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Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää Järvenpään Nuorisokeskuksen työpajanuorten 
ajatuksia pajajakson merkittävyydestä. Ensimmäinen tutkimustehtävä oli, millaisia tavoitteita 
työpajojen nuorilla oli oman työpajajakson suhteen ja mitä tavoitteille kuului haastattelujen 
ajankohtana. Toinen liittyi nuorten elämänhallintaan ja arjen taitoihin. Kolmantena oli 
selvittää, millaista palautetta nuoret antavan pajatoimintaan ja sen kehittämiseen. 
 
Opinnäytetyö paikantui Järvenpään Nuorisokeskuksen nuorten työpajoihin. Tutkimusaineisto 
kerättiin teemahaastattelujen avulla. Haastattelin vuonna 2016 Järvenpään työpajoilla olevia 
nuoria. Teemahaastattelu kohdennettiin seitsemälle eri pajavaiheessa olevalle nuorelle. Kyse 
oli laadullisesta tutkimuksesta ja aineisto analysoitiin käyttämällä sisällönanalyysia. 
 
Sisällönanalyysi eteni opinnäytetyössä siten, että etsin aineistosta nuorten ilmaisemia 
ajatuskokonaisuuksia. Tämä työskentely tuotti kuusi (6) kategorialuokkaa, joiden sisälle 
aineisto pelkistettiin ja ryhmiteltiin. Aineistosta löydetyt kuvauskategoriat olivat: 1) 
pajajakson tavoitteet, 2) elämänhallinta, 3) yhteisöllisyys, 4) pajatoiminnan merkittävyys, 5) 
pajatoiminnan kehittämisehdotukset sekä 6) tulevaisuuden suunnitelmat. 
 
Suuri osa pajajakson tavoitteista liittyi elämänhallintaan ja siinä erityisesti arjen rytmin 
kuntoon saattamiseen. Pääsy pajajakson jälkeen joko kouluun tai työelämään, uusien taitojen 
ja tietojen oppiminen, pajajakso pohdinnan ja pysähtymisen paikkana sekä taloudellisen 
tasapainon saavuttaminen olivat nuorten tavoitteita. Toinen tutkimustehtävä liittyi erityisesti 
elämänhallintaan ja arjen taitoihin. Arjen taitojen lisäksi nostettiin mm. sosiaaliseen tukeen 
liittyvät asiat. Nuoret olivat kokeneet vertaistuen ja pajaohjaajien tuen merkityksellisenä ja 
omaa elämänhallintaa lisäävänä tekijänä. Kolmas tutkimustehtävä liittyi pajatoiminnan 
merkittävyyteen sekä sen kehittämiseen. Yleisesti voi todeta, että nuoret suhtautuivat 
pajatoimintaan erittäin myönteisesti. Huippuhetkiä olivat mm. työn tekeminen, hyvä palaute 
ja ihmiset. Nuorten pajatoiminnalle antaman arvosanan keskiarvo oli 4,3. 
 
Pajatoiminnan merkittävyyteen liittyivät pajatoiminnan yhteisöllisyydestä esiin nostetut 
asiat. Nuoret arvostivat pajaohjaajien antamaa tukea. Myös vertaistuki oli koettu tärkeänä. 
Pajoilla oli myös yhteistyötä toistensa kanssa. Tällaisia yhteistyömuotoja ovat mm. retket, 
kurssit ja yhteiset keskustelut. Tämä yhteistyö oli koettu hyvänä asiana. 
 
Pajatoiminnan kehittämiseen nuoret antoivat muutamia ideoita. Toivottiin lisää yhteisiä 
retkiä ja virkistystoimintaa, taukoja lisää sekä oppilasneuvostoa tai vaihtoehtoisesti 
säännöllistä palaveria, jossa voi tuoda omia kehittämisehdotuksia esille. 
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Workshop is a community that combines working, learning by doing and coaching with the aim 
to improve the ability of individuals to manage everyday life and their capacity and skills in 
seeking education or employment. The subject of my thesis was to find out the targets of the 
young people in Järvenpää´s youth workshop during the period of their workshop. The targets 
especially in the youth´s life management and the views of the future interested me. My 
target was also to scan the feedback that young people gave about their time in Järvenpää´s 
youth workshop. 
 
I had three research tasks. What kind of targets young people have in the period of their own 
workshop time? I was also interested in what the targets looked like just now. The second 
research task was to solve young people´s coping skills and their daily routines. In my thesis I 
was searching how the workshop period had helped young people in their daily coping skills 
and especially in their daily routines. The third research task was to find out what kind of 
feedback young people gave to the youth workshop team and to find out their opinions on 
how to develop the system. 
 
I made my thesis in Järvenpää’s youth workshop and the main target group was young people 
and secondly their workshop directors. The material of this research was collected with the 
help of theme interviews. I interviewed young people who were in Järvenpää’s workshop 
during the year 2016. I interviewed seven young people and I used qualitative research and 
the material was analysed by using the content analysis. 
 
And what about the results? Content analysis started with searching the material and the idea 
as a whole. This work produced six categories. I named the gategories 1) workshop time´s 
targets 2) life management 3) community 4) relevance of workshop time 5) development 
proposals 6) and the plans for the future. 
 
The greatest amount of young people’s targets were to get their life management in good 
shape. They were so willing to find a job or go to school after the period of the workshop. 
Many of the young people wanted to update their new knowledges and improve their financial 
balance.The second research task was life management and everyday skills. Social support 
was a very important role in this task. The third research task included the question of the 
relevance of the workshop and ideas of developing it. Generally speaking the interviewed 
were very satisfied with their workshop time and had some interesting thoughts on how to 
develop the system. For instance they found the excursions, joint meetings and breaks whilst 
working have a very important meaning in workshops. 
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Lähteet          

 

Liitteet



 

1 Johdanto 

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan Suomessa oli vuonna 2012 noin 110 000 20 – 29-vuotiasta 

nuorta, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa. Yhteiskunnasta syrjäytyneitä, ilman 

toisen asteen tutkintoa olevia nuoria oli noin 40 000, joista täysin tilastojen ulkopuolisia 

”kadonneita” on noin 25 000. He eivät ole koulutuksessa, työelämässä tai edes työnhakijoina. 

Toisen asteen tutkinnon puute on merkittävin yksittäinen tekijä työmarkkinoilta ja 

yhteiskunnasta syrjäytymisessä. (TEM raportteja 8/2012,6.) 

 

Nuorille tarkoitetun työpajatoiminnan tavoitteena on tukea nuorten työvalmiuksia ja parantaa 

elämänhallintaa. Työpajat pyrkivät rakentamaan nuorille siltaa koulutukseen ja työelämään. 

Työpajoilla työskentelevistä nuorista osalla on motivaatio-ongelmia koulutuksen suhteen tai 

vaikeuksia koulutusvalinnoissa. Pajoilla työskentelee myös paljon sellaisia nuoria, jotka 

tarvitsevat tukea elämisen taitojen suhteen. (Vartiainen 2008.) 

 

Työpajatoimintaan minulla on omakohtaista kiinnostusta ja kokemusta. Olen aiemmin 

työskennellyt Järvenpään nuorten työpajoilla ohjaajana sekä toiminut ohjaajana aikuisten 

työpajoilla Hyvinkäällä. Molemmat työtehtävät ovat olleet innostavia ja koin työni työpajoilla 

erittäin mielekkäänä. Erityisesti työskentely nuorten kanssa Järvenpäässä oli minulle tärkeä 

kokemus. Toimin tuolloin mediapajan ohjaajana. Pääsin näkemään, kuinka moni nuori sai 

omaan elämään pajajaksolta uutta suuntaa, moni työllistyi ja moni huomasi, että halusikin 

lähteä opiskelemaan. Nyt sosionomiopintojeni opinnäytetyön kautta olen halunnut pureutua 

aiheeseen toisesta näkökulmasta. 

  



 7 

2 Opinnäytetyön tavoitteet 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää, millaisia tavoitteita Järvenpään Nuorisokeskuksen 

työpajojen nuorilla on oman pajajaksonsa suhteen sekä tarkastella erityisesti nuorten 

tavoitteita, elämänhallintataitoja ja tulevaisuuden näkymiä pajajakson eri vaiheissa. Haluan 

kartoittaa myös nuorten antamaa palautetta työpajojen toiminnasta sekä etsiä 

kehittämisehdotuksia pajoille. 

 

Opinnäytetyöni tutkimustehtävät ovat seuraavat: 

 

Ensimmäisenä tutkimustehtävänä on saada selville, millaisia tavoitteita Järvenpään kaupungin 

Nuorisokeskuksen työpajojen nuorilla on oman työpajajakson suhteen? Olen kiinnostunut myös 

siitä, mitä tavoitteille kuuluu haastattelujen ajankohtana. 

 

Toinen tutkimustehtävä liittyy nuorten elämänhallintaan ja arjen taitoihin. Opinnäytetyössäni 

etsin vastausta siihen, miten pajajakso on auttanut nuorta elämänhallinnassa, erityisesti 

arjen taidoissa. 

 

Kolmantena tutkimustehtävänä on selvittää, millaista palautetta nuoret antavat 

pajatoimintaan ja sen kehittämiseen. 

 

Opinnäytetyö paikantuu Järvenpään Nuorisokeskuksen nuorten työpajoihin ja siellä 

työskenteleviin nuoriin ja välillisesti myös työpajaohjaajiin. Tutkimusaineisto kerätään 

teemahaastattelujen avulla. Haastattelen vuonna 2016 Järvenpään työpajoilla olevia nuoria. 

Teemahaastattelu kohdennetaan seitsemälle eri pajavaiheessa olevalle nuorelle. Kyse on 

laadullisesta tutkimuksesta. 

 

Opinnäytetyössä noudatetaan tutkimustyön eettisiä sääntöjä. Tästä esimerkkinä mm. se, että 

vastaukset pysyvät anonyymeina ja haastateltavien henkilöllisyys ei paljastu haastattelun 

lainauksista. Tarvittavat luvat opinnäytetyön suorittamiseen on saatu Järvenpään 

Nuorisokeskuksen työpajojen esimieheltä. Lisäksi Järvenpään Nuorisokeskuksen esimiehen 

Juha Sauraman kanssa käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, että tämän kaltaiselle työlle on 

tilaajalla oikea tarve.  

 

Aihe on tärkeä yhteiskunnallisesti, sillä liian moni nuori jää ulkopuoliseksi turhaan. Nuorelle 

olisi mahdollista päästä elämään kiinni pajatoiminnan kautta. Kaikki eivät kuitenkaan edes 

tiedä tällaisesta mahdollisuudesta. Pajatoiminnalla on saatu hyviä tuloksia ja haluan olla 

mukana tällaisessa vaikuttamisessa. Aihe on tärkeä minulle myös henkilökohtaisista syistä: 

omat kokemukset nuorten ohjaajana olivat minulle merkityksellisiä. 
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Työpajat tarvitsevat oman toimintansa kehittämiseen eritasoista tutkimusta. Opinnäytetyökin 

voi oikein rajattuna ja kohdennuttuna antaa pajoille kehittämisideoita, joita voidaan sitten 

viedä käytännön teoiksi. Opinnäytetyöstä tulee olemaan hyötyä Järvenpään nuorten 

työpajojen toiminnan kehittämisessä, mutta toivottavasti myös muut työpajat voivat hyötyä 

työni tuloksista. 

 

Etenen työssäni seuraavasti. Johdanto-luvun jälkeen esittelen opinnäytetyöni tavoitteet. 

Kolmannessa luvussa esillä ovat työpajatoiminta ja siihen liittyvä tutkimus. Neljännessä 

luvussa käsittelen työn teoreettisia lähtökohtia ja tämän jälkeen tarkastelen työn tarkoitusta 

ja käytettäviä menetelmiä. Kuudennessa luvussa ovat tutkimuksen tulokset ja viimeisessä 

luvussa on pohdintaa. 
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3 Työpajatoiminta Suomessa 

Työpajatoiminnalla on pitkä ja monipolvinen historia suomalaisessa nuorisopolitiikassa. 

Toiminta on monipuolistunut, vahvistunut ja ammatillistunut sekä laajentunut 

valtakunnalliseksi toiminnaksi 1990-luvulla ja 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. 

(Kuure 2010, 18.) 

 

Nuorten työpajatoiminta on osa nuorisolaissa (72/2006) säädettyä nuorten sosiaalista 

vahvistamista. Valmentautujina on työttömiä nuoria ja aikuisia, joilta puuttuu ammatillinen 

koulutus ja/tai työkokemus, ammatinvaihtajia, työ- ja toimintakyvyltään heikentyneitä 

työnhakijoita, päihde- ja mielenterveyskuntoutujia, pitkäaikaistyöttömiä, osatyökykyisiä sekä 

työmarkkinoille integroitumisessa tukea tarvitsevia maahanmuuttajia. He ovat työpajalla 

esimerkiksi työkokeilussa, palkkatuetussa työssä, työvoimakoulutuksessa, Kelan 

kuntoutuksessa, kuntouttavassa työtoiminnassa, oppisopimuskoulutuksessa, ammatillisten 

oppilaitosten opiskelijoina tai peruskoulujen oppilaina. (http://www.tpy.fi/tyopajatoiminta-

suomessa/) 

 

Toiminta kattoi vuonna 2015 93 % kunnista ja se sijoittuu toimintamuotona koulutuksen ja 

työelämän välille (http://www.tpy.fi/tyopajatoiminta-suomessa/). Toiminnan tarkoituksena 

on edistää nuorten työssä oppimista, lisätä nuorten opiskelu- ja työelämävalmiuksia, tukea 

nuorten tulevaisuuden suunnittelua ja ammatinvalintaprosesseja sekä vahvistaa elämisen 

taitoja. Tavoitteena on sellaisten fyysisten, psyykkisten, sosiaalisten, ammatillisten ja 

koulutuksellisten valmiuksien tarjoaminen, jotka edistävät työnhakua, -kykyä ja -taitoa. 

Ammattikouluttautumattomien nuorten kohdalla tavoitteena on työllistymisen sijaan 

koulutukseen hakeutuminen. (Komonen 2007, 433.) 

 

Työpajoilla tehtävä työ on luonteeltaan moniammatillista. Toiminnan tavoitteena yleisellä 

tasolla on nuorten koulutukseen saattaminen ja työllistyminen. Näiden tavoitteiden 

saavuttaminen sinänsä edellyttää työpajatoiminnan verkottumista ulospäin ja vuoropuhelua 

työvoimaviranomaisten, oppilaitosten ja kaupungin muiden toimijoiden kanssa. 

Työpajatoiminta nykymuodossaan on syntynyt eri tahojen yhteistyön ja keskinäisen 

vuorovaikutuksen tuloksena. Jokaiselle on oma ammatillinen näkökulmansa nuorten 

ohjaukseen ja kulloiseenkin tilanteeseen (Seikkula & Arnkil 2005, 33). 

 

Nuorten työpajat on tarkoitettu useissa kunnissa ensisijaisesti alle 25-vuotiaille nuorille, 

mutta mukana on myös 25 – 29-vuotiaita (Pohjantammi 2007, 7). Niiden tavoitteena on 

nuorten työvalmiuksien ja elämähallinnan parantaminen. Valmentautujia kannustetaan ja 

motivoidaan kouluttautumaan, työllistymään ja parantamaan arjen hallintaa. (Komonen 2007, 

445.) 
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Työpajatoiminta toteuttaa varhaisen puuttumisen ja yhteisöllisyyden periaatteita ja soveltaa 

tekemällä oppimisen ja motivoimisen menetelmiä. Toiminnassa hyödynnetään eri toimialojen 

erityisosaamista ja kootaan valmentautujan tavoitteita vastaava palvelu- ja 

toimenpidekokonaisuus. Valmentautumisjakson aikana tavoitteiden saavuttamista ja 

pajatoimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti. 

(http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Nuoriso/nuorisotyoen_kohteet_ja_rahoitu

s/tyoepajat/Liitteet/tyopajasuositukset.pdf) 

 

Nuorten työpajatoiminta sijoittuu nuoren elämänvaiheen tärkeisiin saumakohtiin, joko nk. 

ensimmäiseen nivelvaiheeseen, jolloin nuori valmistautuu ja etsii ammattiin johtavaa 

koulutusta tai toiseen nivelvaiheeseen, jolloin nuori on siirtymässä koulutuksesta tai 

työttömyydestä työelämään. Valmentautumisjaksolle ohjatulle nuorelle laaditaan aina 

henkilökohtainen pajasuunnitelma. Nuori osallistuu itse suunnitelman laatimiseen ja 

tavoitteiden asettamiseen sekä tulosten arviointiin. 

(http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Nuoriso/nuorisotyoen_kohteet_ja_rahoitu

s/tyoepajat/Liitteet/tyopajasuositukset.pdf) 

 

Toiminta tukee nuoren elämänhallinnan taitoja, sosiaalista vahvistumista ja omatahtista 

yhteisöllistä kasvua sekä tekemällä oppimista. Se tarjoaa nuorella monialaisen ja 

moniammatillisen verkoston palvelut, jossa eri sektoreiden osaaminen ja toimivalta luovat 

toisiaan tukevan kokonaisuuden, jolla on jatkumo myös työpajajakson jälkeen. Nuori voi tulla 

työpajalle ilman viranomaisen ohjausta. Tällöin työpaja etsii yhdessä nuoren kanssa nuoren 

tilanteeseen sopivan vastuuviranomaisen.  

 

Työpajoilla pääsee harjoittelemaan eri alojen työtehtäviä sekä opettelemaan työelämässä 

tarvittavia taitoja ja valmiuksia yhdessä muiden kanssa. Pajalla nuorta ohjaa työ- ja 

yksilövalmentajat. Toiminta auttaa myös löytämään hyvän elämänrytmin ja suunnittelemaan 

omaa tulevaisuutta. Työpajat tukevat ja ohjaavat nuorta koulutukseen, työelämään ja 

elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä. 

(http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Nuoriso/nuorisotyoen_kohteet_ja_rahoitu

s/tyoepajat/Liitteet/tyopajasuositukset.pdf) 

 

Vuonna 2015 työpajatoimintaan osallistui yhteensä 25 449 valmentautujaa, joista 14 733 (57,9 

%) oli alle 29-vuotiaita nuoria. Nuorten valmentautujien määrä oli hieman suurempi kuin 

edeltävänä vuonna (14 200). Myös valmentautujien kokonaismäärä oli hieman kasvanut. 

(http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2016/08/tyopajatoiminta2015.html?lang=fi) 

 

Nuoren tulevaisuudelle työpajat ovat tärkeitä paikkoja, sillä yli 80 % nuorista löytää vuosittain 

suunnan elämälleen työpajajakson jälkeen. Monet työpajat järjestävät myös työkokeiluja, eli 



 11 

tarjoavat mahdollisuuden kokeilla työntekoa erilaisissa tehtävissä aidossa työympäristössä. 

Kaikissa työpajoissa tätä mahdollisuutta ei ole, mutta ne tarjoavat muita palveluja. 

(http://www.nuorisotakuu.fi/nuorisotakuu/jotain_muuta/tyopajalla_kiinni_toimintaan) 

 

Rahoitus jakautuu opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kesken. 

Työhallinto ohjaa nuoria työharjoitteluun ja työmarkkinatuella pajaan. Opetus- ja 

kulttuuriministeriö vastaa pajatoiminnan kehittämisestä ja perusrahoituksesta. Pajojen 

rahoitus koostuu ylläpitäjän osuudesta, myytävistä palveluista, myyntituloista ja erikseen 

myönnettävästä tulosperusteisesta avustuksesta. 

(http://www.minedu.fi/OPM/Nuoriso/nuorisotyoen_kohteet_ja_rahoitus/tyoepajat/?lang=fi) 

 

Tällä hetkellä OKM valmistelee uutta nuorisolakia. Tavoitteena on, että uusi laki astuu 

voimaan vuoden 2017 alussa. 

(http://www.minedu.fi/OPM/Nuoriso/vireilla_nuoriso/nuorisolaki/) 

 

3.1 Järvenpään kaupungin Nuorisokeskuksen työpajat 

Ensimmäiset työpajat perustettiin Järvenpäähän 1990-luvulla. Nykyinen moniammatillinen 

Nuorisokeskus sai alkuunsa vuonna 2010. Työpajat olivat vuoteen 2011 nuorisotyön 

alaisuudessa, mutta kaupungin organisaatiomuutoksessa ne liitettiin osaksi koulutus- ja 

ohjauspalveluita. (https://www.jarvenpaa.fi/--Sivistyksen_ja_vapaa-ajan_palvelualue--

/sivu.tmpl?sivu_id=5305) 

 

Järvenpäässä oli tilastojen mukaan 11,5 % alle 25 -vuotiasta ilman peruskoulun jälkeistä 

tutkintoa (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2015). Nuorisokeskuksen työpajanuorista osa 

kuuluu tähän joukkoon, mutta työpajoilla on myös runsaasti nuoria, joilla tutkinto on 

suoritettu. Asiakkuudessa on vuosittain noin 300 järvenpääläistä 16 – 25-vuotiasta nuorta, 

joka on noin 7 % ikäluokan määrästä. Lisäksi etsivänuorisotyö on arvioinut, että Järvenpäässä 

kaikkien palveluiden ulkopuolella on lisäksi vielä noin 150 nuorta. (Saurama 2015, 21 - 22.) 

 

Järvenpään kaupunki on resursoinut nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä erityisesti 

moniammatillisen Nuorisokeskuksen toiminnan kehittämiseen. Nuorisokeskus pitää sisällään 

kolme nuorten työpajaa, jotka ovat autopaja, puutyöpaja ja tekstiilityöpaja. (ks. 

Oppimisympäristön tunnistamisraportti, Järvenpää Kaupunki Nuorisokeskus, 2.) 

Nuorisokeskuksella työskentelevät etsivänuorisotyöpari, sosiaaliohjaaja, terveydenhoitaja, 

ohjaamon palveluohjaus, joustavan opetuksen 9. luokka, lisäopetus ja numeronkorotusluokka. 

Osa-aikaisesti Nuorisokeskuksella työskentelee myös oppisopimuskeskusten (Keuda ja 

Seurakuntaopisto) oppisopimusohjaajat, psykologi, lääkäri, erityisnuorisotyöntekijä sekä 

oppilaitoshakujen aikana opintojen ohjaajat. (Saurama 2015,24.) 
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Kolmella työpajalla on vuodessa noin 90–100 nuorta. Nuorisokeskuksen asiakkaista suurin osa 

on yli 18-vuotiaita, mutta joukossa on myös alaikäisiä. Työpajoilla nuoret tekevät 

asiakastyötehtäviä, myyntiin tulevia tuotteita ja omia töitään. Työ on väline kuntoutua työ- 

tai opiskeluelämään ja usein pajajakson alussa nuorelle muodostetaan moniammatillinen 

palveluohjausverkosto aina kulloinkin niistä haasteista, jotka estävät nuorta siirtymästä 

työhön tai opiskelemaan. Monella nuorella on verkosto valmiina, kun hän tulee 

Nuorisokeskuksen työpajoille. Nuoret ovat työpajoilla työkokeilusopimuksilla yhdestä kuuteen 

kuukauteen, kuntouttavilla työkokeilusopimuksilla pidempiäkin aikoja.  Oppilaitoksista 

opiskeluiden nivelvaiheessa olevat nuoret ovat työpajoilla aina sopimuksen mukaisen ajan. 

(Saurama 2015, 25, 27.) 

 

Kuure (2010) toteaa, ”etteivät työpajanuorten ongelmat poikkea koululaisten ja opiskelevien 

nuorten tavanomaisista elämänhallintaan liittyvistä ongelmista. Ne ovat vain kärkkäämpiä ja 

akuutimpia”. Ongelmista ja haasteista huolimatta Nuorisokeskuksen nuoria siirtyy jatkuvasti 

oppisopimukseen, palkkatyöhön ja tutkintoon johtaviin opintoihin. 

 

Nuorisokeskuksen työpajat opinnollistettiin vuonna 2013 -2015 välisenä aikana, jolloin pajojen 

oppimisympäristöstä tunnistettiin usein ammatillisten koulutuksien perustutkintojen 

tutkinnon osia. Mikäli nuori pystyy työpajajakson aikana suorittamaan tutkinnon 

osasuorituksia työpajaympäristössä, saa hän siitä osaamistodistuksen. Opinnollistamisen 

hanke oli merkittävä työpajatoiminnan kehittämistoimenpide, joka tehtiin yhdessä Validia 

erityisammattioppilaitoksen sekä Bovalius ammattioppilaitoksen kanssa. (Saurama 2015, 26.) 

 

Työpajoilla on myös oppilaita alueen ammatillisista oppilaitoksista työssäoppimisen jaksoilla. 

Nuorisokeskuksen erityisluokkien (joustavan opetuksen 9. luokka sekä lisäopetus ja 

numeronkorotusluokat) oppilaille on ”korvamerkitty” työpajan harjoittelupaikkoja pitkin 

lukuvuotta. Nuoret ovat työpajoilla sopimuksen mukaan maanantaista perjantaihin. Työpäivät 

alkavat joka aamu kello yhdeksän aamu–uutisilla, jonka yhteydessä nautitaan aamukahvit. 

Uutisten jälkeen nuoret aloittavat työt työpajoilla tai menevät ohjaamon palveluohjaajan, 

etsivänuorisotyöntekijän, terveydenhoitajan tai sosiaaliohjaajan kanssa hoitamaan asioitaan. 

Työpajapäivät loppuvat sopimuksen mukaan. Yleensä kuntouttavilla sopimuksilla olevien 

nuorten työpäivä päättyy kello yhden aikaan ja työkokeilijoiden kello kolmelta. Kerran 

viikossa järjestetään jokin yleinen koulutus päihteistä, terveydestä, taloudenhallinnasta, 

harrastuksista, jne. Liikuntaa on niin ikään kerran viikossa. (Saurama 2015, 27.) 

 

Työpajan valmennusjakso on tarkoitettu siirtymävaiheeksi ja sen aikana tuetaan nivelvaiheen 

ylittämistä, etsitään ammatillista suuntaa tai löydetään valmentautujan tarpeita paremmin 
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vastaava muu palvelu. Tärkeintä on, että valmentautujalla on työpajajakson jälkeen selkeä 

suunnitelma ja suunta tulevaisuudelle. (Saurama 2015, 27 - 28; Hämäläinen & Palo 2014.) 

 

Työpajaohjaajat vastaavat itsenäisesti työpajansa toiminnasta ja suunnittelevat nuorten 

työpajoilla tehtävät työt. Työpajaohjaajat ovat myös mukana pajanuorten alkuhaastatteluissa 

ja ns. asiakasriihitilaisuuksissa. Työpajoilla on kerrallaan kahdeksan nuorta päivittäin. 

(Saurama 2015, 28.) 

 

Nuorisokeskuksen Ohjaamon palveluohjaaja vastaa työpajoilla olevien nuorten 

palveluohjauksen koordinoinnista. Ohjaamosta nuori voi siirtyä työkokeiluun tai 

kuntouttavaan työtoimintaan myös Nuorisokeskuksen ulkopuolelle yrityksiin, järjestöihin tai 

Järvenpään kaupungin eri yksiköihin. Ohjaamon palveluohjaaja toimii työkokeilijoiden ja 

kuntouttavassa työtoiminnassa olevien nuorten yksilöohjaajana kohentaen heidän 

elämänhallinnan taitoja, sosiaalista vahvistumista sekä toimii nuorten moniammatillisessa 

verkostossa. Ohjaamon kautta nuoria siirtyy myös suoraan palkkatyömarkkinoille, 

oppisopimukseen sekä tutkintoon johtavaan opiskeluun tai hoitoon ja kuntoutukseen. 

Ohjaamossa on vuoden aikana noin 100 nuorta asiakasta. (Saurama 2015, 28 – 29.) 

 

3.2 Työpajatutkimus 

Työpajatoiminnasta on tehty suhteellisen paljon tutkimusta sekä runsaasti erilaisia raportteja 

ja selvityksiä. Elämänhallintaa ovat työpajatoiminnan yhteydessä tutkineet mm. Kirsti Laakso 

(1997; 2000), Tuomas Leinonen ja Terho Pekkala (2001). Viimeksi mainittujen tutkimuksessa 

nuoret kokivat pajan toiminnan painottuvan melko tasaisesti elämänhallintaan ja 

työllistymiseen. Kun tutkimuksessa verrattiin tilannetta ennen ja jälkeen pajajakson, 

havaittiin selvä suuntaus kohti vahvempaa itsenäisen elämän hallintaa sekä myönteisempää 

työmarkkina-asemaa. (Vartiainen 2008, 26.) 

 

Myös työpajojen nuorten ja ohjaajien näkemyksiä selvittäviä tutkimuksia on tehty 

useampiakin. 1990-luvun puolivälissä Aaltojärvi (1995) ja Söderlund (1995) selvittelivät 

nuorten arkikokemuksia työpajoissa ja nuorten antamia merkityksiä pajatoiminnalle. 

Aaltojärven ja Paakkunaisen (1995) tutkimuksessa yli puolet nuorista oli sitä mieltä, että 

elämänhallinnan ongelmat liittyvät työkokemuksen ja koulutuksen saamiseen. Nämä ongelmat 

ovat Vartiaisen (2008, 25 - 26) mukaan vielä nykypäivänäkin yleisiä työpajanuorten kohdalla, 

sillä usealta työpajalle tulevalta nuorelta puuttuu koulutus ja työkokemus. 

 

Uudempaa työpajatutkimusta edustaa Korhosen ja Limpin (2011, 44) opinnäytetyö, jossa 

selvitettiin kuinka työpajajakso oli vaikuttanut nuorten elämään Sisä-Savossa. Opinnäytetyön 

keskeisiä kysymyksiä olivat, miten nuoret olivat sijoittuneet työpajajakson jälkeen ja kuinka 
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pajajakso oli vaikuttanut nuorten kokonaiselämäntilanteeseen ja sosiaalisten taitojen 

kehittymiseen. Työssä kysyttiin myös sitä, miten nuoret olivat hyötyneet pajajaksosta ja 

miten pajajakso oli vaikuttanut nuorten tulevaisuuden suunnitelmiin.  

 

Työpajoilla on vaikutusta nuorten elämään. Lähes kaikki vastanneet olivat kokeneet 

hyötyvänsä pajajaksosta. Pajajakson jälkeen sijoittumisessa oli hajontaa, mutta työhön 

sijoittuneita oli kuitenkin enemmistö. Suurimmaksi hyödyksi nousivat selkeämmän 

päivärytmin saaminen ja taloudellinen hyöty. Pajajakson vaikutuksesta sosiaalisten taitojen 

kehittymiseen nousi päällimmäiseksi kuuntelu- ja keskustelutaitojen sekä ryhmätyötaitojen 

kehittyminen. Pajajaksolla koettiin olevan vaikutusta myös tulevaisuuden 

suunnitelmiin.(Korhonen & Limpi 2011, 45.) 

 

Tutkimustulokset ovat samansuuntaisia kuin Laakson tutkimuksissa vuosina 1996, 1998 ja 

2000. Tällöinkin pajatoiminnalla on haettu parempaa elämänhallintaa, suuntaa elämälle ja 

uusia taitoja itselle. Nuoret olivat tällöinkin korostaneet työkokemuksen saamista, sosiaalista 

puolta sekä muiden kanssa työskentelyn tärkeyttä. (Korhonen & Limpi 2011, 45.) 

 

Kiinnostava on myös Ojasen (2009, 72) opinnäytetyö, jossa on kartoitettu työpajanuorten 

selviytymisen kertomuksia. Työpajajakso oli nuorille merkityksellinen elämänvaihe. 

Selviytymistä selittäviksi tekijöiksi löytyivät vertaistuki ja läheisten kannustus, kyllästyminen 

päämäärättömään elämään, raskaus ja vanhemmaksi tuleminen sekä perheen perustaminen. 

Osallisuuteen kannustava ohjaustyö työpajalla ja jo pajalle ohjattaessa sekä toimiva 

verkostoyhteistyö olivat selkeitä nuorten selviytymistä selittäviä tekijöitä. 

 

Työpaja-aika toi elämään rutiineja ja selkeän säännöllisen päivärytmin. Rutiinit ja työn 

mukana elämään tullut säännöllisyys koettiin merkityksellisiksi selviytymistä selittäviksi 

tekijöiksi. Työpaja-aika oli kaikille tutkimuksen nuorille myönteinen ja seesteinen 

elämänvaihe. Osalle se oli merkittävä käännekohta kohti positiivista muutosta.(Ojanen 2009, 

72.) 

 

Tutkimus toi myös kehittämistarpeita esille. Moniammatillinen verkostotyö ja erityisesti 

nuoren mielipiteen kysyminen tukiverkoston kokoonpanon suhteen unohtuu vielä harmillisen 

usein. Pitäisi vahvemmin liikkua siihen suuntaan, että jokaisella nuorella olisi mahdollisuus 

saada ajallisesti ja laadullisesti riittävää ohjausta elämänhallintaan, koulutukseen ja 

työelämään liittyen. Myös työvalmennuksen sisältö (menetelmät ja työtavat) ovat asia, jota 

on yhä kehitettävä. Joillakin pajoilla nuoret eivät saaneet riittävää perehdytystä. Väillä työtä 

oli liian vähän, ja nuoret turhautuivat. (Ojanen 2009, 73 - 74.) 
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Vertaistuella oli tärkeä merkitys osana nuorten selviytymistä. Vertaistuki on pajalla selkeä 

kuntoutumista tukeva tekijä, useille yhtä tärkeä osa kokonaisuutta kuin itse työn tekeminen. 

Nuori on saanut itse tukea toisilta ja voinut olla toisten tukena. (Ojanen 2009, 75.) 

 

Kuuren (2010, 2, 6) tutkimusraportissa kerrotaan Pajaverkko-hankkeen tutkimusosuuden 

tuloksia. Raportin tarkoituksena oli projektin vaikuttavuuden arvioinnin lisäksi selvittää mm. 

työpajojen työskentelytapoja ja työpajojen aseman muuttumista nuorten hyvinvoinnin 

palvelujärjestelmän kokonaisuudessa. Hankkeen aikana tehtiin myös vuonna 2009 kysely, 

jossa kerättiin tietoa pajojen toimintaedellytyksistä, pajojen ohjaajista, pajajakson 

merkityksestä nuorille ja nuorten vanhemmille. 

 

Kyselyssä nuoret kertoivat, että yli 90 % pääsi itseään kiinnostavalle työpajalle, oli 

tyytyväinen pajalla tehtyyn työharjoitteluun, sai henkilökohtaista ohjausta riittävästi ja että 

osaa toimia omatoimisesti. Saman verran nuoria oli myös löytänyt uusia kavereita ja pitää 

pajan päivärytmiä sopivana. Tärkeinä onnistumisen hetkinä pajoilla nuoret pitivät valmiiksi 

saatua työtä. (Kuure 2010, 8.) 

 

Lähes 60 % nuorista oli sitä mieltä, että oli itsenäistynyt pajajaksolla. Vastanneista hieman yli 

50 % oli epävarma tulevaisuudestaan. Kuure (2010, 9; 14) toteaa, että luku on suuri ja merkki 

siitä, kuinka tärkeää on elämänhallintaan liittyvien asioiden käsittely työpajoilla. 

Opinnäytetyöni kannalta kiinnostavaa on myös, että yli 90 % vastanneista nuorista arvioi 

ohjaajien taidot erittäin hyviksi tai melko hyviksi. 

 

Pelkosen (2012, 5) tutkimus ”Se ois yks haave että pääsis töihin” sisältää 23:n oululaisen 

työttömän ja työpajatoimintaan osallistuvan nuoren odotuksia tulevaisuudesta, valmiuksia 

oman elämäntilanteen muuttamiseen ja yleensäkin nuoren työttömän tapaa käsitellä ja 

hoitaa työllisyysongelmaa. Tutkimuksessa tuli hyvin ilmi, että haastatellut nuoret ovat hyvin 

erilaisia niin arjen aktiivisuudeltaan, sosiaaliselta elämältään, perhetaustoiltaan, 

tulevaisuuden suunnitelmiltaan kuin ylipäätänsä tyytyväisyydestään elämään. 

 

Suurimpana kehitysehdotuksena nuoret toivat esille työpajojen kaltaisen toiminnan, jota 

moni kaipasi kaupunkiin lisää. Pajatoiminnan koettiin auttaneen pääsemään elämässä 

eteenpäin. Se oli usein ollut askel ryhdistäytymiseen ja paja oli paikka, jossa oli mielekästä 

tekemistä ja ennen kaikkea kavereita. Kaivattiin lisää myös muita harjoittelupaikkoja ja 

oppisopimuskoulutuspaikkoja. Toivottiin myös vastavalmistuneiden palkkaamista heti töihin. 

Nuoret kokivat myös eniten tarvitsevansa töitä, ei kursseja. Koulunkäyntiin kaivattiin 

käytännönläheisyyttä ja joidenkin mielestä opetuksen tulisi olla sosiaalisempaan. (Pelkonen 

2012, 9.) 
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4 Opinnäytetyön teoreettiset lähtökohdat 

4.1 Nuorten syrjäytyminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen 

Nuorten syrjäytyminen on ajankohtainen yhteiskunnallinen haaste. Se on myös opinnäytetyöni 

kannalta tärkeä käsite. Tärkeää on opinnäytetyössäni myös puuttua siihen, miten 

syrjäytymistä voidaan estää, sillä nuorten syrjäytymisen kehitys on ollut havaittavissa myös 

Järvenpäässä. Elinkeinoelämän muutokset, työttömyys, kouluttautumisen vaade sekä 

moninaiset vaikeudet heijastuvat yhtä lailla järvenpääläisiin nuoriin, jotka hakevat 

paikkaansa yhteiskunnassa. (Saurama 2015, 22.) 

 

Syrjäytymisen syistä ja ratkaisutavoista ollaan montaa eri mieltä. Sen juuret ovat usein 

syvällä nuorten lapsuudessa ja perheiden sisäisissä ongelmissa. Taustalla voi olla, ettei 

vanhempia ole lainkaan tai että heillä on ongelmia, kuten työttömyyttä, varattomuutta, 

sairautta, päihderiippuvuuksia, jopa väkivaltaista käyttäytymistä, hyväksikäyttöä ja muuta 

rikollisuutta, jotka estävät lapsesta huolehtimisen. (Myrskylä 2012.) 

 

2000-luvun syrjäytymiskeskusteluissa syitä on haettu mm. puutteellisesta 

mielenterveystyöstä, yhteiskunnan rakenteista ja hukassa olevasta vanhemmuudesta. OECD:n 

vertailujen mukaan nuoret syrjäytyvät Suomessa muita maita hitaammin. Suomen tilanne on 

kansainvälisesti ottaen suhteellisen hyvä, vaikka jokainen syrjäytyvä nuori on tietenkin liikaa. 

(Liiten 26.6.2013.) 

 

Kun puhutaan syrjäytymisestä, syrjäytyminen nähdään lukuisina eri ongelmina, jotka 

kietoutuvat prosessin omaiseksi, joissa on perinteisesti mukana sosiaaliset, terveydelliset kuin 

taloudellisetkin tekijät. Yksittäinen ongelma ei sinänsä aiheuta syrjäytymistä vaan kyse on 

kasaantuvista ongelmista. Perinteisesti käsitteellä on viitattu yksilölliseen 

moniongelmaisuuteen: erilaisten sosiaalisten ongelmien kasaantumiseen samoille yksilöille ja 

ihmisryhmille. (Sosiaalialan bloggaajat 8.10.2013) 

 

Aiemmin syrjäytymisellä usein tarkoitettiin työelämän ulkopuolella jäämistä. Tänä päivänä 

käsitteen määritelmä on laajentunut, sillä syrjäytymisellä tarkoitetaan kasaantunutta huono-

osaisuutta, jossa yhdistyvät pitkäaikainen tai usein toistuva työttömyys, toimeentulo-

ongelmat, elämänhallintaan liittyvät ongelmat, riippuvuusongelmat, rikollisuus sekä 

syrjäytyminen yhteiskunnallisesta osallisuudesta. Syrjäytyminen nähdään usein 

oravanpyöränä, jossa ongelmat seuraavat toisiaan. (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2007,7; 

Silander 2007, 135.) 

 

Työpajalla olevat nuoret kaihtavat syrjäytyjän muotokuvaa. He eivät koe itseään 

syrjäytyneiksi, sillä nuoret arvostavat pajatoimintaa ja pitävät sitä merkittävänä keinona 
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rakentaa omaa, institutionalisoidulle elämänkulkumallilleen vaihtoehtoista elämänpolkua. 

Työpaja merkitsee mahdollisuutta toteuttaa ja vahvistaa heille tärkeitä ja heidän 

nuoruuteensa olennaisesti kuuluvia asioita: itsensä henkistä kehittämistä, yhteisöllistä 

osallistumista ja luovaa toimintaa. (Komonen 2006, 36–37: Pietikäinen 2005.) 

 

Silander (2007, 136) katsoo syrjäytymistä kolmen eri osatekijän kannalta; koulutuksen ja 

työn, sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutuksen sekä vaikuttamismahdollisuuksien suhteen. 

Etenkin nuorille sosiaalisten suhteiden merkitys on keskeinen. Erilaisten sosiaalisten suhteiden 

puuttuminen, vähäisyys tai huono laatu saattaa aiheuttaa katkoksen nuoren 

integroitumisprosessissa ja voi johtaa yhteiskunnasta syrjäytymiseen. Myös kielteisillä 

kokemuksilla ja turvattomalla lapsuudella ja nuoruudella on vahva yhteys myöhempiin 

vaikeuksiin. 

 

Työstä tai koulusta syrjäytyminen voi Silanderin mukaan ilmetä kolmella eri tavalla. Nuori ei 

täytä käyttäytymis- tai ammattitaitovaatimuksia, jolloin hänet erotetaan koulusta tai työstä. 

Toiseksi voi olla, ettei nuori pääse syystä tai toisesta haluamaansa työhön tai koulutukseen. 

Kolmanneksi syrjäytyminen työstä tai koulutuksesta saattaa olla myös itse tehty valinta. Usein 

tämä tehdään vailla tulevaisuuden suunnitelmia tai turhautuneena. Koulutuksen puute on yksi 

keskeinen syrjäytymisen tekijä. Työtön ei kuitenkaan ole välttämättä syrjäytynyt eikä 

työttömyys yksin selitä syrjäytymistä. (Silander 2007, 139.) 

 

Työpajatoiminta on todettu hyväksi ja melko edulliseksikin nuorten syrjäytymisen ehkäisyn 

välineeksi. On arvioitu, että jos nuori ajautuu sosiaalisesti huono-osaiselle elämän uralle ja 

syrjäytyy pysyvästi työmarkkinoilta, tästä aiheutuu yhteiskunnalle noin miljoonan euron 

kustannukset ennen kuin kyseinen henkilö täyttää 60 vuotta. (Valtiontalouden tarkastusvirasto 

2007, 7.) 

 

Nuorten tarinat ovat yksilöllisiä. Syrjäytymistä voidaan kuitenkin ehkäistä vaikuttamalla 

yleisiin riskitekijöihin, jotta nuoret eivät putoaisi marginaaliin. Nuorten elämässä 

syrjäytyminen etenee vaiheittain. Lopulta se ulottuu koko elämään. Syrjäytymistä tapahtuu 

eri tasoilla, jonka vuoksi voidaan puhua ei-syrjäytyneistä, syrjäytymisvaarassa olevista ja 

syrjäytyneistä. Kaikki syrjäytyneet eivät ole samalla tavalla ja samassa määrin syrjäytyneitä, 

vaan usein heillä on eri riskitekijöitä, jotka esiintyvät yksilöiden ja ihmisryhmien elämässä. 

Yksittäisen ongelman perusteella ei voida nuorta tulkita syrjäytyneeksi eikä kaikkien nuorten 

kohdalla voida puhua automaattisesti syrjäytyneestä nuoresta. (Lehtonen 2013, 30.) 

 

Syrjäytymisen käsite soveltuu parhaiten kaikkien huono-osaisimman joukon elämäntilanteen 

kuvaamiseen. He ovat moniongelmaisia, eivätkä saa otetta omasta elämästään. Näiden 

nuorten kohdalla syrjäytymistä pidetään suhteellisen pysyvänä tilana. (Ulvinen 1998.) 
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Sauristo kirjoittaa blogissaan 8.10.2013, että nuorten kohdalla meidän tulisi ennemminkin 

puhua syrjäytymisvaarassa olevista nuorista, joilla on elämänhallintaan liittyviä ongelmia kuin 

syrjäytyneistä nuorista. Helnen (2002, 10) mukaan on parempi puhua syrjäytymisestä 

syrjäytyneiden sijaan. Keskeinen kysymys tässä pohdinnassa kuuluu, miten voisimme luoda 

käsitteitä, jotka eivät vahvistaisi syrjässä olevien leimaa vaan jotka kannustaisivat kaikkien 

mukaan ottamiseen (Helne 2002,45). 

 

4.2 Näkökulmia elämänhallintaan 

”Elämänhallinta on luottamusta siihen, että voit itse ohjata elämääsi ja pitää sitä koossa. Se 

on tunne, että voit omilla teoillasi ja valinnoillasi vaikuttaa omaan elämääsi. Elämänhallinta 

pitää sisällään kyvyn suunnitella elämää. Se tarkoittaa itsetuntemukseen perustuvaa kykyä 

tunnistaa unelmia, asettaa tavoitteita sekä ohjata omaa elämää omien unelmien ja 

tavoitteiden suuntaan.” (https://www.nyyti.fi/tietoa/elamanhallinta/) 

 

Elämänhallinta on opinnäytetyöni keskeinen käsite. Käsite on suosittu monen tieteenalan 

yhteydessä, mutta vakiintumaton. Ensimmäisenä elämänhallinnan käsitteen suomalaiseen 

tutkimukseen toi J.P.Roos (1987) 1980-luvulla. Elämänhallintaan liittyvää teoriakirjallisuutta 

on suhteellisen vähän. Nuorten kohdalla elämänhallinnan rinnalla olisi mielestäni tärkeää 

puhua arkisemmin myös arjen hallinnan taidoista. 

 

Raitasalon (1996, 18) mukaan elämänhallinnan käsitteelle on lähtökohtana autonomia. 

Voidakseen olla autonominen ihminen tarvitsee ulkoisia edellytyksiä, kapasiteettia sekä 

oikeuden itsehallintaan. Käsitettä on käytetty myös työpajatoiminnan yhteydessä, sillä 

elämänhallinnan vahvistaminen on yksi työpajatoiminnan tärkeimmistä tavoitteista. (Pekkala 

2005). 

 

Heikkonen ja Välikangas (2011, 11) korostavat, että elämänhallinnan tunnetta voidaan pitää 

yhtenä ihmisen perustarpeista. Nyky-yhteiskuntamme on jatkuvassa muutoksessa ja tässä 

muutoksessa on hyvin vaikea pysyä mukana, jos oma elämänhallinta ja turvallisuuden tunne 

katoavat. Samaa näkökulmaa tuo esille myös Keltikangas-Järvinen (2008, 29). Koska nykyajan 

yhteiskunnan jatkuva epävarmuus ajaa meitä muutokseen ja pakottaa sopeutumaan uusiin 

vaatimuksiin, hallinnan tunne nousee keskeiseen asemaan. Ihminen haluaa ja pyrkii tällöin 

säilyttämään tunteen oman elämänsä hallinnasta.  

 

Ihminen, jolla on vahva elämänhallinta, pystyy vaikuttamaan omaan elämäänsä ja tekemään 

sellaisia ratkaisuja, joita hän itse haluaa. Ihminen tuntee olevansa vastuussa elämästään ja 
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asettaa itselleen päämääriä, joita on valmis tavoittelemaan. (Keltikangas-Järvinen 2008, 

255.) 

 

Penttinen ja Hautala (2003, 40) nostavat elämänhallintakäsitteen yläkäsitteeksi, joka 

määrittää miten yksilö selviää elämässä vastaantulevista haasteista ja vaatimuksista. Esille 

nousevat yksilön kyvyt ja taidot, jotka suhteutetaan omiin odotuksiin ja tavoitteisiin. 

 

Nuorten elämänhallinnan tunteen kannalta on merkittävää huomata, että nuoret tulevat 

erilaisista lähtökohdista, joten elämänhallintaa koskevat tarpeet vaihtelevat hyvin suuresti. 

Toiset voivat menettää elämänhallinnan tunteen hyvin pienenkin kolhun seurauksena, kun 

taas toinen voi kestää kovan kolhun ilman, että se ratkaisevasti vaikuttaa hänen 

elämänhallintaansa. Yksilöllisyys on siis otettava huomioon silloinkin, kun halutaan toimia 

elämänhallinnan edistämiseksi. (Aaltonen ym. 2003, 17.) 

 

Elämänhallinta voidaan Silanderin (2007, 141) mukaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen 

elämänhallintaan. Sisäisellä elämänhallinnalla tarkoitetaan ihmisen kykyä sopeutua elämässä 

vastaantuleviin erilaisiin olosuhteisiin ja tilanteisiin. Sisäisen elämänhallinnan välineitä ovat 

sosiaaliset suhteet, harrastuksen ja perhe. Ulkoinen elämänhallinta puolestaan tarkoittaa 

sitä, kuinka paljon yksilö itse tuntee vaikuttavansa elämänsä olosuhteisiin. Tämä on kykyä 

ohjeilla omaa elämää siten, että ulkoiset, itsestä riippumattomat tai odottamattomat tekijät 

eivät pysty siihen vaikuttamaan. 

 

Myös Raitasalo (1996, 29) jakaa käsitteen ulkoiseen ja sisäiseen hallintaan. 

Yksinkertaistettuna ulkoinen elämänhallinta on sitä, että henkilö on kyennyt torjumaan 

odottamattomat ja elämänkulkua järkyttävät tekijät. Monimutkaisimmillaan elämänhallinta 

on sitä, että ihminen on jokseenkin katkeamattomasti kyennyt toteuttamaan elämälleen 

asettamansa tavoitteet. Ulkoiseen elämänhallintaan vaikuttavia tekijöitä ovatkin sukupuoli, 

koulutus, ammatti ja sukupolvi. Ulkoisen elämänhallinnan keskeisiä ja tärkeitä tekijöitä ovat 

myös taloudellinen asema, aineellinen vauraus, sekä henkisesti turvattu asema.  

 

Hyvää elämänhallintaa edesauttaa itsensä arvostaminen ja toisaalta realistinen käsitys omista 

toiveista ja mahdollisuuksista. Kun elämänhallinta on hyvä, ihminen kokee elämän 

mielekkäänä ja merkittävänä, kykenee omistautumaan asioille saavuttaaksesi omat 

tavoitteensa, voi hyvin ja huolehtii itsestään, ei stressaannu ja vaadi itseltä liikaa ja jaksaa 

vastoinkäymisissä tai vaikeissa elämäntilanteissa. 

(https://www.nyyti.fi/tietoa/elamanhallinta/) 

 

Elämänhallinnan tunne ja kyky on osin muuntuvaa. Välillä elämänhallintaa voi olla enemmän 

kun toisinaan voimavaroja voi olla vähemmän käytettävissä. Myös taloudellisilla seikoilla ja 
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yhteiskunnan olosuhteilla on suuri merkitys elämänhallinnan mahdollisuuksissa. Monia asioita 

emme voi muuttaa, mutta voimme hyväksyä ne. 

 

Elämänhallintaa parantaakseen on ymmärrettävä mistä se rakentuu. Keltikangas - Järvinen 

(2000, 15 - 17) näkee, että elämänhallinta lähtee aina itsensä tuntemisesta. Hallitakseen 

elämäänsä ihmisen tulee tietää mihin suuntaa hän haluaa elämäänsä viedä. Lisäksi ihmisen 

tulee tuntea omat vahvuutensa, heikkoutensa, tunnistaa oma osaamisensa ja asettaa omat 

tavoitteensa. Minäkuva ja itsetunto liittyvät elämänhallinnan tunteeseen kiinteästi.  

 

Elämänhallinnan tutkiminen on jäänyt työpajatutkimuksessa varjoon. Elämänhallintaa pajoilla 

on kuitenkin tutkittu jonkin verran. (Vartiainen 2008, 47.) Nuorten elämänhallinnan 

vahvistaminen on kuitenkin yksi pajatoiminnan tärkeimmistä tavoitteista. Tämän johdosta 

haluan omassa tutkimuksessani nostaa elämänhallinnan yhdeksi tutkimustehtäväksi. 

 

Kun nuori itsenäistyy, on tärkeää hallita arjen perustaidot. Kaikilla nuorilla ei ole riittävästi 

tietoja ja taitoja muuttaessaan kotoa, vaan he tarvitsevat tukea ravitsemuksen, 

ruokatalouden, kodinhoidon ja raha-asioiden hoitoon. Esimerkiksi uusi Nuorisoasiain 

neuvottelukunnan nuorisobarometri "Arjen jäljillä" -tutkimus selvitti nuorten jokapäiväistä 

elämää arjenhallinnan näkökulmasta. Nuorisobarometrin tulosten mukaan talouteen, 

sosiaalisuuden ja käytännön arkeen liittyvät kysymykset kytkeytyvät vahvasti toisiinsa. 

Lapsuuden kodista saadut eväät tukevat myöhempää elämää ja elämässä pärjäämistä. 

Lapsuudenperhe onkin hyvin merkityksellinen lapsen ja nuoren arjen hallinta-taitojen 

kehittymisen kannalta. (http://arjenarkki.fi/tiedotteet/2016/arjenhallinta-nuoren-

hyvinvoinnin-mittari) 

 

Arjen hallinnan kokemus liittyy vahvasti nuoren opiskelu- ja työkykyyn sekä -hyvinvointiin ja 

näiden elinikäisen oppimisen taitojen tukeminen vahvistaa nuoren pärjäämisen tunnetta 

yhteiskunnassa. Oppilaitoksen ja työpajojen (lisäys IP, 2016) merkitys nuoren arjenhallinnan 

tukemisessa on suuri erityisesti niiden nuorten kohdalla, jotka eivät näihin asioihin saa tukea 

omasta perheestään tai lähipiiriltään. (http://arjenarkki.fi/tiedotteet/2016/arjenhallinta-

nuoren-hyvinvoinnin-mittari) 

 

Nuorten taloudellinen tilanne selittää merkitsevästi tyytyväisyyttä niin vapaa-aikaan, 

ihmissuhteisiin kuin elämään kokonaisuutenakin. Taloudellisella tilanteella on myös suuri 

vaikutus harrastamiseen. Tulosten mukaan joka kolmas vastaaja on jättänyt harrastuksen 

aloittamatta rahapulan ta-kia ja joka kuudes on ollut tapaamatta ystäviään. 

Nuorisobarometrin tulosten mukaan hyvin toimeentulevat tapaavat ystäviään useammin, 

kokevat vähemmän yksinäisyyttä ja harrastavat useammin liikuntaa. Taloudellinen 

liikkumavara määrittää näin ollen niin vapaa-ajan harrastamisen mahdollisuuksia kuin myös 
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sosiaalisen elämän mahdollisuuksia. Muita nuoria vähemmän ystäviään tapaavat ne nuoret, 

jotka ovat joutuneet rahapulan takia jättämään harrastuksen tai tapaamisen ystävien kanssa 

väliin. Etenkin pojilla yksinäisyyttä kokevien osuus kasvaa rajusti siirryttäessä toiselle 

asteelle, tytöilläkin yksinäisten osuus on erityisen suuri ammatillisissa oppilaitoksissa 

opiskelevilla. (http://arjenarkki.fi/tiedotteet/2016/arjenhallinta-nuoren-hyvinvoinnin-

mittari) 

 

Marttojen Aikuispakkaus on itsenäistyville nuorille tarkoitettu oman elämän aloituspaketti, 

joka antaa valmiuksia arjen pyörittämiseen. Nuoret ovat olleet mukana kehittelemässä 

Aikuispakkausta. Keväällä 2014 tehtiin nettikysely, jossa kartoitettiin nuorten toiveita 

aiheeseen liittyen. Kyselyyn vastasi yhteensä 1483 nuorta. Vastaajat toivoivat sen sisältävän 

vinkkejä edullisen ja ravitsevan ruuan laittamiseen, ruokaostosten suunnitteluun ja 

ateriarytmiin. Rahankäytön suunnittelu ja vuokralaisten oikeudet ovat aihealueita, joissa 

itsenäistyvät nuoret erityisesti kaipaisivat tukea. Kyselystä selvisi myös, että siivousvälineiden 

ja muiden arjen ”välttämättömien” taloustavaroiden hankinta tulee monille yllätyksenä. 

(http://www.martat.fi/info/ajankohtaista/martat-tekivat-aikuispakkauksen/) 

 

Myös koulujen kotitalousopetuksessa yhdistyvät yksilön valinnat, vastuu ja toiminta. 

Tehtävänä on ohjata oppilasta ottamaan vastuuta terveydestään, ihmissuhteistaan ja 

taloudestaan sekä lähiympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Kotitalousopetus 

toteuttaa oppilaan arjessa joka päivä läsnä olevia perusasioita. Jokainen nuori joutuu 

päivittäin tekemään lukuisia ruokaan, vaatetukseen ja omaan elinympäristöön liittyviä 

valintoja, joilla on merkitystä paitsi nuorten itsensä myös hänen lähiympäristönsä ja siihen 

vaikuttavien ihmisten tulevaisuudelle. 

