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The thesis was commissioned by Nuorten Taidetyöpaja, which is a part of the youth work services 

of the city of Jyväskylä. Nuorten taidetyöpaja provides work try-out and rehabilitative work activity 
for young adults.  The goals of youth art workshop activities are coming from the Youth Work 

Act.  The purpose of the act is to improve young people's life management skills and also to 

improve their possibilities to get into employment or education. 
  
The aim of this thesis is to find new effective ways to support Youth art workshop participants 

when transferring from the workshop to employment or education. 
  
This is a qualitative study and the data was collected with themed interviews. The interviewees 

were former workshop participants who after a long pathway through the workshop successfully 

proceeded to education or employment. The data was analyzed using qualitative content analysis.  
  
The theoretical section consists of basic concepts relating to youth work, such as social 

empowerment and self-efficacy, and also the significance of the support from the coaches and the 

challenges young people may run up against when moving into employment or education. 
  
The results show that participants appreciate workshop coaches and benefit from the feedback they 

give. The feedback grows their self-efficacy and life-management.   The findings indicate that a 

growing number of workshop participants need multi-disciplinary support, and longer coaching 

periods may be valuable. It gives reason to re-evaluate the aim of the Youth workshop activities; is 

it more about creating a path into education and employment or to support the management of 

everyday life. 
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1 JOHDANTO 

 

Viime vuosien aikana työpajatoiminnan kohderyhmä on monipuolistunut ja 

valmentautujien tuen tarve on lisääntynyt. Yhä useampi nuori tulee pajalle 

monialaisen yhteispalvelun kautta ja kuntouttavan työtoiminnan sopimukset ovatkin 

jo ohittaneet työkokeilujen määrän. Työpajatyö on muuttunut ennaltaehkäisevästä 

työstä enemmän korjaavan työn suuntaan, eivätkä muutaman kuukauden mittaiset 

pajajaksot riitä antamaan valmiuksia uuden suunnan löytymiseen ja 

työelämävalmiuksien harjoitteluun niille nuorille, jotka tarvitsevat tukea usealla 

elämän osa-alueella. 

Opinnäytetyössäni pohdin kuinka työpajaympäristössä muodostuva yhteisöllisyys 

sekä valmentajilta saatu tuki voi auttaa opintoihin tai työelämään siirtymisessä. Olen 

haastatellut entisiä pajanuoria, jotka useiden pajajaksojen jälkeen ovat siirtyneet kohti 

työelämää tai koulutusta. Haastattelemani nuoret ovat käyneet pajapolkunsa 

Jyväskylän nuorisopalveluiden alla toimivalla Nuorten taidetyöpajalla, joka toimii 

työni tilaajana. Nuorten taidetyöpaja valikoitui tilaajaksi, koska olen opintojen aikana 

toiminut kyseisessä organisaatiossa ensin harjoittelijana, ja myöhemmin 

työvalmentajan roolissa. Toimintaympäristönä työpaja on minulle tuttu, joten tuntui 

luontevalta pohtia juuri tähän toimintaympäristöön liittyviä teemoja. 

Työn teoriaosuudessa käyn läpi nuorisotyön keskeisiä käsitteitä, kuten yhteisöllisyyttä, 

osallisuutta ja sosiaalista vahvistamista. Näiden peruskäsitteiden lisäksi pohdin 

valmentajilta saadun tuen merkitystä omien vahvuuksien löytämisessä sekä 

minäpystyvyyden lisääntymistä onnistumisen kokemusten ja kannustuksen kautta. 

Käsittelen myös niitä haasteita, joita nuoret tänä päivänä kokevat työelämään tai 

opintoihin siirtymisessä. 

Entisiä pajanuoria haastattelemalla kerätty aineisto antaa tietoa siitä, millaiset asiat 

nuorille ovat olleet omalla pajapolullaan merkityksellisiä. Nuoret kertoivat siitä, 

millainen merkitys pitkällä pajapolulla on ollut oman tulevaisuuden suunnittelussa ja 

elämänhallinnan lisääntymisessä. Aineistosta nousi esiin nuorten tarve 

pitkäkestoiselle tuelle ja kannustavalle palautteelle. Omat tulokseni vastaavat työn 

teoriaosuudessa käsittelemieni aiempien tutkimusten loppupäätelmiä. Nuoret 
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tarinoista tuli esiin se, kuinka tärkeää valmentajilta saatu tuki on ollut oman kasvun 

edistäjänä ja itsetuntemuksen vahvistajana. He ovat kokeneet pajapolun aikana 

löytäneensä omia vahvuuksiaan ja tätä kautta uutta suuntaa elämälle. Pajajakso on 

myös lisännyt elämänhallintaa rytmittämällä arkea ja antamalla tilaa käsitellä omaan 

hyvinvointiin liittyviä asioita. 

Työpajatoiminnan tavoitteet pitävät sisällään sekä heikoimmassa asemassa olevien 

nuorten tukemisen ja heidän elämänhallintansa lisäämisen, sekä nuorten ohjaamisen 

kohti työelämää tai koulutusta. Vaikuttaa siltä, että tänä päivänä työpajatoimintaan 

ohjautuvat nuoret hyötyvät kaikkein eniten juuri pitkäkestoisesta tuesta ja turvallisena 

koettujen aikuisten kannustuksesta. Tämän vuoksi arjentaitoihin painottuvia 

pajajaksoja voisikin olla syytä pidentää, jotta nuorilla olisi aikaa kasvattaa 

voimavarojaan ja lisätä elämänhallintaa ennen tulevaisuuden suunnitelmiin 

siirtymistä. 

Työn lähtökohtana oli tutkimuskysymys: Kuinka työpajaympäristössä muodostuva 

yhteisöllisyys ja valmentajilta saatu tuki voi auttaa opintoihin tai työelämään 

siirtymisessä? Lopulta kuitenkin totesin aineiston ja lähdemateriaalin vastaavan 

paremmin kysymykseen: Kuinka valmentajilta saatu tuki ja pitkä pajapolku voi auttaa 

opintoihin tai työelämään siirtymisessä?
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2 NUORTEN TAIDETYÖPAJA JA TYÖPAJATOIMINTA SUOMESSA 

 

Tässä luvussa avaan työpajatoiminnan historiaa, toimintatapoja sekä tavoitteita. Käyn 

läpi sitä, kuinka työpajavalmentautujien sijoittuminen, pajajaksojen määrä ja nuorten 

kokemukset näkyvät erilaisissa tilastoissa. Esittelen myös työn tilaajan, Nuorten 

taidetyöpajan toimintaa. Useiden lähteiden lisäksi kerron työpajatoiminnasta myös 

omien kokemuksieni kautta, joita on kertynyt työskennellessäni työvalmentajana 

Nuorten taidetyöpajalla. 

Työpajatoiminnan tavoitteet voidaan jakaa kahteen eri osa-alueeseen. Tarkoituksena 

on sekä tukea kaikkein heikoimmassa asemassa olevia nuoria, mutta myös innostaa 

nuoria löytämään omat valmiutensa työelämään tai koulutukseen pyrkiessä. Niiden 

nuorten kohdalla, joiden arjessa on paljon haasteita, toiminnassa korostuvat 

arjenhallinnan harjoittelu sekä itsetuntemuksen kehittäminen. Toiset taas pystyvät jo 

ottamaan vastaan koulutus- ja urasuunnittelua sekä kehittämään omia 

työelämävalmiuksiaan. Työpajalla ei kuitenkaan erotella eri lähtökohdista olevia 

nuoria, vaan töitä tehdään yhdessä ja toiminnan vahvuutena voidaankin nähdä 

ryhmien heterogeenisuus. Yhteiskunnallisena tavoitteena on kuitenkin ohjata nuoria 

kohti työelämää ja torjua eriarvoistumista. (Kautto & Lehtipää 2014, 18.) Mikäli 

valmentautujan elämäntilanne ei pajajakson aikana anna edellytyksiä koulutukseen tai 

työelämään ohjaamiseen, voidaan hänet ohjata myös muuhun hänelle sopivaan 

palveluun. Vaihtoehtoina voivat olla esimerkiksi päihde-ja mielenterveyskuntoutus. 

(Huumonen 2014, 18.) 

Työpajatoiminnalla on Suomessa pitkä historia. Ensimmäiset varsinaiset työpajat on 

perustettu jo 1980-luvulla. Työpajatoiminta yhdisti uudella tavalla nuorisotyötä ja TE-

palveluita ja pajat oli tarkoitettu lähinnä työttömille ja vailla ammatillista koulutusta 

oleville nuorille.  1990-luvulla toimiala alkoi järjestäytyä ja 1997 perustettiin 

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry edistämään työpajatoiminnan kehittämistä. Nyt 

valmennuksen kohderyhmää olivat nuorten lisäksi myös työikäiset aikuiset. 

Pikkuhiljaa sekä työpajojen asiakaskunta, että tarjottavat palvelut alkoivat 

monipuolistua. Koska valmentautujien elämäntilanteet olivat yhä haastavampia, 
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tarvittiin valmennusmenetelmien kehittämistä ja yhteistyökumppaneiksi tarvittiin 

TE-palveluiden lisäksi myös sosiaalitoimi. 2000-luvulle tultaessa jo suuri osa kunnista 

tarjosi työpajatoimintaa. 2000-luvulla työpajakentällä on kehitetty esimerkiksi 

matalan kynnyksen starttipajatoimintaa, etsivää nuorisotyötä, opinnollistamista ja 

pajakouluja, joissa on mahdollista suorittaa loppuun peruskoulu. Työn 

monipuolistuminen on edellyttänyt työpajakentällä työskenteleviltä vahvaa työ-ja 

yksilövalmennuksen osaamista sekä sektorirajat ylittävää yhteistyötä. Nykyaikaisen 

työpajatoiminnan vahvuuksia ovatkin juuri monialainen ja moniammatillinen 

verkostotyö. (Huumonen 2014, 13-14; Hämäläinen & Palo 2014, 10.) 

Valtakunnallisen työpajayhdistyksen mukaan työpaja on yhteisöllinen 

oppimisympäristö, jossa valmennuksen avulla pyritään lisäämään yksilön valmiuksia 

koulutukseen tai työelämään, sekä vahvistamaan taitoja, jotka liittyvät 

arjenhallintaan. Työpajatyössä opitaan tekemällä sekä valmennuksen kautta. 

Työvalmennuksen avulla vahvistetaan valmentautujan työkykyä ja työelämätaitoja. 

Yksilövalmennus taas tukee valmentautujan toimintakykyä, arjenhallintakeinoja sekä 

auttaa tulevaisuuden suunnitelmien miettimisessä. (Valtakunnallinen työpajayhdistys 

2017.) 

Valmennuksen sisältöihin kuuluvat niin työelämä- ja työtaitojen kuin elämänhallinnan 

ja arjen taitojen ja tulevaisuuden suunnittelun taitojen kehittäminen. 

Työelämätaitojen vahvistaminen pajoilla tarkoittaa työelämän pelisääntöjen, kuten 

yleisten käytöstapojen, työyhteisötaitojen ja työpaikan sääntöjen noudattamisen 

harjoittelua. Näihin kuuluvat esimerkiksi työaikojen noudattaminen, kännykän käyttö 

työaikana sekä oma-aloitteisuus ja täsmällisyys. Työtaitoja vahvistamalla lisätään 

nuoren kykyä suunnitella omaa toimintaa ja valmiuksia käyttää työntekoon kuuluvia 

laitteita ja välineitä. Työtaitoihin kuuluu myös kyky arvioida tekemänsä työn laatua. 

(Kautto & Lehtipää 2014, 34.) 

Elämänhallinnan ja arjen taitojen vahvistamisella tuetaan nuorta löytämään 

valmiuksia, jolla huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. Tähän kuuluvat esimerkiksi 

ihmissuhteista, terveydestä, asumisesta ja työ-ja opiskeluasioista huolehtimista. 

Tulevaisuuden suunnittelun taitoja edistetään tulevaisuustyöskentelyn ja 

itsetuntemukseen tähtäävien harjoitteiden avulla. Tavoitteena on auttaa nuorta 
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löytämään tapoja, joilla toteuttaa omia haaveitaan ja asettaa realistisia tavoitteita 

tulevaisuudelle. (Kautto & Lehtipää 2014, 34.) 

Jyväskylässä nuorten taidetyöpajalla elämänhallinnan ja itsetuntemuksen taitoja 

vahvistetaan esimerkiksi harjoitteilla, jossa pohditaan arvoja, tunteita, 

stressinhallintaa ja ihmissuhteita. Näitä asioita käydään eri pajoilla läpi erilaisin tavoin 

ja menetelmin yleensä yksilövalmentajan vetämänä.  

Nuorisolain mukaan nuorten työpajatoiminnan tarkoituksena on parantaa nuorten 

valmiuksia päästä koulutukseen sekä suorittaa aloitettu koulutus loppuun, päästä 

avoimille työmarkkinoille tai muuhun tarpeelliseen palveluun. Työpajatoiminnan 

tehtävänä on myös lisätä nuorten arjenhallintataitoja ja edistää kasvua, itsenäisyyttä 

ja osallisuutta. Jokaiselle nuorelle on tehtävä henkilökohtainen 

valmennussuunnitelma. Työpajoilla tulee olla osaamista yksilö-ja työvalmennuksessa.  

Työpajalla valmennus tapahtuu tekemällä työtä tai työtoimintaa nuorten omien 

edellytysten mukaan. (Nuorisolaki 2016/1285 § 13) 

Pajatoiminta tarjoaa mahdollisuuden olla osana ryhmää, joka kannustaa ja hyväksyy. 

Nuorelle avautuu mahdollisuus luottaa omaan osaamiseensa ja saada uusia 

näkökulmia tulevaisuuden suunnitteluun. Toiminnallisten menetelmien avulla 

pyritään vahvistamiseen ja voimaantumiseen, niin että nuorella on mahdollisuus ottaa 

vastuu omasta elämästään ja löytämään oman paikkansa osana yhteiskuntaa. (Kautto 

& Lehtipää 2014, 18.) 

 

 

2.1 Kuinka työpajavalmentautujien kokemukset ja sijoittuminen pajajakson jälkeen 

näkyvät eri tilastoissa 

 

Valtakunnallisen työpajayhdistyksen ylläpitämä Sovari - sosiaalisen vahvistumisen 

mittarin tavoitteena on tuoda esiin työpajatoiminnan vaikuttavuutta ja 

työpajavalmennuksen ja etsivän nuorisotyön sosiaalisesti vahvistavia vaikutuksia. Sen 

tarkoituksena on täydentää niitä tilastoja, joilla seurataan työpajavalmentautujien 

sijoittumista valmennusjaksojen jälkeen. Sovari-mittarin kyselyssä työpajojen 

asiakkaat arvioivat toiminnan laatua ja toteutusta osallisuuden, yhteisöllisyyden, työ-
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ja yksilövalmennuksen sekä työtehtävien osa-alueilla. Sovari tuottaa tietoa ja 

tunnuslukuja, sekä asiakkaiden omin sanoin kertomia kokemuksia valmennuksen 

vaikutuksista sekä valtakunnallisella, alueellisella sekä organisaatiokohtaisella tasolla. 

(Kinnunen 2020, 3-4.)  

Sovari sisältää kaksi eri osiota: työpajatoiminnan toteutuksen sekä sen vaikutusten 

arvioinnin sosiaalisen vahvistumisen näkökulmasta. Työpajatoiminnan toteutuksen 

keskeisiä osa-alueita ovat työtehtävät ja osallisuus, yhteisöllisyys ja työ- sekä 

yksilövalmennuksessa tarjottu tuki ja ohjaus. Sovari-mittarissa nämä ovat kolme 

keskeisintä asiaa, joihin sosiaalinen vahvistaminen työpajatoiminnassa perustuu. 

Kyselyn toisessa osiossa työpajavalmentautujat arvioivat kokemuksiaan sosiaalisessa 

vahvistumisessa työpajajakson aikana viidellä eri osa-alueella. Nämä osa-alueet ovat 

itsetuntemus, sosiaaliset taidot, elämänhallinta, arjen asioiden hallinta sekä työ- ja 

opiskeluvalmiudet. (Kinnunen 2020, 3-4.)  

Sovari-tuloksista näkyy nuorten luottamus valmentajia kohtaan; 92 prosenttia 

valmentautujista kokee, että valmentajat ovat luotettavia ja että valmentautujat 

hyväksytään omina itsenään. Suurin osa valmentautujista myös kokee, että 

valmentajat huomioivat nuoria melko tasapuolisesti. Valmentautujat myös kertovat 

saavansa sekä tukea käytännön asioihin että kannustavaa palautetta. (Kinnunen 2019, 

8.) 

Viimeisimpien valtakunnallisten tilastojen mukaan vain 23,8% kaikista 

työpajavalmentautujista tulee pajoille TE-toimiston kautta. 7% tulee pajalle 

työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun kautta. Lisäksi lähettävänä tahona 

toimii esimerkiksi sosiaali-ja terveystoimi (16,2%), oppilaitokset (11,2%) ja etsivä 

nuorisotyö (10,3%). (Nuorisotilastot 2019.) Näistä luvuista voi päätellä, että hyvin 

monella nuorella on takanaan pitkäaikaistyöttömyyttä, haasteita opinnoissa tai 

mielenterveydessä. Lisäksi myös osa TE-toimiston kautta tulleista nuorista tarvitsee 

erityistä tukea, ja joskus nuori siirtyy pajajakson aikana työllistämistä edistävän 

monialaisen yhteispalvelun (TYP) asiakkaaksi. 

