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ALKUSANAT 

 

Etelä-Savoa pidettiin 2000-luvulle saakka työpajatoiminnan näkökulmasta 

jokseenkin synkkänä alueena. Työpajakenttä oli pirstaleinen; usea paja 

kamppaili eloonjäämisestään ja kehittämistyö oli pitkälti yksittäisten ja 

yksinäisten tulisieluisten ohjaajien varassa. 2000-luvun alussa maakunnassa 

alettiin kuitenkin kehittää voimakkaasti työpajatoimintaa. Tätä työtä tehtiin 

osaltaan vuosina 2004–2006 Mikkelin ammattikorkeakoulun hallinnoimassa 

Euroopan Sosiaalirahaston ja Itä-Suomen lääninhallituksen rahoittamassa 

Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeessa. 

Hankkeessa tehostettiin eteläsavolaista työpajatoimintaa pajojen 

verkostoitumisen ja pajoilla työskentelevien työ- ja yksilövalmentajien 

osaamisen vahvistamiseksi. Hankkeen tavoitteena oli tarjota mukana olleille 

pajoille resursseja ja mahdollisuuksia toiminnan moniulotteiseen analysointiin 

ja kehittämiseen.  

 

Toimintaa jatkettiin vuosina 2006–2007 edellä mainittujen rahoittajien tuella 

Oppivat työpajat -hankkeessa, joka vahvemmin nuorten työpajatoimintaan 

kiinnittyvänä edisti ammattiopistojen ja työpajojen yhteistyötä sekä 

pajatoiminnan uudistamista monipuoliseksi oppimisympäristöksi.  

 

Nyt käsillä oleva tutkimus on toteutettu osana Mikkelin 

ammattikorkeakoulun hallinnoimaa Oppivat työpajat -hanketta, vaikkakaan 

se ei sisällöllisesti eikä toteutukseltaan kiinnity ainoastaan Etelä-Savoon. 

Tutkimuksellani olen pyrkinyt ottamaan kantaa nuorten työpajojen tehtävää 

ja paikkaa 2000-luvulla jäsentävään keskusteluun. Nuorten työpajoja 

koskevan keskustelun moniäänisyys, jopa soraisuus ja ristiriitaisuus, ovat 

toimineet tämän tutkimuksen innoittajina. Yksiäänisyyteen en ole edes 

pyrkinyt, siinä tuskin on edes mahdollista onnistua. Toivon kuitenkin tavoit- 



taneeni erilaisista – virallisista ja vähemmän virallisista – työpajapuheista 

jotain sellaista yhteistä ja jaettua, jonka voidaan ajatella olevan monien 

muutosten myllerryksessäkin löydettävissä erilaisista nuorten työpajoista. 

 

 

 

Mikkelissä 20.8.2007  

 

Katja Komonen 

 

 



  

SISÄLTÖ 

 

1 JOHDANTO.............................................................................................................1 

 

2 TYÖPAJAN PAIKKA HISTORIAN VALOSSA................................................11 

2.1 Pajat nuorisotyötä ja työvoimapolitiikkaa yhdistämässä ..........................11 

2.2 2000-luku ja sisällöllisen eriytymisen ja kehittämisen vaade ....................17 

2.3 Työpajatoiminta ja valtiollinen ohjaus..........................................................22 

2.4 Työpajatoiminta tutkimuksen kohteena.......................................................30 

2.4.1 Nuorten kokemukset keskiössä ............................................................30 

2.4.2 Työpajanuoren profiili ...........................................................................40 

 

3 TYÖPAJATOIMINTA INSTITUUTIONA .........................................................43 

3.1 Rakenteen ja toimijan välisen suhteen tutkimisesta ...................................43 

3.2 Paikan ja instituution käsitteet .......................................................................44 

3.3 Instituution tutkimisesta.................................................................................55 

 

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS..............................................................................59 