(http://www.edu.fi/perusopetus/kotitalous/ops_kaytantoon/tehtava_ja_tavoitteet/arjen_ha

llinta) 

4.3 Motivaatio työpajanuoren elämässä 

Motivaatio on yksilön toiminnan voima. Motivaatio ratkaisee yksilön vireyden, panostuksen ja 

resurssien käytön, joiden mukaan yksilö erilaisissa tilanteissa toimii päästäkseen 

päämääräänsä. (Robbins, 2000). Motivaatio määrittää suuresti myös nuorten työpajalaisten 

elämää työpajajaksoilla. Löytyykö motivaatiota ja millaiset asiat innostavat nuoria? 

 

Motivaatio jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Opinnäytetyössäni erityisen tärkeä on 

sisäisen motivaation merkitys. Yksi keskeisin motivaatioteoria, joka tukee itsemotivoinnin 

tutkimusta, on 1980-luvulla luotu ja vuosikymmenien ajan kehitelty itsemääräämisteoria (Deci 

& Ryan, 1985; 1989; 2000). Siinä tarkastellaan erityisesti niitä tekijöitä, jotka selittävät 

ihmisen motivoitumisen. 
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Sisäinen motivaatio kumpuaa henkilön sisältä. Tekeminen itsessään innostaa, ja henkilö on 

valmis tekemään sitä riippumatta mistään ulkoisista palkkioista tai rangaistuksista. 

Olennainen ero sisäisesti motivoivien päämäärien välillä on niiden vaikutus hyvinvointiimme. 

Ulkoisten päämäärien tavoittelu ei lisää hyvinvointiamme, mutta sisäisesti motivoidut 

tavoitteet ovat tutkitusti yhteydessä parempaan hyvinvointiin. (Martela 2014, 46.) 

 

Deci ja Ryan (1985) määrittelevät motivaation perustuvan kokemukseen, jossa yksilö tuntee 

tulleensa palkituksi sisäisesti. Yksilön sisäisen palkitsemisen tunne syntyy tehokkuuden 

tunteesta, kun yksilö tietää tehneensä parhaansa, pyrkiessään onnistuneeseen 

suoriutumiseen. Teorian taustalla on ajatus, että yksilön tulee voida tyydyttää kolme 

psykologista perustarvettaan voidakseen motivoitua arjessa. Näitä perustarpeita ovat 

pätevyys, yhteenkuuluvuus ja autonomia eli itseohjautuvuus. Yksilön henkilökohtaisen 

pätevyyden tunne vahvistuu, kun hän itse kokee selviytyvänsä tehtävästään toivotulla tavalla.  

 

Vapaaehtoisuus eli autonomia tarkoittaa ihmisen kokemusta siitä, että hän on vapaa 

päättämään itse tekemisistään. Autonomian edellytyksenä onkin valinnan- ja 

toiminnanvapaus: pakotettu kontrolloitu tekeminen on sen vastakohta. Vapaaehtoinen henkilö 

kokee olevansa vapaa toteuttamaan itseään ja tekemään itseään kiinnostavia asioita. (Martela 

2014, 49.) 

 

Kyvykkyys tarkoittaa yksilön kokemusta siitä, että hän osaa hommansa ja saa asioita aikaan. 

Myös oppimisen kokemus on tärkeä osa kyvykkyyttä. Yhteenkuuluvuus syntyy, kun yksilö 

kokee, että hänestä välitetään ja hän välittää toisista ihmisistä. Kun ihminen kokee 

myönteistä yhteenkuuluvuuden tunnetta toisiin ihmisiin, sillä on merkittävä myönteinen 

vaikutus hänen hyvinvointiinsa. (Martela 2014, 49 -50.) 

 

Motivaatioanalyysiksi kutsutun motivaatioteorian on kehittänyt puolestaan Reiss (2000). 

Uuden motivaatioajattelun tarpeen hän perustelee sillä, etteivät aiemmat psykologit ole 

tarjonneet vakuuttavaa tietoa ihmisen motivaatiosta. Tutkijat ovat keskittyneet tutkimaan 

lähinnä ihmisen tiedostamatonta mieltä, käyttäytymistä ja kognitioita.  

 

Teoria painottaa yksilöllisten motiivien merkitystä. Itsensä motivoimisen lähtökohta on 

ymmärtää omien henkilökohtaisten tarpeiden ja arvojen merkitys. Yksilölliset arvot 

pohjautuvat yksilön tarpeisiin, joita kutsutaan myös motiiveiksi (Reiss 2009). Motiivit ovat niin 

kutsuttuja ”syitä” yksilön käyttäytymiselle, ja ne selittävät, miksi yksilö toimii tilanteissa 

erityisellä tavalla ja miksi hän haluaa elämässään tietynlaisia asioita. 

 

Reiss jakaa motivaation 16 motiiviin, joista käytetään myös nimityksiä perustarpeet, halut ja 

arvot. Kaikissa yksilöissä voidaan tunnistaa samat perusarvot, mutta jokaisella yksilöllä ne 
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ovat eri arvojärjestyksessä. Se, miten arvot järjestyvät yksilölliseen tärkeysjärjestykseen, 

tekee jokaisesta yksilön. Perusmotiivit muodostavat yksilöllisen hierarkian, joka paljastaa, 

mitkä motiivit ovat yksilölle merkittävimpiä ja mitkä motiivit vastaavat vahvuudeltaan 

valtaosaa yksilöistä eli niin kutsuttua standardia. Elämän perusmotiivit ovat valta, 

riippumattomuus, uteliaisuus, hyväksyntä, järjestys, säästäminen/keräily, kunnia, idealismi, 

sosiaaliset kontaktit, perhe, status, kosto/voittaminen, romantiikka/esteettisyys, syöminen, 

ruumiillinen aktiivisuus ja rauhallisuus/mielen rauha. (Reiss 2000; 2009). 

 

Omien arvojen syvällinen ymmärtäminen voi olla haastavaa ja vaatii kriittistä oman mielen ja 

toiminnan tutkiskelua. Yksilö joka on tietoinen itsestään ja omista arvoistaan voi tehdä 

itseään tyydyttäviä valintoja (Reiss 2009). 

 

Työpajatoiminnan tuloksellisuuden takaajana pajojen yhteisöllisyys nousee merkittävään 

rooliin. Siihen, miten avoimeksi ja luottamukselliseksi nuori kokee pajan ilmapiirin, vaikuttaa 

se, miten pajalla toimintaan. Seuraavassa määrittelen, mitä tarkoitan yhteisöllisyydellä 

opinnäytetyössäni. 

 

4.4 Yhteisöllisyys 

Yhteisöllisyydelle ei ole yhtä ainoaa määritelmää. Sillä tarkoitetaan yleisesti sujuvaa yhdessä 

tekemistä ja toimimista, jonka tuloksena syntyy jotain uutta. Yhteisöllisyys koostuu 

vuorovaikutuksesta, yhdessä olemisesta ja tekemisestä, henkilökohtaisesti merkittävistä 

suhteista, luottamuksesta ja yhteenkuuluvuudesta. Yleiskäsitteenä yhteisöllisyyttä käytetään 

kuvaamaan ihmisten välistä yhteistyötä ja monenlaisia yhteistyön muotoja. (Paasivaara & 

Nikkilä 2010.) 

 

Hyvä yhteisö on täynnä toisiaan kunnioittavia persoonia. Yksilöllisyys rikastaa kokonaisuutta 

tehden siitä vivahteikkaan ja mahdollistaa yhteisön kehittymisen. Itsensä luontevasti tunteva 

ja hyväksyvä yksilö on myös hyvä yhteisön jäsen. (Raina & Haapaniemi 2007.) Yhteisöllisyys 

tukee terveyttä, hyvinvointia, oppimista ja tuloksellisuutta. Se luo yhteenkuuluvuutta, 

tarjoaa turvaa yhteisön jäsenille ja auttaa hahmottamaan ympäristöä. Hyvä ilmapiiri näkyy 

keskinäisenä luottamuksena ja tukena, aitona auttamishaluna, toisten huomioonottamisena, 

yhteishenkenä, avoimuutena ja joustavuutena. Jokaisella on mahdollisuus toimia 

yksilöllisesti, omana itsenään. (Kaivola & Launila 2007; Mäkisalo 2003; Paasivaara & Nikkilä 

2010). 

 

Yhteisöllisyyttä tukee uudistusmielisyys, joka ilmenee muutosvalmiutena ja innostuksen 

uuden oppimiseen. Sen myötä löytyy aikaa ja tukea ideoille. Oppimisen edellytyksenä on 

aktiivinen vuorovaikutus. Luottamus tuottaa innostusta. Toinen yhteisöllisyyttä tukeva tekijä 
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on vapaus toimia. Tällöin sallitaan epäonnistuminen ja kokeilu sekä riskinotto. Kun on vapaus 

yrittää ja katsoa asioita uudesta näkökulmasta, luodaan uutta kehittäen yhdessä. Kolmas 

tärkeä tekijä on salliva ilmapiiri. Tällä tarkoitetaan tasa-arvoisuutta ihmisten välillä sekä 

luottamusta ja avoimuutta unohtamatta huumoria ja rakentavaa väittelyä. (Paasivaara & 

Nikkilä 2010.) 

 

Yhteisöihin kuuluminen ja yhteisöllisyys ovat tavalla tai toisella ihmisenä elämisen perustaa. 

Yhteisöjä ei ole ilman yksilöitä ja yksilöistä muodostuvia ryhmiä. Raina ja Haapaniemi (2007, 

34 – 35) sisällyttävät yhteisöllisyyden määritelmään toiminnallisuuden ja dynaamisuuden. 

Yhteisöllisyys nähdään ryhmän kehittyvänä ominaisuutena: tavoitteena on kasvattaa yhteistä 

tietoisuutta vuorovaikutuksen avulla. Yhteisö koostuu yleensä useimmasta pienryhmästä, 

jotka ovat joko luonnollisia tai tietoisesti muodostettuja. Yhteisöllisyyden kokemiseen 

tarvitaan yksilön omaa kokemusta, tunnetta siitä että on merkityksellinen toisille yhteisön 

jäsenille ja omakohtaista halua kuulua tuohon yhteisöön. 

 

Hyypän (2002, 125, 127 – 128, 148) mukaan yhteisö koostu viidestä eri elementistä. 

Ensimmäinen on luottamuksen synnyttäminen. Ryhmä näyttää yksilölle luottavansa hänen 

arvostelukykyynsä. Toinen tärkeä asia on yksilöiden välinen vuorovaikutus. Yksilöllä on 

mahdollisuus ilmaista sekä positiivisia että negatiivisia tunteita. Kolmas asia on yksilön 

itsetuntemus. Jos yksilö on aktiivinen ryhmän jäsen, hän saa hyvät edellytykset oman 

hyvinvointinsa ylläpitämiseen. Neljäntenä asiana tulee yhteenkuuluvuuden tunne. Yksilön on 

tärkeä tuntea, että hänen persoonalliset piirteensä ovat hyväksyttyjä yhteisöön. Jos yksilö 

kokee tulevansa arvostetuksi, hän alkaa toimia siten, että ryhmä ei hajoaisi 

tulevaisuudessakaan. Viides tärkeä tekijä on jatkuvuuteen luottaminen. 

 

Yhteisöllisyyden kokeminen auttaa yhteisöä vuorovaikutukseen. Yhteisöllisyyden ja 

yhteenkuuluvuuden tunne auttaa koko yhteisöä vuorovaikutukseen. Myös työpajoilla 

yhteisöllisyyden tunteminen on koettu yksilöä vahvistavaksi tekijäksi. Yhteenkuuluvuus 

vahvistaa yksilöä sekä koko yhteisöä. (Hyyppä 2002, 125.) 

 

4.5 Moniammatillinen yhteistyö 

Työpajojen viimeaikainen kehitys on tuonut mukanaan uutta ammatillista osaamista ja 

lisännyt ammatillisen osaamisen kirjoa, mikä puolestaan on monipuolistuttanut työpajojen 

toimintaa. Työpajoista on kehittynyt moniammatillisia yhteisöjä, jossa moniammatillisuus 

toteutuu sekä työpajojen sisällä työyhteisön moniammatillisuutena että suhteessa 

sidosryhmiin. Toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi on kuitenkin onnistuttava nuorten 

kohdalla luottamuksen saamisessa sekä palvelujärjestelmän tasolla verkostoitumisessa koko 

nuorisoa koskevaan hyvinvoinnin palvelujärjestelmään. (Kuure 2010.) Myös Järvenpään 
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kaupungin Nuorisokeskuksen työpajoilla on panostettu moniammatilliseen yhteistyöhön 

(Saurama 2015). 

 

Moniammatillisen yhteistyön käsitteelle ei ole olemassa vakiintunutta määritelmää. Eri 

yhteyksissä sitä kuvaavia termejä voivat olla jaettu asiantuntijuus, moniasiantuntijuus sekä 

moniammatilliset tiimit ja verkostot. Käytännössä moniammatillisuudella tarkoitetaan eri 

ammattiryhmiin kuuluvien asiantuntijoiden yhteistyötä ja yhdessä työskentelyä työryhmissä ja 

verkostoissa, joissa keskeisenä tavoitteena on ”moninäkökulmaisuuden” kehittyminen, jolloin 

valta, tieto ja osaaminen jaetaan. Tavoitteena tällöin on vuoropuhelun aikaansaaminen ja 

ylläpitäminen sekä tunteiden jakaminen. (Koskela 2013; Pesonen 2005; Nummenmaa 2004.) 

 

Moniammatillisuus ilmenee sekä organisaation sisäisenä että ulkoisena toimintana. Sisäinen 

moniammatillisuus tarkoittaa työyhteisössä eri ammattiryhmien (esim. opinto-ohjaaja, 

erityisopettaja, kuraattori) yhteistä, jaettua ammatillista toimintaa organisaation 

perustehtävien tai yhteisen tavoitteen toteuttamiseksi. Ulkoinen moniammatillisuus voidaan 

ymmärtää suppeammin tai laajemmin. Suppeassa merkityksessä sillä tarkoitetaan esim. 

koulun asiantuntijoiden yhteistyötä muissa organisaatioissa työskentelevien ammattilaisten 

kanssa. Tällöin käytössä oleva asiantuntijuus organisoidaan lähinnä yksittäisen opiskelijan 

tilanteen hoitamiseksi. Laajemmin ymmärrettynä moniammatillisen toiminnan kehittämisellä 

on mahdollista lähteä etsimään uusia hallinnollisia rajoja ylittäviä toimintamalleja. 

(Nummenmaa 2004.) 

 

Ammattiryhmien välisestä yhteistyöstä käytetään monia eri termejä kuten esimerkiksi 

moniammatillisuus, monialainen, jaettu asiantuntijuus tai poikkitoimijuus. Eri 

ammattiryhmien väliseen yhteistyöhön liittyy paljon haasteita. (Ursin 2013.) Käytettäisiin eri 

ammattiryhmien välisestä yhteistyöstä mitä tahansa termiä, niin tavoitteena säilyy aina 

nuoren tarpeista lähtevän yhteistyön toteutuminen, jossa keskeisimpänä tavoitteena on 

nuoren ohjaaminen työelämään (Saurama 2015). 

 

Yhteisen kielen puuttuminen nähdään yhtenä suurimpana esteenä todellisen 

moniammatillisen yhteistyön kehittymiselle. Asiantuntijat puhuvat ja toimivat oman alansa 

näkökulmasta osaamatta ottaa kantaa toisen osaamisalueelle kuuluviin asioihin. Yhteisen 

kielen puuttuminen voi olla myös osoitus yhteisten ajatusmallien puuttumisesta. Lisäksi 

yhteisen kielen ja käsitteistön kehittymistä estää se, että eri toimijat eivät tunne toisten 

alojen työkäytäntöjä tai lainsäädäntöä. Yhteistyön onnistumiseksi on tärkeää, että ryhmä 

muodostaa yhteisen tulkinnan siitä, mitä on tapahtumassa ja mitä ryhmän jäsenet aikovat 

tehdä. Tarvitaan yhteisesti jaettua tulkintaa toiminnan tavoitteista eli niistä perustehtävistä, 

joita työyhteisössä ollaan toteuttamassa. (Koskela 2013.) 
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5 Opinnäytetyön tarkoitus, tutkimustehtävät ja -menetelmät 

5.1 Tarkoitus ja tutkimustehtävät 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää, millaisia tavoitteita Järvenpään työpajojen 

nuorilla on oman pajajaksonsa suhteen sekä tarkastella erityisesti nuorten tavoitteita, 

elämänhallintataitoja ja tulevaisuuden näkymiä pajajakson eri vaiheissa. Haluan kartoittaa 

myös nuorten antamaa palautetta työpajojen toiminnasta sekä etsiä kehittämisehdotuksia 

pajoille. 

 

Opinnäytetyöni tutkimustehtävät ovat seuraavat: 

 

Ensimmäisenä tutkimustehtävänä on saada selville, millaisia tavoitteita Järvenpään kaupungin 

Nuorisokeskuksen työpajojen nuorilla on oman työpajajakson suhteen? Olen kiinnostunut myös 

siitä, miltä tavoitteille kuuluu haastattelujen ajankohtana. 

 

Toinen tutkimustehtävä liittyy nuorten elämänhallintaan ja arjen taitoihin. Opinnäytetyössäni 

etsin vastausta siihen, miten pajajakso on auttanut nuorta elämänhallinnassa, erityisesti 

arjen taidoissa. 

 

Kolmantena tutkimustehtävänä on selvittää, millaista palautetta nuoret antavat 

pajatoimintaan ja sen kehittämiseen. 

 

Opinnäytetyö paikantuu Järvenpään Nuorisokeskuksen nuorten työpajoihin ja siellä 

työskenteleviin nuoriin ja välillisesti myös työpajaohjaajiin. Tutkimusaineisto kerätään 

teemahaastattelujen avulla. Haastattelen vuonna 2016 Järvenpään työpajoilla olevia nuoria. 

Teemahaastattelu kohdennettiin satunnaisesti seitsemälle eri pajavaiheessa olevalle nuorelle. 

Kyse on laadullisesta tutkimuksesta, jonka tulokset analysoidaan käyttämällä hyväksi 

sisällönanalyysia. 

 

5.2 Teemahaastatttelu aineistonkeruun menetelmänä 

Opinnäytetyön aineisto hankitaan teemahaastattelujen avulla. Se sopii parhaiten 

menetelmänä asettamiini tutkimustehtäviin. Haastattelut valittiin aineistonkeruumuodoksi, 

koska lomakekyselyjen palautusprosentti jää usein alhaiseksi, kun sen sijaan haastattelujen 

avulla saavutetaan nuoret paremmin. Haastattelut mahdollistavat myös kyselylomakkeita 

henkilökohtaisemman otteen ja haastateltavat pääsevät kertomaan paremmin tärkeäksi 

kokemiaan asioita (Hirsjärvi & Hurme 2001, 35). 
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Teemahaastattelut tehdään kesä - syyskuun 2016 aikana. Haastattelut tapahtuvat Järvenpään 

Nuorisokeskuksen työpajoilla ja haastateltavat valikoituvat mukaan sattumanvaraisesti. 

Yhteensä haastatellaan seitsemää työpajanuorta. Puolistrukturoidun haastattelun teemat ovat 

seuraavat: haastateltavan tausta, nykytilanne, omat tavoitteet pajajaksolle ja tavoitteiden 

toteutuminen, pajajakson merkitys elämänhallinnassa, pajajakson ohjaajien tuki, pajojen 

yhteistyö, vertaistuki, pajajakson innostavuus ja sen myönteiset kokemukset, pajajakson 

kokonaisarviointi ja kehittämisehdotukset sekä tulevaisuuden suunnitelmat. Haastattelurunko 

on esitetty liitteessä 1. 

 

Teemahaastattelussa oletuksena on, että kaikki haastateltavat ovat kokeneet tietyn 

tilanteen. Teemahaastattelu on tässä puolistrukturoitu menetelmä ja aihepiirit ovat kaikille 

samat. Haastattelutilanteessa teemat ovat muistilista, jotka ohjaavat keskustelua. Teemoja 

tarkennetaan kysy-mysten muotoon haastattelutilanteessa (Tuomi & Sarajärvi 2002, 47 - 48, 

66.) Teemahaastattelurungossa (liite 1) olevat kysymykset ovat mahdollisia kysymyksiä 

esitettäväksi haastateltavalle. 

 

Haastattelu on sosiaalinen vuorovaikutustilanne. Hirsjärvi & Hurmeen (2001,41, 47) mukaan 

puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset ovat kaikille haastateltaville samat, mutta 

kysymysten järjestys voi vaihdella. Puolistrukturoidussa haastattelussa tärkeää on, että 

näkökulma on lyöty lukkoon. 

 

Opinnäytetyöni etenee siten, että ensin määritellään ilmiöt, sen jälkeen valitaan ilmiöiden 

tarkasteluun sopiva näkökulma, suoritetaan haastattelut, haastattelut nauhoitetaan, 

kirjataan, analysoidaan ja viimeksi muodostetaan kuvausluokat. Raportissa esitettävät 

kuvausluokat/kategoriat ovat muotoutuneet työprosessin aikana. Tutkimuskysymysten 

teemojen tarkempi määrittely edellytti aikaisempiin tutkimuksiin perehtymistä. 

 

5.3 Sisällönanalyysi aineiston analyysimenetelmänä 

Opinnäytetyössäni teemahaastattelut analysoidaan sisällönanalyysin avulla. Se ei ole vain 

aineiston keruu- ja luokittelumenetelmä vaan samalla kehittää ymmärrystä kommunikaation 

luonteesta. Sisällönanalyysin tekemiseen ei ole olemassa yksityiskohtaisia sääntöjä, 

ainoastaan tiettyjä ohjeita analyysiprosessin etenemiseksi. Analyysi voidaan tehdä joko 

aineistolähtöisesti eli induktiivisesti tai deduktiivisesti, jolloin analyysia ohjaa teoriaan 

perustuva analyysirunko. Analyysin etenemistä säätelee se, ohjaako analyysia aineisto vai 

ennalta valitut kategoriat, käsitteet, teemat tai käsitejärjestelmä. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 

4 - 5.) 

 

Sisällönanalyysilla voidaan tarkoittaa niin laadullista sisällönanalyysia kuin sisällön määrällistä 
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erittelyä tai näitä molempia voidaan hyödyntää samaa aineistoa analysoitaessa. 

Tutkimusaineiston laadullisessa sisällönanalyysissa aineisto ensin pirstotaan pieniin osiin, 

käsitteellistetään ja lopuksi järjestetään uudelleen uudenlaiseksi kokonaisuudeksi. 

Sisällönanalyysi voidaan tehdä aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti, erona 

on analyysin ja luokittelun perustuminen joko aineistoon tai valmiiseen teoreettiseen 

viitekehykseen. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 109 - 116.) 

 

Analyysin ensimmäinen vaihe on analyysiyksikön määrittäminen. Valintaa ohjaa 

tutkimustehtävä ja aineiston laatu. Tavallisimmin käytetty yksikkö on sana tai 

sanayhdistelmä, mutta se voi olla myös lause, lausuma tai ajatuskokonaisuus. 

Ajatuskokonaisuus voi muodostua useammasta kuin yhdestä lauseesta ja se voi sisältää 

useamman kuin yhden merkityksen. Analyysiyksikkö voi olla myös kirjain, sivujen määrä jne. 

Analyysiyksikön valitsemisen jälkeen aineisto luetaan läpi useita kertoja. (Pietilä 1976.) 

Analyysiyksikkönä on opinnäytetyössä käytetty ajatuskokonaisuutta. 

 

Sisällönanalyysin lähtökohtana on kerätty aineisto. Haastattelut litteroidaan teksteiksi. 

Kirjoitettu teksti luetaan läpi useampaan kertaan. Lukemisen aikana tutkija tekee erilaisia 

kommentteja, muistiinpanoja aineistostaan sekä alaviitteitä ja alustavia ryhmityksiä. Näin 

edeten tutkija luo peruskäsitteitä, jotka voivat olla jo tutkimuksen alustavia kategorioita eli 

luokkia. Seuraavassa vaiheessa tutkija antaa kategorioille nimet, jotka analysoinnin edetessä 

yhdistetään yläkategorioiksi. Nämä alakategorioista muodostetut yläkategoriat nimetään. 

Lopullinen kategoriointi, luokittelu, tehdään vertailemalla ja yhdistämällä eri kategorioita 

toisiinsa. Lopullisena tavoitteena sisällönanalyysissä on löytää kaikkia kategorioita yhdistävä 

kategoria. 

 

Pienessä aineistossa analyysi jää usein kuvailun tasolle. Havaintoja on vaikea yleistää, koska 

tutkimusongelman kannalta ei ole riittävästi evidenssiä eli aineisto ei ole kyllääntynyt 

riittävästi. Ongelmana voi olla myös tulkinnan rakentamisen ongelma. Isommassa aineistossa 

tutkijan työn voi rinnastaa vaikkapa salapoliisin työhön, jonka tehtävänä on ongelman 

ratkaiseminen johtolankojen myötä (Alasuutari 1999). Hyvässä tutkimuksessa 

tutkimusaineiston pohjalta muokataan teoriaa tai tehdään uusia teorioita. 

 

Laadullisessa analyysissä aineiston keruu, analyysi ja raportointi kytkeytyvät usein tiiviisti 

toisiinsa. Kaikki vaiheet ovat tärkeitä luotettavuuden arvioinnissa. Tutkimuksen 

luotettavuuden edistämiseksi on tärkeää se, että luotettavuuden tarkastelu voidaan liittää 

luontevasti omaan tutkimukseen ja sen lähestymistapaan (Tuomi & Sarajärvi 2002.) 

 

Sisällönanalyysi etenee opinnäytetyössäni siten, että ensin etsitään aineistosta haastateltujen 

ilmaisemia ajatuskokonaisuuksia. Kaikki asianmukaiset ilmaukset kirjoitetaan ylös ja sen 
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jälkeen yhdistetään omaksi kategoriaksi ne, joilla on yhteinen merkitys (Allen et al. 1997, 

75.)  

 

Tämä työskentely tuotti kuusi (6) kategorialuokkaa, joiden sisälle aineisto pelkistetään ja 

ryhmitellään. Aineistosta löydetyt kategoriat ovat: 1) pajajakson tavoitteet, 2) 

elämänhallinta, 3) yhteisöllisyys, 4) pajatoiminnan merkittävyys, 5) pajatoiminnan 

kehittämisehdotukset sekä 6) tulevaisuuden suunnitelmat. Analyysin tuloksena on siis 

tutkittavaa ilmiötä kuvaavia kategorioita. Näiden lisäksi tuloksissa kuvataan kategorioiden 

sisällöt eli se, mitä ne tarkoittavat. Suorat lainaukset lisäävät tulosten luotettavuutta ja 

osoittavat lukijalle sen, mistä tai minkälaisesta alkuperäisaineistosta kategoriat on 

muodostettu. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 10.) 

 

5.4 Laadullisen tutkimuksen luotettavuudesta 

Sisällönanalyysi on yksi laadullisen tutkimuksen käyttämiä tapoja tehdä tutkimusta. 

Opinnäytetyössäni tavoitellaan laadullista, henkilöiden ilmaisusta tulkittua tietoa. Siinä 

pyritään ymmärtämiseen, ei selittämiseen. Laadullisessa tutkimuksessa ei puhuta syystä vaan 

selityksestä eikä se tavoittele tilastollista yleistettävyyttä vaan tulosten yleisyyttä. (Ahonen 

1994, 129, 152.) 

 

Yksi laadullisen tutkimuksen kriittisistä pisteistä on validiteetin osoittaminen. Validiteetilla 

eli tutkimuksen pätevyydellä ja luotettavuudella tarkoitetaan perinteisesti 

tutkimusmenetelmän kykyä selvittää sitä, mitä sillä on tarkoitus selvittää. Validiteetin 

arviointi kohdistaa huomion kysymykseen, kuinka hyvin tutkimusote ja siinä käytetyt 

menetelmät vastaavat sitä ilmiötä, jota halutaan tutkia. Voidakseen olla validi, sovellettavan 

tutkimusotteen tulee tehdä oikeutta tutkittavan ilmiön olemukselle ja kysymyksenasettelulle. 

(Anttila 2006.) 

 

Validi aineisto ei yksin takaa sitä, että tutkimuksessa tehdyt johtopäätökset ovat luotettavia. 

Laadullisen aineiston ja siitä tulkinnan avulla löydettyjen merkitysten ja kategorioiden 

luotettavuus riippuu kahdesta asiasta: ensiksi siitä miten vastaavat tutkimushenkilöiden 

ilmaisuissaan tarkoittamia merkityksiä ja toiseksi missä määrin ne vastaavat teoreettisia 

lähtökohtia. Laadullisen tiedon luotettavuudessa on siten ennen muuta kysymys tulkintojen 

validiteetista. (Ahonen 1994, 129.) 

 

Validiteetin totaalinen puuttuminen tekee tutkimuksesta arvottoman. Silloin tutkitaan 

todellisuudessa aivan muuta asiaa kuin mitä kuvitellaan tai alun perin on ollut tarkoitus. 

Puutteellinen validiteetti merkitsee siis sitä, että empiiriset havainnot ja koko tutkimus 
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itsessään kohdistuu enemmän tai vähemmän sivuun siitä, mikä oli tarkoituksena. (Anttila 

2006.) 

 

Aineiston sisäistä validiutta voidaan tarkistaa ns. terveen järjen eli päättelyn avulla. Aineiston 

sisäinen validiteetti kuvastaa lähinnä tekijän tieteellistä otetta ja sitä, että tekijä hallitsee 

tieteenalan. Aineiston ulkoinen validiteetti osoittaa vastaavuuden empiiriseen todellisuuteen. 

Sisäisen validiteetin kohotessa myös ulkoinen validius paranee. (Grönfors 1982, 173 - 174.) 

 

Miten tutkimuksen validiutta voidaan tuoda ilmi? Ensinnäkin tutkimuksen eteneminen 

raportoidaan tarkasti. Työssä annetaan tarpeeksi yksityiskohtainen selvitys tutkimuksesta: 

teoreettiset lähtökohdat ja niiden liittyminen ko. tutkimukseen, tutkittavat henkilöt, tutkijan 

omat ennakko-oletukset ja taustatekijät tutkimusaiheeseen. Sitten selvitetään aineiston 

keruu ja analyysi eli mitä tehtiin missäkin vaiheessa. Aineistoa ja tehtyjä tulkintojen 

tarkastellaan kriittisesti. 

 

Luotettavuuden ja uskottavuuden kannalta on oleellista siis se tapa, miten tutkimusraportti 

kirjoitetaan ja miten pystytään perustelemaan tehdyt ratkaisut. Etenkin laadullisessa 

tutkimuksessa aineiston sekä tulosten luotettavuus riippuu siitä, kuinka hyvin ne vastaavat 

tutkittavien tarkoittamia merkityksiä ja kuinka hyvin tutkija kykenee tiivistämään aineistoa ja 

nostamaan aineistosta esille keskeiset käsitteet. Käsitteiden epäselvyys laadullisessa 

tutkimuksessa heikentää tutkimuksen luotettavuutta. Hyvän laadullisen ja määrällisen 

tutkimusraportin tulee sisältää samoja asioita. Raportin perusteella lukijan on saatava käsitys 

siitä, miten tieto on hankittu ja miten luotettavaa se on. (Metsämuuronen 2000.) 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta ei voi useinkaan arvioida yhtä selkeiden kriteereiden 

avulla kuin määrällistä tutkimusta. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen luotettavuutta 

kuvaavat käsitteet saavat usein erilaisia tulkintoja verrattuna määrälliseen tutkimukseen. 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkija joutuu luotettavuuden näkökulmasta pohtimaan sellaisia 

kysymyksiä kuin uskottavuus, tutkimusraportin ja tulosten vakuuttava kirjoittaminen ja 

selityksen uskottavuus, aineiston rikkaus ja värikkyys, käsitteiden selkeys ja tutkijan oma 

rooli tutkimuksessa. Laadullisen tutkimuksen yksi keskeinen luotettavuutta kohentava tekijä 

on tutkijan kirjoittama tarkka ja vaihe vaiheelta etenevä tutkimusraportti. (Hirsjärvi et al. 

2005.) 

 

Olen toiminut työpajaohjaajana sekä nuorten että aikuisten työpajoilla. Nyt opinnäytetyön 

tekijänä lähestyin nuoria toisesta näkökulmasta. Haastatteluihin valikoitui satunnaisesti 

seitsemän Järvenpään Nuorisokeskuksen työpajalaista. Nuoret eivät olleet minulle ennestään 

tuttuja, koska ohjaajana työskentelystä oli kulunut jo useita vuosia. Myös työpajaohjaajat 

olivat vaihtuneet yhtä ohjaajaa lukuun ottamatta. 
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Tekemäni haastattelut kestivät puolesta tunnista tuntiin. Valmistauduin huolella kuhunkin 

haastatteluun. Olin tavannut nuoret jo ennen haastatteluja ja näyttänyt heille ennakkoon 

haastatteluteemat. Haastattelun alussa kerroin heille haastattelun etenemisestä ja siitä, että 

heidän antamansa tiedot ovat luottamuksellisia. Näin pyrin luomaan luotettavan ja 

mahdollisimman luontevan haastattelutilanteen. 

 

Yhden haastattelun yhteydessä jouduimme siirtymään toiseen tilaan haastattelun aikana, 

koska tilavarauksissa oli ollut jotain epäselvyyttä. Tämä ei kuitenkaan suuremmalti haitannut 

haastattelun kulkua. 

 

Osa haastateltavista oli lyhytsanaisempia kuin toiset eikä heillä tuntunut olevan kovin paljoa 

kerrottavaa. Toisaalta osa nuorista kertoi hyvinkin avoimesti omista tavoitteistaan ja 

suunnitelmistaan ja vaikutti, että puhuivat mielellään omasta tilanteestaan. Jossain vaiheessa 

mietin myös sitä, suhtautuivatko haastatteluihin mukaan tulleet henkilöt keskimääräistä 

myönteisemmin pajatoimintaan ja omaan tilanteeseensa. Seitsemän nuoren kokemuksista ja 

ajatuksista ei pidä tehdä yleistyksiä koko pajatoimintaan eikä nuorten elämäntilanteeseen. 

 

Laadullinen tutkimus ei tähtää yleistyksiin vaan ymmärryksen lisääntymiseen. Jokainen 

haastattelu lisäsi ymmärrystä nuorten tilanteesta ja sain kiinnostavaa tietoa myös pajojen 

merkittävyyden arviointiin. Haastattelujen jälkeen olin iloinen siitä, että olin valinnut tämän 

aiheen opinnäytetyöhön. 

 

Tärkeää minulle oli suojella haastateltavien yksityisyyttä. Tutkimustietojen on oltava 

luottamuksellisia. Tietoja ei saa luovuttaa ulkopuolisille eikä tietoja käytetä kuin luvattuun 

tarkoitukseen. Osallistujien on jäätävä nimettömiksi, elleivät he ole antaneet lupaa 

identiteettinsä paljastamiseen. Tiedot on järjestettävä siten, että osallistujien nimettömyys 

taataan. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 128 – 129.)  

 

Pohdin tutkimusaiheen valintaa myös tutkimuseettisistä näkökohdista käsin. Miksi ryhdyin 

tutkimaan juuri tätä aihetta? Syynä oli varmaan se, että konteksti oli tuttu omien kokemusten 

pohjalta ja halusin omalta osaltani olla kehittämässä työpajanuorille suunnattua toimintaa. 

Eettiset näkökohdat huomioitiin opinnäytetyössäni myös siten, että haastateltavista ei 

kerrottu sellaisia tietoja, jotka paljastaisivat heidät. Yksi haastateltavistani kuitenkin 

ilmoitti, että hänen henkilöllisyytensä saa tulla esille eikä sitä tarvitse peitellä. Eettisyys tuli 

esille myös siinä, että suhtauduin kunnioittavasti jokaisen haastateltavan kertomaan enkä 

tuonut julki omaa kantaani asioihin. 
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Opinnäytetyössäni olen kertonut työpajatutkimuksen lähtökohdista ja aiemmasta 

tutkimuksesta, tutkittavista henkilöistä sekä suhteestani ko. tutkimusaiheeseen. Olen myös 

selvittänyt aineiston keruun vaiheita ja analyysia. Lisäksi aineistoa ja tehtyjä tulkintoja 

tarkastellaan Johtopäätökset–osassa. Olen myös pyrkinyt kirjoittamaan työn ja sen tulokset 

selkeäksi ja havainnolliseksi. Näin toimiessani olen pyrkinyt tekemään tutkimusprosessia 

läpinäkyväksi ja antanut lukijalle mahdollisuuden arvioida opinnäytetyön luotettavuutta. 

6 Työpajanuorten haastattelujen tulokset 

6.1 Taustatiedot 

Haastateltujen nuorten ikä vaihteli haastattelujen aikana 18-vuodesta 22-vuoteen. 

Haastattelemistani seitsemästä nuoresta yksi oli nainen, loput miehiä. Kaikki olivat 

suorittaneet peruskoulun. Neljällä haastatellulla oli ammatillinen tutkinto: puualan-, 

prosessiteollisuuden-, sähköalan- tai autoalan perustutkinto. 

 

Suurin osa haastelluista nuorista oli työpajalla työkokeilussa. Ainoastaan yksi nuori oli 

kuntouttavan työtoiminnan sopimuksella. Nuoret työskentelivät eri pajoilla: viisi työskenteli 

puutyöpajalla, yksi henkilö autopajalla ja yksi henkilö tekstiilipajalla. 

 

Nuoret olivat työskennelleet pajoilla kolmesta viikosta yhteen vuoteen. Kaikki nuoret olivat 

olleet työttöminä ennen pajajaksoa ja tiedon työpajasta he olivat saaneet joko 

työvoimatoimistosta, etsivän nuorisotyön kautta, kavereilta, sosiaalityöntekijältä, Duuni-

Stopista tai paikka oli nuorelle muuten tuttu.  

 

Työpajanuoret kertoivat haastatteluissa myös harrastuksistaan ja elämän tärkeistä asioista. 

Tärkeimpiä asioita olivat usealle oma perhe ja/tai naisystävä. Harrastuksista mainittiin mm. 

metsälenkit koirien kanssa, liikunta luonnossa, salilla treenaaminen, sienestäminen äidin 

kanssa jne. Yhdelle haastateltavista musiikki oli elämän tärkein asia: räppäys, laulaminen. 

Myös keräily ja pelien pelaaminen mainittiin. Usea mainitsi myös ystävien kanssa hengailun. 

 

6.2 Haastattelujen tulokset kategorioittain 

6.2.1 Pajajakson tavoitteet 

Työpajanuorten elämäntilanne ja lähtötaso vaihtelevat niin paljon, että ei ole olemassa ns. 

tyypillistä työpajanuorta. Työpajajakson tavoitteita määrittelevät jokaisen nuoren oma 

lähtötaso, jonka pohjalta asetetaan tavoitteet yhteistyössä nuoren kanssa. Joidenkin kohdalla 

tavoiteasettelun tekeminen on helpompaa ja tavoitteet saavutetaan nopeasti pienellä 
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tukemisella. Joidenkin nuorten kohdalla on puolestaan kysymys pitkästä prosessista, johon 

liittyy paljon tukiprosesseja ja tukirakenteita. (Kuure 2010, 5.) 

 

Kaikkia työpajanuoria yhdistää kuitenkin yksi asia. Nuori on elämäntilanteessa, jossa hän on 

muotoilemassa omia ratkaisujaan ja tekemässä valintoja, etsimässä itseään ja ihmettelemässä 

ympärillä pyörivää maailmaa. Tilanne ei itse asiassa poikkea nuoren tavanomaisesta 

elämäntilanteesta muuten kuin siten, että tukea ja turvaa olisi saatava hiukan enemmän. 

(Kuurre 2010,5.) 

Tässä luvussa kerrotaan siitä, millaisia tavoitteita työpajanuoret olivat itselleen asettaneet ja 

siitä, mikä on tilanne tavoitteiden toteutumisen suhteen. Osa nuorista oli työskennellyt 

haastattelujen ajankohtana pajalla vasta 3-4- viikkoa, joka on hyvä ottaa huomioon tässä 

tarkastelussa. Nuorten tähän kategorialuokkaan kuuluvat ajatukset on ryhmitelty seuraavasti: 

- arjen rytmi kuntoon 

- kouluun tai työelämään pajajakson jälkeen 

- uusien taitojen ja tietojen oppiminen 

- pajajakso on pysähtymispaikka 

- taloudellinen tasapaino 

 

Arjen rytmi kuntoon 

 

Suuri osa nuorten itselleen asettamista pajajakson tavoitteista liittyi elämänhallintaan ja siinä 

erityisesti arjen rytmin kuntoon saattamiseen. He kertoivat, että oli tärkeää oppia heräämään 

ajoissa töihin ja saada unirytmi kuntoon. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa nuoret olivat 

oman kertomansa mukaan onnistuneet jo aika hyvin.  

 

Monissa työpajatutkimuksissa on päädytty saamansuuntaisiin tuloksiin. Työpaja-ajan keskeisiä 

tavoitteita ja tuloksia olivat nimenomaan elämänhallintaan kuten ajoissa heräämiseen ja 

arkiryhmin saavuttamiseen liittyvät asiat (Korhonen & Limpi 2011; Kuure 2010; Ojanen 2009). 

 

”Tavoitteitani oli tulla ajoissa pajalle. Tavoite on toteutunut, sillä olen pajalla 

klo 9.00. (Haastateltava 5) 

 

”Pajajaksolle tavoitteena on ollut, että saisin korjattua arkirytmiä ja saisin 

sitten myös aloitettua työnhaun. (Haastateltava 6) 

 

Kouluun tai työelämään pajajakson jälkeen 
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Nuorilla oli pajajakson tavoitteena myös pääsy sen jälkeen joko kouluun tai työelämään. 

Aikaisimmissa tutkimuksissa on tuotu esille, että erityisesti työelämään pääsy oli 

työpajanuorten ykkösvaihtoehto (Pelkonen 2012). 

 

”En ole ainakaan jäänyt työelämän ulkopuolelle, koska on tehnyt pajalla töitä. 

Tästä voi sitten helpommin jatkaa työelämään. Toivon pääseväni tämän jälkeen 

johonkin panimoon työkokeiluun. Ohjaajan kanssa on tehty siitä suunnitelma- 

ja jatkosuunnitelma.” (Haastateltava 2) 

 

”On tahto päästä työelämään. Haluan kouluttautua ensin esimerkiksi 

datanomiksi ja siitä sitten työelämään.” (Haastateltava 7) 

 

Uusien taitojen ja tietojen oppiminen 

 

Uusien tietojen ja taitojen oppiminen pajajakson aikana oli monen pajalaisen toiveena. Tämä 

on hyvin luonnollista ja pajatoiminnan keskeinen tavoite. Nuori kertoo, että uuden oppiminen 

innostaa ja antaa uutta suuntaa elämälle.  On opittu niin käytännön taitoja, uutta tietoa kuin 

sosiaalisia taitoja. 

 

”Tavoitteena on oppia autojen korjaamisesta. Tavoitteena on oppia ala ihan 

alusta alkaen, koska lähden ihan alusta. Aikaisemmin osasin ainoastaan vaihtaa 

auton-renkaat. Paljon on tullut jo opittua. Uutta tietoa olen saanut paljon.” 

(Haastateltava 3) 

 

”Puukässätaidotkin ovat päivittyneet yläasteajoilta tavoitteiden mukaisesti.” 

(Haastateltava 2) 

 

”Tavoitteena on ollut oppia työelämän sääntöjä ja oppia sosiaalisia taitoja 

pajoilla. Sellaista sosiaalista ja työpainotteista treenausta. Olen oppinut täällä 

myös pysymään aikatauluissa.”(Haastateltava 7) 

 

”Myös rahankäyttö ja oman budjetin hallinta on tavoitteena oppia pajajakson 

aikana.” (Haastateltava 6) 

 

Pajajakso on pysähtymispaikka 

 

Yhdelle nuorelle pajajakson tavoitteena oli erityisesti pysähtyminen ja omien asioiden 

pohdinta. Nuori kertoo, että pitää käyttää annettu tilaisuus mahdollisimman hyvin. 
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”Pajajakson tavoitteena oli, että saan miettiä rauhassa. Pajajakso on 

pysähtymispaikka, ennakolta ehkäisevä, mahdollisuus pitää arki, mutta 

levähtää töiltä ja miettiä, mitä haluan jatkossa. Mitä teen jatkossa, selviää 

vasta vuoden loppupuolella.” (Haastateltava 4)  

 

”On ollut haasteellista tulla paikkaan, jossa ihmiset eivät ole tasapainoisia. 

Olen aina etsinyt kauneutta elämässä. Nyt olen ymmärtänyt, että pitää itse 

tuoda kauneutta ympäristöön.” (Haastateltava 4) 

 

Taloudellinen tasapaino 

 

Pajajakso saattoi antaa nuorelle toivoa myös taloudellisen tilanteen paranemisesta. Yhdellä 

nuorella tavoitteena oli oma auto ja autokoulu. Ehkä sitten oppisopimuspaikkakin löytyy 

helpommin. Myös aiemmassa työpajatutkimuksessa nostettiin pajajakson taloudellinen hyöty 

esille, vaikka se ei ollut nuorten vastauksissa kovin keskeisessä roolissa (Korhonen & Limpi 

2011. 39). 

 

”Kun saan rahaa, käyn autokoulun ja ostan auton. Jos olisi ajokortti, saisi 

oppisopimuspaikankin paremmin.” (Haastateltava 5) 

 

6.2.2 Elämänhallinta 

Elämänhallinnan vahvistaminen on yksi työpajatoiminnan tärkeimmistä tavoitteista. Se lähtee 

oman itsen tuntemisesta. Hallitakseen elämäänsä ihmisen tulee tietää mihin suuntaa hän 

haluaa elämäänsä viedä. Lisäksi tulee tuntea omat vahvuutensa, heikkoutensa, tunnistaa oma 

osaamisensa ja asettaa omat tavoitteensa. Minäkuva ja itsetunto liittyvät elämänhallinnan 

tunteeseen kiinteästi. (Keltikangas – Järvinen 2000, 15 – 17.) 

 

Puhutaan sisäisestä ja ulkoisesta elämänhallinnasta. Sisäisellä elämänhallinnalla tarkoitetaan 

ihmisen kykyä sopeutua elämässä vastaantuleviin erilaisiin olosuhteisiin ja tilanteisiin. 

Ulkoinen elämänhallinta puolestaan tarkoittaa sitä, kuinka paljon yksilö itse tuntee 

vaikuttavansa elämänsä olosuhteisiin. (Silander 2007, 141.) 

 

Opinnäytetyössäni elämänhallintaan tai arkisemmin sanottu arjen hallintaan liittyvät 

kysymykset ovat keskeisiä. Aikaisempien tulosten pohjalta (esim. Korhonen & Limpi 2011, 39) 

voidaan todeta, että työpajalaisten kertoman mukaan suurimmaksi vaikutukseksi omaan 

kokonaiselämäntilanteeseen nousivat selkeämmän päivärytmin saaminen kuin myös 

taloudellinen hyöty. 
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Elämänhallintataidot tulivat esille kaikissa haastatteluissa tavalla tai toisella. Niistä puhuttiin 

niin pajajakson tavoitteista puhuttaessa kuin haastattelujen muissakin vaiheissa. Nuoret 

nostivat kertomassaan erityisesti elämänhallintaan liittyvät arkiset ja konkreettiset asiat 

esille. Näitä olivat töihin ajoissa herääminen, arjen rytmin kuntoon saattaminen mm. siten, 

että elämässä löytyy paikka niin työlle, perheelle kuin kavereille. 

 

Tässä haastateltavien kertoma on luokiteltu seuraavasti (ks. taulukko 1): 

- herään aamuisin töihin 

- arjen rytmi nyt kuntoon 

- sosiaalinen tuki paransi elämänhallintaa 

 

Taulukko 1. Elämänhallinta-kategorian alakategoriat esimerkkeineen 

 

Taulukko havainnollistaa haastateltavien näkemysten kirjaamisen sisällönanalyysia 

hyväksikäyttäen elämänhallinta-kategoriassa. Samaan tapaan on toimittu muiden aineistosta 

löydetyn viiden muun kategorialuokan kohdalla. 

 

Puhekieli Pelkistetty Alakategoria Yläkategoria 

”On hyvä fiilis ei 
ongelmia työssä ei 
kotona, jaksan 
hyvinnousta 

aamuisin töihin” 

”Olen herännyt 

töihin ajoissa” 

”Olen tullut aamulla 

ajoissa töihin” 

”Olen jaksanut hyvin 
herätä töihin” 

hyvä fiilis auttaa 
aamuheräämiseen 

 

 

töihin aamulla 
ajoissa 

töihin tuleminen 
ajoissa 

jaksan herätä töihin 

Herään aamuisin 
ajoissa töihin 

 

Elämänhallinta 

”Unirytmi on nyt 
hyvä ja vireystila 

kunnossa” 

”Myönteisiä 

kokemuksia ovat, 
kun arjen rytmi on 

tullut kuntoon” 

”Olen päässyt 
arkeen kiinni, olen 
vetänyt tämän 
hyvin. Antaisin 

itselleni arvosanan 
4-5.” 

unirytmi ja vireystila 
kunnossa 

 

arjen rytmi tullut 

kuntoon 

 

olen päässyt arkeen 
kiinni 

Arjen rytmi nyt 
kunnossa 

Elämänhallinta 
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”Olen saanut tukea 
arkipäivään. 
Ympärillä on ihmisiä, 
jotka tukevat arkea. 
Oma elämänhallinta 
on parantunut.” 

”Olen saanut uusia 
ystäviä, joiden 
kanssa olen 
tekemisissä myös 

vapaa-aikana” 

”Kaverit innostavat, 

välitetään toisista” 

ympärillä on arkea 

tukevia ihmisiä 

 

 

uudet ihmiset tulleet 
elämään myös 

vapaa-aikana 

 

kaverit välittää ja 
innostaa 

Sosiaalinen tuki 
paransi 
elämänhallintaa 

Elämänhallinta 

Herään aamuisin ajoissa töihin 

 

Näiden nuorten kertomuksissa korostuu aamuheräämiseen liittyvä elämänhallinnan osa-alue. 

Myös aiemmasta hällä-väliä -asenteesta on päästy eroon pajajakson aikana. 

 

”On hyvä fiilis, ei ongelmia työssä eikä kotona, jaksaa hyvin nousta aamuisin 

töihin. Omat elämänhallintataidot ovat 4-5 välillä.” (Haastateltava 3) 

 

”Työn tekemisen rytmi on pysynyt hyvin kohillaan. Olen herännyt työhön 

ajoissa. Aiemmin ollut hällä väliä-asenne ja se on korjautunut pajajakson 

aikana.” (Haastateltava 1) 

 

”Olen tullut aamulla ajoissa töihin.”  (Haastateltava 5) 

 

Arjen rytmi nyt kunnossa 

 

Nuori voi todeta, ”että olen päässyt arkeen kiinni” tai ”arjen rytmi on tullut kuntoon”. Arjen 

rytmiin saattoi kuulua myös kavereiden kanssa kuntosalilla käynti.  

 

”Myönteisiä kokemuksia ovat, kun arjen rytmi on tullut kuntoon ja olen alkanut 

käydä kavereiden kanssa kuntosalilla, kun keskiviikkona on se ilmainen liikunta-

mahdollisuus.”(Haastateltava 6) 

 

”Olen päässyt arkeen kiinni, olen vetänyt tämän hyvin. Antaisin itselleni 

arvosanan 4-5. ” (Haastateltava 5) 

 

Sosiaalinen tuki paransi elämänhallintaa 
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Sosiaalinen tuki on ollut nuoren elämänhallinnan kannalta tärkeä asia. Kun ympärillä on 

ihmisiä, jotka tukevat arkea, myös nuoren oma elämänhallinta on parantunut. 

 

”Olen saanut tukea arkipäivään. Ympärillä on ihmisiä, jotka tukevat arkea. 

Oma elämänhallinta on parantunut.” (Haastateltava 4)  

 

”Olen saanut uusia ystäviä, joiden kanssa olen tekemisissä myös vapaa-aikana.” 

(Haastateltava 1) 

6.2.3 Yhteisöllisyys 

Yhteisöllisyydellä voidaan tarkoittaa esimerkiksi sujuvaa yhdessä tekemistä ja toimimista, 

jonka tuloksena syntyy jotain uutta. Se koostuu vuorovaikutuksesta, yhdessä olemisessa ja 

tekemisestä, henkilökohtaisesti merkittävistä suhteista, luottamuksesta ja 

yhteenkuuluvuudesta. (Paasivaara & Nikkilä 2010.)  

 

Yhteisöllisyyden merkitys on tullut esille aikaisemmista töistä. Esimerkiksi Ojasen (2009, 72) 

opinnäytetyössä kartoitettiin työpajanuorten selviytymisen kertomuksia. Työpajajakso oli 

nuorille merkityksellinen elämänvaihe ja selviytymistä selittäviksi tekijöiksi löytyivät mm. 

vertaistuki ja läheisten kannustus. Osallisuuteen kannustava ohjaustyö työpajalla ja jo pajalle 

ohjattaessa sekä toimiva verkostoyhteistyö olivat myös selkeitä nuorten selviytymistä 

selittäviä tekijöitä. Myös Korhosen & Limpin (2011, 39) työssä todetaan, että pajajaksolla 

saadut uudet ystävät olivat hyvin tärkeä asia nuorelle. Myös Kuuren (2010) raportissa todettiin 

vertaistuen ja uusien pajalla saatujen ystävien merkitys. 

 

Pajaohjaajien tuen kohdalla on hyvä huomioida moniammatillinen yhteistyö. Sillä 

tarkoitetaan eri ammattiryhmiin kuuluvien asiantuntijoiden yhteistyötä ja yhdessä 

työskentelyä työryhmissä ja verkostoissa. Tavoitteena on vuoropuhelun aikaansaaminen ja 

ylläpitäminen sekä tunteiden jakami-nen. (Koskela 2013: Pesonen, A. 2005; Nummenmaa 

2004.) 

 

Tässä kategorialuokassa nuorten kokemukset luokiteltiin seuraavaan tapaan: 

- oman pajaohjaajan tuki 

- myös muut pajaohjaajat auttavat 

- nuorten antama vertaistuki 

- pajojen välinen yhteistyö 

 

Oman pajaohjaajan tuki 
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Nuoret kertoivat paljon pajaohjaajien merkityksestä oman pajajaksonsa onnistumisen 

edistäjänä. Oma pajaohjaaja on ollut nuorelle tuki ja häneltä on saanut apua. Omaa ohjaajaa 

on kuvattu mm. ammattitaitoiseksi, ymmärtäväiseksi, huumorintajuiseksi ja rennoksi. 

 

”Oma pajaohjaaja on hyvä, mukava, tulen hänen kanssa hyvin juttuun. Aina, 

kun tarvitsee apua, saa sitä. Ohjaaja kysyy myös viikonlopuista jne.” 

(Haastateltava 5) 

 

”Oma ohjaaja on ammattitaitoinen, ymmärtäväinen, osaa opastaa erilaisia 

oppijoita, huumorintajuinen ja rento.”(Haastateltava 3)  

 

Myös muut pajaohjaajat auttavat 

 

”Saan tukea paitsi omalta ohjaajalta myös autopajan ohjaajalta.  

Ohjaaja näyttää, miten tehdään, ja jos jotain kysyttävää 

saa neuvoja, kun tarvitsee.”(Haastateltava 5) 

 

”Olen saanut tukea kolmelta ohjaajalta. Kahdelta olen saanut apua autojen 

korjausasioissa, toiset kaksi auttoivat mm. työhakemuksen 

teossa.”(Haastateltava 3) 

 

”Ohjaajilta olen saanut aina tukea. Jos on ollut kysyttävää, on saanut neuvoja. 

Ohjaajat tekevät hyvin työnsä. Muiden työpajojen ohjaajien kanssa on ollut 

mukava rupatella, autopuolelta on yksi ohjaaja ollut auttamassa töissä.” 

(Haastateltava 2) 

 

”Kaikilla ohjaajilla on omat vahvuutensa: yhden kanssa voi jutella aiheesta, 

toisen kanssa jutella harrastuksista, jne. Eniten olen ollut tekemissä puupajan 

ohjaajan kanssa. ”(Haastateltava 7) 

 

Nuorten antama vertaistuki 

 

Nuoret ovat kokeneet toisten nuorten tuen pajalla merkityksellisenä. Vertaistuella on ollut 

tärkeä merkitys myös aikaisemmissa tutkimuksissa. Ojasen (2009, 75) mukaan vertaistuki on 

ollut selkeä kuntoutumista tukeva tekijä, useille yhtä tärkeä osa kokonaisuutta kuin itse työn 

tekeminen.  
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Järvenpään pajoilla nuori on saanut uusia ystäviä, joiden kanssa voi viettää myös vapaa-aikaa. 

Monen mielestä pajalle on kiva tulla aamuisin. Yhtenä syynä ovat rennot ja mukavat 

pajalaiset. Nämä kaikki ovat lisänneet myönteisyyttä pajanuoren elämään. 

 

”Olen saanut tukea muilta pajanuorilta. Olen saanut uusia ystäviä, joiden 

kanssa olen tekemisissä myös vapaa-ajalla.” (Haastateltava 1) 

 

”Pajalla on nastaa porukkaa, on kiva tulla tänne aamuisin. Pajalaiset ovat 

rentoja ja mukavia tyyppejä. Tykkään tulla tänne töihin.” (Haastateltava 2) 

 

”Olen saanut pajoilta uusia kavereita, ystäviä. Pajoilla on hyvä ilmapiiri ja on 

otettu hyvin vastaan uudet tulijat.” (Haastateltava 4) 

 

”Minulla on monta kaveria puupuolella, myös vapaa-aikaa vietetään yhdessä. 

Ovat vanhoja kavereista jo aiemmasta elämästä.” (Haastateltava 6) 

 

Pajojen välinen yhteistyö  

 

Työpajojen yhteistyöstä kerrottiin paljon myönteisiä kokemuksia. Yhteisöllisyyden tunteen 

edistämisessä yhteistyö pajojen välillä onkin tärkeää. Järvenpäässä pajojen välistä 

yhteistyötä oli edistetty mm. yhteisen aloitustilaisuuden, erilaisten kurssien sekä retkien 

avulla. Nuoret oppivat tuntemaan näin myös muiden pajojen nuoria ja ohjaajia. Nuoret 

kokivat tämän kaltaisen yhteistyön tärkeänä. Kaikki olivat jollakin tasolla kiinnostuneita 

yhteistyöstä toisten pajojen välillä. 

 

”Yhteisiä ovat mm. joka toinen keskiviikko pajojen yhteinen keskustelu. Niin ja 

Suomenlinna-retki oli mukava kokemus, oltiin kaikki pajat yhdessä. Saatiin olla 

ulkoilmassa, se virkistää ja saa aivot toimimaan. Kaverit innostavat, välitetään 

toisista, myös pajaohjaajat.” (Haastateltava 7) 

 

”Olen ollut mukana mm. Alpakkatilalla, osallistunut ensiapukurssille ja ollut 

mukana joillakin muilla retkillä.” (Haastateltava 4) 

 

”Olen ollut mukana retkillä, ja toivon niitä lisää. Retket tuovat vaihtelua 

työpäivään. Olin mukana myös Duunipysäkissä.”(Haastateltava 6) 
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6.2.4 Pajajakson merkittävyys 

Opinnäytetyössä keräsin nuorten palautetta pajatoimintaan liittyen mm. pajajakson 

innostavuuteen ja sen antamiin huippuhetkiin. Nuoret saivat myös halutessaan arvioida 

pajatoimintaa asteikolla 1-5. Tässä keskimääräiseksi arvosanaksi muodostui 4,3. 

 

Työpajoilla on ollut vaikutusta nuorten elämään. Esimerkiksi Korhosen ja Limpin (2011, 45) 

työssä lähes kaikki olivat kokeneet hyötyneensä pajajaksosta. Suurimmaksi hyödyksi ko. 

tutkimuksessa nousi selkeämmän päivärytmin saaminen ja taloudellinen hyöty. Pajajakson 

vaikutuksesta sosiaalisten taitojen kehittymiseen nousivat kuuntelu- ja keskustelutaitojen 

sekä ryhmätyötaitojen kehittyminen. 

 

Haastattelemani pajanuoret ovat kokeneet pajajakson merkittäväksi osaksi elämäänsä. 

Pajatoiminnalle annetut arvosanat puhuvat puolestaan. Seuraavassa kerron, mitkä asiat 

Järvenpään pajoilla olivat olleet nuorille innostavia hetkiä. Olen luokitellut heidän 

kertomansa seuraavasti: 

- työn tekeminen motivoi 

- hyvä palaute kannustaa  

- ihmiset innostavat 

 

Työn tekeminen motivoi 

 

Työn tekeminen on antanut nuorille huippuhetkiä. Nuori toteaa, että ”huippuhetkiä ovat 

olleet työkeikat ”. Toisen nuoren mukaan motivaatiota on ylläpitänyt myös se seikka, että 

hommia on ollut riittävästi tai ”motivoi, kun saa tehdä työtä.”  

 

Tämän johdosta on erittäin tärkeää, että työpajat voivat osoittaa nuorille joko sisäisiä töitä 

ja mielellään ulkopuolisten asiakkaiden työkeikkoja. Tutkimuksessa (Ojanen 2009) todettiin, 

että nuoria oli turhauttanut pajoilla töiden puute.  

 

”Motivaatio on pysynyt kohillaan pajajakson aikana. Huippuhetkiä ovat olleet 

työkeikat ja kun on voinut auttaa muita työntekijöitä.” (Haastateltava 1) 

 

”Minulla on ollut hyvä motivaatio itselläni. Hommia on ollut riittävästi ja se on 

hyvä. Hyviä hetkiä on ollut, kun on tutustunut uusiin ihmisiin, on ollut 

riittävästi töitä ja on saanut tehdä rauhassa hommia.” (Haastateltava 2) 

 

”Motivoi, kun saa tehdä työtä. Enää en myöhäste, 7-8-luokilla minulla oli paljon 

myöhästelyjä. Nyt menee hyvin. Portfolio on otettu työvälineeksi. Olen ottanut 
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ku-via eri työvaiheista, kansiossa jutut tallessa, kun hakee kouluun. Voin olla 

ylpeä, että olen saanut jotain aikaiseksi.” (Haastateltava 5) 

 

Hyvä palaute kannustaa 

 

Motivaatio perustuu kokemukseen, jossa yksilö tuntee tulleensa palkituksi sisäisesti. Sisäisen 

palkitsemisen tunne syntyy tehokkuuden tunteesta, kun yksilö tietää tehneensä parhaansa, 

pyrkiessään onnistuneeseen suoriutumiseen. Ihmisen tulee voida tyydyttää kolme psykologista 

perustarvettaan voidakseen motivoitua arjessa. Näitä perustarpeita ovat pätevyys, 

yhteenkuuluvuus ja autonomia eli itseohjautuvuus. Yksilön henkilökohtaisen pätevyyden 

tunne vahvistuu, kun hän itse kokee selviytyvänsä tehtävästään toivotulla tavalla. (Deci & 

Ryan 1985.) Kehut kannustavat myös pajalaisia ja vaikuttavat myönteisesti myös arjen 

hallintaan.  

 

”Ihan jees, motivaatiota löytyy, kun saa vähän kehuja. Arkea saa kiinni, hyvä 

palaute kannustaa. Kun saa kuulla, että on hyvä käsistään.” (Haastateltava 5) 

 

Ihmiset innostavat 

 

Työpajatoiminnan onnistumisessa ihmisillä – niin pajaohjaajilla kuin pajalaisilla – on tärkeä 

osuutensa. Pajajakson huippuhetkiin ovat kuuluneet mm. se, että siellä hyväksytään ihminen 

sellaisena kuin hän on. Myönteisinä asioina koettiin myös hyvin huomenien sanomiset aamuisin 

ja ”kun on tutustunut uusiin ihmisiin”.  

 

Nuoret auttavat mielellään myös toisia. Niinpä todetaan huippuhetkenä, että ”kun on voinut 

auttaa muita työntekijöitä”. 

 

”Pajoilla hyväksytään sellaisena kuin on. Olen havahtunut erilaisiin asioihin, on 

pieniä hetkiä hyviä hetkiä kun kutsutaan omalla nimellä, kaadetaan maitoa 

kahviin jne.” (Haastateltava 4) 

 

”Myönteisiä pajakokemuksia ovat aamut, kun kaikki tulee pajalle. Sanotaan 

kaikille hyvät huomenet. On sosiaalista porukkaa ja hyvä yhteishenki.” 

(Haastateltava 5) 

 

”Hyviä hetkiä on ollut, kun on tutustunut uusiin ihmisiin.” (Haastateltava 2) 

 

”Huippuhetkiä ovat olleet työkeikat ja kun on voinut auttaa muita 

työntekijöitä.” (Haastateltava 1) 
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6.2.5 Pajatoiminnan kehittämisehdotukset 

Työpajanuorilla oli mahdollisuus kertoa haastatteluissa myös ideoita työpajatoiminnan 

kehittämiseksi. Kysymykseen ” Miten pajan toimintaa voisi mielestäsi kehittää?” saatiin 

nuorilta jonkin verran kehittämisehdotuksia. Nuorten kertoma on tässä luokiteltu seuraavasti: 

- pajojen kehittämisehdotukset 

- kehittäminen vaatii rahaa 

- ei tarvetta kehittämiseen 

- ei ideoita kehittämiseen 

 

Pajojen kehittämisehdotukset 

 

Muutama haastateltu nuori oli ollut jo mukana antamassa ideoita pajojen kehittämiseen. On 

voinut olla esimerkiksi ehdottamassa pieniä hankintoja pajoille jne. Eräs haastateltu halusi 

erityisesti korostaa yhteishengen merkitystä pajoilla. 

 

”Olen jo ollut mukana saamassa aikaan muutoksia pajojen käytännöissä. Lisäksi 

olisi hyvä saada pajoille jonkinlainen ”oppilasneuvosto” tai ainakin sellainen 

käytäntö, että esimerkiksi kerran kuussa tai kerran lukukaudessa pidetään 

palaveri, joissa kaikki voivat ehdottaa erilaisia kehittämisideoita. Että kaikkien 

mielipiteitä kuunneltaisiin.” (Haastateltava 4) 

 

”Virkistyspäiviä lisää sekä taukoja työpäivään pikkasen enemmän.” 

(Haastateltava 6) 

 

”En varsinaisesti osaa sanoa kehittämispaikkoja, mutta haluan korostaa 

yhteishengen merkitystä.” (Haastateltava 7) 

 

Kehittäminen vaatii rahaa 

 

Muutamassa haastattelussa tuli esille, että pajoilla on vain rajalliset mahdollisuudet 

kehittämiseen. Uusien ideoiden toteuttaminen vaatii usein rahaa. Onneksi jotain pienempiä 

kehittämisideoita on kuitenkin jo voitu viedä toteen. 

 

”Kun ei ole kovin paljon rahallista mahdollisuutta kehittää, ehkä turha puhua 

asiasta. Laitteet ovat kalliita. Kuitenkin olen voinut esittää pienempiä 

kehittämisehdotuksia mm. pintakäsittelyasioihin ja kalusteisiin.” 

(Haastateltava 1) 
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”Ideoiden toteutukseen tarvitaan rahaa. Kun sitä ei ole kovinkaan paljon 

pajoilla, ei pääse helposti kehittämään.” (Haastateltava 2) 

 

Ei tarvetta kehittämiseen 

 

Kaikki haastateltavat eivät ole nähneet tarvetta kehittämiseen. Asiat olivat heidän mielestään 

jo tarpeeksi hyvin. 

 

”Ei ole epäkohtia. Liikuntapäivä on hyvä, samoin yhteiset retket. Että ei siis 

pelkästään vain työtä. On hyvät safkat ja yhteiset infotilaisuudet.” 

(Haastateltava 5) 

 

Ei ideoita kehittämiseen 

 

”Minulla ei ole ideoita pajojen kehittämiseksi”. (Haastateltava 3) 

 

6.2.6 Nuorten tulevaisuuden suunnitelmat 

Tässä luvussa kerrotaan, millaisia ajatuksia tulevaisuudesta tähän opinnäytetyöhön 

haastatelluilla nuorilla oli. Olen haastatellut eri työpajavaiheessa olevia henkilöitä, mutta 

lähes kaikilla näytti olevan jollain tavoin mietittyjä suunnitelmia oman tulevaisuutensa 

suhteen. Ainoastaan yksi nuori kertoi, että tulevaisuuden suunnitelmat ovat vielä epäselvät. 

 

Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että nuoret olivat pajajakson aikana löytäneet 

omaan elämäänsä suuntaa. Näin esimerkiksi Leinosen & Pekkalan (2001) työssä huomattiin 

selvä suuntaus kohti vahvempaa itsenäisen elämän hallintaa ja myönteisempää työmarkkina-

asemaa. Myös Korhosen & Limpin (2011) mukaan pajajaksolla koettiin olevan vaikutusta 

nuorten tulevaisuuden suunnitelmiin. 

 

Tässä nuorten tulevaisuuden suunnitelmat on ryhmitelty seuraavasti: 

- oppisopimuksella töihin 

- suunnitelmia on jo mietitty 

- suunnitelmia vasta vuoden loppupuolella 

- kouluun ammattia oppimaan 

 

Oppisopimuksella töihin 
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Nuorten tärkeisiin tulevaisuuden suunnitelmiin liittyi toive työstä – mielellään vielä itseään 

kiinnostavasta työstä. Nämä suunnitelmat ovat hyvin linjassa aikaisempien tutkimustulosten 

kanssa. Nuoret halusivat työtä ja omaa rahaa enemmän kuin esimerkiksi koulutuspaikkoja. 

Tämä tuli esille mm. Pelkosen (2012, 9) tutkimuksesta. Nuoret halusivat harjoittelupaikkoja 

ja oppisopimuskoulutuspaikkoja. Nuoret kokivat, että he tarvitsivat eniten töitä, ei kursseja.  

 

”Ihan jees hommaa ollut kolmen kuukauden ajan. Suunnittelen jatkavani 

puutyöpajajakson jälkeen pintakäsittelyä oppisopimuskoulutuksena.” 

(Haastateltava 5) 

 

”Toivon pajajakson loppuajaksi edelleen uuden oppimista, ja sitä, että töitä 

riittää. Autoala kiinnostaa. Jos saisi oppisopimuspaikan, se olisi hyvä ratkai-

su.”(Haastateltava 3) 

 

Suunnitelmia on jo mietitty 

 

 Nuoret olivat miettineet alustavasti omia tulevaisuuden suunnitelmiaan, vaikka osa olikin 

ollut pajalla vasta muutamia viikkoja.  

 

”Ensin tämä jakso käydään puutyöpajalla loppuun. Sen jälkeen menen 

heinäkuussa armeijaan ja jos armeijan jälkeen sitten pääsisi duuniin johonkin 

panimoon. Se kiinnostaa.” (Haastateltava 2) 

 

”Uusia töitä olisi kyllä hyvä saada. Ajattelin tehdä jo tämän vuoden puolella 

työhakemuksia, jotta pääsisin vakinaisiin töihin. Autoala on se, joka 

kiinnostaa.” (Haastateltava 6) 

 

Suunnitelmia vasta vuoden loppupuolella 

 

Yksi haastateltavista kuvaa pajajaksoa levähdysvaiheena elämässään. Hän haluaa käyttää 

tämän mahdollisuuden itsensä kokoamiseen ja miettiä vasta sen jälkeen, mitä aikoo. 

 

”Ehkä joskus vuoden loppupuolella sitä tulevaisuutta voisi suunnitella. Olisiko 

se koulutuspaikka tai suoraan täältä sitten työelämään? Oppisopimus? Minulla 

on nyt levähdysvaihe elämässä.” (Haastateltava 4) 

 

Kouluun ammattia oppimaan 

 

Pajajakson kautta on saatu töitä tai päästy opiskelemaan (Korhonen & Limpi 2011, 39). 
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Alla olevan otteen haastateltava korosti voimakkaasti sitä, että hän haluaa oppia ja pian. 

Halu päästä eteenpäin elämässä on voimakas. 

 

”Haluan pajajakson jälkeen ensin kouluun ja sitten työelämään. Minulla on 

vielä aikaa, kun olen nuori. Haluan oppia pian, että en ole jumissa. Että pääsen 

eteenpäin. Minulla on haaveena graafisen suunnittelijan työ. Pelisuunnittelu 

kiinnostaa ja haluan tehdä 3D-mallinnusta.” (Haastateltava 7) 

 

6.3 Tulosten yhteenveto 

Sisällönanalyysi tuotti työssäni kuusi (6) kategorialuokkaa, joiden sisälle aineisto pelkistettiin 

ja ryhmiteltiin. Kategoriat ovat: 1) pajajakson tavoitteet, 2) elämänhallinta, 3) yhteisöllisyys, 

4) pajatoiminnan merkittävyys, 5) pajatoiminnan kehittämisehdotukset sekä 6) tulevaisuuden 

suunnitelmat. 

 

Suuri osa nuorten itselleen asettamista pajajakson tavoitteista (1) liittyi elämänhallintaan ja 

siinä erityisesti arjen rytmin kuntoon saattamiseen. Nuoret kertoivat, että oli tärkeää oppia 

heräämään ajoissa töihin ja saada unirytmi kuntoon. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa he 

olivat oman kertomansa mukaan onnistuneet jo aika hyvin. Pajajakson tavoitteena saattoi olla 

myös pääsy sen jälkeen joko kouluun tai työelämään. Samoin uusien tietojen ja taitojen 

oppiminen pajajakson aikana oli monen pajalaisen toiveena. Pajajakso saattoi antaa nuorelle 

toivoa myös taloudellisen tilanteen paranemisesta tai toimia hänelle levähdyspaikkana. 

 

Elämänhallinta-kategorian (2) sisältä löytyi seuraavat alaluokat: herään aamuisin ajoissa 

töihin, arjen rytmi kuntoon ja sosiaalinen tuki paransi elämänhallintaan. Elämänhallintataidot 

tulivat esille kaikissa haastatteluissa tavalla tai toisella. Nuoret nostivat kertomassaan 

erityisesti elämänhallintaan liittyvät arkiset ja konkreettiset asiat esille. Näin nuorten 

kertomuksissa korostuu aamuheräämiseen liittyvä elämänhallinnan osa-alue. Myös aiemmasta 

hällä-väliä -asenteesta on päästy eroon pajajakson aikana. Sosiaalinen tuki on ollut nuoren 

elämänhallinnan kannalta tärkeä asia. Kun ympärillä on ihmisiä, jotka tukevat arkea, myös 

nuoren oma elämänhallinta on parantunut. 

 

Yhteisöllisyyden (3) kategorialuokassa nuorten kokemukset luokiteltiin: oman pajaohjaajan 

tuki, myös muut pajaohjaajat auttavat, nuorten antama vertaistuki ja pajojen välinen 

yhteistyö. Nuoret kertoivat paljon pajaohjaajien merkityksestä oman pajajaksonsa 

onnistumisen edistäjänä. Oma pajaohjaaja on ollut nuorelle tuki ja häneltä on saanut apua. 

Omaa ohjaajaa on kuvattu mm. ammattitaitoiseksi, ymmärtäväiseksi, huumorintajuiseksi ja 

rennoksi. Järvenpään pajoilla nuori on saanut uusia ystäviä, joiden kanssa voi viettää myös 
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vapaa-aikaa. Pajalle on ollut kiva tulla aamuisin. Yhtenä syynä ovat rennot ja mukavat 

pajalaiset. 

 

Nämä kaikki ovat lisänneet myönteisyyttä pajanuoren elämään. Työpajojen yhteistyöstä 

kerrottiin paljon myönteisiä kokemuksia. Yhteisöllisyyden tunteen edistämisessä myös 

yhteistyö pajojen välillä on tärkeää. Järvenpäässä pajojen välistä yhteistyötä oli edistetty 

mm. yhteisen aloitustilaisuuden, erilaisten kurssien sekä retkien avulla. Nuoret oppivat 

tuntemaan näin myös muiden pajojen nuoria ja ohjaajia. Nuoret kokivat tämän kaltaisen 

yhteistyön tärkeänä. Kaikki olivat jollakin tasolla kiinnostuneita yhteistyöstä toisten pajojen 

välillä. 

 

Haastattelemani nuoret ovat kokeneet pajajakson merkittäväksi (4) osaksi elämäänsä. 

Pajatoiminnalle annetut arvosanat puhuvat puolestaan. Järvenpään pajoilla nuoria innostavia 

hetkiä olivat olleet: työn tekeminen motivoi, hyvä palaute kannustaa ja ihmiset innostavat. 

Työn tekeminen on antanut nuorille huippuhetkiä. Motivaatiota on ylläpitänyt se seikka, että 

hommia on ollut riittävästi tai ”motivoi, kun saa tehdä työtä.” Kehut kannustavat myös 

pajalaisia ja vaikuttavat myönteisesti myös arjen hallintaan.  

 

Työpajatoiminnan onnistumisessa ihmisillä – niin pajaohjaajilla kuin pajalaisilla – on tärkeä 

osuutensa. Pajajakson huippuhetkiin on kuulunut mm. se, että siellä hyväksytään ihminen 

sellaisena kuin hän on. Myönteisinä asioina koettiin myös hyvin huomenien sanomiset aamuisin 

ja ”kun on tutustunut uusiin ihmisiin”. Nuoret auttavat mielellään myös toisiaan. Niinpä 

todetaan huippuhetkenä, että ”kun on voinut auttaa muita työntekijöitä”. 

 

7 Pohdinta 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää, millaisia tavoitteita Järvenpään työpajojen 

nuorilla on oman pajajaksonsa suhteen sekä tarkastella erityisesti nuorten tavoitteita, 

elämänhallintataitoja ja tulevaisuuden näkymiä pajajakson eri vaiheissa. Halusin kartoittaa 

myös nuorten antamaa palautetta työpajojen toiminnasta sekä etsiä kehittämisehdotuksia 

pajoille. 

 

Ennen kuin alan tarkastelemaan saamiani tutkimustuloksia, haluan ottaa käsittelyyn nuorten 

syrjäytymisen, joka oli yksi työni teoreettisista lähtökohdista. Jo aikaisemmin olen todennut 

muita tutkijoita lainaten, että työpajalla olevat nuoret kaihtavat syrjäytyjän muotokuvaa. He 

eivät koe itseään syrjäytyneiksi, sillä nuoret arvostavat pajatoimintaa ja pitävät sitä 

merkittävänä keinona rakentaa elämänkulkumallilleen vaihtoehtoista elämänpolkua. Työpaja 

merkitsee mahdollisuutta toteuttaa ja vahvistaa heille tärkeitä ja heidän nuoruuteensa 
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olennaisesti kuuluvia asioita: itsensä henkistä kehittämistä, yhteisöllistä osallistumista ja 

luovaa toimintaa. (Komonen 2006; Pietikäinen 2005.) 

 

Myöskään haastattelemani nuoret eivät kokeneet itseään syrjäytyneiksi. Päinvastoin heillä oli 

pääsääntöisesti suunnitelmia edetä elämässä ja he näkivät, että pajajakso antaa heille tähän 

mahdollisuuden. Eräs haastatelluista nuorista totesikin, että ” en ole ainakaan jäänyt 

työelämän ulkopuolelle, koska olen tehnyt pajalla töitä. Tästä voi sitten helpommin jatkaa 

työelämään.” 

 

Opinnäytetyöni oli laadullista tutkimusta. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelujen 

avulla ja tulokset analysointiin käyttämällä hyväksi sisällönanalyysia. Sisällönanalyysi eteni 

työssäni siten, että ensin etsittiin aineistosta haastateltujen henkilöiden ilmaisemia 

ajatuskokonaisuuksia. Kaikki asianmukaiset ilmaukset kirjoitettiin ylös ja sen jälkeen 

yhdistettiin omaksi kategoriaksi ne, joilla oli yhteinen merkitys. Tämä työskentely tuotti kuusi 

(6) kategorialuokkaa, joiden sisälle aineisto pelkistettiin ja ryhmiteltiin. Aineistosta löydetyt 

kategoriat ovat: 1) pajajakson tavoitteet, 2) elämänhallinta, 3) yhteisöllisyys, 4) 

pajatoiminnan merkittävyys, 5) pajatoiminnan kehittämisehdotukset sekä 6) tulevaisuuden 

suunnitelmat. 

 

Seuraavassa kokoan saatuja tutkimustuloksia. Suuri osa nuorten itselleen asettamista 

pajajakson tavoitteista liittyi elämänhallintaan ja siinä erityisesti arjen rytmin kuntoon 

saattamiseen. He kertoivat, että oli tärkeää oppia heräämään ajoissa töihin ja saada unirytmi 

kuntoon. Nuori kertoi, että ” tavoitteitani oli tulla ajoissa pajalle. Tavoite on toteutunut, sillä 

olen pajalla klo 9.00.” Näiden tavoitteiden saavuttamisessa nuoret olivat oman kertomansa 

mukaan onnistuneet jo aika hyvin. 

 

Edellä mainitun lisäksi nuorten tavoitteita olivat pääsy pajajakson jälkeen joko kouluun tai 

työelämään, uusien taitojen ja tietojen oppiminen, pajajakso pohdinnan ja pysähtymisen 

paikkana sekä taloudellisen tasapainon saavuttaminen. Näiden tavoitteiden kohdalla niiden 

saavuttaminen oli nuorilla osin vielä vaiheessa. Tosin voitiin jo todeta, että ”paljon on tullut 

jo opittua. Uutta tietoa olen saanut paljon.” 

 

Nuorten tavoitteet olivat hyvin linjassa aikaisempien työpajatutkimusten tulosten kanssa. 

 

Toinen tutkimustehtävä liittyi nuorten elämänhallintaan ja arjen hallintataitoihin. 

Elämänhallinta on käsitteenä laaja ja voidaan puhua sisäisestä ja ulkoisesta elämänhallinnasta 

(esim. Silander 2007). Nuoret olivat jo omissa työpajatavoitteissaan huomioineet 

elämänhallintaan liittyviä asioita. Haastatteluissa tuli kuitenkin ilmi muita asioita, jotka 

luokittelin elämänhallinta–kategorian alle. Tällaisia olivat arjen hallintaan liittyvien 
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mietteiden lisäksi myös sosiaaliseen tukeen liittyvät asiat. Nuoret olivat kokeneet vertaistuen 

ja pajaohjaajien tuen merkityksellisenä omaa elämänhallintaa lisäävänä tekijänä. 

 

Elämänhallintaan liittyviä ajatuskokonaisuuksia on luettavissa myös muiden kategorialuokkien 

alta. Luokittelu ei ollut aina helppoa, sillä ajatuskokonaisuus saattoi kuulua useampaankin 

luokkaan. Nämä ylätason kategoriat eivät siis ole toisiaan poissulkevia. 

 

Kolmas tutkimustehtävä liittyi pajatoiminnan merkittävyyteen sekä sen kehittämiseen. 

Keräsin nuorilta palautetta pajatoiminnasta ja hain ideoita sen kehittämiseen. Yhteisesti ja 

yleisesti voi todeta, että haastattelemani nuoret suhtautuivat pajatoimintaan erittäin 

myönteisesti. He olivat kokeneet pajajakson merkittäväksi osaksi elämäänsä. Tässä mainittiin 

huippuhetkiä aikaansaavina tekijöinä mm. työn tekeminen, hyvä palaute ja pajojen ihmiset. 

 

Pajatoiminnan merkittävyyteen liittyvät mielestäni myös pajatoiminnan yhteisöllisyydestä 

esiin nostetut asiat. Nuoret arvostivat pajaohjaajien antamaa tukea. He kertoivat mm., että 

”ohjaajilta olen saanut aina tukea. Jos on ollut kysyttävää, on saanut neuvoja. Ohjaajat 

tekevät hyvin työnsä.” Myös vertaistuki on koettu tärkeänä. Siitä sanottiin, että ”olen saanut 

tukea muilta pajanuorilta. Olen saanut uusia ystäviä, joiden kanssa olen tekemisissä myös 

vapaa-ajalla.” 

 

Pajoilla on myös yhteistyötä toistensa kanssa. Tällaisia yhteistyömuotoja ovat mm. retket, 

kurssit ja yhteiset keskustelut. Tämä yhteistyö on koettu hyvänä asiana. Todettiin, että 

yhteisiä retkiä voisi olla jopa enemmän. Toisaalta esille tuli myös se, että osa katsoi oman 

pajan toiminnan olevan kuitenkin se tärkein. 

 

Pajatoiminnan kehittämiseen nuoret antoivat muutamia ideoita. Yksi nuori kertoi, ettei 

hänellä ole ideoita esittää, toinen puolestaan sanoi, että asiat ovat jo nyt niin hyvin, ettei 

kehittämistarpeita juuri ole. Muutama nuori nosti esille sen, että kehittäminen maksaa ja 

pajojen resurssit ovat rajalliset. Pieniä kehittämisideoita oli jo kuitenkin pystytty 

toteuttamaan. Konkreettisesti toivottiin lisää yhteisiä retkiä ja virkistystoimintaa, taukoja 

lisää sekä oppilasneuvostoa tai vaihtoehtoisesti säännöllistä palaveria, jossa voi tuoda omia 

kehittämisehdotuksia esille. 

 

Yhteenvetona voisi todeta, että haastattelemani nuoret eivät kokeneet itseään syrjäytyneiksi, 

koska he työskentelivät pajoilla ja tekivät myös työkeikkoja muille asiakkaille. He arvostivat 

pajatoimintaa ja ohjaajiaan sekä suhtautuivat toiveikkaina pajajakson jälkeiseen elämään. 

Heillä oli tavoitteita sekä pajajaksolle että alustavia suunnitelmia myös tulevaisuuteen. 
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Elämänhallinta ja arjen hallintataidot nousivat nuorten keskeiseksi tavoitteeksi ja näissä 

asioissa nuoret olivat jo edistyneet pajalla olon aikana. Pajaohjaajien ja toisten nuorten tuki 

eli pajojen yhteisöllisyys nousi keskeiseen asemaan. Nuoret olivat kokeneet saaneensa 

ohjaajilta tukea ja muista pajalaisista uusia ystäviä. Pajojen merkittävyydestä nuorille kertoo 

myös se, että pajalle on aamuisin mukava tulla ja ”motivaatio on pysynyt kohillaan”. 

Työkeikat ovat olleet nuoren huippuhetkiä samoin kuin tutustuminen uusiin ihmisiin. Nuorten 

vastauksien keskiarvo pajatoiminnasta oli 4,3. Koska haastattelin ainoastaan seitsemää 

nuorta, saamiani tuloksia ei voi yleistää koskemaan kaikkia Järvenpään Nuorisokeskuksen 

pajalaisia. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden näkökulmasta joutuu pohtimaan sellaisia 

kysymyksiä kuin uskottavuus, tutkimusraportin ja tulosten vakuuttava kirjoittaminen ja 

selityksen uskottavuus, aineiston rikkaus ja värikkyys, käsitteiden selkeys ja tutkijan oma 

rooli tutkimuksessa. Laadullisen tutkimuksen yksi keskeinen luotettavuutta kohentava tekijä 

on tutkijan kirjoittama tarkka ja vaihe vaiheelta etenevä tutkimusraportti. (Hirsjärvi et al. 

2005.) Itse olen opinnäytetyössä pyrkinyt vastaamaan näihin vaateisiin mm. tuomalla työssäni 

esille aiheen uskottavuuden, käsitteiden määrittelyn, aineiston analyysin läpinäkyvyyden, 

tulosten selkeän kirjoittamisen ja oman roolini opinnäytetyön tekijänä. 

 

Olen myös miettinyt sitä, mitä olisin voinut tehdä työssä toisin. Ensinnäkin olisin voinut valita 

haastateltavani tasaisemmin eri pajoilta. Nyt haastateltavaksi valikoitui sattumanvaraisesti 

pääasiassa nuoria puutyöpajalta. Näin olisin ehkä saanut kattavamman näkemyksen 

Järvenpään työpajanuorten ajatuksista. Ehkä olisin myös voinut haastatella nuoria useamman 

kerran, jolloin olisin saanut tietoa siitä, miten nuorten ajatukset esimerkiksi omasta 

tulevaisuudesta olivat muuttuneet pajajakson eri vaiheissa. Tämän lisäksi olisin voinut liittää 

vielä enemmän opinnäytetyöni teoreettisia lähtökohtia saamiini tuloksiini 

opinnäytetyöraportissani. 

 

Millaisia jatkotutkimusaiheita löytyi työni edetessä? Haastattelin seitsemää nuorta, jotka 

olivat työskennelleet pajoilla kolmesta viikosta vuoteen. Haastatteluissa puhuttiin myös 

nuorten tulevaisuuden näkymistä, jotka jäivät askarruttamaan myös haastattelijaa. Jatkossa 

olisi mielenkiintoista selvittää, mitä näille nuorille kuuluu pajajakson jälkeen. Saiko nuori 

haluamansa oppisopimuspaikan? Auttoiko pajajakso selvittämään ajatuksia? Pääsikö nuori 

haluamaansa koulutukseen? Toteutuivatko tulevaisuuden suunnitelmat vai tuliko eteen jotain 

muuta kiinnostavaa?  
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LIITTEET 

LIITE 1 

 

Työpajanuorten teemahaastattelun kysymykset                8.5.2016/Ilmari Piensoho 

 

A Haastateltavan taustatiedot 

 

1 Sukupuoli 

 

2 Ikä 

 

3 Pohjakoulutus (peruskoulu, lukio, ammatillinen koulutus, peruskoulu kesken, ei 

koulutusta…) 

 

4 Kuinka kauan olet nyt työskennellyt työpajalla? 

 

5 Millaisella sopimuksella työskentelet? (palkkatuella, työharjoittelussa, 

työelämävalmennuksessa, kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeilussa, muulla?) 

 

6 Miten ohjauduit työpajoille?( sosiaalityöntekijä ohjasi, työ- ja elinkeinotoimisto, tulin 

peruskoulusta/ammattikoulusta/lukiosta, tulin omaehtoisesti jne..) 

 

7 Mitä muuta haluaisit kertoa itsestäsi? 

 

B Teemat 

 

B1 Haastateltavan nykytilanne 

Mikä oli tilanteesi ennen työpajalle tuloa? (työssä, opiskelemassa, työtön, 

työvoimapoliittisessa koulutuksessa, muualla …) 

 

B2 Omat unelmat/motiivit/tavoitteet pajajaksolle 

Millaisia unelmia tai tavoitteita sinulla on työpajajakson suhteen? 

Mikä sinua innostaa/motivoi elämässä? 

Mikä on sinulle elämässä kaikkein tärkeintä? 

Mikä tekee sinut onnelliseksi? 

 

B3 Pajajakson merkitys nuorten elämänhallinnan ja arjessa selviytymisen taitojen 

kehittymisessä? Millaisia valmiuksia olet saanut pajalta omaan elämänhallintaasi ja arjessa 

selviytymiseen tähän mennessä? Mainitse ainakin keskeisimmät valmiudet! 
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B4 Pajajakson ohjaajien antama tuki 

Millaista tukea olet saanut ohjaajiltasi? (palveluohjaaja, tekstiilipajaohjaa, muu?) 

 

B5 Tunnetko muiden pajojen ohjaajia? 

 

B6 Onko teillä yhteisiä tilaisuuksia muiden pajojen kanssa? Jos ei ole, haluaisitko? 

 

B7 Pajajakson antama vertaistuki 

Millaista tukea olet saanut tähän mennessä muilta pajanuorilta? 

 

B8 Pajajakson merkitys yhteiskuntaan kiinnittymisessä (syrjäytymisen ehkäiseminen) 

Millaisia valmiuksia olet saanut pajalta työelämään kiinnittymiseen toistaiseksi? 

 

B9 Pajajakson innostavuus (löytyykö motivaatio) 

Miten innostavana koet työskentelyn pajalla? Löytyykö motivaatio? Jos ei, mitä pitäisi tehdä? 

Mitä voisit tehdä itse? 

 

B10 Myönteiset pajajaksokokemukset/tapahtumat 

Millaisia myönteisiä tapahtumia/kokemuksia sinulle on tapahtunut pajajakson aikana? (esim. 

uusi ystävä tms.) 

 

B11 Kokonaisarvio numerona pajajaksosta (1-5, jossa 1 alin) 

Millaisen arvosanan annat pajajaksolle asteikoilla 1-5 tällä hetkellä? Mikä on hyvää? 

 

B12 Pajan toiminnan kehittäminen 

Miten pajan toimintaa voisi mielestäsi kehittää? Ideoita, joita voidaan huomioida jatkossa 

 

B13 Pajaohjaajalle/ohjaajille annettava palaute 

Haluatko antaa palautetta ohjaajallesi/ohjaajillesi tässä vaiheessa? Millaista palautetta? 

 

B14 Millaisia ajatuksia sinulla on tulevasta? 

 

B15 Mitä muuta haluat sanoa? 

 

 

Kiitos haastattelusta! 
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LIITE 2  

 

Taulukko 1. Taulukko havainnollistaa haastateltavien näkemysten kirjaamisen 

sisällönanalyysia hyväksikäyttäen. Samaan tapaan on toimittu muiden aineistosta löydettyjen 

kuuden kategorialuokan kohdalla. 

 

Puhekieli Pelkistetty Alakategoria Yläkategoria 

”On hyvä fiilis ei 
ongelmia työssä ei 
kotona, jaksan 
hyvinnousta 
aamuisin töihin” 

”Olen herännyt 

töihin ajoissa” 

”Olen tullut aamulla 
ajoissa töihin” 

”Olen jaksanut hyvin 
herätä töihin” 

hyvä fiilis auttaa 
aamuheräämiseen 

 

 

töihin aamulla 

ajoissa 

töihin tuleminen 

ajoissa 

jaksan herätä töihin 

Herään aamuisin 
ajoissa töihin 

 

Elämänhallinta 

”Unirytmi on nyt 
hyvä ja vireystila 
kunnossa” 

”Myönteisiä 
kokemuksia ovat, 
kun arjen rytmi on 

tullut kuntoon” 

”Olen päässyt 
arkeen kiinni, olen 
vetänyt tämän 
hyvin. Antaisin 
itselleni arvosanan 

4-5.” 

unirytmi ja vireystila 
kunnossa 

 

arjen rytmi tullut 
kuntoon 

 

olen päässyt arkeen 

kiinni 

Arjen rytmi nyt 
kunnossa 

Elämänhallinta 

”Olen saanut tukea 
arkipäivään. 
Ympärillä on ihmisiä, 
jotka tukevat arkea. 
Oma elämänhallinta 

on parantunut.” 

”Olen saanut uusia 
ystäviä, joiden 
kanssa olen 
tekemisissä myös 

vapaa-aikana” 

”Kaverit innostavat, 

välitetään toisista” 

 

ympärillä on arkea 

tukevia ihmisiä 

 

 

uudet ihmiset tulleet 
elämään myös 
vapaa-aikana 

 

kaverit välittää ja 
innostaa 

Sosiaalinen tuki 
paransi 
elämänhallintaa 

Elämänhallinta 
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