Työpajavalmentautujien sijoittuminen pajajakson jälkeen on tärkeä 

vaikuttavuusmittari. Valtakunnallinen työpajakysely tilastoi kaikkein vuoden aikana 

työpajalla olleiden sijoittumista työpajajakson jälkeen. Kyselyn vaihtoehtoina ovat 

sijoittuminen koulutukseen, työelämään, muuhun ohjattuun toimenpiteeseen, 
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työttömäksi, tai muualle. Kohta muualle sisältää esimerkiksi perhevapaan ja 

varusmiespalveluksen. Vuonna 2018 34 prosenttia nuorista valmentautujista sijoittui 

koulutukseen, 19 prosenttia sijoittui työttömäksi. Muuhun ohjattuun toimenpiteeseen 

sijoittui 19 prosenttia nuorista. Jatkuvasti kasvava osa työpajavalmentautujista 

sijoittuu muuhun ohjattuun toimenpiteeseen valmentautumisjakson jälkeen. 

(Bamming & Hilpinen 2019, 20-21.) Muu ohjattu toimenpide tarkoittaa usein 

työkokeilua tai kuntouttavaa työtoimintaa jossain toisessa organisaatiossa, 

esimerkiksi kolmannella sektorilla. Valmentautujien sijoittuminen muuhun ohjattuun 

toimenpiteeseen kertoo todennäköisesti siitä, että näiden nuorten kohdalla opintoihin 

siirtyminen ei ole ollut ajankohtaista, kuten ei myöskään avoimille työmarkkinoille 

sijoittuminen. Esimerkiksi mielenterveyden haasteet sekä päihdeongelmat ovat 

opintoihin tai työelämään sijoittumisen esteenä. (Bamming & Hilpinen 2019, 20).  

Kuntouttavan työtoiminnan sopimukset ovat viime vuosina olleet kasvussa ja 

ohittaneet työkokeilusopimuksien määrän (Bamming & Hilpinen 2019, 19). Tässä voi 

olla kyse asiakkaiden lisääntyneestä tarpeesta monialaisen yhteispalvelun palveluihin, 

mutta myös työkokeiluun liittyvien säädösten tiukentumiseen. Toisaalta kuntouttavan 

työtoiminnan sopimukset ovat lisääntyneet laajemminkin; Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen (THL) tilastoista näkyy, että kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut vuonna 

2013 arviolta 24 200 henkilöä, ja vuonna 2019 määrä on kasvanut peräti 45 100 

henkilöön (THL 2020, 2). THL:n toteuttamassa kuntakyselyssä on selvitetty myös sitä, 

mihin kuntouttavan työtoiminnan osallistujat siirtyvät kuntoutusjakson jälkeen. 

Kaikkein yleisin siirtymä oli se, että henkilö siirtyy uudelleen kuntouttavaan 

työtoimintaan. (THL 2020, 6.)  

 

 

2.2 Valmennusjaksojen pituus ja määrä 

 

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tuloksellisuustarkastuskertomuksen 

mukaan 2013-2015 valmennusjaksojen pituus on keskimäärin 150-160 päivää ja 20 

prosentilla oli kaksi valmennusjaksoa. Kuudella prosentilla oli kolme valmennusjaksoa 
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ja pienellä määrällä valmentautujia jaksoja oli vieläkin enemmän, jopa seitsemän. 

(Valtiontalouden tarkastusvirasto 2020, 19.)  

Valtakunnallisen työpajakyselyn mukaan nuorista valmentautujista suurin osa, eli 

51,5% oli pajatoiminnassa yhdestä kuuteen kuukautta. Puolesta vuodesta vuoteen 

pajatoiminnassa vietti 23% nuorista valmentautujista, ja yhden vuoden 14,6%. 

(Bamming & Hilpinen 2019, 17.)  

Sovari tuloksista käy ilmi, kuinka pajajaksojen pituus vaikuttaa koettuun 

vahvistumiseen. Mittaustulos vaikuttaa siltä, että paras sosiaalisen vahvistumisen 

kokemus saavutetaan, kun pajajakso kestää 4-12 kuukautta. Erityisesti kuntouttavan 

työtoiminnan asiakkaat ovat kokeneet sosiaalista vahvistumista tapahtuvan sitä 

enemmän, mitä pidempään pajajakso on jatkunut, ja heidän kohdallaan paras 

kokemus on saavutettu, kun pajajakso on kestänyt 10-12 kuukautta. Työkokeiluna tai 

palkkatuella suoritettujen työpajajaksojen kohdalla on enemmän vaihtelua; jo 4-6 

kuukauden jaksolla on koettu paljon hyviä asioita, mutta 10-12 kuukautta, tai jopa yli 

vuoden pajalla olleiden kohdalla tulokset ovat erityisen hyviä. Kyselyn mukaan siis 

näyttää siltä, että työpajajaksoja ja pajapolkuja suunnitellessa on tärkeää, että 

pajajakson pituus määrittyy valmentautujan tarpeiden mukaan. (Kinnunen, 2019, 19.)  

Sovari-kyselyn mukaan osa valmentautujista myös toivoi pidempiä valmennusjaksoja. 

Voidaan todeta, että työpajatoiminta kaipaisi joustoa ja pidempiä työpajajaksoja, jotta 

toiminta voitaisiin määritellä yksilöllisesti valmentautujan tarpeiden mukaisesti. 

(Kinnunen, 2019, 41.) Jyväskylässä Nuorten taidetyöpajalla pajajakson pituus on usein 

3-4 kuukautta. Työkokeilussa kunnalla voi olla yhteensä 12 kuukautta, mutta samaa 

työtehtävää voi tehdä vain puoli vuotta (Työ- ja elinkeinoministeriö 2020). Tämän 

vuoksi etenkin työelämäpajoilla jakson pituus on usein kolme kuukautta, jotta nuori 

pystyy käymään kaksi erillistä pajaa, jos sille on tarvetta.  

 

2.3 Nuorten taidetyöpaja 

 

Työn tilaajana toimii Jyväskylän nuorisopalveluiden alla toimiva, vuonna 2001 

perustettu Nuorten taidetyöpaja. Nuorten taidetyöpaja tarjoaa valmennus- ohjaus- ja 

opetuspalveluita 15-29-vuotiaille nuorille. Pajatoiminnassa käytetään toiminnallisia 
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menetelmiä, joiden avulla harjoitellaan työelämätaitoja, arjenhallintaa, pohditaan 

omaa hyvinvointia ja tulevaisuuden suunnitelmia. Käytössä on laaja kattaus erilaisia 

menetelmiä, kuten kädentaidot, draama, ruoanlaitto, liikunta, seikkailukasvatus ja 

erilaiset taiteen ja itseilmaisun keinot. Pajatoiminnan tavoitteena on vahvistaa ja tukea 

nuorten toimintakykyä ja valmiuksia työelämään tai muihin palveluihin yksilö- ja 

ryhmävalmennuksen avulla. (Jyväskylän kaupunki 2020.)  

Jyväskylän nuorten taidetyöpaja tarjoaa elämänhallintaan ja hyvinvoinnin taitoihin 

keskittyviä arjentaitopajoja sekä työelämäpajoja, joilla vahvistetaan työelämätaitoja 

sekä keskitytään enemmän tulevaisuuden suunnitteluun. Pajojen kesto on noin 2-4 

kuukautta. Jokaisella työelämäpajalla on oma erikoistumisalue, jonka ammatillisiin 

taitoihin valmennus perustuu. Tällä hetkellä arjentaitopajoja on yhteensä neljä. 

Arjentaitopajoilla työpäiviä on 2-4 viikossa 4-6 tuntia päivässä. Arjentaitopajoilla 

nuoret pääsevät kokeilemaan monenlaista toimintaa, kuten liikuntaa, draamaa, 

ruoanlaittoa ja retkeilyä. Työelämäpajoja on kuusi. Näillä pajoilla on 4-5 työpäivää 

viikossa nuorten sopimuksista riippuen, pajalla ollaan kuusi tuntia päivässä. 

Työelämäpajalla pääsee tutustumaan pajan erikoistumisalueen työtehtäviin ja usein 

myös toteuttamaan asiakastöitä. Työelämäpajoihin kuuluva Taitotiimi antaa jo pajalla 

oleille nuorille mahdollisuuden toimia jonkun pajaryhmän apuohjaajana ja näin 

tutustua ohjaustyöhön ja ohjausalojen ammatteihin. Taitotiimijakso räätälöidään aina 

yksilöllisesti ja nuori voi jakson aikana myös toteuttaa esimerkiksi asiakastyön, tai 

muun projektin. Taitotiimin kesto riippuu nuoren sopimuksesta ja usein myös siitä, 

kuinka paljon työkokeilukuukausia on käytettävänä. (Jyväskylän kaupunki 2020.) 

Pajaympäristö mahdollistaa pajapolun, ja joka kulkee arjentaitopajalta 

työelämäpajalle ja siitä mahdollisesti taitotiimin kautta kohti opintoja tai 

työllistymistä. Nuorten taidetyöpaja myös työllistää nuoria palkkatyön kautta ja pajalla 

on mahdollista opiskella oppisopimuksella esimerkiksi nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi. 

Palkkatyössä nuori voi olla ohjaajana jossain pajaryhmässä, tai toimia jossain muussa 

hänelle sopivassa tehtävässä. Oppisopimuksella opiskeleva nuori on yleensä toisena 

työvalmentajana jossakin pajaryhmässä.  
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3 YHTEISÖLLISYYS JA SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KASVUN TUKENA 

 

Tässä osiossa avaan työni teoreettista tietoperustaa; yhteisöllisyyden ja aikuisilta 

saadun tuen merkitystä elämänpolkuja suunnitellessa, niitä haasteita, joita nuorilla on 

työelämään siirtymisessä, sekä sosiaalista vahvistamista ja minäpystyvyyden käsitettä. 

3.1 Yhteisöllisyyden merkitys  

 

Yhteisöllisyydeksi kutsutaan erilaisia sosiaalisten suhteiden muodostelmia. Yhteisöt ja 

yhteisöllisyys voivat lisätä koettua hyvinvointia, sillä ihminen tarvitsee tunnetta 

keskinäisestä riippuvuudesta voidakseen hyvin. (Pessi & Seppänen 2011,288-291.) 

Yhteisö ja siihen kuuluvien ihmisten välillä tapahtuva vuorovaikutus luo osallisuutta 

ja synnyttää sosiaalista pääomaa (Kostamo-Pääkkö, & Väyrynen & Ojaniemi 2015, 8).  

Yhteisöllisyyden syntymiseksi tarvitaan joukko ihmisiä, joilla on yhteisiä intressejä. 

Yhteiset intressit saavat ihmiset tekemään yhteistyötä ja kokemaan 

yhteenkuuluvuutta. Yhteisöön kuuluminen antaa yksilölle mahdollisuuden olla osa 

jotain suurempaa maailmassa, joka yksin voi tuntua turvattomalta. Yhteisöllisyys 

voimistaa ja pitää yllä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja saa niistä voimaa sekä sitä 

kautta edistää yhteisön sosiaalista pääomaa. (Pessi & Seppänen 2011, 292- 294.) 

Sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan yhteisöllisyyden ja yhteisön jäsenten välillä 

tapahtuvassa vuorovaikutuksessa muodostuvaa voimavaraa, joka edistää yhteisön 

toimintaa. Se synnyttää luottamusta, verkostoitumista ja vastavuoroisuutta. 

Sosiaalinen pääoma edistää tavoitteiden saavuttamista. Hyvä johtaminen ja toimiva 

työyhteisö synnyttää sosiaalista pääomaa. (Manka & Manka 2016, 133-134.) 

Työpaja on monitasoinen yhteisö. Oma pajaryhmä muodostaa sen ydinporukan, jonka 

kanssa toimitaan tiiviisti päivittäin. Toimintaa on kuitenkin myös muiden 

pajaryhmien kanssa ja kokonaisuudessaan työpajaympäristö muodostaa isomman 

yhteisön.  Kun halutaan vahvistaa yhteisöllisyyttä, on otettava huomioon sekä 

pienemmät pajaryhmät, että koko pajan yhteisöllisyys. (Hämäläinen & Palo 2014, 49.) 

Jyväskylässä nuorten taidetyöpajalla toimii yhdeksän eri pajaryhmää, jossa jokaisessa 

on noin kahdeksan nuorta. Lisäksi pajaympäristössä on kaksi pajakoululuokkaa. Kaksi 
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ryhmää toimii eri rakennuksessa kuin muut. Hieman kokoonpanosta riippuen talossa 

on siis enimmillään noin 90 nuorta sekä parisen kymmentä valmentajaa. 

Nuorten taidetyöpajalla valmennus tapahtuu yksilö- ja työvalmennuksen avulla. 

Yksilövalmennusta toteutetaan sekä yksilökeskusteluina, että ryhmävalmennuksena. 

Yksilövalmennuksen tavoitteena on tukea nuoren hyvinvointia; sen avulla lisätään 

nuoren arjenhallinnan taitoja sekä tuetaan oman tulevaisuuden suunnittelua. Nuorten 

Taidetyöpajalla yksilövalmennus toteutetaan oman pajaryhmän kesken järjestettävinä 

tuokioina, jossa keskustellaan eri teemoihin liittyvistä aiheista yhdessä, sekä 

kahdenkeskeisiin keskusteluihin nuoren ja yksilövalmentajan välillä. Yksilövalmennus 

antaa nuorille mahdollisuuden keskustella luottamuksellisesti omaan elämäänsä 

liittyvistä aiheista. Keskusteluiden aiheina voivat olla esimerkiksi ihmissuhteet, 

terveys ja hyvinvointi, koulutus, työelämä ja tulevaisuuden suunnitelmat.  (Kautto & 

Lehtipää 2014, 42.) 

Teemoja käydään läpi myös ryhmävalmennuksen avulla, jolloin nuoret pääsevät 

keskusteleman omaan elämäänsä liittyvistä asioista yhdessä. Ryhmävalmennuksen 

teemat mietitään pajaryhmän tavoitteiden ja nuorten tarpeiden mukaisesti. Oman 

ryhmän kesken toteutettu valmennus tarjoaa nuorille mahdollisuuden vertaistukeen. 

Ryhmävalmennuksessa käytetään osallistavia menetelmiä ja erilaisia harjoituksia ja 

tehtäviä, joita kehitetään jatkuvasti lisää. Ryhmävalmennuksen aikana heränneitä 

ajatuksia voi vielä purkaa kahden kesken yksilövalmentajan kanssa. (Kautto & 

Lehtipää 2014, 42.) 

Olen työpajavalmentajana päässyt näkemään, kuinka yleensä yksilövalmentajan 

johdolla käydyt keskustelut, joissa käsitellään esimerkiksi arvoja, itsetuntoa, 

tulevaisuuden suunnitelmia ja omia vahvuuksia, ja hitsaavat omaa pajaryhmää yhteen. 

Kun ”oma porukka” käy tutuksi, on helpompi osallistua myös koko talon yhteisiin 

aktiviteetteihin. Talon muut valmentajat tulevat myös tutuiksi talon yhteisissä 

toiminnoissa, ja hiljalleen koko paja ja siellä toimivat ihmiset alkavat muodostaa 

turvallista ympäristöä, jossa kasvaa ja ilmaista itseään. 

Nuoret kokevat tärkeänä olla osana ryhmää, jossa voivat jakaa arkea muiden samassa 

tilanteessa olevien ikätovereiden kanssa. Tällaisessa ryhmässä syntyy kokemus siitä, 

että ei ole ainoa, joka kokee haasteita yhteiskunnan odotusten edessä. (Wrede-Jäntti 

2018, 87.) 
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Nuoret kokevat elämäntilanteensa paremmaksi pajajakson aikana, kuin työttömänä 

ollessaan (Kojo 2012, 27-30). Myös ne nuoret, jotka eivät kykene kiinnittymään 

työelämään tai opintoihin, hyötyvät työpajatoiminnasta ja kokevat sen parantavan 

elämänlaatua. Työpajaympäristö tarjoaa yhteisöllisyyttä ja ”oman paikan” kokemusta 

niille, jotka eivät saa sitä työyhteisöstä tai opiskeluporukasta. Työpaja pitää myös 

kiinni arjessa pakottamalla päivärytmiin ja sosiaalisiin kontakteihin. Työttömyys 

nähdään negatiivisena ja sen pitkittyessä elämänlaatua heikentävänä; työ arkea 

kannattelevana tukena on korvaamatonta sosiaalista pääomaa. Työelämän 

ulkopuolella olevat nuoret tarvitsevat myös tällaisia kannattelevia rakenteita (Pohjola, 

2001, 196) ja työpajat ovat mielestäni yksi vaihtoehto luoda sosiaalista pääomaa ja 

tukirakenteita.  

Moni nuori myös kokee valmennusjaksolla olevan myönteinen vaikutus 

mielenterveyteen, vaikka työpajoilla ei juurikaan ole psykiatrista ammattiosaamista. 

Osa nuorista on jopa todennut, että vaikka heillä on ollut hoitosuhde psykiatriseen 

avohoitoon, he eivät ole kokeneet saaneensa aiemmin sellaista tukea, joka olisi heitä 

auttanut. (Wrede-Jäntti 2018, 88-89). Sovari-kyselyyn vastanneista iso osa (81%) 

kokee saaneensa tukea mieltään painaviin asioihin (Kinnunen 2019, 8). Tässä näkyy 

nimenomaan yhteisöllisyyden, ja oman paikan merkitys, sekä pajoilla vallitsevan 

epävirallisen ilmapiirin luoma turvallisuuden tunne. Vaikka nuorella olisi toimiva 

hoitokontakti psykiatriseen avohoitoon, silti heillä voi olla tarve arkiseen 

kohtaamiseen ja arjen rutiineja ylläpitävään toimintaan. Työpajatoiminnassa 

kohtaaminen on luontevaa; ruoanlaiton tai retkeilyn lomassa syntyy jatkuvasti 

tilanteita, joissa voi vaihtaa ajatuksia ja tutustua toiseen. Asiakkaan ja työntekijän 

roolit näyttäytyvät erilaisina, kun vaikkapa terveydenhuollossa, kun asioita tehdään 

yhdessä.  

Nuoret kokevat avun saamisen mielenterveyteen liittyvissä asioissa hankalaksi. 

Esteinä avun ja tuen saamiselle ovat esimerkiksi luottamuksen puute, kankeat 

palvelurakenteet, aikuismaiset tavat kohdata ja nuorten kokemus siitä, että he eivät ole 

tulleet kuulluksi. Nuoret kaipaisivat tiheämpiä tapaamiskertoja asioidensa käsittelyyn 

ja sairauden hoidon lisäksi myös tukea arjen asioista selviämiseen. Palveluissa 

ammattilaiset vaihtuvuus vaikuttaa myös hoidon tarpeen arvioimiseen. Nuoret 

toivovat pysyvää suhdetta edes yhteen luotettavaan aikuiseen. Nuoret kaipaavat 

palveluilta hyvin yksinkertaisia seikkoja; kuulluksi tulemista, rinnalla kulkemista ja 
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kunnioitusta. Huomion keskittäminen haasteisiin ja heikkouksiin vaikuttaa kielteisesti 

itsetuntoon ja heikentää uskoa omaan selviytymiseen. (Känkänen, Kekkonen & Gissler 

2019, 3-4.) Kun nuorten kokemukset muista palveluista ovat tämän kaltaisia, on 

helppoa ymmärtää miksi työpajaympäristön viehättää. 

Useissa tutkimuksissa ja selvityksissä nousee esiin, kuinka tärkeää työpajanuorille on 

yhteisöllisyyden kokemukset ja valmentajilta saatu tuki. Työttömät nuoret myös 

tapaavat ystäviään selkeästi vähemmän kuin opiskelevat tai työelämässä olevat nuoret 

(Myllyniemi 2014, 67, 71). Yhteisöön kuuluminen ja ihmissuhteista saatu tuki on 

olennaisen tärkeää hyvinvoinnille ja oman potentiaalin käyttöön ottamiselle. 

Työpajatoiminta voi monelle olla ensimmäinen paikka, jossa tulee hyväksytyksi omana 

itsenään ja kokee olevansa osa porukkaa. Yhteisön tuomasta tuesta on vaikeaa luopua, 

jos oman elämän turvaverkot ovat ohuet. Tällöin työelämään tai opintoihin 

siirtyminen on ymmärrettävästi haastavaa, ja paja tarjoaa elämään kaivattua tukea ja 

yhteisöllisyyttä.  

 

 

3.2 Sosiaalinen vahvistaminen 

 

Sosiaalinen vahvistaminen on ennalta ehkäisevää tukea, jonka päämääränä on yksilön 

hyvinvoinnin lisääminen (Hämäläinen & Palo 2014, 46). Sosiaalisella vahvistamisella 

tarkoitetaan yksilön kokonaisvaltaisen elämänhallintataitojen lisäämistä; se on 

prosessi, jossa yksilön elämänhallintaa parannetaan asteittain. Prosessin tavoitteena 

on nuoren tuominen mukaan yhteisölliseen toimintaan ja tätä kautta aktiiviseksi 

kansalaiseksi (Mehtonen 2011, 13, 18) Käsite sisältää sekä yksilö- että ryhmätason; 

voidaan ajatella, että yksilön hyvinvointi kumpuaa nimenomaan yhteisöistä ja toisaalta 

hyvinvoivalla yksilöllä on myös jaksamista toimia aktiivisesti erilaisissa yhteisöissä. 

(Lundbom & Herranen 2011, 6-7.) Sosiaalinen vahvistaminen on asteittain etenevä 

prosessi, jonka tavoitteena on nuoren arjenhallinnan ja hyvinvoinnin lisäämiseen 

(Hämäläinen & Palo 2014, 51-52). 

Sosiaalisen vahvistamisen käsitteen sisältöä ei ole tarkkaan määritelty tai rajattu. Sitä 

on alettu käyttää syrjäytymisen käsitteen tilalla, koska se on vähemmän leimaava.  
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Sosiaalisen vahvistamisen ajatellaan olevan arjenhallinnan, hyvinvoinnin ja 

osallisuuden kokonaisvaltaista ja moniammatillista tukemista, jonka tavoitteena on 

nuorten kiinnittyminen yhteisölliseen toimintaan ja aktiiviseen kansalaisuuteen.  

(Valtakunnallinen työpajayhdistys ry 2015, 8.) 

Sovari tuloksissa näkyy tilastollisesti merkittävä muutos vuosien 2018 ja 2019 välillä 

nimenomaan sosiaalisessa vahvistumisessa. Tulokset osoittavat, että sosiaalinen 

vahvistuminen työpajatoiminnassa on laajempaa ja yleisempää kuin aiemmin. 

Tuloksien mukaan etenkin elämänhallinta, itsetuntemus ja sosiaaliset taidot ovat 

parantuneet. (Kinnunen 2019, 13.) 

 

 

3.3 Osallisuus 

 

Osallisuuden käsitettä voidaan ajatella portaina; alimpana on yksilötason osallisuus, 

seuraavalla yhteisötaso ja ylimpänä yhteiskunnallinen taso. Yksiötason osallisuutta 

lisää esimerkiksi fyysinen terveys ja elämäntavat, kyky ilmaista omia ja ymmärtää 

muiden tunteita ja ratkaista elämässä eteen tulevia haasteita. Yhteisötason osallisuus 

pitää sisällään kuulumisen tunteen sekä kyvyn tulla toimeen yhteisössä, itsensä 

kokemisen tarpeelliseksi sekä kokemus siitä, että voi tehdä valintoja. 

Yhteiskunnallisella tasolla osallisuutta vahvistavat esimerkiksi hyvät kokemukset 

hyvinvointi- ja terveyspalveluissa, riittävä toimeentulo ja perustarpeiden täyttyminen 

sekä kuulumisen tunne yhteiskuntaan. (Rouvinen-Wilenius 2014, 55.) 

Osallisuudella tarkoitetaan kuulumisen tunnetta. Osallisuuden kokemus koostuu 

kuulluksi ja huomioiduksi tulemisesta, oman elämän asioihin vaikuttamisesta ja 

päättämistä, sosiaalisista verkostoista ja kohtaamisista. Se synnyttää yksilössä 

omakohtaisesta sitoutumisesta kumpuavaa toimintaa ja vaikuttamista oman elämää ja 

arkea koskevien asioiden kulkuun Yksilö voi kokea osallisuutta omassa yhteisössään ja 

yhteiskunnassa esimerkiksi harrastusten tai työn kautta. Osallisuus toimii 

vastavoimana syrjäytymiselle.  (Särkelä-Kukko 2014, 35-36.)  

Koska elämäntilanteet vaikuttavat kulloinkin käytettävissä oleviin voimavaroihin, ei 

yksilöillä ole aina mahdollisuutta tai jaksamista hyödyntää voimavarojaan, jotta 
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osallisuutta pääsisi syntymään. Erilaiset kriisit ja muut haasteet elämässä kuluttavat 

voimavaroja, jolloin ihminen käyttää vähäisen jaksamisensa selviytymiseen. Joskus 

ihminen ei myöskään luota tai usko omiin valmiuksiinsa. Sosiaaliset suhteet toimivat 

tärkeänä resurssina jonka avulla syntyy mahdollisuuksia myös muiden tarpeiden, 

kuten tarpeen kuulua ryhmään tai yhteisöön tyydyttämiseen. (Särkelä-Kukko 2014, 

35-39.) Kun yhteisöön kuulumisen ja osallistumisen kautta saa täytettyä 

ihmissuhteisiin liittyvä tarpeita, myös syntyy voimavaroja itsensä toteuttamiseen. 

Osallisuus voidaan vastakohtana nähdä myös syrjäytymiselle. Näin ollen syrjäytymistä 

voidaan ehkäistä vahvistamalla sosiaalisia suhteita, joita osallisuuden muodostuminen 

vaatii. (Kiilakoski & Grerschel 2012, 5-6.) 

Osallisuus voi toteutua eri tavalla elämän eri vaiheissa. Yksilöllä ei kuitenkaan ole aina 

voimavaroja tai kykyä täyttää yhteiskunnan tai yhteisöjen asettamia vaatimuksia. 

Jokaisella tulisi kuitenkin olla oikeus vasteettomaan huolenpitoon myös silloin, kun 

hänen voimavaransa eivät riitä. (Särkelä-Kukko 2014, 48.)  

Osallisuuden edistäminen on nuorisolain mukaan yksi työpajatoiminnan tavoitteista 

(Nuorisolaki 2016/1285 § 13). Työpajaympäristössä osallisuuden tukeminen on 

esimerkiksi sitä, että nuori pääsee osallistumaan ryhmätoimintaan, vaikuttamaan 

toiminnan suunnitteluun, päätöksen tekoon ja kehittämistyöhön osallistumista. 

Osallisuuden perustana on kohtaaminen, vuorovaikutus ja kuulluksi tuleminen ja koko 

toiminta on suunniteltu osallisuutta tukevaksi. Työpajoilla hyödynnetään yhteisöä 

valmennuksen välineenä. Valmentajilta saatu kannustava palaute rohkaisee 

osallistumaan ja ryhmässä toimimisen myötä nuori kokee itsensä yhteisön jäsenenä. 

(Palo 2017, 34.) Lisäksi pajajakson aikana tehdyt vierailut ja tutustumiskäynnit eri 

palveluissa vahvistavat nuoren osallisuutta yhteiskuntaan; kun museot, 

harrastuspaikat, palveluntarjoajat tulevat tutuiksi, nuoren on helpompi osallistua 

yhteiskunnan toimintaan myös vapaa-ajallaan. 

 

 

3.4 Valmentajilta saadun tuen merkitys 
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Matilda Wrede-Jäntti on kirjoittanut suhdetyön merkityksestä onnistuneen 

työpajajakson taustalla. Hän on haastatellut työpajalla olleita nuoria heidän 

kokemuksistaan työpajalla. Aineistossa nousi esille etenkin kaksi teemaa; nuorten 

kokema suhdepohjainen tuki ja osallisuuden tunne. Suhdepohjaisella tuella hän 

tarkoittaa nuorten kokemusta kohdatuksi tulemisesta sekä valmentajilta saatua 

välittämistä ja kiinnostusta. Osallisuudella tässä tarkoitetaan nuorten tunnetta siitä, 

että he ovat pajayhteisön täysvaltaisia jäseniä. (Wrede-Jäntti 2018, 87.) Wrede-Jäntti 

huomauttaa, ettei työpajatyön laatua voi mitata pelkästään nuorten sijoittumisella 

työelämään tai opintoihin pajajakson jälkeen, vaan täytyy ottaa huomioon myös 

yksilöiden omassa elämässä tapahtuneet parannukset (Wrede-Jäntti 2018, 84). 

Nuorelle on tärkeää muodostaa kestävä ja pitkäkestoinen suhde edes yhteen 

luotettavaan henkilöön (Wrede-Jäntti 2018, 82). Jotta syntyy halua ja motivaatiota 

olla osana sosiaalista toimintaa ja toimia vuorovaikutustilanteissa, on oltava 

luottamusta. Luottamus antaa edellytyksiä toimintakyvyn lisääntymiselle, mutta sen 

saavuttaminen vaatii positiivisia kokemuksia ryhmätoiminnasta ja 

vuorovaikutuksesta. (Savukoski & Kauramäki 2012, 126-127.) Oman näkemykseni 

mukaan työpajatoiminta antaa luontevan mahdollisuuden luottamuksen syntymiselle; 

pajajakson alussa panostetaan ryhmäytymiseen ja nuori pääsee myös heti 

kahdenkeskisiin keskusteluihin yksilövalmentajan kanssa. Valmentajat kohtaavat 

nuoret arvostaen ja luovat näin turvallisen ilmapiirin, joka edistää luottamuksen 

syntymistä. 

Nuorten kokemukset valmentajista ovat erityisen positiivisia. Nuoret ovat kuvailleet 

pajalla toimivia valmentajia mukaviksi ja ymmärtäviksi, helposti lähestyttäviksi 

aikuisiksi. Nuoret kokevat työpajaympäristön turvalliseksi, koska valmentajat 

mielletään luotettavina ja nuorten asioista kiinnostuneina. (Wrede-Jäntti 2018, 87.) 

Wrede-Jäntti toteaakin, että joidenkin nuoreten arjesta selviytymistä tukisi se, että 

nuorella on pitkäkestoinen, epävirallinen suhde turvalliseksi koettuun valmentajaan. 

Kun tällä tavoin saadaan vahvistettua nuoren uskoa omaan itseensä sekä 

mahdollisuuksiinsa vaikuttaa oman elämänsä asioihin, luodaan toivoa joka lopulta 

synnyttää tarpeen aktivoitua omassa arjessa. (Wrede-Jäntti 2018, 90.) 

Työpajoille asetettujen odotusten ja päämäärien tulisi vastata työpajoille hakeutuvien 

nuorten elämäntilanteisiin (Wrede-Jäntti, 2018, 89). Wrede-Jäntin aineistossa nuoret 
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nostivat esiin nimenomaan yhteisöllisyyteen ja ohjaajien tukeen liittyviä asioita, eivät 

niinkään työllistymiseen liittyviä tekijöitä. Mihin tarpeisiin siis työpajatyön tulisi 

vastata, nuorten sijoittumiseen työmarkkinoille, vai nuoren elämänlaadun 

parantamiseen?  Valtakunnallisen työpajayhdistyksen julkaisussa Mahdollisuuksia 

rakentamassa Wrede-Jäntti (2017) myös kertoo pitävänsä jopa huolestuttavana sitä, 

kuinka moni nuori pitää pajatoimintaa niin turvallisena ja viihtyisänä, ettei koe 

tarpeelliseksi tehdä muita suunnitelmia. Hän kirjoittaa valtakunnallisessa 

työpajakyselyssä näkyvän, että 2015 kaikista valmentautujista jopa 27 prosenttia on 

ollut pajalla myös aikaisemmin. Wrede-Jäntti pohtii tämän kertovan myös 

työllistymismahdollisuuksien vähäisyydestä ja toisaalta myös siitä, kuinka vähän 

muita tukitoimia työpajalla asioiville nuorille on saatavilla. (Wrede-Jäntti, 2018, 79.)  

Molemmissa artikkeleissa Wrede-Jäntti kertoo nuorten puhuvan yhteisöllisyydestä ja 

valmentajilta saadusta tuesta positiivisesti. Haastatellut nuoret myös ovat kokeneen 

voivansa psyykkisesti paremmin pajajakson aikana. Tässä näkyy juuri se seikka, että 

pajalle hakeutuvat nuoret kaipaavat tukea ja yhteisöllisyyttä, eivätkä ehkä 

nimenomaan sijoittumista töihin tai opintoihin.  

Yhteisöllisyyden merkitys tulee esiin myös Hännisen artikkelissa Työpajanuorten 

kokemus ja unelma työelämästä. Haastatellut nuoret ovat kertoneet ajatuksiaan ja 

kokemuksiaan työelämästä; monelle ei työttömyyden tai pätkätöiden aikana ole 

ehtinyt syntyä ryhmään kuulumisen tunnetta työyhteisössä, mutta työpajalla he ovat 

tunteneet kuuluvansa omaan ryhmään. Nuoret ovat kertoneet saaneensa arvostusta ja 

kokeneensa yhteisöllisyyttä työpajajakson aikana. Yhteisöllisyyden kokemus ja uuden 

oppiminen on kasvattanut nuorten itsevarmuutta, vaikka he eivät olekaan työllistyneet 

suoraan pajajakson jälkeen (Hänninen 2014, 129, 132.)  

Edelleen sama ajatus nousee esiin Jaana Lähteenmaan artikkelissa Liata kätensä vaan 

ei sydäntään? Tutkijan ristiriitaisia tunnustuksia aktivointia koskevista 

ajatuksistaan. Hän suhtautuu kriittisesti siihen tosiasiaan, että ”aktivointia” ja 

työpajoja tarvitaan siihen, että nuoret voivat kokea tulevansa hyväksytyiksi, parantaa 

mielenterveyttään ja saada ystäviä. Lähteenmaan mukaan vaikuttaa siltä, että nuoret 

osaavat ottaa aktivoinneista juuri sen hyödyn, mitä itse tarvitsevat; toiselle se on 

sosiaalisten taitojen harjoittelu, toiselle mielenterveyden edistäminen ja jollekin 

ystävät ja yhteisöllisyys. Toki jotkut myös ensisijaisesti kaipaavat tukea työ-ja 
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opiskeluvalmiuksien harjoitteluun. Hän on myös huolissaan siitä, että 

aktivointitoimenpiteillä korvataan terapian tarvetta, samalla kun nuorten 

mielenterveyspalveluita leikataan ja terapiaan pääsy on vaikeaa. (Lähteenmaa 2014, 

206-209.)  
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3.5 Minäpystyvyys 

 

Valmennuksen keinoin on mahdollisuus tukea nuoren minäpystyvyyden tunnetta. 

Minäpystyvyyden käsiteellä kuvataan ihmisen kykyä suoriutua annetuista tehtävistä. 

Matalan minäpystyvyyden omaava yksilö epäilee omia kykyjään ja välttelee vaikeilta 

tuntuvia tehtäviä.  Hänen on vaikea pitää itseään motivoituneena ja epäonnistumiset 

lannistavat helposti. Omaan pystyvyyteensä uskova yksilö taas pystyy tarttumaan 

myös vaikeisiin asioihin ja asettamaan haasteita itselleen. Hän sitoutuu tavoitteisiinsa, 

eivätkä epäonnistumiset lannista häntä. Kun ihminen tuntee pystyvänsä vaikuttamaan 

elämänsä kulkuun, hän on vähemmän altis stressille ja masennukselle. (Bandura 1997, 

36-37, 39).  

Kaikkein vaikuttavimpia minäpystyvyyden edistäjiä ovat onnistumisen kokemukset. 

Onnistumiset tuovat yksilölle todistusainestoa hänen taidoistaan ja kyvyistään. Muita 

minäpystyvyyteen positiivisesti vaikuttavaa asiaa ovat vertaiskokemukset, taivuttelu 

sekä fyysiset ja tunnepohjaiset tilat. Nuorta voidaan vahvistaa ja auttaa toimimaan 

myös vaikeissa tilanteissa muistuttamalla asioista, jotka ovat aikaisemmin 

onnistuneet. Nuoren on helpompi uskoa omiin kykyihinsä, kun hänelle tärkeät ihmiset 

kannustavat ja ilmaisevat luottavansa hänen taitoihinsa. Taivuttelu eli 

kannustaminen, voi johtaa siihen, että yksilö tekee enemmän töitä onnistuakseen, joka 

johtaa minäpystyvyyden lisääntymiseen. (Bandura 1997, 79-80, 101.) 

Ajattelen että työpajatoiminnassa valmentajilla on erinomainen mahdollisuus lisätä 

nuoren minäpystyvyyttä. Pajalla pääsee kokeilemaan monia uusia asioita, ja 

haastamaan itseään kannustavassa ilmapiirissä. Toiminta luo onnistumisen 

kokemuksia, jotka johtavat minäpystyvyyden kasvuun. Nuorta jatkuvasti muistutetaan 

niistä asioista, jotka ovat menneet hyvin ja taivutellaan ottamaan lisähaastetta 

sopivissa annoksissa. Toiminta luo myös hyvät edellytykset tuottaa onnistumisen 

kokemuksia, jotka voivat lisätä yksittäisen nuoren minäpystyvyyttä; valmentajat voivat 

esimerkiksi kannustaa nuorta opettamaan muille jonkun omaamansa taidon tai pyytää 

nuorta tekemään jonkun oman projektin, joka vaikkapa luo viihtyvyyttä yhteiseen 

tilaan. Etenkin taitotiimi tarjoaa näitä mahdollisuuksia nuorelle. Kun hän pääsee 

valmentajien konkreettiseksi avuksi suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmän 

ohjaukseen liittyviä asioita, hän saa jatkuvasti lisää todisteita omasta kyvykkyydestään.  
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3.6  Nuorten haasteet työelämään tai opintoihin siirtymisessä 

 

Työpajanuorten elämäntilanteet ovat moninaisia ja haasteena voi olla esimerkiksi 

pitkäaikaistyöttömyyttä, ammatillista suunnattomuutta tai mielenterveysongelmia, 

asunnottomuutta tai muita arjenhallinnan ongelmia ja valmennusjakso voi olla tukena 

suunnan löytymiselle (Hämäläinen & Palo 2014, 57; Huumonen 2014, 18).  

Nuorisotutkimusseuran julkaisussa Ylisukupolvinen työttömyys nuorten työpajoilla 

Ismo Pohjantammi kirjoittaa sosiaalisen perinnön vaikutuksesta nuoren sosiaalisiin 

valmiuksiin; kun nuori ei saa kasvulleen tukea, elämänhallinta heikkoa, etenkin 

vaikeissa tilanteissa. Toisaalta hän myös pohtii pätkätyön yleistymisen vaikutusta 

niihinkin nuoriin, joiden vanhemmat ovat olleet mukana työelämässä; tällöin myös 

näiden vanhempien sosiaalinen perintö katoaa, kun lasten on mahdotonta sopeutua 

samanlaiseen työelämään ja ammattikirjoon kuin heidän vanhempansa (Pohjantammi 

2007, 9-10, 12).  

Vaikka tiedossa on nuorten eriarvoistumisen ylisukupolvisuus, nuorisotyöttömyyttä 

käsitellään julkisuudessa edelleen yksilötasolla, ikään kuin syrjäytyminen johtuisi 

nuoresta itsestään (Lindroos 2019). Syrjäytymisriski alkaa kuitenkin jo lapsuudesta, ja 

siihen vaikuttavat esimerkiksi vanhempien matala tulotaso, päihde- ja 

mielenterveysongelmat, vanhemman kuolema tai avioero sekä pitkäaikaisen 

toimeentulotuen tarve (Hiili, Ståhl, Merikukka & Ristikari 2017, 664). 

Pajanuoret eivät edusta välttämättä vaihtoehtokulttuureja, eikä työttömyys 

varsinaisesti liity vaihtoehtoisen elämäntavan ihannointiin, vaan he ovat ikään kuin 

jääneet odottamaan, että jotain tapahtuu (Pohjantammi 2007, 28).  Myös Anneli 

Pohjola kuvaa artikkelissa Nuorten myyttinen ongelmallisuus haastateltaviaan 

”tavallisiksi nuoriksi aikuisiksi”, joiden arvot ovat hyvinkin perinteisiä; perhe ja suku, 

ystäväpiiri, työ ja kiinnittyminen paikalliseen ympäristöön. Pohjolan haastatelluissa 

näkyi pieni marginaalinen ryhmä, joiden arvomaailmaan ei kuulunut 

työyhteiskuntaan kiinnittyminen. Pohjolan mukaan tämän pienen marginaalin 

pohjalta on luotu myytti passiivisesta työttömästä nuoresta, joka vieroksuu 

työyhteiskuntaan kuulumista (Pohjola 2001, 193-194).   



25 

 

Kun pajalle tulo katkaisee työttömyysjakson, nuori muuttuu työttömästä 

työkokeilijaksi. Tämä ei vielä tarkoita, että työttömyys olisi voitettu, vaan polku voi olla 

mutkikas. Pajajakson aikana nuori voi huomata, että elämässä on erilaisia vaiheita, 

eikä työttömyys ole ainoa vaihtoehto. Näin nuorella on mahdollisuus alkaa käsitellä 

omaa polkuaan. (Pohjantammi 2007, 29.)  

Pohjantammi kirjoittaa heikosta vanhemmuudesta ja kannustuksen puutteesta 

kumpuavasta näköalattomuudesta. Pajanuorten ongelmana pidetään tavoitteiden 

puuttumista ja toisaalta myös epärealistista käsitystä tulevaisuudesta. Tutkimuksessa 

haastateltujen valmentajien mukaan nuorilta on puuttunut vanhempi, jonka kanssa 

olisi voinut keskustella omista asioista ja jonka esimerkki auttaisi nuorta eteenpäin. 

(Pohjantammi 2007, 55.) Vaikuttaa siltä, että lähettävät tahot ohjaavat pajoille 

nimenomaan nuoria, jotka kuuluvat riskiryhmiin. Heillä voi olla taustalla esimerkiksi 

päihteiden käyttöä tai huostaanottoja (Pohjantammi 2007, 77).  Monille näistä 

nuorista on tietenkin ymmärrettävää, ettei polku pajalta työelämään tai koulutukseen 

ole välttämättä suoraviivainen. Pohjantammen tutkimuksesta käy ilmi, että 

vanhempien työttömyys pitkittää nuoren työttömyyttä. Hän olettaa, että pajanuorten 

työttömyyden takana on todennäköisesti myös sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä. 

Perheen elämässä välittyvät odotukset ja arvostukset vaikuttavat siihen, kuinka omaan 

työttömyyteen ja työnhakuun suhtaudutaan. (Pohjantammi 2007, 94.) Sama käy ilmi 

myös Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisusta Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun 

ulkopuolella (Myrskylä 2011, 159). 

Marjaana Kajo pohtii palkkatyön marginaalissa olevien nuorten suhtatumista 

tulevaisuuteen artikkelissa Laajentunut nykyisyys. Laajennetulla nykyisyydellä hän 

tarkoittaa nuorten aikakäsitystä ja hetki kerrallaan elämistä, tulevaisuuden 

näyttäytyessä epävarmana. Artikkelia varten on haastateltu nuoria, jotka olivat 

haastatteluhetkellä työllistämis- tai työpajajaksolla tai työttömiä. Ammatillisen 

koulutuksen puute tai puutteellinen työkokemus olivat työelämään siirtymisen esteinä 

ja opintoihin hakeutumisen haasteena taas kokemukset peruskoulusta. (Kajo 2012, 

24.) Haastatellut ovat kuvanneet tulevaisuutta epävarmaksi, eikä heillä ollut 

varmuutta siitä, mitä kuluvan työllistymis- tai työttömyysjakson jälkeen tulisi ja 

tulevaisuudessa huolestuttivat toimeentulo, terveys sekä työ- tai opiskelupaikan 

saaminen. Monilla oli myös omassa henkilöhistoriassaan sellaisia kokemuksia, jotka 

vaikeuttivat elämänhallintaa ja saivat tulevaisuuden näyttäytymään epävarmana. Kun 
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omat tulevaisuuden suunnitelmat eivät ole toteutuneet sellaisina, kun itse oli ajatellut, 

karisee usko omiin kykyihin ja tulevaisuuden suunnitellut tuntuu turhalta ja 

hallitsemattomalta. Jotkut haastatellut kokivat suojelevansa itseään pettymyksiä 

aiheuttavilta epäonnistumisilta sillä, että eivät asettaneet tavoitteita tulevaisuuden 

suhteen.  

Kajon mukaan nuorten oli hankalaa ajatella elämäänsä eteenpäin kovinkaan pitkinä 

jaksoina ja osa nuorista kertoi lyhyen tähtäimen suunnitellun olevan perheeltä opittu 

yhteinen tapa, joka kertoo samaa tarinaa ylisukupolvisesta näköalattomuudesta, kuin 

Pohjantammen (2007) tutkimus.  

Myös oppilaitosten toiminnan mielekkyyttä voi olla syytä kyseenalaistaa, sen sijan, että 

arvioidaan nuorten innottomuutta opintoihin hakeutumisen (Pohjola 2001, 200-201). 

Sipilän hallitus teki mittavia koulutusleikkauksia, joista kärsivät eniten juuri toisen 

asteen ammatilliset oppilaitokset. Toisen asteen opetus on muuttunut aiempaa 

itsenäisemmäksi. Lähiopetusta on yhä vähemmän, jolloin ne nuoret, jotka kaipaavat 

tukea opiskeluun, jäävät yksin arjen haasteiden kanssa.  

Työpajatoiminnan voidaan ajatella tarjoavan paikan, jossa nuoret voivat olla 

keskeneräisiä, ja vielä miettiä suuntaa elämälleen. Myös nuoret, jotka eivät ole vielä 

valmiita yhteiskunnan asettamiin vaatimuksiin, tarvitsevat paikan missä olla. 

Työpajoilla on mahdollisuus antaa eväitä nuorten kasvun tarjoamalla paikan itsensä 

etsimiseen ja myös epäonnistumiseen omassa tahdissa. (Komonen, 2007, 108-109.) 

Taloudellisen merkityksen lisäksi nuoret ajattelivat työn tarjoavan sisältöä elämään 

sekä rakentavan ihmisarvoa ja sosiaalista asemaa. Raha ei ollut niinkään tärkeä mittari 

työssä. (Pohjola 2001,194.) 

Jyväskylän taidetyöpajalle on jo tehty opinäytetyö, jossa käsitellään nuorten pajalle 

palaamisen syitä. Päivi Mure pohtii vuonna 2012 tehdyssä opinnäytteessään 

Työpajatoiminnan ”uusiopajanuoret” olisiko työelämään ohjaamisessa käytettävä 

kovempia keinoja, jotta pajalle palaaminen ei olisi niin houkuttavaa ja reitti 

työelämään voisi löytyä nopeammin. (Mure 2012, 33.) Itse ajattelen, että työpajoille 

ohjautuvien nuorten kunto määrittää työelämävalmiuksien saavuttamista. Yhä 

useammalla valmentautujalla on kuntouttavan työtoiminnan asiakkuus ja taustalla voi 

olla useita elämänhallintaa haastavia asioita. Tällöin myöskään talon ulkopuolinen 
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ammatinvalinta- tai urasuunnittelupalvelu ei todennäköisesti pysty nopeuttamaan 

näiden asiakkaiden etenemistä. 

Olen itse huomannut nuorten kanssa keskustellessa, että monilla opintoihin 

hakeutumisen esteenä on epävarmuus: onko aiottu ala sittenkään oma ja riittääkö 

jaksaminen opiskeluun. Moni ei näistä syistä uskalla ottaa opintolainaa, ja ilman sitä 

toimeentulo opiskelujen aikana on mahdotonta. Etenkin jos taustalla on jo 

keskeytyneitä opintoja ja haasteita oman jaksamisen kanssa, tuntuu kouluun 

lähteminen liian riskialttiilta.  

Lisäksi jatkuva puhe työelämän kuormittavuudesta, uutisointi milleniaalien 

työuupumuksista ja pätkätöistä ei ehkä saa työelämää kuulostamaan kovin 

haluttavalta vaihtoehdolta etenkään sellaiselle nuorelle, jolla on jo valmiiksi haasteita 

jaksamisen kanssa. Työnhaussa myös usein peräänkuulutetaan positiivista asennetta 

ja energisyyttä, minkä vuoksi paikkoja jätetään ehkä hakematta, vaikka osaaminen 

muutoin riittäisi työn tekemiseen. 

Työmarkkinoiden muuttuminen on yksi yhteiskunnallisesti merkittävä asia nuorten 

syrjäytymisen takana. Tämän päivän nuorilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia 

löytää omaa paikkaansa, kuin aiemmin. Tehokkuusvaatimukset ja koulutuksen 

merkitys työnsaannissa ovat kasvaneet, jolloin ne nuoret, jotka eivät jostain syystä 

kykenen näihin odotuksiin vastaamaan, omaavat suuren riskin jäädä yhteiskunnan 

ulkopuolelle. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018.) 

 
 

4 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE JA TARVE TUTKIMUKSELLE 

 

Työpajatoiminnan tavoitteena on toimia ponnahduslautana niille nuorille, jotka eivät 

tällä hetkellä ole mukana työelämässä tai opinnoissa. Työpajavalmennuksen 

tarkoituksena on vahvistaa nuoren itsetuntemusta nostamalla esiin vahvuuksia ja 

pohtimalla yhdessä tulevaisuuden suunnitelmia. Ryhmä-ja yksilövalmennuksen 

keinoin vahvistetaan nuorten arjenhallintaa, työelämätaitoja ja valmiuksia suunnitella 

tulevaisuutta. Pajatoiminnan haasteena on kuitenkin se, että jotkut nuoret eivät 

useiden pajajaksojenkaan jälkeen ole valmiita siirtymään työelämään tai opintoihin.  
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Esimerkiksi VTV:n ktuloksellisuustarkastuskertomuksen, kuten myös työpajakentällä 

omien työpaja-arjessa tehtyjen käytännön havaintojeni mukaan, kaikille 

työpajavalmentautujille ei kerry toiminnan tavoitteina olevia valmiuksia siirtyä 

työelämään tai koulutukseen. Joskus kuulee ihmettelyä siitä, onko työpajalla liian 

mukavaa, kun sieltä ei haluta siirtyä eteenpäin. Ajattelen kuitenkin nuorten toivovan 

myös pysyviä ratkaisuja elämäntilanteensa tasaamiseen ja aitoa halua löytää oma 

paikka yhteiskunnassa. Toisille tie on nopeampi, ja toiset tarvitsevat enemmän aikaa.  

Idea opinnäytetyölle alkoi muodostua keskustelusta erään yksilövalmentajan kanssa. 

Työpajatoiminnassa on usein pohdittu syitä sille ilmiölle, miksi osalle nuorista 

siirtyminen pajalta eteenpäin tuntuu haastavalta. Keskustelussa pyöriteltiin 

kysymyksiä siitä, kuinka valmentajat voisivat entistä paremmin auttaa näitä nuoria 

siirtymien tekemisessä ja mikä merkitys ryhmällä on nuoren kuntoutumiseen. 

Ajatuksena oli tuottaa tietoa siitä, millä tavalla valmentajat voivat ohjata nuoren 

kasvua kohti ammatinvalintaa tai työelämää sekä voisiko nuorilta löytyä ideoita siihen, 

kuinka yhteisöllisyyden tuomaa turvaa voisi jatkaa pajaympäristön ulkopuolelle.  

Tutkimuskysymyksenä työssä on ollut: Kuinka työpajaympäristössä muodostuva 

yhteisöllisyys ja valmentajilta saatu tuki voi auttaa opintoihin tai työelämään 

siirtymisessä?  

Työpajatoiminta tarvitsee uusia keinoja niiden valmentautujien tukemiseen, jotka 

eivät syystä tai toisesta pysty viemään työpajalta saatuja uusia valmiuksia mukanaan 

ja siirtymään opintoihin tai työelämään. Työn avulla pyritään löytämään uusia 

tukimuotoja nuorille, joiden on vaikea siirtyä pajatoiminnasta eteenpäin. Tavoitteena 

on löytää keinoja yhteisöllisyyden säilyttämiseen pajajakson jälkeen sekä uusia tapoja, 

joilla voidaan valmennuksen keinoin auttaa nuoria löytämään valmiuksia lähteä 

työelämään tai opintoihin. 

Tarkastelen ilmiötä yhteisöllisyyden ja sosiaalisen vahvistamisen näkökulmasta ja olen 

kiinnostunut nimenomaan siitä, kuinka pajatoiminnan yhteisöllisyyttä voisi jatkaa itse 

pajajakson jälkeen, jotta valmentautujien olisi mahdollista tukeutua yhteisöltä saatuun 

tukeen vielä pajajakson jälkeen. Tämä vastaisi jossain määrin myös tarpeeseen 

pidentää pajalla vietettyä aikaa. 
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5 TYÖN TOTEUTUS 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä nuorten kokemuksia siitä, kuinka 

työpajaympäristössä muodostuva yhteisöllisyys ja valmentajilta saatu tuki on auttanut 

työelämään tai opintoihin siirtymisessä. Keräsin aineiston haastattelemalla niitä 

nuoria, joka ovat pitkän pajalla olon jälkeen tehneet onnistuneen siirtymän seuraavaan 

elämänvaiheeseen. Tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa siitä, mitkä asiat pitkässä 

pajapolussa ovat olleet merkityksellisiä, ja minkä vuoksi nuoret itse ajattelevat 

tarvinneensa useita pajajaksoja.  

Haastateltavien kokemukset ja elämäntilanteet ovat yksilöllisiä, jonka vuoksi 

aineistosta nouseva tietoa ei voi yleistää. Aineistosta tekemieni havaintojen pohjalta 

voi kuitenkin saada käsityksen siitä, millaisena nuoret oman pajapolkunsa näkevät ja 

minkälaiset asiat siinä ovat olleet merkityksellisiä ja tehneet oman elämän 

suunnittelusta helpompaa. Tätä tietoa voidaan hyödyntää valmennuksen ja 

palajapolkujen kehittämisessä. 

Päädyin haastattelemaan nimenomaan pajatoiminnasta jo eteenpäin siirtyneitä nuoria 

sen vuoksi, että heiltä voisi saada tietoa siitä, mikä heitä on auttanut. Alkuperäinen 

ajatus oli haastatella niitä nuoria, jotka ovat tällä hetkellä pajatoiminnassa ja kokevat 

haastetta siirtymisessä opintoihin tai työelämään. Tulin kuitenkin siihen tulokseen, 

että saan todennäköisesti paremman aineiston niiltä nuorita, jotka ovat ehtineet 

reflektoida omaa prosessiaan ja näin ehkä osaavat paremmin sanoittaa niitä asioita, 

jotka ovat kokeneet merkityksellisiksi. Ja toisaalta, vaikeuksien voittamisesta on 

helpompi puhua kuin siitä, miksi juuri nyt on vaikeaa. 

 

5.1 Laadullinen tutkimus 

 

Laadullinen tutkimus pyrkii löytämään vastausta johonkin tiettyyn ilmiöön ja 

kuvaamaan sekä ymmärtämään sitä syvällisesti. Sen tavoitteena on ymmärtää 

tutkittavaa ilmiötä kokonaisvaltaisesti. Laadullinen tutkimus edellyttää, että tutkija on 

kiinnostunut ilmiöistä, merkityksistä ja prosesseista. (Kananen 2017, 34-36.)  
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Laadullinen tutkimus pyrkii kuvaamaan ilmiötä tai ymmärtämään jotakin tiettyä 

toimintaa, minkä vuoksi on tärkeää, että henkilöt, joilta kerätään aineistoa, tietävät 

tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon tai omaavat aiheesta henkilökohtaista 

kokemusta (Tuomi & Sarajärvi ,74). Opinnäytetyöni lähtökohtana oli se, että halusin 

tuoda nuorten omat kokemukset pitkistä pajajaksoista ja yhteisöltä saadusta tuesta 

näkyville sekä kysyä heiltä itseltään, mitkä avaintekijät ovat olleet merkityksellisiä 

heidän tiellään kohti koulutusta tai työelämää. Olen henkilökohtaisesti kiinnostunut 

ihmisten tarinoista ja koin luontevaksi lähteä tekemään nimenomaan laadullista 

tutkimusta. 

 

 

5.2 Haastattelut ja aineiston analyysi 

 

Alkuun pääseminen oli haastavaa ensin koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan 

vuoksi ja myöhemmin kesälomien takia. Sain tutkimusluvan alkukesästä ja siinä 

kohtaa, kun valmentajat olivat yhteydessä mahdollisiin haastateltaviin, kaikki jäivät 

lomalle. Nuoret eivät kesän aikana ottaneet minuun suoraan yhteyttä, joten piti vain 

odotella, että lomien jälkeen valmentajat voivat olla heihin uudestaan yhteydessä. 

Elokuussa vihdoin sain minimimäärän, eli neljä haastateltavaa kasaan. Koska 

opinnäytetyö on oppimistehtävä, jonka tarkoituksena on osoittaa oma osaamisensa, ei 

aineiston koko ole työn merkittävin kriteeri (Tuomi & Sarajärvi 2018, 72). Halusin 

pitää työmäärän ja aineiston helposti hallittavana, koska epidemiatilanteen vuoksi 

viivytyksiä ja vaihtuvia tilanteita oli paljon.  

Haastattelut tapahtuivat elo- ja syyskuun vaiheessa 2020. Osa haastateltavista oli 

minulle ennalta tuttuja; kaksi heistä oli ollut lyhyen aikaa pajaryhmässä, jossa olin 

toiminut työvalmentajan sijaisena. Vain yhtä haastateltavista en ollut tavannut 

koskaan aiemmin. Sopiessani haastatteluista kerroin myös lyhyesti millaisista asioista 

haluan tietoa, jotta haastateltavilla oli mahdollisuus palauttaa mieleensä pajapolun 

varrella tapahtuneita asioita.  
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Keräsin tutkimusaineiston haastattelemalla neljää usean pajajakson käynyttä nuorta. 

Kriteerinä oli, että he ovat käyneet vähintään kolme pajajaksoa ja tämän jälkeen 

siirtyneet joko työelämään tai opintoihin. Heistä kaksi oli juuri aloittanut uudet 

opinnot ja kaksi valmistunut keväällä ammattiin, ja olivat tällä hetkellä työttömiä. 

Haastattelut nauhoitettiin. Kerroin nuorille kaiken haastattelussa esiin tuleen jäävän 

meidän väliseksemme ja että aineisto tuhotaan heti kun palautan valmiin työn. 

Haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Teemahaastattelulla 

tarkoitetaan puolistrukturoitua haastattelua, joka etenee etukäteen valittujen 

teemojen ja niiden pohjalta mietittyjen tarkentavien kysymysten varassa. Teemat 

nojaavat tutkimuksen tietopohjaan. Vaikka teemahaastattelu olisikin löyhästi 

strukturoitu, kysymysten tulee kuitenkin tavoitella vastauksia tutkimuskysymyksiin. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 63.)  

Olin miettinyt kysymysrungon valmiiksi, mutta pyrin siihen, että keskustelu saisi 

kulkea mahdollisimman pitkälti omalla painollaan. Hiljaisina hetkinä tein tarkentavia 

kysymyksiä. Haastattelun teemoina olivat työpajavalmentajilta saatu tuki, 

työpajayhteisöltä saatu tuki sekä pajalla vietetyn ajan kesto. Kysyin myös millaista 

tukea haastateltavat ovat saaneet ennen pajalta tuloa, esimerkiksi lapsuuden 

perheeltään, jotta voisin verrata tätä pajaympäristöstä saatuun tukeen.  

Haastattelut tapahtuivat taidetyöpajan tiloissa. Tämä oli toimiva ratkaisu, koska 

paikka oli kaikille tuttu. Haastattelutilanteet olivat rentoja ja keskustelut tuntuivat 

sujuvan mutkattomasti. Olin etukäteen jännittänyt, että tilanteet saattaisivat olla 

kankeita, etenkin niiden nuorten kanssa, joita en tiennyt entuudestaan. Koska aiheet 

olivat myös hyvin henkilökohtaisia, ei ollut itsestään selvää, että niistä olisi helppo 

kertoa entuudestaan tuntemattomalle ihmiselle. Nuoret kuitenkin kertoivat hyvin 

avoimesti asioistaan, sekä elämässään kohtaamista haasteista että onnistumisen 

kokemuksista. Ajattelen että tämä kertoo myös hienosti siitä luottamuksesta, mikä 

heillä on taidetyöpajaa kohtaan. 

Aineiston analysointi alkoi nauhoitettujen haastatteluiden litteroinnilla. Aloitin 

litteroimisen kuuntelemalla ensin kaikki nauhoitteet läpi. Tämän jälkeen kirjoitin 

nauhoitteet auki. Litteroin aineiston puhekielellä, koska tiesin haluavani käyttää 

suoria lainauksia työssä. Joitakin ylimääräisiä täytesanoja jätin pois, enkä litteroinut 
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niitä osia haastatteluista, jotka olivat harhautuneet liian kauas aiheesta. Tämän jälkeen 

luin ensin koko aineiston kertaalleen läpi huolellisesti. Toisella lukemiskerralla poistin 

aineistosta kaiken mikä ei ollut tutkimuksen kannalta oleellista sekä etsin ja korostin 

tutkimuskysymykseen liittyviä ilmaisuja. Nämä korostetut lauseet tai lauseiden osat 

listasin allekkain taulukkoon ja muodostin niistä pelkistetyt ilmaisut. 

Tutkimuskysymyksen kannalta tärkeät asiat, joita lähdin aineistosta etsimään, olivat 

valmentajilta saatu tuki, omien vahvuuksien löytäminen saadun palautteen kautta ja 

pajalla vietetyn ajan merkitys. 

Jo aineistoa litteroidessa pystyin jo hahmottamaan mitkä asiat toistuivat 

haastateltavien puheessa. Näitä selkeitä teemoja olivat valmentajilta saadun tuen 

merkitys, oman elämän tasapainoon saaminen, sekä pitkän pajajakson merkitys oman 

tulevaisuuden rakentamisessa.  

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi jakautuu kolmeen vaiheeseen. Nämä vaiheet ovat 

redusointi, klusterointi ja absrahointi. Redusoinnilla tarkoitetaan aineistosta löytyvien 

ilmaisujen pelkistämistä; etsitään tutkimuskysymykseen vastaavat alkuperäisilmaisut, 

jonka jälkeen ne listataan pelkistettyinä sillä tavoin, ettei niiden alkuperäinen merkitys 

kuitenkaan muutu. Tämän jälkeen ilmaisut klusteroidaan eli ryhmitellään. Aineistosta 

erotelluista alkuperäisilmauksista voidaan etsiä joko samankaltaisuuksia tai 

eroavuuksia. Tällä tavoin aineistoa voidaan tiivistää yhdistämällä samaa tarkoittavat 

ilmaisut omiksi alaluokikseen. Abstrahointi eli käsitteellistäminen erottaa tutkittavan 

asian kannalta olennaisen tiedon ja muodostaa siitä teoreettisia käsitteitä. 

Absrtahointi tapahtuu yhdistelemällä luokituksia niin pitkään, kun on aineiston 

puitteissa mahdollista; alaluokista muodostetaan yläluokkia ja yläluokat lopulta 

yhdistetään ja niistä muodostetaan teoreettisia käsitteitä ja johtopäätöksiä. 

Abstrahointi on prosessi, jonka avulla tutkija muodostaa näiden käsitteiden pohjalta 

kuvauksen tutkimuskohteesta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 91-94.) 

 

6 TULOKSET 

 

Seuraavassa osiossa käyn läpi tutkimusaineistosta esiin nousseita asioita. Olen 

jaotellut selkeästi eniten esiin nousseet asiat kolmeen osaan: valmentajilta saatu 
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palaute, omien voimavarojen kasvaminen, sekä pajalla vietetyn ajan merkitys. Peilaan 

aineistosta nousseita aiheita työn tietopohjaan. 

 

6.1 Valmentajilta saadun palautteen merkitys nuoren kasvulle 

 

Sisällönanalyysissä hyvin selkeästi nousi esiin erityisesti valmentajilta, mutta myös 

vertaisilta saatu palaute, ja omien valmiuksien löytäminen palautteen kautta. Jokainen 

haastateltavista kuvasi, kuinka positiivisen palautteen, ja saadun pajalla annetun 

vastuun kautta on alkanut ymmärtämään, minkälaisia vahvuuksia itsellä on. 

Pajaympäristö ja valmentajien antama palaute on vahvistanut nuorten itsetuntoa ja 

tätä kautta johtanut minäpystyvyyden lisääntymiseen. Omien vahvuuksien 

ymmärtäminen on auttanut tulevaisuuden suunnittelussa esimerkiksi 

ammatinvalintaan liittyen. 

Kysyin nuorilta, kuinka pajalta saatu tuki eroaa siitä tuesta, jota ennen pajalle tuloa on 

saanut, esimerkiksi omilta vanhemmilta, tai muilta tärkeiltä aikuisilta. Neljästä 

haastateltavasta kolme kuvasi, ettei ole saanut riittävästi tukea ja kannustusta 

esimerkiksi lapsuuden perheeltä tai muulta taholta ennen pajatoimintaa. Osa 

haastateltavista myös kuvasi aiemman tuen olleen latistavaa. Myös aiemmin 

koulumaailmassa ja työelämässä oli koettu, ettei tule kohdatuksi tai arvostetuksi: 

”..jotenkin semmosta syylllistämistä. Että jotenkin koko ajan saa vähän 
niinku hävetä. Sit tänne pajalle tullessa siis ei oo ollut semmosta ollenkaan. 
Täällä just se yhteisö ja kaikki on semmosta, että otetaan hyvin vastaan” 
Haastattelu 1 

 

”ja kun miettii edelleen siihen kotiin verrattuna niin, ehkä isä on ollut just 
semmonen, että ootko nyt ihan varma, ja tietyllä tapaa semmosta latistavaa. 
Sitten vasta jälkeenpäin kun on ite tehnyt sen päätöksen, niin sit on tullut, 
että toihan oli ihan hyvä juttu. Täällä on ollu suoraan semmonen, että 
tuohan ois hyvä. Silleen niinku tukenut omaa ajattelua tosi paljon. ” 
Haastattelu 2 

 

”Kun vertas vaikka sinne edelliseen työkokemukseen, että siellä huudetaan 
ja painetaan menemään ja millään ei oo silleen väliä, yksilöllä. Ainoastaan 
sillä suorituksella. Tää oli täydellinen vastakohta sille tää paja ja se motivoi 
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itsessään jo antamaan itsestään enemmän, kun tiesi että se ei mee niin 
sanotusti hukkaan vaan siitä jää jotain omaankin lapaseen. ” Haastattelu 3 

 

Pajalta saatua tukea kuvattiin tärkeänä ja itsetuntoa vahvistavana. Sen koettiin olevan 

henkilökohtaista, ja merkityksellistä. Valmentajat koettiin luotettavina ja ilmapiiri 

rentona. Luottamuksen rakentuminen on tärkeää nuorille; se edistää motivaatiota 

tehdä töitä omien tavoitteiden eteen ja toimii omakuvaa vahvistavana voimana. 

(Wrede-Jäntti 2018 ,87). Myös sovari 2019 tuloksissa 92 prosenttia valmentautujista 

vastasi luottavansa valmentajiin ja kokivat valmentajien hyväksyvän heidät omana 

itsenään (Kinnunen 2019, 8). 

”Ihan siis kaikkea terveen itsetunnon rakentamisesta tietynlaisen 
merkityksen löytämiseen ja sellasta, Mielekkään puuhastelun avulla 
tapahtuvaan monialaiseen kuntoutukseen. Ylipäätään tietynlaisen 
merkityksellisyyden löytäminen ja mielekkään tekemisen ohella. se että kun 
mukavassa seurassa sai olla ja sillä tavalla tunsi olonsa hyväksi ja oli 
jotenkin järkevä olla.” Haastattelu 3 

 

”Kaikki saadaan siinä porukassa omanlaisia ja kaikilla saa olla se oma 
mielipide.” Haastattelu 2 

 

”Tää on upea ympäristö juurikin sen tuen kautta minkä se antaa ja 
vapauden olla oma itsensä.” Haastattelu 3 

 

Työpajavalmentajat kuvattiin taitavina vahvuuksien esiintuojina ja heiltä saadun 

palautteen kautta nuoret ovat alkaneet löytää uutta suuntaa elämälleen sekä alkaneet 

luottaa omiin valmiuksiinsa. Omat tulokseni ovat samansuuntaisia kuin sovari-

kyselyn tulokset; 57 prosenttia Sovari-kyselyyn vastanneista valmentautujista on 

kokenut, että työpajajakso on vahvistanut omien vahvuuksien tunnistamista ja 62 

prosenttia ajattelee valmennusjakson vahvistaneen tunnetta omasta osaamisesta 

(Kinnunen 2019, 13). 

”Ne huomaa aina jotenkin sen hyvän ja ne vahvuudet. Vaikka että sä oot 
hyvä tässä asiassa, vaikka sitä ite ei oo niinku tajunnut. Että jos on jossain 
asiassa hyvä, ne osaa ne niinku näyttää ja kaivaa ja kertoo sulle. Siitä on 
ollut tosi iso apu.” Haastattelu 1 
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” Sitten kun hyvää palautetta sai kuulla, ja kun se ei koskaan loppunut, 
niin sitten sitä alko itekkin uskomaan. Ja sitten se taas teki sitä, että ei 
tarvinnut käyttää resursseja siihen epäröimiseen vaan pysty keskittymään 
siihen työhön ja ne sit ruokki toisiaan.” Haastattelu 3 

 

Näissä esimerkeissä näkyy erityisen hyvin juuri se, kuinka kannustamalla ja yksilön 

vahvuuksia esiintuomalla voi vahvistaa minäpystyvyyden tunnetta. Mitä enemmän 

palaute ja kannustus lisää yksilön pystyvyyden tunnetta, sitä suurempi mahdollisuus 

heillä on kyetä entistä vaikeampiin tehtäviin. Epäonnistumiset sen sijaan vähentävät 

pystyvyyden tunnetta (Bandura 1997, 80, 102).  

Vastauksissa nousi esiin myös nuorten oma motivaatio ja halukkuus oman 

elämäntilanteensa parantamiseen.  Ikä oli yksi motivoiva tekijä; kun alkaa lähestyä 

kolmeakymmentä ikävuotta, on viimeinen mahdollisuus saada tukea nuorisolain alla 

toimivista palveluista. Eräs nuorista oli sisuuntunut poissaolojen vuoksi 

keskeytyneestä pajajaksosta, ja seuraavan kerran pajalle tullessaan oli entistä 

motivoituneempi: 

”Tuli semmonen olo, että nyt saa riittää ja täytyy oikeesti karsia kaikki turha 
elämästä, niinku kaikki semmonen minkä ei halua kuuluvan omaan 
elämään. Että nyt haluan yrittää uudestaan.” Haastattelu 1 

 

Moni haastateltava pohtikin sitä, että ne nuoret, jotka eivät siirry pajatoiminnasta 

eteenpäin, eivät ehkä ole valmiita tekemään töitä omien tavoitteidensa eteen. He 

pitivät tärkeänä sitä, että on valmis jakamaan omia asioitaan valmentajien kanssa, ja 

sitä kautta pääsevän käsiksi ongelmiin ja niiden työstämiseen. Joillain nuorilla 

luottamuksen syntymistä voivat haitata aiemmat kielteiset kokemukset.  

Sovari-tulosten mukaan yli vuoden työpajalla olleet valmentautujat ovat kokeneet 

keskimääräistä runsaampaa tarvetta tukeen arjenhallinnan, sosiaalisten taitojen ja 

itsetuntemuksen kanssa, mikä tarkoittaa, että pitkän pajapolun käyneet nuoret myös 

tunnistavat laajasti omia sosiaalisen vahvistumisen tarpeitaan (Kinnunen 2019, 21). 

Tuen tarpeen tunnistaminen onkin tärkeä ensimmäinen askel omassa kasvussa; 

haasteiden tunnistaminen motivoi työskentelemään omien tavoitteiden eteen ja 

pajaympäristö tarjoaa turvallisen alustan itsensä haastamiselle. 
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6.2 Voimavarat ja elämänhallinta 

 

Nuorisolain 4. luvun mukaan työpajatoiminnan tarkoitus on valmennuksen avulla 

lisätä nuoren valmiuksia päästä opintoihin tai työmarkkinoille, mutta myös parantaa 

elämänhallintataitoja, edistää kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta. (Nuorisolaki 

1285/2016, 13 §). 

Elämänhallinnalla tarkoitetaan yksilön luottamusta siihen, että hän voi itse vaikuttaa 

oman elämänsä asioihin, ja toimia niin, että pystyy muuttamaan omia olosuhteitaan 

parempaan suuntaan. Jos yksilön elämänhallinta on heikkoa, hän kokee itselleen 

tapahtuvat asiat sattumanvaraisina, eikä koe itse voivansa niihin vaikuttaa. Hän voi 

kokea muiden ihmisten asettavan kohtuuttomia vaatimuksia häntä kohtaan, tai että 

muut ovat vastuussa hänen hankaluuksistaan. Mikäli yksilön elämänhallinta taas on 

korkea, hän kokee voivansa omilla toimillaan ja päätöksillään vaikuttaa siihen, mitä 

hänelle tapahtuu, ja kokee olevansa itse vastuussa omasta elämästään. Hän kykenee 

asettamaan itselleen tavoitteita, ja tehdä töitä niiden saavuttamisen eteen. 

(Keltikangas-Järvinen 2008, 255-256.) 

Elämänhallinnan lisääntyminen johtaa siihen, että osa nuorista näkee omat 

mahdollisuutensa uudessa valossa pajapolun loppuvaiheessa; he näkevät itsensä 

toimijoina, joilla on resursseja voida hyvin ja vaikuttaa omaan elämäänsä ja 

tulevaisuuteensa, vaikeuksista huolimatta (Wrede-Jäntti 2018, 89). Omien resurssien 

tunnistaminen onkin ensisijaisen tärkeää esimerkiksi koulutuksen piiriin hakeutuessa, 

sillä opinnot vaativan pitkäjänteistä työtä ja sitoutumista, sekä haasteiden sietämistä. 

Haastatteluista nousi esiin myös monia elämänhallintaa vaikeuttavia tekijöitä, kuten 

mielenterveyden haasteita, lastensuojelutaustaa ja työelämässä uupumista. Nämä ovat 

myös syrjäytymisen riskitekijöitä. Kun haasteita koetaan elämän monilla eri alueilla, 

tasapainon ja omien voimavarojen löytäminen ja ylläpitäminen vie luonnollisesti 

aikaa, ja siihen on hyvä saada ulkopuolista apua ja tukea. 

Aineistosta nousi selkeästi esiin voimavarojen kasvaminen ja arjen tasapainon 

löytäminen. Tasapaino ja siihen pääseminen toistui kaikkien haastateltavien puheessa. 

Tasapainolla tarkoitettiin normaalin vuorokausirytmin ja rutiinien saamista omaan 

arkeen ja tätä kautta omien voimavarojen kasvamista. Näiden asioiden voidaan ajatella 
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lisäävään nuorten elämänhallintaa. Vaikka tekeminen pajalla saattaa olla usein 

monimuotoista ja jossain määrin joustavaa, antaa se kuitenkin tietyt raamit arjelle. 

Nuori on pajasopimuksen allekirjoittaessaan sitoutunut noudattamaan aikatauluja ja 

pajalla sovittuja yhteisiä pelisääntöjä. Tärkeä asia elämänhallinnan lisääntymisessä 

onkin se, että yksilö ymmärtää oman toimintansa syy-seuraussuhteita (Keltikangas-

Järvinen 2008, 261). Yhteisiin sääntöihin sitoutuminen ja yhteisen hyvän eteen 

työskentely opettaa vastuun ottamista. 

” Sai sitä kannustusta ja arkirytmiä ja pääs näkemään mitkä ne on ne omat 
voimavarat ja pääs kehittää niitä niin näistä kaikista pääs kehittää sit sen 
tasapainon.” Haastattelu 2 

 

”Varmaan siellä on alkanut just rytmittää omaa elämää ja ite on aina ollut 
semmonen että paremmin toimii kun on joku ulkopuolinen rutiini, koulu, 
työ, joku tämmönen, niin sit on helppo pitää sitä rutiinia, ennen sitä on ollut 
tosi vaikee pitää.” Haastattelu 4 

 

”Kyllä mä koen että mä oon saanut oman elämäni siinä pajapolun ja tän ajan 
aikana niinku tasapainoon. …sillein olen kyllä itsestäni ylpeä siinä mielessä” 
Haastattelu 1 

 

Sovari-tulosten mukaan valmentautujat kertovat saaneensa päivärytminsä kuntoon 

hyvin nopeasti, jopa heti ensimmäisen kuukauden aikana, mutta muilla sosiaalisen 

vahvistumisen alueilla hyöty koetaan vasta pidemmillä, useamman kuukauden 

valmennusjaksoilla (Kinnunen 2019, 20). Rutiinit tuovat helpotusta arkirytmiin 

nopeasti, mutta pitkäkantoisiin vaikutuksiin ei ehkä lyhyellä pajajaksolla vielä päästä, 

ja monesti nuoret kertovatkin päivärytmin olevan haastavaa esimerkiksi loman aikana. 

Kaikki haastattelemani nuoret ketoivat kokeneensa haasteita mielenterveyden 

suhteen. Pajajakson koettiin olleen myös tukena omien asioiden käsittelystä. 

Aiemmissa tutkimuksissa on myös noussut esiin se, kuinka valmentautujat kokevat 

työpajavalmennuksen auttavan heidän psyykkiseen vointiinsa, vaikka työpajoilla ei 

juurikaan ole ammattiosaamista mielenterveyden saralta (esim. Wrede-Jäntti 2018, 

88). Moni hoitokontaktin omaava nuori kokee saaneensa enemmän apua työpajalta, 

kuin tukitahoilta. Tämä johtunee sekä työpajaympäristön epävirallisuudesta, sekä 

siitä, että pajalla vietetty aika verrattuna hoitokontaktiin on tietenkin moninkertainen, 

ja pajaympäristössä nuoreen pääsee tutustumaan hyvin laajasti. (Wrede jäntti 2018, 
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89.) Kertaviikkoinen käynti hoitokontaktin luona ei vielä auta saamaan rutiinia 

arkeen, jolloin pajatoiminta voi olla tärkeä tuki elämänhallinnan ja arjen sujuvuuden 

lisäämiseksi. 

”Niin sit on ite lähtenyt hakee silloin itelleen terapeuttia ja jotenkin niinku 
selvittää niitä omia lapsuuden asioita. Taidetyöpaja oli taas siinä tukena, 
että pysty niinku rakentaa sitä omaa elämää.” Haastattelu 1 

 

Pajatoiminnan voikin mielestäni rinnastaa sosiaaliseen kuntoutukseen, jonka 

tavoitteena on lisätä yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan 

lisäämällä toimintakykyä (Savukoski & Kauramäki 2012 ,126). Kuntoutuksessa 

asiakasta lähellä olevalla verkostolla on merkittävä rooli; verkosto koostuu ihmisistä, 

joita asiakas arjessaan kohtaa. Elämänhallinnan ja voimaantumisen kannalta on 

tärkeää, että näillä ihmisillä on tietoa ja taitoa tukea asiakaan toimintakyvyn 

vahvistumista. (Savukoski & Kauramäki 2012, 135.)  

Työpajaympäristössä valmentajilla on paljon juuri sellaista osaamista, jota 

sosiaaliseen kuntoutukseen tarvitaan; vuorovaikutustaitoja, joilla saadaan selville 

nuoren elämäntilanteeseen liittyviä asioita ja kykyä kuulla ja käsitellä monimutkaisia 

asioita ja epävarmuutta sekä ammattitaitoa verkostotyön, palveluohjauksen sekä 

yksilöllisen tuen saralta. (Karjalainen 2012, 22.) Tähän ajatukseen nojaten voikin olla 

hyvä pohtia, onko pajatoiminnan painopiste enemmän nuorten tulevaisuuden 

suunnittelussa, vai kuntoutuksessa. Tällä hetkellä sopimustekniset asiat määrittelevät 

pajajaksojen kestoa, sillä työkokeilussa voi olla vain kolme kuukautta kerrallaan.  

Mikäli nuoret olisivat lähtökohtaisesti kuntouttavan työtoiminnan sopimuksilla, voisi 

pajajaksojen kestoa pidentää, jolloin nuori voisi olla pidemmän pätkän samalla pajalla. 

Haastattelemieni nuorten kertomukset vahvistavat aiempien tutkimusten tuloksia 

myös siinä, että pitkäaikainen, turvallinen suhde valmentajaan voi joidenkin nuorten 

kohdalla vahvistaa heidän selviytymistään arjesta. Pitkäaikaisella, epävirallisella 

suhteella voi vahvistaa heidän itseluottamustaan ja uskoa siihen, että on mahdollista 

vaikuttaa omaan elämäänsä; elämään kuuluvia haasteita voidaan kohdata yhdessä 

jonkun kanssa ja niihin useimmiten on mahdollista löytää ratkaisu. Tämä luo toivoa, 

jonka avulla yksilön motivaatio ja halu olla aktiivinen lisääntyy. (Wrede-Jäntti 2018, 

90.) 
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Yllättävää oli se, ettei yhteisöllisyys noussut aineistosta esiin mitenkään merkittävällä 

tavalla. Haastateltavat kyllä kertoivat kokeneensa pajan turvalliseksi ”omaksi 

paikaksi”, mutta tuen kannalta eniten nousi kuitenkin esiin nimenomaan valmentajilta 

saatu tuki ja kannustus, ei niinkään vertaisilta saatu tuki. Tämän oletan johtuvan 

ainakin osittain omasta kysymysten asettelusta; yhteisöllisyys on kuitenkin merkittävä 

tekijä työpajatoiminnassa. Kaksi haastateltavista kertoi saaneensa pajalta 

ystävyyssuhteita, jotka kantavat vielä tänäkin päivänä, mikä tietenkin on heille 

merkittävää. Kahden muun haastateltavan kohdalla ei tarve uusille ihmissuhteille ollut 

erityistä tarvetta, vaan he kertoivat kuuluneensa johonkin tiettyyn kaveripiiriin jo 

ennen pajalle tulemista. 

 

6.3 Pitkän pajapolun merkitys tulevaisuuden kannalta 

 

Kolmen tai neljän kuukauden pajajaksot vaikuttavat olevan monen nuoren kohdalla 

liian lyhyt aika, ja myös haastattelemani nuoret olivat sitä mieltä, että heidän 

kohdallaan yksi pajajakso ei olisi vielä antanut valmiuksia esimerkiksi suoraan 

koulutuksen piiriin siirtymisessä. Pajajakson alkuvaihe on monesti intensiivinen ja 

raskaskin; ryhmäytyminen ja uusiin tiloihin ja käytäntöihin tottuminen vie oman 

aikansa, ja hyvin pian ollaan jo pajajakson puolessavälissä, missä kohtaa pitäisi jo 

miettiä, mitä pajajakson päätyttyä haluaa tehdä.  

Nuoret kuvasivat pitkää pajapolkua arvokkaaksi ja kiitollisuus pajalla vietetystä ajasta 

nousi esiin haastatteluista. Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että ensimmäinen pajajakso 

oli lähinnä pintaraapaisu, joka on nostanut esiin käsiteltäviä asioita. Vaikkakin jo 

ensimmäiseltä pajajaksolta oli koettu paljon hyvää ja saatu ”eväitä” elämään, nuoret 

ajattelivat, että sillä ei ehkä olisi ollut vielä pitkäkantoisia seurauksia. Kun 

haastateltavat pohtivat tilannettaan ensimmäisen pajajakson jälkeen, olivat kaikki 

samaa mieltä siitä, että yksi pajajakso ei heidän kohdallaan olisi antanut riittävästi 

valmiuksia jatkaa kohti opintoja tai työelämää: 

” Jos olisin jäänyt ekan pajan jälkeen tän pajaympäristön ulkopuolelle, niin 
uskon että se ois voinut olla hyvinkin… sillä ei ois välttämättä ollut yhtä 
merkittävää funktiota tässä kuntoutumisessa, jos en ois mennyt seuraaville 
pajoille.” Haastattelu 3 
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”Siinä vaiheessa (ekan pajan jälkeen) ei ehkä just tarpeeks ollut sitä 
voimavara-puolta kerääntynyt, että ois ollut valmis lähtee tonne. (AMK-
opintoihin” Haastattelu 4 

 

Jo ensimmäinen pajajakso oli koettu kuitenkin hyväksi ja tärkeäksi, mutta lähinnä 

ajatusten ja toivon herättelemisen kannalta, eikä sillä vielä ajateltu olevan 

pitkäkestoisia vaikutuksia. 

”Kyllähän sieltä sai paljon eväitä ja semmosta herättelyä siihen omaan 
elämään. Mutta kyllä mulla ois ehkä tullut vähän semmonen olo, että jotain 
jäi kesken. Niinku että haluan lisää tätä.” Haastattelu 1 

 

”Ite aatteli, että ei ehkä ihan vielä oo sitä semmosta itsevarmuutta, ei vielä 
luottanut siihen jaksamiseen sillä tavalla, tai että olis tarpeeks vielä niitä 
eväitä.” Haastattelu 2 

 

Luottamusta tarvitaan, jotta syntyy halua ja kykyä olla vuorovaikutuksessa toisten 

kanssa, sekä osallistua sosiaaliseen toimintaan (Savukoski & Kauramäki 2012, 126). 

Osa haastateltavista kuvasi, että luottamuksen rakentuminen pajaympäristöä ja 

valmentajia kohtaan vei oman aikansa:  

”En tiiä onko vielä ollut valmis ees puhumaan kaikesta (ekalla pajalla) et se 
on varmaan ollut yks. On ollut kova luotto, mutta se että on päässyt itse 
siihen sisään. Varmaan just tota uskallusta on tuonut nämä muut pajalaiset, 
se että on uskaltanut luottaa niihin.” Haastattelu 4 

 

Luottamusta tarvitaan mahdollistamaan turvallinen ilmapiiri, jossa henkilökohtaisten 

asioiden käsittely on mahdollista. Valmentajien kokeminen luotettavina aikuisina 

vahvistaa nuorten itsetuntemusta ja lisää heidän omaa halukkuuttaan työskennellä 

omien tavoitteidensa eteen.  (Wrede-Jäntti 2018, 87.) Jos elämässä aiemmin ei ole 

ollut luotettavia aikuisia, on ymmärrettävää, ettei luottamus pajavalmentajiin synny 

hetkessä. Ryhmän tuki, sekä valmentajien avoin suhtautuminen nuoriin tukee 

luottamuksen syntymistä. 

Pitkä pajapolku on antanut tilaa työstää omia asioita ja pajatoiminta on ollut tukena 

esimerkiksi oman mielenterveyden hoitamisessa. 
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”Vaikka se tuki heti ensimmäisestä päivästä alkaen vastasi niitä omia 
tarpeita, niin kuitenkin se vaati pidempää jaksoa siinä ympäristössä ja 
tämmösen toiminnan parissa. Että sillä oli sitten pidemmällekin 
tulevaisuuteen kantavaa painoarvoa.”  Haastattelu 3 

 

”Mulla varmaan elämä on kiertänyt semmosta kiertoa aina. Että jonkin 
aikaa menee hyvin, sit tulee jotain, ja sit kierretään uudestaan. Niin nyt on 
mennyt aika kauan ilman sitä, että olis se huono momentti tullut. Varmaan 
siinä on se joku tietty piste, että pääsee vapaaksi siitä kierrosta, ja on 
valmis.” Haastettelu 4 

 

Pajaympäristö on myös ollut joillekin myös ensimmäinen paikka, missä omaa 

haavoittuvuutta on ollut turvallista kokea ja käsitellä, koska pajaympäristössä on tilaa 

myös keskeneräisyydelle ja ymmärrystä elämässä koettuja haasteita kohtaan.  

”Ihan sillä, että sitä työmaata oli. Oli hoidettavana asioita, kuntoutumista 
edessä enemmän, kun osasi ite edes aatellakaan.” Haastattelu 3 

 

Nuoret kertoivat myös, kuinka pajalla vietetty aika on antanut mahdollisuuden edetä 

omien voimavarojen mukaan. Vastuuta on voinut ottaa lisää aina sitä mukaa, kun 

siihen on kokenut olevansa valmis. Valmentajat ovat lempeästi ohjanneet eteenpäin, 

mutta myös takapakkeihin on suhtauduttu ymmärryksellä.  

”onhan se, kun ajattelee että joku tommonen yksi yksittäinen paja, niin 
sehän on tosi lyhyt aika, tehdä ihmeitä ihmisen elämässä. että kyllä mä koen 
että mä oon saanut oman elämäni siinä pajapolun ja tän ajan aikana niinku 
tasapainoon.” Haastattelu 1 

 

”Ehkä sen takia kun pitkään omassa elämässä oli vähän silleen alamäkeä tai 
että ei ollut ihan kaikki langat käsissä niin sanotusti. ei ollut ihan 
tasapainossa omassa elämässä niin tietysti se vaati niinku aikaa, että ehti 
työstää sitä.” Haastattelu 1 

 

Haastattelemistani nuorista kolmella neljästä oli jo ammatti pajalle tullessaan. Moni 

oli opiskellut useammankin ammatin, mutta yhtä lukuun ottamatta he eivät olleet 

juurikaan tehneet oman alan töitä. Nuorten työttömyyden syynä on usein epävarmuus 

omasta alasta, vaikka koulutustakin jo olisi. Nuori on saattanut tehdä opiskella 

ammatin, mutta suurta motiivia alalle ei kuitenkaan ole, jolloin oppiminenkin on ollut 
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heikkoa. (Pohjantammi 2007, 28.) Haastattelemani nuoret kertoivat, että ennen 

pajalle tuloa omat vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet eivät ole vielä olleet kovin 

selviä, ja aiemmat tutkinnot on tehty lähinnä sen vuoksi, että opiskelun oletetaan 

kuuluvan tiettyyn elämänvaiheeseen. 

Myös valtiontalouden tuloksellisuustarkastuskertomuksen mukaan valmennusjaksot 

eivät juurikaan edistäneet työllisyyttä. Tulosten perusteella valmennus ohjaa jo 

aiemmin toisen asteen tutkinnon suorittaneita valmentautujia jonkun toisen alan 

ammatillisiin opintoihin, tai kolmannelle asteelle. (VTV 2020, 5) 

Työpajavalmentautujien sijoittumista oli tässä peilattu verrokkiryhmään. Pajoille 

kuitenkin ohjautuu nimenomaan nuoria, joilla on haasteita työllistymisessä, joten on 

ymmärrettävää, että työllistymisvaikutukset jäävät verrattain pieniksi. Tarkastus ei 

myöskään ota huomioon työpajatoiminnan tavoitetta elämänhallinnan lisäämisestä ja 

se on saanut kritiikkiä vertailuasetelman luotettavuuden suhteen (Into Ry 2020). 

Työpajat ovat tärkeitä kohtaamisen ja yhteisöllisyyden paikkoja nuorille, mutta 

toisaalta työllistymis- ja opiskelutavoitteet luovat paineita niille, jotka eivät ole vielä 

valmiita siirtymään eteenpäin työpajalta. Toisaalta työpajojen rahoittajat odottavat 

tuloksia ja vaikuttavuutta. Työpajavalmentajat kokevat ristiriitaa siinä tilanteessa, kun 

nuori on ollut pajalla jo pitkään. Toisaalta tulee tunne, että hänet pitäisi jo ohjata 

eteenpäin, ja toisaalta haluttaisiin vielä antaa aikaa, jotta nuori saisi lisää aikaa 

pajajakson aikana käynnistyneiden prosessien eteenpäin viemiselle. Valmennuksen 

nostaessa esiin vaikeita asioita nuoren elämässä, monilla käynnistyvät isot prosessit 

omassa kasvussa. Joku saattaa aloittaa psykoterapiaan hakeutumisen tai muun 

hoitokontaktin, ja tällaiset isojen asioiden käsittelyt tietenkin hidastavat tulevaisuuden 

suunnittelua. Koska kaikille ei kuitenkaan voi tarjota useita pajajaksoja peräkkäin, on 

vaikeaa arvioida, kuka siitä todellisuudessa hyötyy niin paljon, että se on kannattavaa. 

Ylipäätään se, onko työpaja se paikka, jossa mielenterveyden kanssa apua tarvitseva 

nuori kuntoutuu, on tietenkin kysymys, jota on hyvä miettiä. Toisaalta voi olla hyvä 

pohtia, mihin suuntaan työpajatyö painottuu; onko aktivoinnin tavoite enemmänkin 

ohjata nuoria kohti koulutusta ja työelämää, vai tukea kasvua ja elämänhallintaa 

(Wrede-Jäntti 2018, 90)? 

Todennäköisesti pajalle ohjautuu nimenomaan sellaisia nuoria, joilla on taustallaan 

useinta riskitekijöitä, kuten päihteiden käyttöä, lastensuojelutaustaa tai 
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mielenterveyden haasteita (Pohjantammi 2007, 78).  Edellä mainittuja asioita tuli 

esiin myös omassa aineistossani ja kaikki haastattelemani nuoret olivat ohjautuneet 

pajalle Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun kautta.  Monialainen 

yhteispalvelu tarjoaa palveluita niille, ketkä tarvitsevat työllistymisensä tueksi 

esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluita tai kuntoutusta (Työ-ja elinkeinoministeriö 

2013). Vuonna 2018 34,2 prosenttia kaikista nuorista työpajavalmentautujista ovat 

ohjautuneet työpajalle kuntouttavan työtoiminnan sopimuksella (Bamming & 

Hilpinen 2019 ,19). Myös sovari-kyselyn tuloksista käy ilmi, että työpajatoimintaan 

tulevilla on enemmän erilaisia tuen tarpeita, kuin aikaisemmin (Kinnunen 2018, 11). 

Nuorten mielenterveysongelmat ovat olleet kasvussa viimevuosina. Heillä ilmenee 

monenlaisia mielenterveyden häiriöitä, syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Esimerkiksi 

Tampereen Yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrialle tulevien lähetteiden määrä 

on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana yli 40% ja jopa joka neljännellä nuorella 

on diagnosoitavissa joku mielenterveyden häiriö. Kasvaneeseen hoidon tarpeeseen ei 

pystytä vastaamaan. (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2020.)  

Mielenterveyden haasteiden vuoksi sairauspäivärahaa saaneiden osuus on kasvanut 

kaikissa ikäryhmissä, mutta kaikkein suurinta se on 16-32-vuotiailla. Etenkin tämän 

ikäryhmän naisten kohdalla nousu on ollut jyrkkää. Tarkkaa syytä sille, miksi 

mielenterveyden häiriöistä johtuvat sairauspoissaolot johtuvat, ei tunneta. Syyksi on 

ehdotettu esimerkiksi sitä, että mielenterveyden haasteisiin liittyvän häpeän 

pienetymmistä ja toisaalta myös paineiden kasvamista työelämässä ja perheissä. 

Työkyvyttömyyseläkkeelle hakeutuminen myös lisääntyi 2018 voimaan tulleen 

aktiivimallin myötä; työnhakuvelvoitteiden tiukennettua osa työttömistä on pyrkinyt 

työkyvyttömyyseläkkeen piiriin. (Blomgren 2020.) 

 

7 POHDINTA 

 
 
Jyväskylän taidetyöpaja on ollut edelläkävijä niin sanottujen ammatillisten pajojen 

kehittäjänä. Nykyään työelämäpaja-nimellä kulkevat ammatilliset pajat syntyivät 

Jyväskylässä 2010 Voimalaitos-hankkeen yhteydessä ja ne vakinaistettiin vuonna 2014 

(Lehtipää & Kautto 2014, 8). Ammatillisilla työelämäpajoilla nuorilla on mahdollisuus 
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kokeilla kiinnostavaksi kokemansa alan töitä; tutustua työvälineisiin ja menetelmiin 

ammattilaisen ohjauksessa. Näiden pajojen tavoitteena on ollut tukea nuoren 

työelämävalmiuksia ja tulevaisuuden suunnittelua. Viime vuosina kuitenkin 

työelämäpajoille ei ole juurikaan ohjautunut niitä nuoria, joiden on alun perin ajateltu 

olevan näiden pajojen kohderyhmää. Jostain syystä nämä nuoret eivät ole itse 

hakeutuneet pajalle, ja kenties lähettävät tahot ohjaavat toisaalle niitä nuoria, joiden 

tarpeisiin työelämäpajojen sisällöt on alun perin suunniteltu vastaamaan.  

Viime vuosina sekä työpajatoiminnan sisältö että kohderyhmä on monipuolistunut. 

Sisältöjen osalta nuorille tarjottava henkilökohtainen tuki on noussut esiin 

voimakkaammin. (Wrede-Jäntti 2018, 83.) Mikäli nuorten tuen tarve kasvaa vuosi 

vuodelta, on työpajatoiminnan painopistettä tarkasteltava uudelleen. Koska näyttää 

siltä, että yhä useampi nuori on kuntouttavan työtoiminnan asiakas, toimintaa täytyy 

suunnitella vastaamaan heidän tarpeitaan. Asia ei kuitenkaan ole mustavalkoinen, 

sillä jos työpajakentän on vastattava kuntoutuksen tarpeeseen, silloin 

parempikuntoiset nuoret, jotka tarvitsevat vain vähän lisävauhtia päästäkseen 

eteenpäin, ovat vaarassa jäädä ilman työpajatoiminnan tarjoamaa tukea.  

Nuoren aloittaessa pajapolkunsa arjentaitopajalta, pajasopimukseen kirjattavat 

tavoitteet ovat luonnollisesti elämänhallintaan ja omaan hyvinvointiin liittyviä. Usein 

nuori jää kuitenkin jumiin näihin tavoitteisiin, ja seuraavaa pajasopimusta tehdessä 

ottaa esiin edelleen samat asiat. Voisiko nuoria ohjata enemmän siihen suuntaan, että 

jo pajapolun alkuvaiheessa olisi selvää, että pajalta toiselle siirryttäessä tavoitteet 

mietitään uudelleen ja vaatimustasoa täytyy hiljalleen kasvattaa?  

Ajattelen, että monien nuorten kohdalla voisi olla hyödyllistä, että ensimmäinen 

pajajakso kestäisi jopa kuusi kuukautta, jolloin nuori saisi rauhassa kotiutua pajalle ja 

pääsisi kiinni arjen rytmiin ja omien asioiden hoitamiseen. Etenkin arjentaitopajoilla 

jaksot voisivat olla nykyistä pidempiä. Näin ollen nuori saisi keskittyä ensimmäisen 

pajajakson aikana voimavarojen ja elämänhallinnan lisäämiseen, mikä taas antaisi 

uusia työkaluja tulevaisuuden suunnitteluun työelämäpajalla. Ensimmäisen, pitkän 

jakson aikana voisi vaatimustasoa hiljalleen lisätä, esimerkiksi pajapäiviä lisäämällä. 

Moni nuori kaipaa apua ja tukea työnhakuun ja lomakkeiden täyttämiseen pajalta 

lähtemisen jälkeen, ja pajalle usein palataan kysymään neuvoja valmentajilta, eli 

pajaprosessi jatkuu tavallaan vielä sopimuksen jo päätyttyä (Pohjantammi 2007, 132). 
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Tässä voisikin olla yksi hyvä kehittämisidea; kuinka tukea nuoria vielä pajalta 

lähtemisen jälkeen. Yksi mahdollinen keino saada nuori eteenpäin pajalta on seinätön 

valmennus. Myös Jyväskylässä nuorten taidetyöpajalla on uutena valmennusmuotona 

seinätön paja, jonka ajatuksena on juuri auttaa työnhaussa ja antaa 

työhönvalmennusta niille nuorille, jotka ottavat seuraavia askeleita työelämään, mutta 

ilmeisesti se ei ole vielä saavuttanut suurta suosiota. Seinättömässä valmennuksessa 

nuorelle voidaan etsiä työpaikkaa, työkokeilupaikkaa, oppisopimusta tai 

palkkatukipaikkaa. Tällä hetkellä suurin kysyntä on päästä työkokeilujaksolle 

yrityksiin, jolloin nuori pääsisi kokeilemaan sellaista työtä, josta tulevaisuudessa voisi 

olla kiinnostunut. Työhönvalmennus edellyttää, että valmennettava on motivoitunut 

ja työelämään orientoitunut sekä ottaa itse vastuun ja asettaa tavoitteet omalle 

toiminnalleen (Hedemäki 2013, 18). Mielestäni niiden nuorten kohdalla, joiden 

arjenhallinta ja oman elämän asiat ovat jo hyvällä mallilla, seinätön valmennus voi 

tarjota toivotun sysäyksen kohti työelämää ja samalla keinon säilyttää työpaja 

turvasatamana uudessa elämänvaiheessa, sillä sekä työnantajalle että nuorelle 

tarjotaan tukea vielä työn/työkokeilun aikana. 

Oman näkemykseni mukaan moni nuori hyötyisi myös ryhmätoiminnasta ilman 

velvoitteita työllistymisestä. Myös Katja Komonen toteaa nuorten työpajojen 

tehtävänä palkkatyöhön sosiaalistamisen lisäksi olevan tarjota paikka ja aika 

keskeneräisyydelle. Paikka, jossa nuori voi hetken levähtää ja hyödyntää 

valmennuksen tarjoamaa tukea omien asioiden selvittelyyn ja tulevaisyyden 

suunnitteluun. (Komonen 2008, 171-172.)  Toinen kysymys sitten on, minkä verran 

työpajoilla resursseja vastata pelkästään tähän tarpeeseen? Tällaista vastikkeetonta 

toimintaa on jo tällä hetkellä kulttuuripajoilla, joiden toiminnan ajatuksena on se, ettei 

oman olemassaolon oikeutta tarvitse lunastaa mitattavilla suorituksilla. Alun perin 

Niemikotisäätiön kehittämää kulttuuripajatoimintaa toteuttaa muun muassa Sosped-

järjestö (Raivio & Raivio & Purola & Vuorinen & Koikkalainen 2016).  Kulttuuripajat 

on kuitenkin suunnattu ennen kaikkea mielenterveyskuntoutujille, minkä vuoksi 

kaikki nuoret eivät ehkä näe toimintaa houkuttelevana. 

Kulttuuripajojen tavoitteet ovat hyvin samankaltaisia, kun nuorten työpajatoiminnan 

tavoitteet, erotuksena juuri se, ettei aikarajaa osallistumiselle ole. Toimintaan voi myös 

osallistua omien voimavarojen mukaan, eikä poissaoloista tule seuraamuksia (Roivio 

& kumpp. 2016, 42). Tällainen vapaaehtoisuuteen perustuva matalan kynnyksen 
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toiminta voisi palvella nuoria elämänhallintaa ylläpitävänä palveluna silloin, kun 

opintoihin tai työelämään siirtyminen ei ole ajankohtaista. Mäntyneva kirjoittaa 

kuntouttavaa työtoimintaa käsittelevässä artikkelissa, että mikäli toiminta auttaa 

osallistujaa kasvamaan ja löytämään ”realistisia lähitulevaisuuden suunnitelmia”, se 

vahvistaa hyvää elämää. Realistinen lähitulevaisuuden suunnitelma voi tarkoittaa 

myös nykyisen elämäntilanteen ylläpitämistä. Osalle pääsy eläkkeelle tai hoitoon voi 

olla toivottava muutos ja työttömyyttä parempi vaihtoehto. Osa taas kaipaisi 

pidempiaikaista tukea ja osallistumista, jonka turvin toimeentulo olisi vakaata 

esimerkiksi kansalaispalkan tavoin. (Mäntyneva 2019, 29.)  

Kulttuuripajamallia vastaava toiminta työpajaympäristössä on myös kiinnostava 

ajatus, sillä pajajakson käyneet nuoret ovat jo kiinnittyneet työpajalle. Toisaalta tämän 

kaltainen mahdollisuus saattaisi madaltaa joidenkin nuorten tavoitteita, kun 

velvoitetta etenemisestä työllistymistä tai opintoja kohtaan ei olisi. Lähimpänä tämän 

kaltaista toimintaa taidetyöpajalla lienee on etsivän työn Akku-ryhmä, joka antaa 

mahdollisuuden osallistua toimintaan myös silloin, kun pajatoiminnan tavoitteet eivät 

ole itselle ajankohtaisia. Akku-ryhmä kokoontuu kahdesti viikossa Nuorten 

taidetyöpajan tiloissa. 

Haastattelemistani nuorista kaikki suuntautuivat ohjausalalle, mikä oli 

mahdollistanut asteittaisen etenemisen pajaympäristössä omien kiinnostuksen 

kohteiden parissa. Taidetyöpajalla toimivat taitotiimi sekä ohjaustiimi olivat olleet 

näiden nuorten polulla tärkeitä etappeja, jossa oli saanut sekä tutustua itseä 

kiinnostavaan alaan sekä lisää vastuuta sopivissa paloissa. Tällaista 

etenemismahdollisuutta ei tietenkään ole mahdollista tarjota niille pajalaisille, joiden 

kiinnostuksen kohteet ovat jossain muualla. Tämänkaltainen rauhallinen eteneminen 

ja vastuun saaminen pajalla on myös varmasti myös motivoinut haastattelemiani 

nuoria, joten tuloksia ei ehkä voi kaikilta osin yleistää koskemaan kaikkia 

pajavalmentautujia. 

Kiinnostava aihe jatkotutkimukselle voisikin olla kuulla, mitä muille aloille 

suuntautuvat, pitkän pajapolun käyneet nuoret ajattelevat. Myös haastattelemieni 

nuorten seuraaminen olisi kiinnostavaa. Missä he ovat vaikkapa kahden, tai viiden 

vuoden kuluttua? Kuinka kauaskantoisia vaikutuksia työpajalla saadusta tuesta on, 

kun mietitään opintojen loppuunsaattamista ja työelämässä pärjäämistä?   
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Haastatteluja tehdessäni kysyin nuorilta myös ideoita työpajatoiminnan 

kehittämiseen nimenomaan siitä näkökulmasta, miten paja voisi olla tukena 

siirtymisvaiheessa ja sen jälkeen. Osa nuorista oli kokenut hyödylliseksi työpajan 

tiloissa järjestettävän ”safkakerhon”. Safkakerho on toiminut talossa vuodesta 2016 

lähtien. Se on kokoontunut pajapäivän jälkeen kerran viikossa, lomakausia lukuun 

ottamatta. Toiminta sai alkunsa elämyspajan nuorten Avartti harrastusohjelman 

suorittamisesta. Toiminta on ollut koko ajan nuorten itsensä ideoimaa ja toteuttamaa. 

Alkuvuosina kävijät ovat olleet enimmäkseen elämyspajan käyneitä nuoria, mutta 

myöhemmin osallistujakunta on monipuolistunut, ja toimintaan on osallistunut myös 

nuoria pajatoiminnan ulkopuolelta. Kävijöinä ovat olleet esimerkiksi etsivän työn 

Akku-ryhmä sekä kulttuuripaja Trombin osallistujat. Toiminta on ollut suosittua ja 

kävijöitä on ollut noin 500 vuodessa. Safkakerhon kehittäminen on saanut rahoituksen 

Aluehallintovirastolta, mutta koronaepidemian aiheuttaman tilanteen vuoksi kaikki 

avoin ryhmätoiminta on tällä hetkellä tauolla. (Niskanen 2020.) 

Ruoanlaittoon ja vapaamuotoiseen kohtaamiseen keskittyvä iltatoiminto antaa 

mahdollisuuden tulla tuttuun ympäristöön ja kohdata valmentajia vielä oman 

pajajakson päätyttyä. Safkakerhon henkilöstöresurssina on toiminut kaksi 

valmentajaa, joista toinen on keskittynyt nuorten yksilölliseen tukemiseen ja toinen 

ryhmän kanssa toimimiseen. Vapaamuotoinen toiminta tutussa paikassa on 

mahdollistanut yhteyden valmentajiin sekä yhteisöllisyyden säilyttämisen vielä 

pajajakson jälkeen. (Niskanen 2020.) 

Vastaavaa toimintaa voisi nuorten mukaansa olla enemmänkin, mutta haasteeksi 

muodostuvat henkilöstöresurssit. Haastattelemani nuoret pohtivat, voisiko 

iltatoiminnassa tehdä yhteistyötä Nuorisopalveluiden kanssa, mutta toisaalta 

nimenomaan ohjaajien tuttuus on tehnyt toiminnasta tärkeää. Työpajavalmentajat 

tekevät päivätyötä, ja resurssin saaminen iltatoimintoihin on haastavaa. Koska pajoja 

on talossa useita, joten kaikille ei ehkä tarjoutuisi mahdollisuutta tavata juuri itselle 

tuttuja valmentajia.  

Toinen haastateltavilta tullut konkreettinen kehittämisehdotus oli, että työpajalla olisi 

oma psykologi. Tänä päivänä työpajatoiminnan arjessa tämä voisi olla toimiva 

ratkaisu, vaikka se ei ehkä olekaan työpajojen alkuperäisen, ennaltaehkäisevän 

tarkoituksen mukaista. Työpajatyö on kuitenkin jatkuvasti siirtymässä enemmän 
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korjaavan työn suuntaan, ja ehkä ennaltaehkäisy alkaakin jo olla vanhentunut 

lähtökohta työpajatyölle. 

”Mä oon ollut aina sitä mieltä, että täällä pitäis olla oma joku psykologi tai 
joku tämmönen. Se mikä monella nuorella on, että ne tarvii muutakin tukee, 
ja niillä on tosi iso kynnys lähtee hakemaan sitä apua mistään. Mun mielestä 
meillä pitäis olla joku semmonen verkosto, semmonen suora tie, täällä 
talossa.” Haastateltava 1 

 

Koska mielenterveyden ongelmat näkyvät yhä useamman nuoren arjessa ja avun 

hakeminen ja saaminen on usein haastavaa, mielestäni voisikin olla hyödyllistä tarjota 

työpajavalmentautujille nopeaa, matalan kynnyksen apua. Tämä voisi toteutua 

esimerkiksi yhteistyössä Ohjaamon kanssa. Mahdollinen yhteistyökumppani voisi olla 

myös juuri käynnistymässä oleva Nuorten talo- hanke, joka kokoaa eri alojen matalan 

kynnyksen palveluita nuorille. Psykologin tai vastaavan ammattilaisen vierailu 

konkreettisesti Nuorten taidetyöpajan tiloissa madaltaisi kynnystä hakeutua avun 

piiriin ja tutut valmentajat voisivat olla mukana hoitosuhteen alkuun saamisessa. 

Valmentajilla on paljon tietoa nuorten haasteissa arjessa, mistä voisi olla hyötyä 

esimerkiksi neuropsykiatristen häiriöiden sekä oppimisvaikeuksien kartoittamisessa. 

Mikäli työpajan kautta olisi mahdollista saada nopeaa arviointia oman hoidon 

tarpeeseen, voisi joidenkin nuorten kuntoutumisprosessi nopeutua. Tämä voisi 

keventää yksilövalmennuksen työtaakkaa, kun nuori saisi purkaa mielenterveyteen 

liittyviä haasteita myös ammattilaisen kanssa. 

 

7.1 Työn merkitys tilaajalle 

 

Työpajatoiminnan kohderyhmän monimuotoistuminen, nuorten haasteiden jatkuva 

kasvu ja nykypäivän työllistymisen haasteet tulivat vastaan jatkuvasti, kun kävin läpi 

opinnäytetyön lähdemateriaaleja. Lukuisissa aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, 

että nuoret tarvitsevat pitkäkestoisia suhteita luotettaviin aikuisiin ja että 

työpajatoiminnassa olisi syytä miettiä toiminnan tavoitteita suhteessa asiakkaiden 

tarpeisiin. Samaan lopputulemaan tulin itsekin. 
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Työn tilaaja voi soveltaa tätä tietoa pajatoiminnan kehittämiseen. Näkemykseni 

mukaan matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut ja pidemmät, 

etenemismahdollisuuksia tarjoavat pajapolut auttaisivat nuoria löytämään 

voimavaroja kohti opintoja tai työelämää lähtiessä. Pajajaksojen pidentäminen, 

etenkin arjentaitopajojen kohdalla antaisivat kuntouttavan työtoiminnan sopimuksilla 

taloon tulleille nuorille mahdollisuuden rauhassa työstää asioitaan luotettavien 

aikuisten ja avulla sekä tilaisuuden kiinnittyä omaan ryhmään. Sovari-mittarin 

mukaan kuntouttavan työtoiminnan sopimuksilla olevat valmentautujat kokevat 

eniten sosiaalista vahvistumista, kun pajajakso on kestänyt 10-12 kuukautta 

(Kinnunen 2019, 19) joten pajajaksojen pidentäminen on ainakin heidän kohdallaan 

perusteltua. Työelämäpajojen tavoitteita on myös tarpeellista uudelleen miettiä, mikäli 

niihin ei ohjaudu nuoria, joiden tarpeisiin nykyiset tavoitteet voisivat vastata. 

Jotta opinnäytetyön tulokset saadaan käyttöön, esittelen työn Nuorten taidetyöpajan 

valmentajille työn lopullisen valmistumisen jälkeen ja kerron oman näkemykseni siitä, 

mihin suuntaan toimintaa pitäisi mielestäni kehittää. Pidän myös tärkeänä sitä, että 

nuorten ääni tulee kuuluville ja toivon henkilökunnan ottavan huomioon pitkään 

pajalla olleiden nuorten kokemukset ja etenkin pitkästä pajajaksosta koetut hyödyt. 

 

7.2 Itsearviointi 

 

Haasteina opinnäytetyössä olivat etenkin koronatilanteen mukanaan tuovat 

rajoitukset ja jatkuvasti muuttuvat tilanteet. Keskeytykset vaikeuttivat keskittymistä, 

kun punainen lanka piti löytää tauon jälkeen aina uudelleen. Myös aiheen rajaaminen 

tuntui haastavalta; asialla on niin monta näkökulmaa, että monta kiinnostavaa aihetta 

jäi tämän työn ulkopuolelle. Haasteet nuorten työllistymisen tai koulutukseen 

kiinnittymisen suhteen liittyvät laajoihin yhteiskunnallisiin rakennelmiin, joita olisi 

ollut kiinnostavaa tutkia enemmän, mutta raja oli tietenkin vedettävä johonkin.  

Koska en ole aikaisemmin tehnyt vastaavaa työtä, moni asia tuli mieleen vasta liian 

myöhään. Jos nyt saisin tehdä haastattelut uudestaan, osaisin muotoilla kysymykset 

paremmin, jotta saisin enemmän tietoa, jota voin hyödyntää. Nuoret kertoivat hyvin 

auliisti valmentajiin liittyvistä asioista, mutta yhteisöön ja vertaisiin liittyvät 
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kokemukset jäivät niin vähäisiksi, etten lopulta saanut tuloksiin mukaan 

yhteisöllisyyden merkitystä. En tiedä johtuiko tämä omasta kysymyksenasettelustani, 

vai jostain muusta. Kenties valmentajien tuki on niin konkreettisesti erilaista, kuin se 

tuki, mitä nuoret ovat tottuneet aikuisilta, ja etenkin virallisilta tahoilta saamaan, että 

se on myös saanut suuremman merkityksen, kuin muilta pajalaisilta ja yhteisöltä saatu 

tuki. 

Työtä aloittaessa ajatuksena oli se, kuinka valmennuksen avulla voisi paremmin ohjata 

nuoria työelämää tai koulutusta kohti. Ajatuksena oli tuottaa tietoa siitä, millä tavalla 

valmentajat voivat ohjata nuoren kasvua kohti ammatinvalintaa tai työelämää sekä 

voisiko nuorilta löytyä ideoita siihen, kuinka yhteisöllisyyden tuomaa turvaa voisi 

jatkaa pajaympäristön ulkopuolelle. Tutkimuskysymyksenä työssä on ollut: Kuinka 

työpajaympäristössä muodostuva yhteisöllisyys ja valmentajilta saatu tuki voi auttaa 

opintoihin tai työelämään siirtymisessä? Viimeisiä pohdintoja kirjoittaessani 

huomasin miettiväni, että en ehkä osannut lopulta vastata juuri tähän kysymykseen.  

Valmennukselta saatu tuki on jo nyt erittäin hyvällä tasolla; valmennustyö on 

monipuolista ja monialaista, nuoria kuuntelevaa ja ajan hermolla ja yhteisöllisyyteen 

liittyen en kokenut saavani tarpeeksi aineistoa.  

Lopullinen työ vastaakin ehkä enemmän kysymykseen: Kuinka valmentajilta saatu 

tuki ja pitkä pajapolku voi auttaa opintoihin tai työelämään siirtymisessä? Nuorten 

haastatteluista nousevat asiat tuntuivat kaikki osoittavan siihen suuntaan, että 

kaikkein merkityksellisintä on ollut juuri aika, jota omalle kuntoutumiselle on saatu. 

Valmentajien ja yhteisön tuki, oman paikan kokemus ja turvallinen, inspiroiva 

ympäristö on koettu tärkeäksi heti alusta saakka, mutta vasta pitkä ajanjakso on 

auttanut saamaan omia asioita sellaiselle mallille, että tulevaisuuden suunnittelu on 

alkanut tuntumaan mahdolliselta. 

Mielestäni onnistuin kokoamaan laajasti tietoa eri lähteistä. Kävin läpi ison määrän 

työpajatoiminnasta tehtyjä tutkimuksia, sekä aiheeseeni liittyviä tilastoja ja 

kyselytuloksia. Koska olen myös aiemmin työskennellyt Nuorten taidetyöpajalla, 

tiedän talon käytännöt ja pajojen sisällöt ja pystyin peilaamaan lähdeaineistosta 

nousseita asioita taidetyöpajan toimintaan. Työvalmentajana olen päässyt mukaan 

nuorten arkeen ja käymään heidän kanssaan keskusteluja, jonka vuoksi myös 

työpajanuorten arki ja heidän elämäntilanteisiinsa liittyvät asiat olivat entuudestaan 
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tuttuja. Aiheet olivat itselleni tuttuja, ja sen vuoksi työn tekeminen oli mielekästä ja 

mukaansatempaavaa. 
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LIITTEET 

Liite 1: Teemahaastattelu kysymykset 

 
TAUSTAKYSYMYKSET 

• Kuinka monta pajaa/mitkä pajat? 

• Pajalla vietetty aika kuukausina? 

• Mikä tilanne ennen pajalle tuloa? (koulutus, työttömyysjakso) 

 

 
TUKI OMALTA PERHEELTÄ TMS YHTEISÖLTÄ 

• Kerro minkälaista tukea olet saanut aikuisilta (perheenjäsenen tms) ennen pajalle tuloa? 

• Koetko saaneesi tarpeeksi tukea? (oman arjen kanssa, tulevaisuuden suunnitelmien 

kanssa) 
  

 
TUKI VALMENTAJILTA 

• Kerro minkälaista tukea olet saanut valmentajilta? 

• Millainen merkitys valmentajien tuella on ollut oman elämän suunnittelussa? 

• Mitkä olivat niitä tekijöitä, jotka lopulta auttoivat siirtymään pajalta eteenpäin? 

 

 
TUKI PAJAYHTEISÖLTÄ 

• Kerro minkälaista tukea pajayhteisö on tarjonnut?  

•  

 
PAJALLA VIETETYN AJAN KESTO 

• Miksi pajalta eteenpäin siirtyminen oli haastavaa/ miksi pajajaksoja tarvittiin useita? 

• Millainen merkitys sillä oli tulevaisuuden kannalta, että pajajaksoja oli useita? 

 

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN  
 

• Millä tavalla mielestäsi taidetyöpaja voisi auttaa nuoria eteenpäin siirtymisessä? 

• Millä tavalla taidetyöpaja voisi tukea vielä pajalta lähtemisen jälkeen?  
• (oletko saanut palajlta tukea lähtösi jälkeen + millainen merkitys sillä on ollut?)  
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