4.1 Tutkimustehtävä ja tutkimusongelmat.........................................................59 

4.2 Diskursiivinen lähestymistapa.......................................................................59 

4.2.1 Moniäänisyys metodisena lähtökohtana.............................................59 

4.2.2 Minun diskurssianalyysini ....................................................................61 

4.2.3 Diskursiivinen lukeminen ja asiakirja-aineisto...................................65 

4.2.4 Diskursiivinen lukeminen ja narratiivit...............................................69 

4.3 Aineistonkeruuprosessi ..................................................................................72 

4.4  Tutkimusaineistojen erittely..........................................................................76 

4.5 Kontekstuaalisuudesta intertekstuaalisuuteen............................................78 

4.6 Aineiston luenta ...............................................................................................81 

 

5 TYÖPAJATOIMINNAN YHTEISKUNNALLINEN JA KULTTUURINEN 

PAIKKA .....................................................................................................................87 

5.1 Paikallisen pajatoiminnan rakentuminen – autonominen vai unohdettu 

työpaja?....................................................................................................................88 



  

5.2  Työpajatoiminnan yhteiskunnallisen tehtävän rakentuminen ................95 

5.2.1 Yhteiskunnallisiin instituutioihin liittäminen.....................................95 

5.2.2 Palkkatyöhön sosiaalistaminen.............................................................98 

5.2.3 Yleinen kasvatus ja ohjaus ...................................................................106 

5.3 Työpajatoiminnan asemoituminen..............................................................111 

5.3.1 Sosiaalisen työllistämisen kenttä työpajan viitekehyksenä ............111 

5.3.2 Työpajat erityisten ja yleisten palvelujen välimaastossa.................112 

5.3.3  Erottautumis-, kompensaatio- ja kumppanuuspuhe pajan 

paikalleen asettamisen strategioina.............................................................118 

 

6 TYÖPAJAN JA NUOREN VÄLISEN SUHTEEN RAKENTUMINEN........126 

6.1 Työpajanuoren positointi..............................................................................128 

6.1.1 Työpajanuoren rakentaminen hallinnoinnin kohteeksi ..................128 

6.1.2 Hallinnollisesti haltuunotettava nuori...............................................129 

6.1.3 Ei-valmis nuori ......................................................................................130 

6.1.4 Toimeton nuori......................................................................................133 

6.1.5 Ongelmadiskurssi ja objektinuori.......................................................136 

6.1.6 Voimavarapuhe ja subjektinuoren rakentuminen ...........................137 

6.1.7 Hegemonisten diskurssien merkitykset ............................................141 

6.2 Ammatillisen kohtaamisen rakentuminen.................................................147 

6.2.1 Kumppanuussuhde ..............................................................................147 

6.2.2 Kontrollisuhde – neuvottelut, dokumentaatio ja sopimuksel- 

lisuus ................................................................................................................155 

6.2.3 Huolenpitosuhde ..................................................................................163 

6.2.4 Valmentajien ammatillisuuden rakentuminen – epävirallisuudesta 

kasvatukselliseen asiantuntijuuteen............................................................165 

6.3 Työpajadiskurssit ja paikan rakentuminen................................................170 

 

7 TYÖPAJA KASVATUKSELLISENA HALLINTANA ...................................177 

7.1 Työpajojen kehittyvä kasvatuksellisuus.....................................................177 

7.2 Työpajatoiminta ja käsitys syrjäytymisestä................................................181 

7.3 Hallinnoinnin tekniikat .................................................................................187 

8 LOPUKSI ..............................................................................................................189 



  

8.1 Metodologista pohdintaa..............................................................................189 

8.2 Työpajojen paikannukset ..............................................................................193 

8.3 Työpajatoiminnan identiteetti ja ammatillistumisen haasteet ................200 

 

LÄHTEET ................................................................................................................208 

 

LIITE.........................................................................................................................236 

1 Teemahaastattelurunko 



 1

1 JOHDANTO 

 

Nuorten työpajatoiminnasta puhutaan nykyisin monessa yhteydessä, monin 

eri tavoin. Työpajatoiminta esitetään ratkaisuna erilaisiin yhteiskunnasta ja 

nuorten elämästä nouseviin tarpeisiin, jopa ongelmiin. Diskursiivisesti tode-

ten, työpajaan liittyvät erilaiset puhetavat rakentavat erilaisia kuvia työpaja-

toiminnasta ja sen tehtävistä, samoin kuin siellä työskentelevien nuorten ase-

masta ja toimijuudesta oman elämänsä suhteen. