmin osallistua 

työvoimapalveluihin. Jos nuori kuuluu aktivointiehdon piiriin, hänet ohjataan 

työvoiman palvelukeskukseen, mikäli sellainen työvoimatoimiston palvelu löytyy 

paikkakunnalta. Palvelukeskuksen kautta nuori voidaan tarvittaessa ohjata 

kuntouttavaan työtoimintaan, jota kunnat järjestävät. (Työministeriö 2008.) 

 

 

2.4 Nuoren elämä nivelvaiheessa 

 

Yleensä nivelvaiheella tarkoitetaan siirtymävaihetta, jossa nuori on päättänyt 

peruskoulun ja on siirtymässä jatko-opintoihin ja, jossa olevia nuoria pyritään tukemaan 

ja ohjaamaan eri keinoin. Opetushallituksen verkkosivuilla kerrotaan, että 

nivelvaiheeseen määritellään kuuluvan kaikki 16-24-vuotiaat nuoret, joilla ei ole toisen 

asteen koulutusta. Peruskouluarvosanojen korottaminen, sosiaalisten taitojen opettelu ja 

ammatin etsiminen ovat asioita, joita nivelvaihe sisältää. Nivelvaihetyötä tehdään 

oppilaitosten lisäksi myös työpajoilla, työvoimahallinnossa, sosiaali- ja nuorisotoimessa 

sekä erilaisissa hankkeissa. (Opetusministeriö 2005, 10.) 

 

Nivelvaiheessa olevat nuoret tarvitsevat tukea ja ohjausta koulutus- ja työvalinnoissaan. 

Tarjolla on monenlaisia palveluita, jotta nuoret eivät jäisi yksin ja syrjäytyisi. 

Oletettavasti nuorten pitäisi kuitenkin osaltaan olla aktiivisia ja hakeutua palveluihin, 

mutta aina näin ei ole. Nuoret tulevat nivelvaiheen palveluihin kolmen erilaisen reitin 

kautta. Ensimmäisenä ovat peruskoulun päättäneet nuoret, joita jo peruskoulussa opinto-

ohjaaja opastaa yhteyshaussa. Yhteishaun jälkeen tehdään esimerkiksi kunnallinen 

selvitys, miten peruskoulun päättäneet ovat sijoittuneet koulutukseen. Näin saadaan 

selville, kuinka paljon nuoria jää koulutuksen ulkopuolelle. Toista reittiä nivelvaiheen 

palvelujen piiriin tulevat nuoret, joita ovat keskeyttäneet toisen asteen koulutuksen. He 

voivat käyttää pitkälti samoja palveluita kuin nuoret, jotka tulevat suoraan 

peruskoulusta. Kolmantena nivelvaiheen palveluihin tulevat nuoret, jotka ovat työttömiä 

tai muuten työvoimahallinnon asiakkaita. Koska nämä nuoret ovat yli 17-vuotiaita, on 



13 

 

heillä oikeus ja mahdollisuus tulla mukaan erilaisiin työvoimapoliittisiin 

toimenpiteisiin. Näiden nuorten asioissa esimerkiksi sosiaalitoimen kanssa tehtävä 

yhteistyö ja henkilökohtaiset opiskelumallit, kuten aikuiskoulutus ja työvoimakoulutus, 

ovat melko yleisiä. (Opetushallitus 2007.) 

 

 

2.5 Nuoren sosiaalinen toimintakyky 

 

Sosiaaliseen toimintakykyyn katsotaan sisältyvän kaksi ulottuvuutta: ihminen 

vuorovaikutussuhteissaan ja ihminen aktiivisena toimijana, osallistujana yhteisössä ja 

yhteiskunnassa. Sosiaalinen toimintakyky on kykyä toimia sekä välittömissä, läheisissä 

yksilöiden välisissä suhteissa että eri yhteisöissä. Nämä edellyttävät sosiaalisia taitoja, 

kykyä olla vuorovaikutuksessa ja kykyä toimia. Yksinään yksilö voi saada aikaan ja 

toteuttaa todella vähän. Yhteistoiminta ja sen luomat sosiaaliset suhteet ovat 

vuorovaikutuksen tulosta tietyssä mahdollisuuskentässä. Sosiaalinen toimintakyky 

vaikuttaa yksilön yhteisölliseen ja yhteiskunnalliseen toimijuuteen. Yhteiskunta 

määrittelee sosiaalisen toimintakyvyn toimintaympäristöjä. Sosiaalisen toimintakyvyn 

ongelmat näkyvät vaikeuksina selviytyä arkielämän edellyttämistä tehtävistä tai 

varsinaisina sosiaalisina ongelmina, jotka ilmenevät esimerkiksi päihteiden 

liikakäyttönä tai rikollisuutena. Sosiaalista toimintakykyä on tarkasteltu muun muassa 

yhteiskuntaan sopeutumisen, rooleista suoriutumisen ja sosiaalisten taitojen 

näkökulmasta. Sosiaaliseen toimintakykyyn sisältyviksi on esitetty muun muassa 

seuraavia asioita: suhteet omaisiin ja ystäviin, suhteiden sujuvuus ja osallistuminen 

vastuu läheisistä, elämän mielekkyys, harrastukset yksin tai toisten kanssa, yksinäisyys, 

yhteisyys, omaisten ja läheisten mahdollisuudet osallistua auttamiseen sekä tunne 

turvallisuudesta. (Tiikkainen & Heikkinen 2011.) 

 

Sosiaalinen toimintakyky sisältää yksilön ja ympäristön välisen dynaamisen 

vuorovaikutuskentän tarjoamat mahdollisuudet sekä toimijuuden, joka ilmenee 

toimintana välittömissä, läheisissä yksilöiden välisissä suhteissa sekä eri yhteisöissä ja 

yhteiskunnassa. Yhteistoiminta ja sen luomat sosiaaliset suhteet ovat vuorovaikutuksen 

tulosta tietyssä mahdollisuuskentässä. Potentiaalinen sosiaalinen toimintakyky vaikuttaa 

yksilön yhteisölliseen ja yhteiskunnalliseen toimijuuteen. Yhteiskunta määrittelee 
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sosiaalisen toimintakyvyn toimintaympäristöjä. Kuviossa 1 on esitelty sosiaalisen 

toimintakyvyn keskeiset osa- alueet ja niiden keskinäinen vuorovaikutus. Yksilön 

potentiaalinen sosiaalinen toimintakyky muodostuu keskiössä olevan yksilön sekä 

erilaisten yksilötekijöiden (esimerkiksi sosiaaliset taidot, temperamentti, motiivit, 

tavoitteet, arvostukset) ja sosiaalisen verkoston, ympäristön (fyysinen ja 

asenneympäristö), yhteisön ja yhteiskunnan välisessä dynaamisessa vuorovaikutuksessa 

niiden tarjoamien mahdollisuuksien ja rajoitteiden puitteissa. Aktuaalinen sosiaalinen 

toimintakyky ilmenee muun muassa vuorovaikutuksena sosiaalisen verkoston kanssa, 

rooleista suoriutumisena, sosiaalisena aktiivisuutena ja osallistumisena sekä 

yhteisyyden ja osallisuuden kokemuksina. Yksilö saa jatkuvaa palautetta toiminnastaan. 

Esimerkiksi osallistuminen ja vuorovaikutus toisten kanssa voi vaikuttaa sosiaalisten 

taitojen kehittymiseen ja päinvastoin. 

 

 

KUVIO 1. Sosiaalinen toimintakyky (Tiikkainen & Heikkinen 2011.) 
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3 TYÖ NUOREN ELÄMÄSSÄ 

 

 

Siltalan (2004) mukaan työnteon merkitys yhteiskunnan jäsenille on muuttunut 

yhteiskunnan muutoksen mukana riippuen kulloisenkin ajanjakson arvostuksista ja 

normeista. Työnteko on saattanut merkitä toisille vapauden ja ihmisarvon menettämistä, 

kun taas toisena ajanjaksona se on saattanut toimia miltei elämän itsetarkoituksena ja 

identiteetin luojana. 

 

Antiikissa ei tunnettu nykyisenkaltaista työn käsitettä, joka olisi kattanut raatamisen 

perheensä ruokkimiseksi sekä samalla itsensä toteuttamisen välineeksi. Politikointi ja 

mietiskely olivat tuolloin tärkeitä ja arvostettuja tehtäviä miehille, kun taas työ tarkoitti 

ponnistelua ja koettelemusta, eikä ollut sen vuoksi arvostettua. Työn teko oli orjien ja 

alempiarvoisten tehtävä, eikä sitä tehty palkan vuoksi vaan pelkästään pakosta. (Siltala 

2004, 23−24.) 

 

Tarkasteltaessa sosiaalisen järjestyksen muotoja yhteiskunnissa eri ajanjaksoina, 

voidaan nähdä, että ne perustuvat keskeisesti niihin tuotantotapoihin, työnjakoihin ja 

työn sosiaalisten suhteiden muotoihin, joiden välityksellä väestö, sosiaaliset instituutiot 

ja rakenteet uusinnetaan. Työn merkitys yhteiskunnille on ilmeinen, mutta samoin myös 

yhteiskunnan merkitys työlle. Yhteiskunnan muutos ja modernisoituminen heijastuu 

työn arvostuksiin ja merkityksiin. Nyky-yhteiskunnassa työvoiman kulutus tapahtuu 

pääsääntöisesti palkan muodossa, ja näin ollen yhteiskunnasta puhuttaessa, tulisi 

käsitteeseen liittää modernin palkka- ja ansiotyön ulottuvuus eli pikemminkin puhua 

palkkatyön yhteiskunnasta. (Aho 2004, 28−29.) 

 

 

3.1 Työn käsite 

 

Työn sosiologiaa ja työelämän ilmiöitä jo kahden vuosikymmenen ajan tutkineen Simo 

Ahon mukaan työn käsitteen kattava määrittely on hyvin hankalaa. Hänen mukaansa 

oleellisempaa on pyrkiä tiedostamaan, millaisia merkityksiä työn käsitteellä nykyisin 
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on. Aho pitää järkevänä ainakin seuraavien työn käsitteiden merkitysten erottamista 

toisistaan: 

• välttämätön vaivannäkö 

• käyttöarvojen tuottaminen 

• työ sosiaalisena suhteena 

 

Työn merkityksellä välttämättömänä vaivannäkönä tarkoitetaan sitä, että työn tekoa ei 

koeta itselle, muille tai yhteiskunnalle merkityksellisenä toimintana, vaan pikemminkin 

pakkona, johon olosuhteet ovat pakottaneet. Jos toinen työntekijä ei joudukaan 

raatamaan työssään tai näkemään suurta vaivaa työpanoksensa antamiseksi, vaan pääsee 

toteuttamaan itseään vaivattomasti itselleen sopivassa ammatissa, niin se ei johdu työn 

olemuksesta, vaan on yhteiskunnallisen työnjaon tuottama erioikeus, joka on kaikissa 

yhteiskunnissa suotu vain valituille. (Aho 2004, 21- 22.) 

 

Ahon (2004) mukaan työllä käyttöarvojen tuottamisena tarkoitetaan sitä, että työ 

koetaan ennen kaikkea aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden tuottamiseksi 

yhteiskunnan kasvun edistämiseksi. Ahon mieltämä työn käsitteen merkitys 

käyttöarvojen tuottamisena on linjassa Karl Marxin tunnetun työn määritelmän kanssa. 

Marxin mukaan työ on ihmisen ja luonnon välinen prosessi, jossa ”ihminen 

toiminnallaan välittää, ohjaa ja valvoo ainesten vaihtoa itsensä ja luonnon välillä – 

omaksuakseen luonnonaineen hänen omalle elämälleen kelpaavassa muodossa”. (Aho 

2004, 21−22.) 

 

Ahon (2004) mukaan työ ei kuitenkaan ole koskaan ollut pelkästään toimintaa 

käyttöarvojen tuottamiseksi, sillä työllä on ollut merkityksensä vaivannäkönä, isännän 

palvelemisena ja ansaitsemisena. Toisaalta kaikki tietoinen toiminta pyrkii 

käyttöarvojen tuottamiseen – joko itse työn tekijälle tai muille yhteiskunnan jäsenille – 

kuitenkaan kaikkea tietoista toimintaa ei voida määrittää työnteoksi. (Aho 2004, 

21−22.) 
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Kolmantena työn merkityksenä Aho (2004) esittää työn sosiaalisena suhteena. Työn 

sosiaalinen merkitys on näistä kolmesta työn käsitteen merkityksistä tärkein. Tällöin 

sosiaalisten suhteiden ja vaikutusten tarkastelu on ihmisille tärkeämpää kuin esimerkiksi 

käyttöarvojen tuottamisen tarkastelu. (Aho 2004, 21−24.) 

 

Ahon (2004, 17−28) mielestä työn käsitettä voidaan käyttää puhtaasti vain, jos työllä 

tarkoitetaan välttämätöntä vaivannäköä. Välttämättömällä vaivannäöllä tarkoitetaan 

työtä, joka ei ole toimintaa sen sisällön, luonteen, sen kohteena olevan aineksen tai edes 

toiminnan tuloksen käyttöarvoluonteeseen palautuvasta syystä, vaan siksi, että 

olosuhteet vaativat sen tekemistä. Muutoin työn käsite vaatii Ahon mukaan vierelleen 

työn laatua selvittävän tai toimintaan suoraan viittaavan käsitteen. (Aho 2004, 17−28.) 

 

Nykyään puhuttaessa työstä, tarkoitetaan useimmiten ansiotyötä, eli tekemistä, josta 

saadaan korvaus. Tämä ansiomerkitys on historiallisesti tarkastellen syntynyt, kun 

ammattien harjoitus ja elatuksen hankinta eriytyi kotitalouksien ulkopuolelle eli 

yhteiskunnallistui. Länsimaissa tätä vaihetta selitetään usein kapitalismin ylösnousulla. 

Max Weber on todennut kapitalismiin pohjautuvaa taloudellista toimintaa esiintyneen jo 

antiikin aikana. Varsinaisesti hän kuitenkin näki taloudellisen toiminnan ajanjakson 

ajoittuvan siihen, kun kapitalismi järjestelmänä vakiinnutti asemansa uuden ajan 

Euroopassa 15. vuosisadan lopulla ja 16. vuosisadan alussa. Tärkeänä voimana 

modernin yhteiskunnan sekä tämän päivän työelämän kehityksessä pidetään myös 

teollisen vallankumouksen alkamista 18. vuosisadalla sekä teollistumisen leviämistä 19. 

vuosisadalla. Työn sosiologinen tutkimus on kohdistunut pääasiassa juuri teolliseen 

työhön ja sen kehitykseen liittyviin sosiaalisiin ongelmiin. (Aho 2004, 17−28.) 

 

Tässä tutkimuksessa työn käsitettä tarkastellaan välttämättömän vaivannäön ja 

sosiaalisten suhteiden kautta. Haastatteluissa ei olla käyty läpi työn käsitystä siltä 

kannalta, että työtä tehtäisiin yhteiskunnan kasvun edistämiseksi.  
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3.2 Työn merkitys 

 

Max Weber on kirjoittanut työn teon merkityksestä teoksessaan Die Protestantische 

Ethik und Der Geist des Kapitalismus, joka julkaistiin vuosina 1904−1905. Teoksessaan 

hän käsitti työn ihmisen elämän tarkoituksena – tehtävänä, jossa hän parhaimmalla 

tavalla toteuttaa jumalan tahtoa. Hänen mukaansa ”ihminen on yhteydessä 

ansaitsemiseen elämänsä tarkoituksena, ei enää keinona materiaalisten 

elämäntarpeidensa tyydyttämiseksi”. Weberin jalo käsitys työnteosta heijastaa 

1900−luvun arvomaailmaa, johon vaikutti teollisen vallankumouksen mukanaan tuoma 

työnteon ja työn etiikan ylistys. Weberin luonnehdinta katsoo myös taaksepäin, työn 

merkitykseen ennen työyhteiskunnan muodostumista. Tuona aikana työtä tehtiin, ei 

ansaitsemisen, vaan ”elämäntarpeidensa tyydyttämisen” vuoksi. (Aho 2004, 27−28.) 

 

Vuosisata sitten, 1900- luvun kynnyksellä, se vaihe ihmiselämästä, jolloin ihminen ei 

ollut työssä, oli joko valmistautumista työhön (aika ennen työikää, vapaa-aika työstä) tai 

koettiin palkkiona hyvin tehdystä työstä (eläkeikä). Nykyään näillä kaikilla kolmella 

vaiheella on omat merkityksensä, jotka eivät liity työhön millään tavalla. Vapaa-ajasta 

saadaan vähintään yhtä paljon tyydytystä kuin itse työnteosta, ja eläkeiästä on tullut 

”kolmas elämä”, joka alkaa työvuosien jälkeen. (Siltala 2004, 33.) 

 

Modernissa yhteiskunnassa työn merkitys on ihmiselle kuitenkin suuri, joskin harva 

pitää enää työntekoa tai ansaitsemista elämän tarkoituksena. Myöskään enää kaikki 

elämä ei pyöri työn ympärillä kuten vuosisata sitten, sillä vapaa-ajan merkitys on 

kasvanut huomattavasti. Kuitenkin ansaitakseen rahaa ihmisen on edelleen käytävä 

töissä. Edelleen työtehtävä ja ammatti määrittelevät ihmisen tulojen suuruuden sekä 

siihen liittyen osittain myös sosiaalisen aseman. Työelämällä on lisäksi suuri vaikutus 

siihen, miten ihminen järjestää elämänsä sekä miten hän kokee itsensä osana 

yhteiskuntaa. (Siltala 2004, 34−35.) 

 

Asp ja Peltonen (1991, 12−13) ovat koonneet luettelon työn nyky-yhteiskunnallisista 

merkityksistä Heinemannin (1978) ja Work in Amerika (1978) – teokseen viitaten. 

Aspin ja Peltosen (1991) esittelemässä luettelossa työlle on löydetty seuraavat 

merkitykset: 
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1. Työ merkitsee ajan käyttämistä ja sen rytmittämistä työ- ja vapaa-aikaan. Monet 

yhteiskunnalliset toiminnot on sidottu työajan rytmiin. 

2. Työ merkitsee toimeentulolähdettä. Säännölliset tulot mahdollistavat 

pitkäjännitteisen tulevaisuuden suunnittelun reaaliselta pohjalta. 

3. Työ välittää sosiaalisia kontakteja. Koska ihmisen sosiaalinen identiteetti 

kehittyy päivittäisessä vuorovaikutustilanteessa, työllä on suuri merkitys 

persoonallisuuden kehittymisessä ja sosialisaatioprosessissa, jonka kautta 

ihminen oppii määrätyt koko yhteiskuntaa ja omaa jäsenryhmäänsä koskevat 

arvot, normit ja symbolit. 

4. Sosiaalinen asema ja yhteiskunnallinen arvostus määräytyvät ammattiaseman ja 

työsuoritusten mukaan. 

5. Työpaikka on sosiaalinen, kulttuurinen ja tekninen realiteetti. Se on tärkeä 

oppimisympäristö sekä ammatillisten roolien että tieteellis-teknisten 

kulttuuriemme välittäjä. 

6. Itsearvostus ja identiteetti kehittyvät työssä, sillä työn kautta välittyvät 

autonomian ja riippuvuuden, rajoitusten ja mahdollisuuksien kokemukset. 

 

Aspin ja Peltosen (1991) kokoama lista korostaa työn sosiaalista merkitystä. Sosiaaliset 

kontaktit, sosiaalinen asema, merkitys oppimisympäristönä, oman identiteetin 

muodostuminen sekä myös elämän rytmittäminen muun yhteiskunnan rytmiin työn 

avulla ovat merkityksiä, jotka kaikki viittaavat työn sosiaaliseen funktioon. 

Toimeentulon merkitys viittaa puolestaan työn funktioon välttämättömänä 

vaivannäkönä oman taloudellisen tilanteen turvaamiseksi. 

 

Nuorten työasenteet tulivat erityistarkastelun kohteeksi 1980- ja 1990−luvun vaihteessa, 

jolloin nopea talouskasvu loi laajenevat kulutustavaramarkkinat, kokonaan uusia 

ammattialoja sekä yhä enemmän vapaa-aikaan liittyviä palveluja. Hyvän työllisyyden 

vallitessa nuorten vaatimukset työn sisältöä kohtaan kasvoivat, mikä sai vanhemmat 

sukupolvet epäilemään perinteisen protestanttisen työetiikan rapautumista. Lisäksi 

vaivattoman työnsaannin ja sen myötä helpon rahan pelättiin laskevan nuorten 

opiskeluhajuja ja löysentävän kulutustottumuksia sekä lisäävän heikkoa sitoutumista 

työhön. (Wilska 2006.) 
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Laman myötä 1990-luvun alussa nuorten asema työmarkkinoilla muuttui radikaalisti ja 

nuorten työttömyysaste oli suurimmillaan yli 40 %. Nuorten työasenteet puhuttivat silti 

yhä. Nyt nuorten massatyöttömyyden epäiltiin vähentävän nuorten työmotivaatiota 

koulutukseen sekä aktiiviseen hakeutumiseen työmarkkinoille. Valtakunnallisten 

Nuorisobarometrien tekemisen aloittaminen vuonna 1994 johtuikin suurelta osin 

lisääntyneestä tarpeesta selvittää nuorten asenteita työtä ja koulutusta kohtaan. (Wilska 

2006.) 

 

Vaikka laman jälkeen talouselämässä on koettu jo uusi nousu, lievä lasku ja jälleen 

nousu 2000-luvun alussa, nuorten asenteet työtä ja koulutusta kohtaan ovat 

Nuorisobarometrien mukaan pysyneet hämmästyttävän muuttumattomina vuodesta 

toiseen. Viime vuosina on puhuttu paljon nuorten elämyshalukkuudesta, 

vaihtelunhalusta ja pitkäjänteisen sitoutumisen puutteesta. Silti barometrien mukaan 

valtaosa nuorista arvostaa pysyvää työtä ja haluaa sitoutua yhteen työpaikkaan. Nuoret 

eivät myöskään pidä työttömyyttä tyydyttävänä vaihtoehtona, vaikka toimeentulo olisi 

turvattu. (Wilska 2006.) 

 

Käsityksen työelämän kuormittavuudesta ovat myös pysyneet viime vuosina 

suunnilleen samalla, korkealla, tasolla. Työn merkitys nuorille keskeisenä 

elämänsisältönä on lisääntynyt, samoin taloudellisen menestymisen arvostus. Nuoret 

uskovat myös yhä useammin, että työssä menestyminen on van itsestä ja omasta 

asenteesta kiinni. Koulutusta arvostetaan edelleen ja suurin osa nuorista uskoo hyvän 

koulutuksen takaavan pysyvän työn. (Wilska 2006.) 

 

 

3.3 Työpajatoiminta Suomessa 

 

Aiemmat perheen ja koulutuksen roolit kasvatusinstituutioina ovat muuttuneet ja tämän 

myötä nuoren elämässä on nykyään useita kasvattajia. Muuttuneen tilanteen vuoksi 

myös nuoren integroituminen yhteiskuntaan, työelämään ja instituutioihin on kokenut 

muutoksia. (Nuorten työpajatyöryhmä 2004, 9.) Koulutuksessa etenemisen perusväylät 

peruskoulusta lukioon tai ammatilliseen koulutukseen siirtymällä eivät kuitenkaan ole 

ainoita mahdollisia väyliä työelämään vaan sen lisäksi on kehitetty yhä useampia 
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vaihtoehtoisia reittejä koulutuksen kentälle. Eräänä vaihtoehtoisena reittinä voidaan 

pitää työpajatoimintaa. Pietikäisen (2005, 225) mukaan tärkeimpänä 

työvoimapoliittisena toimenpiteenä voidaan pitää ammattitaidottomien nuorten 

koulutuksen ohjaamista. Työpajatoiminnalla saavutetaan joustava tilaisuus korvata 

kodin, koulun ja työmarkkinoiden muutoksien aiheuttamia sosiaalistamisen ja 

integroinnin puutteita (Nuorten työpajatyöryhmä 2004, 9). 

 

Puhuttaessa yleisesti nuorten syrjäytymisestä Suomessa voidaan nuorten putoaminen 

koulutuksen ja työelämän piiristä nähdä eräänä syrjäytymistä aiheuttavista ongelmista. 

Nykyään ihmisten välisen yhteenkuuluvuuden tärkeimpiä instituutioita ja samaan 

aikaan tärkeimpiä yhteyksiä yksilön ja yhteiskunnan välillä ovat työ, perhe, opiskelu ja 

yhä suuremmissa määrin erilaiset kulutuksen muodot.  Sen vuoksi voidaankin mieltää 

pahimmassa syrjäytymisvaarassa oleviksi työttömät, vailla koulutusta olevat, yksinäiset 

ja varattomat yksilöt. (Järvinen & Janhukainen 2001, 129.) Pietikäinen (2005, 226) 

esittää syrjäytymisen ehkäisyn ja elämänhallinnan edistämisen olevan nuoria koskevan 

työvoimapolitiikan tavoitteena sekä julkisessa keskustelussa että tutkimuksissa ja 

työvoimapoliittisissa toimenpiteissä. 

 

 

3.3.1 Sosiaalinen työllistäminen ja työpajatoiminta 

 

Sosiaalinen työllistäminen toimii yleiskäsitteenä verkostoyhteistyön ja työn kautta 

tapahtuvan työllistymisen prosesseille (Pekkala 2004, 11). Käsitteenä sosiaalinen 

työllistäminen on melko uusi, väljästi määritelty ja jossain määrin kiistanalainen 

(Marniemi & Pekkala 2005b, 108). Käsitettä koskevan kritiikin mukaan Marniemi ja 

Pekkala (2005b, 109) esittävät kritisoijien pelkäävän leimaantumista, koska sosiaalinen 

työllistäminen viittaa epäkorrektisti sosiaaliapuun, vähäosaisuuteen ja tahraa ”oikean 

työllistämisen” muiden silmissä. Marniemi ja Pekkala kehottavatkin katsomaan käsitettä 

laajemmin yhteiskunnallisena niin, että näkee siinä yksilön osana yhteiskuntaa. 

 

Sosiaalinen työllistämisen toiminta määrittyy sen tavoitteiden pohjalta toimintamuodon 

mukaan. Yksilöiden arjen hallinnan kehittäminen ja tukeminen koulutukseen sekä 

työelämään ovat sosiaalisen työllistämisen tavoitteita (Pekkala 2004, 11) Marniemen ja 
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Pekkalan (2005b, 111) mukaan laajemmin katsottuna sosiaalisen työllistämisen toimi-

ala voidaan nähdä yrityksenä paikata käännekohdassa olevan hyvinvointivaltion 

resurssipulaa. Työpajatoiminta on yksi sosiaalisen työllistämisen erilaisista muodoista. 

Muita sosiaalisen työllistämisen muotoja ovat vajaakuntoisten työkeskustoiminta, 

pitkäaikaistyöttömille suunnatut työnhakuohjelmat, työkyvyn arvioinnit ja 

kuntoutusprojektit sekä erityisryhmien työllistämiskokeilut ja −hankkeet. (Pekkala 

2004, 12.) 

 

Työpajan määrittely on usein hyvin kirjavaa, juuri työpajatoiminnan yhteiskunnan 

rakenteisiin sijoittamien moninaisuuden vuoksi. Pajan asema ja rooli voivat vaihdella 

hyvinkin paljon riippuen mistäpäin työpajatoimintaa tarkastellaan. (Aaltojärvi & 

Paakkunainen 1995, 11; Komonen 2007, 432.) Työvoimahallinto määrittelee työpajan 

sosiaaliseksi yhteisöksi, jossa työskentelyllä ja siihen liittyvillä ohjaus- ja 

valmennuspalveluille yritetään parantaa ensisijaisesti pitkäaikaistyöttömien tai 

syrjäytymisvaarassa olevien nuorten valmiuksia hakeutua koulutukseen, työelämän tai 

yrittäjäksi (Valtioneuvoston asetus työpajatoiminnasta 3.12.2002, 23§). Marniemi ja 

Pekkala (2005a, 13) määrittelevät työpajan erityistyöllistämisen yksiköksi, jossa eri-

ikäisille asiakkaille, valmentautujille, tarjotaan mahdollisuus tukeen työ- ja 

yksilövalmennuksen keinoin. 

 

Nuorten työpajatoiminta on palvelu koulutuksen ja työelämän peruskoulun ja toisen 

asteen koulutuksen välillä. Yksittäisiä 1980-luvulla toimintansa aloittaneita työpajoja 

alettiin nimittää 1990-luvulla työpajatoiminnaksi, joka kuvasi toiminnan 

järjestäytymistä ja valtiollisen ohjauksen kehittymistä (Komonen 2007, 434). 

Pietikäinen (2005, 11−12) esittää työpajan yhtenä toimintamuodoista, joilla pyritään 

saavuttamaan nuorten yhteiskuntatakuun lupaus tarjota aktiivivaihtoehto yli kolme 

kuukautta jatkuneeseen työttömyyteen ja näin ohjaamaan nuorta eteenpäin. Suomessa 

työpajatoiminta kattaa lähes koko maan. Kunnista 75 % tarjoaa pajapalveluja. Kuitenkin 

erot maakuntien välillä ovat suuria.  

 

Työpajojen kohderyhmä on perinteisesti ollut työttömät 17−28-vuotiaat nuoret, mutta 

tänä päivänä yhä useammin pajatoimintaan osallistuu heterogeeninen joukko. 

Monipuolisen asiakasryhmän vuoksi on kehitetty erilaisia metodeja työkyvyn, 
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osaamisen ja omatoimisuuden edistämiseksi. Nykyään silti suurin osa nuorista 

työpajoilla on 17−22-vuotiaita. (Nuorten työpajatyöryhmä 2004, 16−17.) 

Työpajatoiminnan tavoitteena onkin kehittää nuorten fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia, 

ammatillisia sekä koulutuksellisia valmiuksia lisäten näin nuoren taitoja, halua 

työskennellä sekä kouluttautua (Komonen 2007, 443.) 

 

 

3.3.2 Työpajatoiminnan tavoitteet ja tehtävät 

 

Työpajoilla toiminta on perinteisesti tuotettu työn kautta ja siellä työskentelevät ihmiset 

ovat olleet joko työharjoittelijoita ja työnohjaajia. Aiemmin tiukasti erilaisten 

työtehtävien hallintaan sidottu toiminta on monipuolistunut ajan ja muuttuneiden 

tarpeiden myötä. Työpajatoiminnan tulee tukea harjoittelijaa aktiiviseen ja 

tulevaisuuteen suuntaavaan toimintaan ja lisätä hänen toimintavalmiuksia koulutukseen 

ja työelämään pyrkimisessä (Nuorten työpajatyöryhmä 2004, 12). Komonen (2007, 433) 

esittää, että nykyään työpajoilla panostetaankin sellaisten työmenetelmien 

kehittämiseen, joilla parhaiten voidaan tukea harjoittelijoiden itsetunnon, 

itsenäistymisen ja omasta elämästä vastuunoton kehittymistä. 

 

Työpajatoiminnan työalat pajoilla muotoutuvat usein alueen ja 

työpajatoiminnanjärjestäjän toiveiden ja tarpeiden mukaan. Suosituimpia töitä pajoilla 

ovat olleet auto- ja pyöräkorjaamopalvelut, metalli-, puu-, ja tekstiilityöt sekä ruokala- 

ja kahvilapalvelut, joiden lisäksi myös entisöinti- ja kunnostustyöt ovat nykyään 

suosittuja (Nuorten työpajatyöryhmä 2004, 22). Työtehtävät pajojen välillä saattavat 

vaihdella remonttitöistä lehden tekoon. Silti kaikki pajatyöt yleisesti tarjoavat 

mahdollisuuden niin sanottuun käsillä tekemiseen sekä jonkinlaiseen luovuuteen ja 

itsensä toteuttamiseen töiden kautta. Yksittäisillä pajoilla voi olla erilaisia 

toimintamuotoja ja yksiköitä tarjolla ja pienistä kunnallisista pajoista on kasvanut 

erilaisia pajaverkostoja sekä säätiöityjä organisaatioita (Komonen 2007, 433). 

 

Perinteisistä pajan tehtäväkokonaisuuksista, kuten työkokemuksen tarjoamisesta on 

muodostunut erilaisia osamuotoja. Ensimmäinen osamuoto on starttipajatoiminta, jossa 

yksilöohjauksella tuetaan nuoren arjenhallintaa ja luodaan valmiuksia työpainotteiseen 
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toimintaan. Toinen osatoimintamuoto on työpainotteinen työpajatoiminta, jossa 

jatketaan perinteistä työn harjoittelua ja samalla parannetaan työvalmiuksien keinoin 

valmiuksia työhön ja työelämään ja koulutukseen hakeutumiseen. Kolmas muoto 

toiminnassa on pajakoulutoiminta, jota järjestetään sekä pajoilla että oppilaitoksissa. 

Pajakoulun toiminnassa painottuu henkilökohtainen tuki ja osa opinnoista suoritetaan 

työpainotteisesti. (Nuorten työpajatyöryhmä 2004, 19.) 

 

Nuorten työpajatoiminta jakaantuu nykyään kahteen päätehtävään: työvalmennukseen, 

joka perinteisesti on suunnattu koulukseen ja työhön ohjaamiseen sekä uudempaan 

toimintamuotoon yksilövalmennukseen, jolla pyritään tukemaan nuoren 

kokonaisvaltaista elämänsuunnittelua, -hallintaa sekä arjenhallintaa. (Komonen 2007, 

433- 434.)  

 

 

 

4 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET 

 

 

Tuula Metsämäki (2007) on opinnäytetyössään selvittänyt Helsingin kaupungin 

opetusviraston nuorten työpajoilla työskennelleiden 17−24-vuotiaiden työttömien 

nuorien subjektiivisia kokemuksia työttömyydestä ja heidän työttömyydestä 

selviytymisen edellytyksistään. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut myös kerätä tietoa 

siitä, miten nuorten työpaja ja työpajaohjaajat tukevat nuoria työttömyydestä 

selviytymisessä pajajakson aikana nuorten kokemana. Tavoitteena on myös ollut 

kehittämisehdotusten muodostaminen ja mahdollisesti nuorten työpajojen 

pajatoiminnan kehittäminen haastatteluista saadun aineiston sekä työn tulosten ja 

johtopäätösten avulla. (Metsämäki 2007, 6−57.) 

 

Opinnäytetyö on kvantitatiivinen tutkimus, aineistonkeruumenetelmänä on käytetty 

teemahaastattelua. Tutkimusta varten on haastateltu kahdeksaa nuorta ja haastateltavat 

ovat edustaneet molempia sukupuolia. (Metsämäki 2007, 6−57.) 
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Nuoret kokivat selviytyneensä työttömyydestä sen aiheuttamista toimeentulo-

ongelmista ja vaikeuksista huolimatta, eikä työttömyys ollut juurikaan muuttanut 

nuorten sosiaalisia suhteita. Työttömyysaika mahdollisti uusien ystävyyssuhteiden 

syntymisen sekä työelämää ja koulutusta koskevien tietojen lisääntymisen etenkin 

nuorten työpajoilla. Työttömyydestä selviytymisen kannalta merkittävinä tekijöinä 

pidettiin perheen, ystävien, viranomaisten, työpajojen ja pajojen henkilökunnan lisäksi 

harrastuksia sekä muita vapaa-ajan toimintoja. (Metsämäki 2007, 6−57.) 

 

Tulevaisuudessa nuorille suunnattavien palvelujen ja työvoimapoliittisten 

toimenpiteiden kannalta tutkijan mielestä vaikuttaisi tärkeältä tarkastella työpajojen, 

peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten välisiä yhteistyökäytäntöjä. 

Tutkijan mielestä keskeiseksi näyttäisi muodostuvan kysymys siitä miten tukea nuoria 

työelämään ja koulutukseen siirtymisessä. Lisäksi käytäntöjen tulisi vastata nykyistä 

tehokkaammin nuorten tarpeisiin etenkin silloin, kun koulutukseen tai työelämään 

siirtyminen on vaarassa pitkittyä tai vaikeutua. (Metsämäki 2007, 6−57.) 

 

Kurki ja Lehtoranta (2010) ovat opinnäytetyössään selvittäneet Seinäjoen 

kurssikeskus Sedussa toimivan ammattistartin oppilaiden suhtautumista koulutukseen, 

työhön ja tulevaisuuteen.  

 

Opinnäytetyö on kvalitatiivinen tutkimus ja aineistonkeruumenetelmänä on käytetty 

haastattelututkimusta. Tutkijat ovat haastatelleet kymmentä molempia sukupuolia 

edustavaa nuorta, haastateltavat ovat olleet iältään 16−18-vuotiaita. (Kurki & 

Lehtoranta 2010, 6−66.) 

 

Tutkimustuloksista selviää, että suurin osa ammattistartin oppilaista piti koulutuksen 

merkittävyyttä melko tärkeänä, mutta vaikka he pitivät tätä tärkeänä, eivät he 

välttämättä osoittaneet sitä koulussa ollessaan. Tämä tuli ilmi kysyttäessä, kuinka nuoret 

suhtautuivat koulun aikatauluihin, lukujärjestyksiin ja yleisiin sääntöihin. Vastauksista 

selvisi, etteivät nuoret juurikaan välittäneet yhteisistä aikatauluista tai säännöistä. 

Näiden vastausten pohjalta tutkijat tulivat tulokseen, etteivät nuoret välttämättä ajattele 

tulevaisuuttaan kovin pitkälle. He elävät hyvin vahvasti tässä hetkessä ja luottavat 

siihen, että asiat hoituvat omalla painollaan, kun niiden aika on. Kysyttäessä ovatko 
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nuoret saaneet riittävästi tukea ammatinvalintaan tai koulutussuunnitelmiin lähes kaikki 

vastasivat, että tuki on ollut riittävä. (Kurki & Lehtoranta 2010, 6−66.) 

 

Kysyttäessä työn merkityksestä, puolet ammattistartin nuorista piti työtä melko suuressa 

arvossa. Nuorten asenteista huomasi, ettei työ ole tärkein asia heidän tulevaisuudessaan, vaikka 

he ajattelivat työn olevan merkityksellinen asia esimerkiksi siitä saadun toimeentulon vuoksi. 

Työstä mainittiin saatavan myös elämänkokemusta, tekemistä ja arvostusta. Ammattistartin 

nuoret mainitsivat yhteistyötaidot ja sosiaalisuuden ominaisuuksiksi, joita heidän mielestään 

hyvällä työntekijällä tulisi olla. He odottivat työelämältä monenlaisia asioita, kuten viihtyvyyttä, 

mukavaa työyhteisöä sekä mahdollisuutta toteuttaa itseään. Tutkijat kysyivät nuorilta, 

haluavatko nämä työskennellä koko työuran yhdessä ja samassa työpaikassa? Kaikki muut paitsi 

yksi vastaajista toivoi voivansa työskennellä samassa työpaikassa koko työuran ajan. Tämän 

yhden vastaajan mielestä työn tekemiselle on olemassa muitakin vaihtoehtoja. Tästä voimme 

tehdä sellaisen johtopäätöksen, että nykyään nuoret ovat yhä luottavaisempia ulkopuolelta 

tulevaan turvaan ja toimeentuloon, jota voi saada esimerkiksi perheeltä tai sosiaalihuollolta. 

(Kurki & Lehtoranta 2010, 6−66.) 

 

Kysyttäessä tulevaisuudesta puolet ammattistartin nuorista näki oman tulevaisuutensa valoisana. 

Tutkijoiden mielestä yllättävää oli, että puolet nuorista ei joko osannut sanoa tulevaisuudestaan 

tai edes halunnut ajatella sitä. Huomattavaa oli, etteivät nuoret ajattele tulevaisuuttaan kovin 

pitkälle puhumattakaan sen suunnittelusta. Suurin osa heistä odotti tulevaisuudeltaan ammatin 

saamista, mutta vain harva kertoi esimerkiksi perustavansa perheen. Pääsääntöisesti nuoret 

kuitenkin kokivat, että voivat itse vaikuttaa tulevaisuuden valintoihin ja ratkaisuihin. (Kurki & 

Lehtoranta 2010, 6−66.) 

 

Tutkimuksen pohdintaosuudessa tutkijat kertovat tulleensa johtopäätökseen, että myös nuoret 

tulisi nähdä kokonaisvaltaisina yksilöinä. Nuoruus on hyvin herkkä elämänvaihe, jossa olisi 

tärkeää osoittaa tukea ja ymmärrystä nuorelle sen sijaan, että syyllistäisi nuorta. Syyllistäminen 

voi vain pahentaa nuoren tilannetta. (Kurki & Lehtoranta 2010, 6−66.) 

 

Simo Tuppurainen, HM, tutkija, Nuorisotutkimusseura, on kirjoittanut artikkelin ” 

Nuorten asenteita työtä, työn sisältöä ja koulutusta kohtaan ” Työpoliittiseen 

Aikakausikirjan numeroon 4/2010. Artikkelissa tutkija käsittelee nuorten työasenteita 
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2000- luvulla, vuodesta 1994 toteutetun Nuorisobarometrin tulosten kautta. 

Tutkimusongelmiksi ovat nousseet: 

 1. Miten nuoret kokevat koulutuksen ja koulutusvaatimusten merkityksen? 

 2. Millaisena nuorten työmoraali näyttäytyy? 

    (Tuppurainen 2010, 14−22.) 

 

Tutkija vastaa tutkimusongelmiin tilastollisen (kvantitatiivinen) ja laadullisen 

(kvalitatiivisen) tutkimusaineiston pohjalta. Tutkimuksessa tarkastellaan nuorten 

työelämäasenteita empiirisesti, ilman suurta teoreettista viitekehystä. Tilastollisen 

aineiston lisäksi tutkija hyödyntää nuorten parissa tehtyjen haastattelututkimusten 

tuloksia. (Tuppurainen 2010, 14−22.) 

 

Tutkimukseen vastanneiden mielestä koulutus on nykyisin työn saannin ehto ja samalla 

se parantaa työn saantia. Vastaajat tiedostivat, että jos aikoo pysyä työmarkkinoilla, on 

jatkuva koulutus elinehto, mutta koulutuskaan ei takaa pysyvyyttä työmarkkinoilla. 

(Tuppurainen 2010, 14−22.) 

 

Tutkimuksessa tuli ilmi, ettei nuorten työmoraali ole juurikaan muuttunut, mutta työn 

sisältö on muuttunut; ennen vastaanotettiin työ kuin työ, koska oli pakko (palkka). 

Nykyään nuoret haluavat tehdä sellaista työtä, joka vastaa omia kiinnostuksen kohteita 

ja työtehtävien on oltava mielekkäitä. Näiden jälkeen seuraavaksi tärkeimpänä tulevat 

palkka ja työsuhteen pysyvyys. Työnteossa on siirrytty työn velvollisuudesta työn 

mielekkyyden velvollisuuteen. Nykynuoret ovat kiinnostuneita niin työstä kuin 

koulutuksestakin. (Tuppurainen 2010, 14−22.) 



28 

 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

5.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuksen kohderyhmä 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää 17−29-vuotiaiden varkautelaisten 

Nuortenpajalla harjoittelevien nuorten käsityksiä työn merkityksestä. Tutkimuksen 

tarkoituksena on myös selvittää, miten työn merkitys on muuttunut työpajajakson 

aikana ja mitkä tekijät lisäävät tai mitkä tekijät vähentävät työn merkitystä.  

 

Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on nostaa esiin se, millaiseksi varkautelaiset 

työpajoilla työskennelleet nuoret kokevat työn merkityksen. Tavoitteena on myös löytää 

mahdollisia kehittämisideoita Nuortenpajan toiminnalle haastatteluista saadun aineiston 

sekä työn tulosten ja johtopäätösten avulla. Tutkimuksen tarkoituksen pohjalta 

muodostuivat seuraavat tutkimustehtävät:  

 

Tutkimuksen päätehtävä: 

 1) Millaisena nuoret kokevat työn merkityksen?  

 

Tutkimuksen päätehtävän alaongelmat: 

 2) Miten työn merkitys on muuttunut työpajajakson aikana?  

 3) Mitkä tekijät lisäävät tai mitkä tekijät vähentävät työn merkitystä? 

 

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat 17−28-vuotiaat varkautelaiset nuoret. Osa 

tutkimukseen osallistuvista nuorista on ollut työharjoittelussa Varkauden kaupungin 

Työpajoilla vuonna 2002 ja osa nuorista on aloittanut työharjoittelun Hengitysliitto Heli 

ry:n Warkop Nuortenpajalla vuonna 2010. Tutkimukseen osallistuvat nuoret edustavat 

molempia sukupuolia. Nuoret ovat olleet ennen pajajakson aloitusta työttömänä ja 

osalla haastatelluista on ammatillinen koulutus. Pajajaksolla he ovat olleet 

työharjoittelussa, työelämävalmennuksessa tai kuntouttavassa työtoiminnassa. 
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5.2 Teemahaastattelu laadullisen tutkimuksen menetelmänä 

 

Tutkimukseni on luonteeltaan laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus, jonka 

tiedonkeruumenetelmänä on teemahaastattelu. Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana 

on todellisen elämän kuvaaminen. Todellisuus on moninainen, mutta sitä ei voida jakaa 

osiin, sillä todellisessa elämässä kaikki voi vaikuttaa kaikkeen. Kvalitatiivinen tutkimus 

pyrkiikin tutkimaan kohdettaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa tavoitteena on tutkimuskohteen ymmärtäminen. Ensisijaisesti tutkitaan 

yksilön kokemuksia, eikä päätelmiä tehdä suoraan yleistävyyttä ajatellen. Kuitenkin 

tutkimusote on induktiivinen: yksityisistä havainnoista kohti yleisiä merkityksiä. 

Tutkimalla siis tarpeeksi tarkasti yksittäisiä tapauksia voidaan löytää jotain, millä on 

merkitystä yleisellä tasolla. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 152, 171, 248.) 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ihmistä pidetään parempana tiedon keruun välineenä 

kuin muita valmiita mittausvälineitä, sillä ihminen mukautuu paremmin erilaisiin 

tilanteisiin. Tutkijan oma havainnointi ja keskustelut tutkittavien kanssa ovat 

keskeisessä asemassa. Saatua aineistoa tarkastellaan monipuolisesti ja tutkitaan, mikä 

nousee merkitykselliseksi aineiston kautta. Kvalitatiivinen tutkimus ei ole valmiiden 

teorioiden testaamista vaan uusien asioiden esiin tuomista. Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa suositaan tutkittavien näkökulmat esiin nostavia menetelmiä, kuten 

teemahaastattelu ja ryhmähaastattelu. Tutkimuksen kohdejoukko valitaan 

tarkoituksenmukaisesti satunnaisotannan sijaan. Tutkimussuunnitelmaa laadullisessa 

tutkimuksessa on mukautettava tilanteen ja olosuhteiden mukaan. Kvalitatiivisen 

tutkimuksena olevat tapaukset ovat kukin ainutlaatuisia ja se on otettava huomioon 

aineiston tulkinnassa. (Hirsjärvi ym. 2004, 155.) 

 

Tutkimukseni tarkoituksena oli ensisijaisesti nostaa esiin se, millaisena Nuortenpajan 

nuoret kokevat työn merkityksen, miten työn merkitys on muuttunut pajajakson aikana 

sekä mitkä tekijät lisäävät tai mitkä tekijät vähentävät työn merkitystä. Tähän ei ole 

olemassa oikeita vastauksia tai yhtä totuutta, vaan nimenomaan erilaisten ihmisten 

erilaisia kokemuksia. Tehtäväni on siis kartoittaa näitä kokemuksia ja parhaiten se 

onnistuu antamalla kokijoiden itse kertoa niistä. Tämä onnistuu käyttämällä 

menetelmänä teemahaastattelua, joka antaa tilaa haastateltavan puheelle. 
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Teemahaastattelu lähtee siitä oletuksesta, että tällä menetelmällä voidaan tutkia kaikkia 

yksilön kokemuksia, ajatuksia, tunteita ja uskomuksia (Hirsjärvi & Hurme 2000, 48). 

Eskolan ja Vastamäen (2001, 24, 26−27) mukaan teemahaastattelun idea on 

yksinkertainen. Haastattelun avulla halutaan saada tietää, mitä joku ajattelee jostain 

asiasta. Yksinkertaista onkin siis kysyä asiaa henkilöltä itseltään. Teemahaastattelu 

onkin siis eräänlainen keskustelu, joka kuitenkin tapahtuu tutkijan aloitteesta ja tutkijan 

ehdoilla.  

 

Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelu, jossa on ennalta määriteltyjä teemoja. 

Haastattelu etenee näiden ennalta määriteltyjen teemojen varassa, antaen tilaa 

haastateltaville ja heidän vastauksilleen. Kysymykset ovat ennalta mietittyjä, mutta niitä 

on mahdollisuus ja niitä pitääkin muotoilla uudelleen haastattelun etenemisen myötä, 

riippuen siitä, mitä haastateltava itse kertoo. Teemahaastattelu huomioi haastateltavien 

erilaiset tulkinnat asioista ja pitää keskeisinä heidän antamiaan merkityksiä ja sitä, että 

merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa. ( Hirsjärvi & Hurme 2000, 47−48.) 

 

 

5.3 Tutkimusympäristö ja aineistonkeruu 

 

Tutkimukseni on tilaustyö Hengitysliitto Heli ry:n Warkop Nuortenpajalle, jossa olen 

työskennellyt vuonna 2010.  

 

Varkaudessa nuorten työttömyyteen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn tartuttiin 

perustamalla Hengitysliitto Heli ry:n isännöimä Warkop Nuortenpaja, joka aloitti 

toimintansa huhtikuun puolessa välissä 2010.  

 

Nuortenpaja tarjoaa varkautelaisille 17−28-vuotiaille nuorille, jotka ovat vailla 

ammatillista koulutusta tai, joilla on jo ammatillinen koulutus, mutta työelämään 

sijoittuminen on syystä tai toisesta pitkittynyt, mahdollisuuden työharjoitteluun, 

työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan. Pajatoiminnan tarkoituksena on edistää 

nuorten työllisyyttä, antaa valmiuksia siirtyä avoimille työmarkkinoille, lisätä 

koulutushalukkuutta sekä auttaa koulutukseen hakeutumisessa ja parantaa arjenhallintaa 

työnteon ja ohjauksen avulla. 
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Nuortenpajan periaatteena on toimia ” seinättömänä pajana”, jolloin nuorella on 

aloituspajajakson jälkeen mahdollisuus työskennellä varkautelaisissa yrityksissä 

työharjoittelussa ja saada yrityksessä työskennellessään henkilökohtaista ohjausta 

pajahenkilöstöltä. Yhteistyökumppaneina Nuortenpajalla ovat TE−toimisto, Varkauden 

seudun työvoiman palvelukeskus Paletti sekä Varkauden kaupungin, sosiaali- ja 

terveystoimialan Kuntouttava työtoiminta. 

 

Nuortenpajan on aloittanut 28.4.2010−25.3.2011 (11 kuukautta) välisenä aikana 

yhteensä 42 nuorta. Näistä nuorista miehiä on 28 (67 %) ja naisia 14 (33 %). 

Ammatillinen tutkinto on kymmenellä (24 %) nuorella. Lähettävänä tahona on 19:n (45 

%) nuoren kohdalla ollut TE−toimisto, 20:n (48 %) nuoren kohdalla Varkauden 

kaupungin, sosiaali- ja terveystoimialan Kuntouttava työtoiminta ja kolmen nuoren (7 

%) kohdalla Varkauden seudun työvoiman palvelukeskus Paletti. Harjoittelun 

Nuortenpajalla on päättänyt 30 nuorta. Näistä nuorista kuusi (20 %) on lähtenyt 

opiskelemaan, neljä (13 %) nuorta on lähtenyt palkkatöihin ja 20 nuorta on päättänyt 

harjoittelun muista syistä. Muita syitä ovat olleet terveydelliset syyt neljällä (20 %) 

nuorella, luvattomat poissaolot, jonka johdosta harjoittelu on katkaistu lähettävän tahon 

toimesta, yhdeksällä      (45 %) nuorella, kuuden kuukauden harjoitteluaika on täyttynyt 

kolmella (15 %) nuorella ja neljä (20 %) nuorta ovat vaihtaneet harjoittelu paikkaa. 

(Mäntymaa, Kaisa, henkilökohtainen tiedonanto 25.3.2011.) 

 

Keräsin tutkimuksen aineiston haastattelemalla neljää vuonna 2002 Varkauden 

kaupungin työpajoilla työharjoittelussa ollutta nuorta sekä kuutta vuonna 2010 

Hengitysliitto Heli ry:n, Warkop Nuortenpajalla harjoittelun aloittanutta nuorta. 

Haastattelu oli teemahaastattelu, joka sisälsi seuraavat viisi teemaa: opiskelu, työ ja 

työpajatoiminta, vapaa−aika, raha ja perhe. Teemat olivat samat sekä vuonna 2002 

työharjoittelussa olleille nuorille että 2010 työpajalla harjoittelun aloittaneille nuorille.  

 

Haastateltavat valitsin siten, että otin puhelimitse ja sähköpostitse yhteyttä vuonna 2002 

Varkauden kaupungin työpajoilla harjoittelussa olleisiin nuoriin ja pyysin heitä 

osallistumaan tutkimukseni tekoon lupautumalla haastateltavaksi. Näitä 

haastattelupyyntöjä tein kuusi, joista neljä suostui haastatteluun. Vuonna 2010 

Hengitysliitto Heli ry:n Warkop Nuortenpajalla aloittaneille nuorille kävin 
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henkilökohtaisesti ryhmätapaamisessa kertomassa tutkimuksestani ja pyysin heistä 

kuutta vapaaehtoisia osallistumaan mukaan tutkimukseen. Tutkimusta esitellessäni ja 

haastattelupyyntöjä tehdessäni painotin eritoten haastateltavien anonymiteettia, sitä, 

ettei tutkimuksen missään vaiheessa tulla kenenkään henkilötietoja, edes nimiä, 

mainitsemaan. 

 

Haastattelut vuonna 2002 työpajoilla työskennelleiden nuorten osalta suoritettiin nuoren 

kotona, muut haastattelut tehtiin Nuortenpajalla rauhallisessa toimistohuoneessa, johon 

ei ulkopuolinen ääni kuulunut. Toive sille, että aiemmin työpajoilla työskennelleiden 

nuorten haastattelut suoritettiin haastateltavien kotona, tuli haastateltavilta itseltään. 

Nuortenpajalla meille osoitettiin työntekijöiden puolesta rauhallinen toimistotila. 

Mielestäni nykyään Nuortenpajalla harjoittelussa olevien nuorten haastattelut oli 

kaikkein kätevintä suorittaa itse työpaikalla. Haastattelujen kesto vaihteli 

kahdestakymmenestäviidestä minuutista neljäänkymmeneenviiteen minuuttiin. 

Haastattelut suoritin helmikuussa 2011. Haastattelurunkoa en ollut antanut 

haastateltaville etukäteen tutustuttavaksi, teemat olivat heillä tiedossa.  

 

 

5.4 Aineiston analyysi 

 

Nauhoitin kaikkien haastateltavien haastattelut sekä tein itselleni täydentäviä 

muistiinpanoja haastattelurunkoon. Kaikilta haastateltavilta sain kirjalliset luvat 

haastatteluun  (LIITE 1).  

 

Litteroin sanatarkasti haastattelut mahdollisimman pian haastattelun jälkeen, jolloin 

haastattelutilanne oli vielä tuoreessa muistissa. Mielestäni onnistuin litteroinnissa, vain 

muutama sana oli sellainen, joka piti jättää litteroimatta, koska haastateltavan puheesta 

ei saanut yksinkertaisesti selvää. Uskon, että litteroinnin onnistumiseen vaikutti suuresti 

se, että nauhoituslaitteeni oli uusi. Litteroitua tekstiä tuli 113 sivua.  

 

Ennen litterointia olin siirtänyt haastattelut tietokoneelle, josta ne litteroin samassa 

järjestyksessä kuin olin haastattelutkin tehnyt. Nimesin vastaajat ennen haastattelua 

kirjaimella H ja numeroilla yhdestä kymmeneen. Ensimmäinen tekemäni haastattelu oli 
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siis H1 ja viimeinen H10. Näin säilytin haastateltavien anonymiteetin, koska missään 

vaiheessa haastattelutilannetta ei puhuttu nimillä. 

 

Litteroinnin jälkeen aloitin haastattelujen purkamisen teemoittain. Keräsin jokaisen 

teeman alle sen, mitä kukakin haastateltava oli kyseisestä teemasta sanonut ja ollut 

mieltä. Tämä vaihe tutkimuksessa vei paljon aikaa, koska teemoja oli viisi ja jokaiseen 

teemaan sain mielestäni hyvin vastauksia. Välillä jouduin myös miettimään hyvin 

tarkasti, mihin teemaan mikäkin haastateltavan vastaukset kuuluvat, mutta silloin 

yleensä päädyin siihen, että laitoin vastaukset kahden eri teeman alle, helpottaakseni 

vastausten yhteenvedon tekemistä ja analysointia. Tämän jaottelun rinnalla tarkastelin 

haastatteluja kuitenkin kokonaisuutena, jotta haastateltavan vastaukset eivät irtoaisi 

asiayhteydestä ja näin vääristyisi. 

 

 

5.5 Tutkimuksen laatu ja luotettavuus 

 

Tutkimusta tehdessä voidaan puhua laaduntarkkailusta. Haastattelemalla suoritetussa 

tutkimuksessa laatua tulisi tarkkailla tutkimuksen eri vaiheissa. Etukäteen laatuun 

pyritään haastattelurungon suunnittelulla. Tutkimuksen laadun kannalta on eduksi, että 

tutkija miettii etukäteen teemojaan ja kuinka niitä voisi syventää ja millaisia 

lisäkysymyksiä niistä voisi esittää. Kaikkia lisäkysymyksiä ei voida kuitenkaan 

etukäteen suunnitella, vaan ne saattavat muodostua tilanteen mukaan. Teemahaastattelu 

ei missään nimessä ole vain pääteemojen esittämistä, vaan teemoja on tarkennettava 

lisäkysymyksillä. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 184.) Teemahaastatteluun liittyvän 

haastattelurungon (LIITE 2) olin tehnyt valmiiksi hyvissä ajoin ennen haastatteluja. 

Haastattelurungon esitin sekä ohjaavalle opettajalle että työelämän edustajalle. Näiltä 

saamani palautteen pohjalta muokkasin haastattelurunkoa vieläkin toimivammaksi. 

Testasin haastattelukysymykset esihaastattelun avulla, josta sain ideoita 

haastattelutyylin kehittämiseksi, nauhoitustekniikan hallitsemiseksi sekä litteroinnin 

tekemiseksi. Mielestäni haastattelurunko oli onnistunut ja sen avulla itse haastattelut 

etenivät sujuvasti ja asioita nousi esiin monipuolisesti.  
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Laatua voi haastatteluvaiheessa parantaa huolehtimalla toimivasta välineistöstä 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 184). Tässä mielestäni onnistuin. Nauhuri, jota käytin, oli 

uusi, toimi moitteettomasti ja oli nauhoituslaadultaan erinomainen, esimerkiksi 

ylimääräistä kohinaa ei ollut havaittavissa. Uskon, että laatuun ja nauhoituksen 

selvyyteen vaikutti myös se, että olin painottanut haastateltaville selkeästä kielen 

käytöstä. Näistä taas oli minulle hyötyä litterointivaiheen työskentelyssä. Haastattelun 

laatua parantaa haastattelun litterointi mahdollisimman pian haastattelun jälkeen 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 184). Tämä toteutui tutkimuksessani hyvin, koska litteroin 

kaikki haastattelut seuraavana päivänä haastattelusta, jolloin minulla oli 

haastattelutilanne selkeästi muistissa. 

 

Tutkimusten yhteydessä puhutaan usein validiteetista ja reliabiliteetista eli 

luotettavuudesta ja pätevyydestä. Nämä käsitteet ovat kuitenkin kvantitatiivisen 

tutkimuksen käsitteitä ja niiden käyttö kvalitatiivisen tutkimuksen yhteydessä on 

ongelmallista. On luotettavampaa puhua laadullisen tutkimuksen yhteydessä analyysin 

arvioitavuudesta ja toistettavuudesta. Arvioitavuudessa on kyse lukijan 

mahdollisuudesta seurata tutkijan päättelyä ja toistettavuus, joka on vastine 

reliabiliteetti käsitteelle, edellyttää, että tutkija käyttää luokittelu- ja tulkintasääntöjä, 

jotka ovat yksiselitteisiä ja noudattaa niitä johdonmukaisesti. (Uusitalo 2001, 82, 84.) 

Olen tutkimuksessani pyrkinyt selkeyteen ja käyttänyt sitaatteja. Sitaatit lisäävät 

luotettavuutta, lukija näkee, mitä haastateltava on sanonut ja lukija voi muodostaa oman 

mielipiteensä siitä, olenko tulkinnut haastateltavaa oikein. Tutkimuksen analyysi on 

tehty siten, että teemoittelun jälkeen olen koonnut haastateltavien vastaukset siten, että 

ne vastaavat tutkimustehtäviin. Tämä on helpottanut omaa työskentelyäni sekä 

selkeyttää lukijalle tutkimuksen sisältöä.  

 

Kun käyttää haastattelua tutkimusmenetelmänä, tulisi ottaa huomioon sanojen 

mahdolliset merkityserot. Haastateltavat ovat kukin itse itselleen määritelleet mitä jokin 

sana heille tarkoittaa ja voi olla, että samalla sanalla haastateltavat tarkoittavatkin 

hieman eri asiaa. Kun johtopäätöksiä tehdään vertailemalla ja yhdistämällä eri ihmisten 

vastauksia, saattavat ne irtaantua alkuperäisestä merkityksestään. Tutkijan tulee miettiä, 

kuinka luotettavasti hän voi yhdistellä haastateltavien sanoihin liittyviä 

merkityssisältöjä. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 48.) Tutkimuksessani kohderyhmänä ovat 
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nuoret ja tutkimusta tehdessäni en törmännyt kielellisiin eroihin. Kaikki nuoret puhuivat 

mielestäni samalla tyylillä ja itsekin nuorten parissa työskennelleenä puhun ja 

ymmärrän nuorten puhumaa kieltä. Tämä mielestäni vähentää väärin ymmärtämisen 

riskiä ja luo näin luotettavuutta tutkimukselleni. Uskon myös, että nuorten 

työskennellessä samassa työyhteisössä puhuttu kielikin on samanlaista.  

 

 

 

6. TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

6.1 Haastateltujen taustatiedot 

 

Tutkimukseen haastattelin kymmentä nuorta, joista viisi oli miestä ja viisi naista. Iältään 

he olivat 19−28-vuotiaita. Haastatelluista neljä oli ollut työharjoittelussa Varkauden 

kaupungin työpajoilla vuonna 2002 ja kuusi Hengitysliitto Heli ry:n Warkop 

Nuortenpajalla vuonna 2010. Lähettävänä tahona oli kahden nuoren kohdalla ollut 

Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveystoimen, perusturvakeskuksen kuntouttava 

työtoiminta ja kahdeksan nuoren osalta lähettävänä tahona toimi Varkauden seudun työ- 

ja elinkeinotoimisto, entinen Varkauden työvoimatoimisto. Työharjoittelujen pituudet 

vaihtelevat neljästä kuukaudesta vuoteen. 

 

 

6.2 Koulutustausta ja koulutuksen merkitys 

 

Kaikki haastatteluun osallistuneet olivat suorittaneet peruskoulun saaden sieltä 

päättötodistuksen. Kymmenestä haastatellusta nuoresta ammatillinen koulutus 

haastatteluhetkellä on viidellä nuorella. Näistä nuorista neljä oli työpajajaksolla vuonna 

2002, yksi vuonna 2010. Ennen työpajajakson aloitusta ammatillinen tutkinto on ollut 

yhdellä nuorella. Viidestä ammattikouluttamattomasta nuoresta neljällä on aikomus 

hakea kevään yhteyshaussa koulutuspaikkaa, yksi nuori selvittelee mahdollisuutta 

oppisopimuskoulutukseen. 
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Kymmenestä nuoresta ammatillisen koulutuksen ennen pajajaksoa oli aloittanut kaikki 

kymmenen nuorta, yksi nuori jopa kolme kertaa. Yhdeksän nuorta kymmenestä on 

jättänyt koulutuksen kesken. Syitä koulutuksen keskeyttämiseen ovat olleet muun 

muassa väärä ala, luvattomat poissaolot, kahnaukset opettajien kanssa, terveydelliset 

syyt sekä muuten vaan yleinen kiinnostamattomuus. 

 

”Koulu olis menny kokonaan uusiks, kun oli niin paljon poissaoloja ja 
tälleen. Ja mä sain väliaikasen erotuksenkiin…No, kun ei aina jaksanu 
herätä ja kun ei kiinnostanu…” (H8) 

”No siis en kokenu, että se oli minun ala. Et ei vaan kiinnostanu se 
opiskelu ollenkaan.” (H4) 

 

Kysyttäessä suhdetta koulunkäyntiin ja koulutukseen yleensä, kaikki kymmenen nuorta 

ovat sitä mieltä, että koulutus kannattaa. Yleisin mielipide on, että koulutuksen kautta 

hankittu ammatti täytyy olla, jos aikoo päästä työelämään. Yhden vastaajan mielestä, on 

jokaisen oma asia, käykö koulua, mutta jotenkin se ammatti on hankittava.  

 

”Pakkohan se jotain on kouluja käydä, että ammatin saa.” (H7) 

”No kyllähän se olis hyvä olla, joku…tutkinto. Kun vaan löytäis sellaisen, 
mihin ees pääsis ja mitä sitten jaksais käyä ja pysyis mielenkiinto yllä. 
(H2) 

”Riippuu haluaako töitä tehä tai muuta vastaavaa. Saattas saaha pikkusen 
helepommin töitä, jos olis se koulutus… nyt on pakko kyllä ite hakee 
kouluun…rahat loppuu muuten, jos ei pääse kouluun ja sitten töihin.” 
(H3) 

 

 

6.3 Työhistoria 

 

Kymmenestä nuoresta palkkatyökokemusta oli yhdeksällä nuorella. Palkkatöissä oltiin 

oltu sekä kesätöiden muodossa että pidempi aikaisissa työsuhteissa. Työsuhteet olivat 

kestäneet kuukaudesta kolmeen vuoteen. Yksi haastatelluista toimii yrittäjänä. 
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”Kahessa puhelinmyyntifirmassa oon ollu töissä, molemmissa möin lehtiä. 
Ja nyt mitä oon ollu henkilöstövuokrausfirman kautta. Siellä ne hommat 
vaihtelee aika paljon. ” (H6) 

”Kesätöissä oon ollu yhessä korjausfirmassa. Taisin minä siellä 
kuukauden olla. Tehtiin kaikkia korjaushommia, autoja korjattiin ja öljyjä 
vaihdettiin. Pääsin sinne koulun harjottelun kautta.” (H8) 

”Palkkatöissä en oo ollu oikeestaan missään muualla kun Varkauden 
kaupungilla. Sillon pajalla ollessa harjottelun jälkeen pääsin 
palkkatukitöihin, sitten olin kesätöissä yhtenä kesänä ja sit pääsin 
opiskelujen jälkeen taas kaupungille. Siellä olin jonkun aikaa ja sitten 
perustin tään oman firman. Nyt oon ollu kolme vuotta yrittäjänä.” (H4)  

 

Ennen pajajakson aloitusta työmarkkinatukiharjoitteluissa eri yrityksissä oli 

kymmenestä nuoresta ollut kolme; kaksi Varkaudessa, yksi muualla. Seitsemälle 

nuorelle työmarkkinatukiharjoittelu oli uusi asia ja tiedon harjoittelusta he olivat saaneet 

TE−toimistosta. 

 

Kysyttäessä palkkatyön ja työmarkkinatukiharjoittelun eroja nuoret löysivät eroksi 

palkan, mikä tehdystä työstä maksetaan. Muuna erona selvimmin nousivat työelämän 

pelisäännöt; palkkatöissä esimerkiksi tauot ovat tarkkaan määritellyt, työpajalla ei 

taukoja ”vahdita kello kaulassa”. Lisäksi todettiin, että työpajalla on ”rennompi ja 

sosiaalisempi meininki”. Jokainen vastaajista sanoi tekevänsä työt ihan samalla 

aktiivisuudella oli sitten palkkatöissä tai harjoittelussa. 

 

”Niihin taukoihin ei silleen niinku paljon puututa täällä. Siellä töissä 
meillä oli kellokortit, ne leimattiin töihin mennessä ja töistä lähtiessä, 
kahville tai syömään ei tarvinnu…Oli meillä siellä töissä kerran tunnissa 
tupakkitauko, mutta ei siitä missään lukenu, mutta kaikki siellä kävi. Mikä 
se sana on…hiljainen sääntö tai jotain... ” (H2)  

”…Ei niissä mittään eroja niissä töissä oo ollu, ihan samanlaisia töitä 
ollaan tehty…samanlaisia hommia, palkka vaan huonompi. Tai eihän se 
mikään palkka ees nimeltään oo, työmarkkinatukihan se on. (H5) 
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6.4 Työn ja työpajatoiminnan merkitys 

 

Kysyttäessä mitä ensimmäisenä tulee mieleen työn merkitystä, kymmenestä vastaajasta 

kahdeksan vastasi raha, yhdelle ensimmäisenä tuli mieleen omat virikkeet itselle, sekä 

henkisessä että fyysisessä mielessä, ja yhdelle vastaajalle ei mieleen tullut mitään. 

Mietittyään jonkun aikaa, vastaaja sanoi, että raha ja elanto. Muita syitä siihen, miksi 

töitä tehdään, on muun muassa se, että työnteosta saa päiville sisältöä: ei tarvitse kotona 

pelkästään maata ja tuijotella kattoa sekä sosiaaliset suhteet. Yhden vastaajan mielestä 

yhteiskunta ei pyöri, jos ihmiset eivät tekisi töitä. 

 

” Se on se palkka ja raha. Ja sitten sisältöä päivään, sosiaalista kanssa 
käymistä toisten ihmisten kanssa.” (H9) 

”Että tää yhteiskunta pyörii. Aattele, jos kukaan ei olis kaupassakaan 
töissä, niin mistäs myö sitten ostettas ruuat?(H10) 

 

Kysyttäessä mikä on työn merkitys haastateltavan elämässä, vastaukset olivat täysin 

samoja kuin yleisesti työn merkityksestä kysyttäessä. Kysyttäessä omaa motivaatiota 

työn tekoon ja sitä, mikä innostaa joka aamu heräämään ja lähtemään töihin, nuoret 

sanovat syyksi rahan, työstä saadun palkan, toisten ihmisten näkemisen ja päivien 

sisällön. 

 

 ” No siitä saa sen mielenvirkeyden itelleen, hyvä työympäristö kun on 
niin jaksaa tehä niitä töitä. Ja onhan siinä se arki ja rutiini sitten, menee 
se elämä niinku tietyssä järjestyksessä, siis ne päivät. Ja onhan se se 
rahakin mitä pitää hankkia, perhe on elätettävä. Ja tietysti vielä se 
tulevaisuuskin motivoi, sekin on se yksi inspiraatio.” (H6) 

 

Kysymykseen millaisessa arvossa lapsuuden perheessä on työn tekoa pidetty, jokainen 

vastaaja sanoo, että perheessä ainakin toinen vanhempi on ollut työelämässä. Kahdeksan 

vastaajan perheessä ainakin toisella vanhemmalla on ollut vakinainen työpaikka, kahden 

vastaajan vanhemmat ovat olleet molemmat pätkätyöläisiä. Työn tekoon on kannustettu 

ja vanhemmilta on saatu ohjeita, ettei elämässä pärjää työtä tekemättä ja rahaa 

hankkimatta. Vastauksista käy myös ilmi, ettei perheissä olla turvauduttu 
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toimeentulotukeen ja vanhemmat ovat olleet sitä mieltä, ettei nuorenkaan ole suotavaa 

sitä hakea, kuin äärimmäisessä tapauksessa.  

 

”Töitä pitää tehä. Niinku periaatteessa mitään ei saa ilmaseks, että jotain 
pitää tehä sen rahan eteen.” (H9) 

” Vanhemmat on sanonu, että se on ihan oikein olla töissä, että saa sitä 
rahaa.” (H3) 

”Kyllä se malli sieltä kotoa on tullu. Ei ne porukat oikein tykkää, jos oon 
vaan kotona ja käyn soskussa, vaikka en kotona enää asukkaan. Ne sanoo, 
että soskun pummiks et ala.” (H2) 

 

 

Haastatelluiden mielestä pienelläkin palkalla töihin meno on kannattavampaa kuin 

kotona työttömänä, tukien varassa eläminen. Jos palkkatyöpaikkaa ei löydy, myös 

työmarkkinatukiharjoittelu on vastaajien mielestä mahdollisuus hankkia rahaa ja elättää 

itse itsenä. Yhden haastateltavan mielestä työmarkkinatukiharjoittelu on ihan ok, mutta 

ei sitä kauan jaksa.  

 

”…no joo….mutta en mä nyt tätä pitkään jaksa. Just tää puol vuotta ehkä 
menee, mutta sitten tarvii jo huilata.”(H8) 

”Ei ainakaan tieten tahtoen pitäis jäädä näitten tukien varaan. Jotain on 
tehtävä sen eteen, että sitä rahaa saa. Vaikka sitten mennä 
työmarkkinatukiharjoitteluun ja sitä kautta hankkia edes vähän sitä omaa 
rahaa. Ja jos ne rahat ei sitten vieläkään riitä sellaseen normaaliin 
ihmismäiseen elämiseen, että saa katon pään päälle ja ruokaa ja muut 
normi asiat, niin sitten voi turvautua siihen toimeentulotukeen. Niin siis 
sen palkan lisäks, ei muuten.” (H4) 

 

Kysyttäessä millainen on yhteiskunnassa vallitseva arvostus ihmisiä kohtaan, jotka 

käyvät töissä sekä niitä ihmisiä kohtaan, jotka ovat työttömänä ja elävät tukien varassa, 

vastaukset olivat kaikilla kymmenellä vastaajalla samat: yhteiskunta arvostaa työläisiä 

enemmän kuin työttömiä. Kun jatkokysymyksenä kysyttiin, kuinka haastateltava 

arvottaa työläiset ja työttömät, kaikki vastaajat sanoivat arvostavansa enemmän työssä 

käyviä.  
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”No tietenkii se on arvostetumpi, mutta onko se oikein, siihen en lähe 
vastaamaan.” (H5) 

”No joo, kyllähän se yleensä niin menee. Ja on se minustakii ihan niin, 
että työssäkäyvä on arvostetumpi.” (H1) 

 

Kysyttäessä työpajalla työskentelyä ja työpajalla työskentelyn merkitystä nuoren 

elämään, vastaajat kokivat työpajatoiminnan merkityksen elämässään suureksi. Vuonna 

2002 Varkauden kaupungin työpajoilla työskennellet nuoret ovat saaneet 

työpajajaksolta eväitä elämään, työkokemusta, harjoitusta työelämän pelisäännöistä, 

mahdollisuuden ammatinvalintaan sekä kannustusta koulutukseen hakeutumiseen. 

 

”Niin siis tuolleen nuorena kun lähti sinne ja ei ollu mitään aikasempaa 
kokemusta työelämästä, niin siellä oli ainakin se porukka niin hyvä ja 
rento, että ne kyllä siellä opetti, tuki, neuvo ja opasti. Sieltä se lähti. Se oli 
hyvä se porukka, ne otti tämmösen nuoren tytön kyllä ihan tosissaan 
siipiensä suojiin ja opetti ihan kädestä pitäen.  Ja siellä oppi työelämän 
säännöt, miten taukoja ja muita pidetään ja, että töihin tullaan ajoissa ja 
sieltä lähdetään vasta sitten, kun se työpäivä on oikeesti ohi. Ja kyllähän 
siellä sitä sosiaalisuuttakin ja ryhmätyötaitoja oppi, kun se työtila oli 
semmonen, missä yhdessä niitä töitä tehtiin. Se sosiaalisuuden oppiminen 
oli mulle ehkä kaikkein parasta, semmonen hiljanen tyttö kun olin ollu. 
Reipastuin sen vuoden aikana tosi paljon ja uskoltauduin sitten ihan 
itekkii lähtee niitä töitä hankkimaan. Että mulla ei oo siitä ajasta ainakaan 
kun pelkkää positiivista sanottavaa.” (H4) 

 

Vuonna 2010 Nuortenpajalla aloittaneet nuoret ovat samoilla linjoilla aikaisemmin 

työpajoilla työskennelleiden nuorten kanssa. Nuorten mielestä pajoilla työskentely antaa 

päiviin sisältöä; lisäksi saa vähän rahaa, oppii uutta ja saa harjoittelun kautta 

työkokemusta. Myös työelämän pelisääntöihin tutustuminen ja sääntöjen oppiminen 

koettiin hyväksi. 

 

”Kyllä mä nään sen silleen, että se on jokaisesta itestä kiinni, mitä täällä 
haluaa oppia vai haluaako tästä saada yhtään mitään. Täällä oppii 
paljon, jos vaan haluaa. Itsestä se on vaan kiinni. Ohjaajat täällä ainakin 
yrittää ihan tosissaan meille opettaa ja ohjata, mutta kaikille se vaan ei 
mee perille, taitaa olla niin, että se halu vaan puuttuu. Se on kyllä harmi, 
ettei sitten halua, kun kumminkin tänne ollaan vapaaehtoisesti jokainen 
tultu.” (H6) 
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”Kyllähän täällä oppii sen työn mitä täällä tehään lisäks vähän tuota 
säännöllisyyttä. Silleen, että joka aamu pitää herätä ja tulla töihin ja 
sitten töitten jälkeen lähetään kotiin. Jos täällä ei olis, niin varmasti se 
päivärytmi olis toinen, nukkus niinku myöhään ja valvos kanssa myöhään. 
Ja kyllähän täällä oppii olemaan erilaisten ihmisten kanssa ja saa uusia 
tuttuja.” (H2) 

 

Kysyttäessä onko työn merkitys muuttunut pajajakson aikana, vastaukset olivat kaikilla 

yhteneväiset. Vastaajien mielestä työn merkitys itsessään ei ole muuttunut miksikään: 

töitä tehdään ensisijaisesti rahan vuoksi, toissijaisesti oman mielenkiinnon vuoksi, mutta 

työn arvostus on muuttunut. Koetaan, että itsetunto kohoaa, kun saa itse hankkia 

elantonsa eikä tarvitse elää pelkästään toimeentulotuen varassa. Myös kaverit arvostavat 

enemmän töissä käyvää, kuin kotona työttömänä olevaa. Vastaajien mielestä 

työharjoittelu antaa myös sisältöä päiviin: on muutakin tekemistä kuin kotona oleminen 

ja harjoittelussa käynti rytmittää päivän mukavasti.  

 

” Kyllä sitä mielellään täällä on. Enemmän minä ihteeni nyt arvostan, kun 
saan hankittua ite sitä rahaa. Ja porukat on kanssa hyvillään, kun en 
notku kotona…ja kun en oo niiltä koko ajan rahaa pummimassa.” (H9) 
 
”Hyvän mielen saa siitä, kun on onnistunu jossain ja ohjaajat antaa 
positiivista palautetta. Kyllä se kohottaa itsetuntoa vai mikä se on ja 
kannustaa sitten tekemään tai ainakin yrittämään tehä koko ajan 
parempaa jälkeä” (H8) 
 
”Kyllä mä koen, että mun työtä arvostetaan, kun ollaan päästy 
muuallekkin töihin.” (H6) 
 

 

6.5 Raha 

 

Haastatelluista vuonna 2002 Varkauden kaupungin työpajoilla työharjoittelussa olleista 

nuorista kaksi on tällä hetkellä palkkatöissä, yksi työkokeilussa ja yksi on yrittäjänä. 

Tuloina heillä on palkkatulot, yrittäjän itselleen maksama palkka ja ansiosidonnainen 

päiväraha. Haastatellut kokevat pärjäävänsä tuloilla mitä saavat ja heidän ei ole 

tarvinnut turvautua ulkopuoliseen rahoitukseen kuten esimerkiksi pikavippien 

ottamiseen. Myöskään vanhemmilta rahaa ei ole tarvinnut lainata. 
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Vuonna 2010 Hengitysliitto Heli ry:n Warkop Nuortenpajalla työharjoittelussa olleilla 

nuorilla tuloina on lähettävästä tahosta riippuen työmarkkinatuki tai toimeentulotuki, 

lisäksi kaikki saavat asumistukea. Taloudellisen tilanteen haastatellut kokevat niukaksi, 

mutta kokevat pärjäävänsä, raha riittää pakollisiin menoihin, mutta esimerkiksi 

matkustaminen ulkomaille ei ole mahdollista. Pärjäämiseen vaikuttaa se, että 

suunnittelee budjettinsa ja elää sen mukaan. Vanhemmilta haastatellut sanovat saavansa 

tarpeen tullen rahaa, mutta pyrkivät siihen, ettei lainaa tarvitsisi vanhemmilta ottaa. 

Kuudesta nuoresta kaksi on joutunut turvautumaan pikavippeihin.  

 

”No kyllä sillä rahalla toimeen tulee, mutta ei sitä ikinä liikaa ole, kun 
yksin asuu ja kaikki joutuu ite maksamaan. … Eipä tule vanhemmiltakaan 
rahaa, ite joutuu kaikki maksamaan. …Mitään lainoja ei oo kyllä tarvinnu 
ottaa, joo, paitsi sillon kun olin amiskassa niin sillon otin opintolainan.” 
(H1) 
”Pakkohan niillä rahoilla on tulla toimeen. Vanhemmilta saadaan, jos on 
ihan oikeesti pakko ja tarve, mutta tähän asti ollaan pärjätty ilman 
vanhempien apua. Sellaseks ollaan muokattu se rahan meno, että omilla 
tullaan toimeen… Yks pikavippi piti joulun alla ottaa, kun tuli yks isompi 
meno, mutta sekin on jo maksettu pois. Sillon piti miettiä, että pyydetäänkö 
vanhemmilta vai otetaanko vippi, niin päädyttiin vippiin, kun ei haluttu 
pyytää vanhemmilta. Parempi niin, osotetaan, että yritetään ite pärjätä ja 
pärjätäänkin.” (H6) 

 

 

6.6 Vapaa-aika 

 

Haastatelluilta kysyttiin heidän vapaa-ajan vietostaan, mitä aktiviteetteja siihen kuuluu 

ja kenen kanssa vapaa-aikaa yleensä vietetään. Vastaajista yhdelläkään kymmenestä ei 

ollut säännöllistä viikoittaista harrastusta. Osalla vastaajista syynä 

harrastamattomuuteen oli ajan puute; se aika, minkä harrastukset veisivät, vietetään 

mieluummin perheen kanssa ja osa vastaajista ei vaan jaksanut harrastaa mitään 

säännöllisesti. Vapaa-aikaa perheen lisäksi vietetään pääsääntöisesti kavereiden ja 

ystävien kanssa oleillen ja tietokoneen ääressä istuen. Tietokoneella olosta ison osan 

aikaa vie muun muassa sosiaalinen media Facebook. Säännöllisiä urheilullisia 

harrastuksia oli jokaisella ollut ala- ja yläkoulu iässä, mutta murrosikään tultaessa 

harrastaminen oli päättynyt. Syitä harrastamisen päättymiseen olivat muun muassa 
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fyysiset vaivat, murrosiän tuomat muut mielenkiinnon kohteet ja kaveripiirin 

muuttuminen.  

 

”No ei mulla mitään säännölisiä harrastuksia enää oo. Kavereitten kanssa 
ollaan…no joskus käydään lenkillä…tai kävelyllä… No olihan niitä 
harrastuksia jotain, varmaan sillon ala-asteella, mutta ne jäi sitte 
yläasteella. Ne oli ala-asteen juttuja ne, yläasteella olikin sitten jo ihan 
muut jutut…” (H2) 
”Pesäpallo oli sillon kymmenen vuotta lapsena kautta nuorena, mut nyt ei 
oo silleen mitään semmosta, että mitä koko ajan tai jatkuvasti viikottain 
harrastais, sillon tällön jotakii.” (H7) 

 

Päihteitten käytöstä kysyttäessä jokainen nuori sanoi käyttävänsä alkoholia silloin 

tällöin. Puolet vastaajista sanoi käyttävänsä alkoholia säännöllisesti viikoittain, 

alkoholin käytön painottuen viikonloppuun. Toinen puoli vastaajista sanoi alkoholin 

käytön rajoittuvan ”sauna kaljoihin”, mutta ei edes joka sauna kertaan. Luvattomia 

poissaoloja työharjoittelusta alkoholin vuoksi oli puolella vastaajista. 

 

”Alkoholia käytän ja tupakkaa….lasketaanko se päihteeks…huumeita en 
käytä. Viikonloppusin juon yleensä…melkein joka viikonloppu…joskus 
menee yks päivä, joskus menee kaks. Joo, kavereitten kanssa juon…ei sitä 
viinaa suuhun kukaan kaada, ihan ite minä sitä juon, mutta ei minua 
mikään vaikea juomaan houkutella oo. No ei se alkoholi mulle mikään 
ongelma oo.” (H8) 

”Tupakkia ja alkoholia käytän, yleensä se on viikonloppuisin. Sitten jos 
sattuu joku rahapäivä olevan keskellä viikkoo, niin sitten se saattaa vähän 
lipsahtaa… Kavereitten kanssa pääasiassa tulee juotua…No on niitä 
poissaoloja viinan takia ollu. Ei oo vaan kyenny sitten tulemaan töihin, no 
rapulahan se on sitten ollu.” (H2) 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

Tutkimus osoitti, että työpajatoimintaa pidetään nuorten keskuudessa merkittävänä 

ponnahduslautana tulevaisuuden suunnittelussa. Kaikilla haastateltavilla oli sama linja, 

ja he kaikki pitivät pajatoimintaa tärkeänä. Keskeisiksi asioiksi pajatoiminnassa 

nousivat haastattelujen pohjalta työpajalta saatava työkokemus, työelämään sisälle 

pääsy ja työelämän pelisääntöihin tutustuminen. Niille nuorille, joille ammatinvalinta ei 

ollut selkiytynyt, antoi pajatoiminta mahdollisuuksia tutustua itseä kiinnostavaan alaan. 

Haastatteluista kävi myös ilmi, että nuoret ovat tyytyväisiä saamaansa 

kokonaisvaltaiseen yksilöohjaukseen, jossa nuoria ohjataan koulutukseen ja työelämään 

hakeutumiseen, neuvotaan, kuinka eri viranomaisten kanssa toimitaan ja annetaan 

ohjausta erilaisten hakemusten täyttämisessä. Positiivista palautetta nuoret antoivat sille, 

että pajalla ollessaan heillä on tavoitettavissa aikuinen ihminen, joka on oikeasti 

kiinnostunut hänen asioistaan, kuuntelee, ymmärtää ja on olemassa. Haastateltavat 

toivoivat mahdollisuutta hoitaa kaikki häntä koskevat asiat yhden ihmisen kanssa. He 

ovat kokeneet hankalaksi sen, että yksi ihminen hoitaa yhden asian, toinen toisen, ja jos 

se yksi ihminen haluaisi hoitaa jonkun kolmannen asian, niin se toinen ihminen ei anna 

siihen lupaa. Joustava yhteistyö eri toimijoiden välillä mahdollistaisi tämän. 

Tutkimuksen tekijänä ja itse nuorten kanssa töitä tehneenä allekirjoitan nuorten 

kertomuksen nuorten kanssa toimijoista ja siitä, että nuoren kannalta paras mahdollinen 

tapa olisi, ettei nuoren asioita olisi hoitamassa liian monta viranomaista. 

 

Simo Tuppurainen (2010) on tutkinut nuorten asenteita työtä, työnsisältöä ja koulutusta 

kohtaan vuodesta 1994 toteutetun Nuorisobarometrin tulosten kautta. Tutkimuksesta 

kävi ilmi, että nuorten työmoraali ei ole juurikaan muuttunut, mutta työn sisältö on 

muuttunut; ennen vastaanotettiin työ kuin työ, koska rahan vuoksi oli pakko. Nykyään 

nuoret taas haluavat tehdä sellaista työtä, joka vastaa omia kiinnostuksen kohteita ja 

työtehtävien on oltava mielekkäitä. Vasta näiden jälkeen seuraavaksi tärkeimpänä 

tulevat palkka ja työsuhteen pysyvyys.  

 

Tämä tutkimus antaa työn merkitykselle toisen tuloksen kuin Simo Tuppuraisen 

tutkimus. Tähän tutkimukseen haastatellut nuoret sanovat, että heille työn tekemiseen 
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merkityksen antaa tehdystä työstä saatu palkka. Seuraavaksi tärkeimpänä tulevat työstä 

saatu sosiaalinen virikkeisyys, oma-aika ja tunne siitä, että kuuluu johonkin. 

Tutkimuksen tekijänä mietin sitä, mitkä asiat vaikuttavat siihen, että haastatellut nuoret 

asettavat saadun palkan työn mielekkyyden edelle? Uskon palkan menevän 

mielekkyyden edelle, koska työharjoittelusta saatava raha on tällä hetkellä pieni ja nuori 

haluaa kuitenkin itse hankkia edes sen pienen rahan, jotta voi elättää itsenä. Koska 

pääasia on oman talouden hoitaminen, nuori ei ehkä osaa vielä ajatella asiaa siten, että 

työn tulisi olla mielekästä. Kun nuori työllistyy ja alkaa saada säännöllisesti sellaista 

palkkaa, jolla pärjää ja kun joka senttiä tarvitse kauppaan mennessä laskea, uskon, että 

ajatusmaailma myös muuttuu. Päästään eroon rahan hankinnan pakosta. Uskon myös 

nuorten iän, elämänkokemattomuuden ja olemattoman työhistorian tähän vaikuttavan.  

 

Tutkimukseen osallistuneet nuoret sanovat, ettei työn merkitys ole pajajaksolla 

muuttunut mihinkään, mutta työn arvostus on muuttunut. Nyt heillä on mahdollisuus 

itse hankkia itselleen rahaa, jolla elättää itsensä ja osassa tapauksista myös perheensä. 

Työn arvostusta lisää työstä saatu positiivinen palaute, jota ohjaajat antavat, sekä se, että 

nuorilla on ollut mahdollisuus työskennellä myös yrityksissä. Nuoret sanovat 

arvostuksen nousseen myös sen myötä, että he ovat päässeet tekemään tilauksesta töitä 

yksityisiin talouksiin. Se jos mikä nostaa nuoren itsetuntoa, kun hän näkee, että työn 

laatuun ja jälkeen luotetaan. Uskon, että kotoa saadut opit vaikuttavat suuresti siihen, 

ettei haastatelluilla nuorilla työn merkitys ole pajajakson aikana muuttunut. He ovat 

saaneet kotoa opin, että työtä on tehtävä, jos aikoo elämässä taloudellisesti pärjätä. Ehkä 

työn merkitys muuttuu, kun löytyy oma mielekäs ala, jolla haluaa tulevaisuudessa 

työskennellä. 

 

Tutkimukseen osallistuneiden nuorten mielestä työn merkitystä lisäävät hyvä palkka, 

hyvät työkaverit sekä toimiva työympäristö. Osa nuorista piti tärkeänä myös sitä, että 

työssä annetaan vastuuta ja että tehdystä työstä saa palautetta; haastateltavat toivoivat 

saavansa sekä positiivista, negatiivista että rakentavaa palautetta. Tutkimuksen tekijänä 

kiinnitin huomion siihen, miten kovasti nuoret palautetta toivoivat varsinkin rakentavaa 

palautetta, jo pajajaksolla ollessaan. Näiden lisäksi nuorten mielestä työn merkitystä 

lisää vaihteleva työ, samaa yksitoikkoista työtä ei jakseta tehdä montaa päivää 

peräkkäin. Haastateltujen mielestä työn mielekkyyttä vähentävät työn merkitystä 
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lisäävien asioiden vastakohdat, muun muassa huono palkka, yksin tehtävä työ, huonot 

työolot ja työkaverit. Pelkkä negatiivisen palautteen saaminen ei haastateltuja innosta 

työn tekoon.  

 

Tämä opinnäytetyö on ollut minulle tutkimuksen tekemisen opettelua. Tuloksia ei voida 

yleistää, koska tutkimus on tehty vain osalle vuonna 2002 Varkauden kaupungin 

työpajoilla työharjoittelussa olleille ja osalle vuonna 2010 Hengitysliitto Heli ry:n 

Warkop Nuortenpajalla aloittaneista nuorista, yhteensä siis kymmenelle nuorelle. Tästä 

syystä tutkimus pitää sisällään vain haastateltujen mielipiteet ja monta erilaista 

mielipidettä jäi varmasti kuulematta. Tutkimuksen tarkoitus ja tavoite oli selvittää 

varkautelaisten työpajoilla työskennelleiden nuorten käsityksiä työn merkityksestä, sitä, 

miten työn merkitys työpajajakson aikana muuttunut sekä mitkä tekijät lisäävät tai 

mitkä tekijät vähentävät työn merkitystä. Mielestäni olen tässä onnistunut. Toivon 

tutkimukseni herättävän ajatuksia ja keskusteluja Nuortenpajan henkilöstön 

keskuudessa ja jos mahdollista, myös herättää työyhteisöä miettimään, miten työtä voisi 

tehdä vielä entistä paremmin. 

 

Kuten jo edellä mainitsin, tutkimuksen tuloksia ei voida pitää yleispätevinä, ei edes 

Varkauden seudulla, koska tutkimusotos (n=10) oli hyvin pieni ja pienen otannan kautta 

saadut tulokset ovat vain suuntaa antavia. Lisäksi tämän tutkimuksen tulos ei yhdy 

valtakunnallisesti tehdyn Nuorisobarometrin tuloksen kanssa.  

 

Tutkimusta tehdessäni mietin samalla mahdollisia jatkotutkimuksia. Jatkotutkimuksen 

voisi mielestäni tehdä koulutuksen merkityksestä nuorelle. Tässä työssä koulutusta 

sivutaan vain vähän. Koulutukseen ja ammatinhankintaan työpajoilla kannustetaan, ja 

kuten tässä tutkimuksessa käy ilmi, iso osa työpajoilla harjoitteluissa olevista nuorista 

on ilman ammatillista koulutusta. Ehkä ei olisi myöskään mahdotonta tehdä tätä 

samaista tutkimusta suuremmalle kohderyhmälle. 

 

Opinnäytetyö on ollut itselleni pitkä ja kivinen tie, välillä olen ajatellut sen olevan 

välttämätön paha saadakseni sosionomin paperit vihdoin ja viimein käteen. Nyt kolme 

kuukautta tätä tehneenä voin jo puhua oppimisprosessista. Olen oppinut tänä aikana 
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paljon sekä tutkimuksen tekemisestä että itsestäni ja molempia niitä pidän pelkästään 

positiivisena kokemuksena.  

 

Teemahaastattelun käyttö menetelmänä tässä tutkimuksessa oli mielestäni onnistunut 

valinta. Valmis haastattelurunko ohjasi haastatteluita eteenpäin ja auttoi itseäni 

jäsentämään asioita sekä haastatteluvaiheessa että itse purkuvaiheessa. Haastattelujen 

edetessä sain varmuutta haastattelijana ja haastattelu tuntui luontevalta tilanteelta, jossa 

haastateltava oli pääosassa. Jos joskus vielä päädyn tekemään tämän laajuista tai 

laajempaa tutkimusta, valitsen todennäköisesti menetelmäksi teemahaastattelun.  

 

Tässä tutkimuksessa nuoren ääni näkyy sitaattien muodossa ja mielestäni se on tärkeää, 

koska tutkimuksessa nimenomaan haluttiin selvittää nuorten käsityksiä työn 

merkityksestä. Mielestäni sitaattien käyttö myös ”värittää” tutkimusta ja tekee 

tutkimuksesta helppolukuisemman. Sitaattien avulla lukija pääsee myös hieman sisälle 

nuorten maailmaan, mitä nuoret ajattelevat kyseessä olleista asioista.  

 

Tutkimustulokset vastasivat aikalailla odotuksiani. Osittain tämä johtuu siitä, että olen 

työskennellyt työpajanuorten parissa ja sitä kautta päässyt tutustumaan nuorten 

maailmaan. Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa merkittäväksi nousee se, että 

Nuortenpajalla oli yleisesti tiedossa ketä haastattelin tutkimukseeni, koska vapaaehtoiset 

ilmaisivat suostumuksensa ryhmätapaamisessa. Tämä mietitytti tutkimuksen 

luotettavuuden ja haastateltavien anonymiteetin kannalta. Kaikki haastateltavat 

kuitenkin hyväksyivät tämän ja onhan käytännössä melkein mahdotonta pitää tällaista 

asiaa salassa Nuortenpajan tiiviissä työyhteisössä.  

 

Vaikka vastaukset ovat nimettömiä, on haastateltavien joukko kuitenkin niin pieni, että 

haastateltavien anonymiteetti vaarantuu. Mahdollisesti tämä tekijä vaikuttaa vastauksiin. 

Jos haastateltava olisi ollut osa suurempaa tutkimusjoukkoa, voisi olla helpompi puhua 

myös negatiivisista asioista ja nostaa esiin epäkohtia ilman pelkoa siitä, mitä 

vastauksista seuraa. Tutkimuksessani on haastateltu Nuortenpajalla kuutta nuorta, joten 

haastateltava saattoi kokea, että hänen vastauksensa voidaan tunnistaa ja on siksi ehkä 

jättänyt sanomatta jotain. Itse haastattelijana en huomannut tällaisia merkkejä 

haastateltavissa; mielestäni haastateltavat puhuivat avoimesti ja olin positiivisesti 
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yllättynyt vastaajien valmiudesta pohtia aihetta ja kertoa mielipiteitään ja 

kokemuksiaan. Henkilökohtaisesti koin, että haastateltavat luottivat minuun. On 

kuitenkin otettava huomioon se mahdollisuus, että haastateltava on saattanut varoa 

vastauksiaan tietoisesti tai tiedostamattaan. Varkauden kaupungin työpajoilla vuonna 

2002 harjoitelleiden nuorten kohdalla en usko haastattelun anonymiteetin 

paljastumiseen olevan epäilystä, koska haastateltavien joukko ei ole tiivis yhteisö ja 

haastattelut on suoritettu jokaisen kotona.  

 

Tutkimuksen kannalta merkittävä seikka on myös tutkimusjoukon valinta. 

Nuortenpajalla haastateltavat ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi ryhmätapaamisessa. Tätä 

voi pitää tutkimuksen luotettavuutta vaarantavana tekijänä. Nuoret, jotka ilmoittautuivat 

vapaaehtoisiksi, ovat sosiaalisempia ja puheliaampia, kun taas nuoret, jotka eivät 

halukkuuttaan haastattelun osallistumiseen näyttäneet. Se, että haastatellut nuoret olivat 

aktiivisempia osallistujia, voi osoittaa sen, että nämä nuoret ovat samantyyppisiä nuoria, 

joilla on myös samansuuntaiset mielipiteet asioista. On myös mahdollista, että 

aktiivisimmilla nuorilla on positiivisemmat mielipiteet kyseessä olleista asioista ja 

elämästä yleensäkin ja, että he tietoisesti antoivat ainoastaan positiivista palautetta.  

 

Olen ollut työsuhteessa Hengitysliitto Heli ry:een sekä Warkop Oy:öön vuoden 2010 

aikana, joten osa vuonna 2010 aloittaneita nuorista oli minulle ennestään tuttuja. 

Vuonna 2002 Varkauden kaupungin työpajoilla harjoitteluissa olleet nuoret ovat myös 

itselleni tunnettuja, koska olen työskennellyt heidän yksilöohjaajanaan heidän ollessaan 

työpajajaksoilla. Uskon, että tunnettavuudesta on ollut enemmän hyötyä kuin haittaa, 

jos ajatellaan esimerkiksi sitä, että tunnettavuus saattoi lievittää jännitystä puolin ja 

toisin ja jätti enemmän tilaa itse asialle. Tosin riskinä kyllä myös on, että koska nuoret 

ovat minulle tuttuja, he myös haluavat antaa positiivisen kuvan asioista miellyttääkseen 

minua. Ennen haastatteluja olin kyllä painottanut nuorille rehellisyyttä ja sitä, että sanoa 

pitää mitä oikeasti ajattelee, ei sitä, mitä he olettavat minun haluavan kuulla. On 

kuitenkin otettava huomioon, että täysin vieras haastattelija olisi voinut saada täysin 

erilaisia vastauksia ja esittänyt kysymyksensä erilailla, koska ei tunne talon tapoja, 

henkilökuntaa ja harjoittelijoita. Toisaalta haastatteluja tehdessä olin jo ulkopuolinen, en 

työyhteisön jäsen. Uskon, että aikaisempi nuorten tuntemus oli avuksi 

haastattelutilanteessa, vähentäen jännitystä ja lisäten ymmärrystä. 
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On mahdollista, että talon tapojen, henkilökunnan ja nuorten tunteminen vaikutti 

analysointivaiheessa työskentelyyni. Olen pyrkinyt siihen, etten halua tutkimustuloksilla 

miellyttää tilaajaa vaan, että tutkimustulos on rehellinen ja tuloksista näkyy nuorten 

ääni. Toisaalta olen voinut alitajuisesti poimia haastatteluista pelkästään positiiviset 

asiat, mutta toisaalta taas olen voinut tulkita vastauksia liian kriittisesti. Luotan siihen, 

etten ole ymmärtänyt vastaajien sanomisia väärin ja näin ollen vääristänyt 

tutkimustuloksia. Toivon, että tutkimuksen tuloksista näkyy henkilökohtainen 

riippumattomuus ja rehellisyys. Olisiko täysin ulkopuolinen tutkija nostanut eri asioita 

esiin tai ymmärtänyt vastaukset eri tavalla kuin minä, joka tunsi hieman taustoja ja 

henkilöitä. Kaikki tämähän on vain pohdintaa, varmastihan ei voi sanoa, mitkä tekijät 

ovat vaikuttaneet tuloksiin. Nämä seikat on kuitenkin hyvä huomioida tuloksia lukiessa. 

mielipiteet lukijalle sellaisina kuin he ovat itse ne sanoneet. Tavoitteena on ollut kertoa 

todelliset asiat siitä mitä haastateltavat ovat sanoneet, ei sitä, mitä tutkijana odotin 

heidän sanovan. 

 

Työ on vaatinut pitkäjänteisyyttä sekä itseltäni että perheeltäni, äiti ei ole aina jaksanut. 

Olen itse tyytyväinen omaan työhöni ja siihen, etten ole jälleen kerran lyönyt hanskoja 

tiskiin ja luovuttanut. Stressaavaa ja voimia vievää aikaa nämä kuluneet kuukaudet ovat 

olleet, sitä ei käy kieltäminen, mutta jostain se tahto valmistua on aina noussut. Iso 

kiitos kuuluu miehelleni ja ystävilleni, jotka ovat jaksaneet kannustaa tämän prosessin 

loppuun saattamisessa. 
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Liite 1 Tutkimuslupa 

 

Tutkimuslupa 

 

 

Suostun siihen, että sosionomiopiskelija Kirsi Ryynänen saa käyttää haastattelusta 
saamaansa materiaalia opinnäytetyönsä tekemiseen keväällä 2011. 

Antamani tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eikä mitään henkilöllisyyttäni 
paljastavaa tietoa tuoda esiin opinnäytetyön missään vaiheessa. 

Olen tietoinen siitä, että haastattelu nauhoitetaan. Haastattelun litteroinnin jälkeen 
nauhat tuhotaan tutkijan toimesta.  

Tätä tutkimuslupaa on tehty kaksi yhdenveroista kappaletta; toinen tutkimukseen 
osallistujalle, toinen tutkijalle. 

 

 

Varkaudessa   _____ / _____ 2011 

 

Haastateltava    Tutkija 

 

______________________________               ________________________________ 

______________________________             ________________________________ 

 

Allekirjoitus ja nimenselvennys             Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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Liite 2 Teemahaastattelurunko 

 

HAASTATTELURUNKO    

 

HENKILÖ- JA TAUSTATIEDOT 

• ikä 
• sukupuoli 
• koulutus 
• työpajajaksolla vuonna 
• työpajajakson kesto 
• lähettävätaho ( oma halu, työvoima- / TE-toimisto, kuntouttava työtoiminta ) 

 

 

MILLAINEN TYÖHISTORIA SINULLA ON?  

• oletko ollut palkkatyössä? Missä? Mitä siellä teit? 
• millaista kokemusta sinulla on työnteosta ( huom! myös 

työmarkkinatukiharjoittelut, työelämävalmennukset, työkokeilu… ) miten koit 
työnteon? 

 

 

KOULUHISTORIA 

• mitä kouluja olet käynyt (peruskoulu, ammattikoulu…)? 
• miten pärjäsit, olitko hyvä oppilas? 
• oliko sinulla luvattomia poissaoloja (koulupinnaus)? 
• olitko koulukiusattu/ koulukiusaaja? 
• kannattaako kouluja käydä? Suhteesi koulunkäyntiin yleensä? 
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HARRASTUKSET 

• onko sinulla harrastuksia, onko ollut? Millaisia? 

 

 

PÄIHTEET 

• käytätkö? mitä? onko ongelma?  

 

 

KAVERIPIIRI 

• ovatko kaverisi työelämässä ( harjoittelu, palkkatyö)? 
• jos ovat, niin missä, millaisissa töissä? 
• onko sinulla esikuvia, ovatko kaverisi sinulle esikuvia? 

 

 

RAHAN MERKITYS 

• mistä saat rahaa, tuloja ( työmarkkinatuki, palkka, vanhemmat)? 
• onko sinulle merkitystä sillä, mistä raha tulee? 
• kannattaako pienellä palkalla aloittaa työnteko? onko mielestäsi oikeutettua olla 

menemättä töihin, jos töistä saatu palkka on sama kuin esimerkiksi 
toimeentulotuki? 

• onko sinusta mahdollista päästä suoraan ” hyville” palkoille? mitä tämä sinusta 
vaatii? 

 

 

MILLAISTA TYÖTÄ PERHEESSÄSI ON TEHTY/ TEHDÄÄN? 

• millaisen kuvan työnteosta olet saanut perheesi kautta? 
• millaisessa arvossa työn tekoa perheessäsi pidetään? 
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MIKÄ ON MIELESTÄSI TYÖN MERKITYS IHMISELLE? 

• miksi työtä tehdään (palkka, mielekäs tekeminen = päivälle sisältöä, muut syyt)?  
• kuinka suuressa arvossa pidät työn tekoa ( onko työssäkäyvä ihminen 

arvostetumpi kuin työtön, pitäisikö kaikkien tehdä työtä ) ja miksi ?  
• mitkä asiat mielestäsi ovat töitä, mitkä eivät ( työn määritys )? 
• mikä on työn merkitys sinulle itsellesi? 
• mistä saat innostuksen työntekoon, mikä motivoi? 

 

 

MITÄ OMINAISUUKSIA ON MIELESTÄSI HYVÄLLÄ TYÖNTEKIJÄLLÄ? 

• mitä sen eteen tulisi tehdä, jotta ihmisestä tulisi hyvä työntekijä ( koulutus…) ? 
• millaisia hyvän työntekijän valmiuksia nuortenpaja antaa ja kuinka tämä näkyy 

käytännön työssä pajalla ( sosiaalisuus, ryhmätyötaidot, koulutukseen ja 
työelämään ohjaus )?  

 

 

MILLAINEN OLISI SINULLE IHANTEELLISIN TYÖPAIKKA JA MIKSI? 

• työyhteisö, työajat, työympäristö, työtehtävät 
• miten suhtaudut, jos työpaikka ei olekaan sitä mitä olit toivonut 

 
 
 

MITÄ ODOTUKSIA SINULLA ON ELÄMÄLTÄ? 

• koulutus, työ, perhe…? 
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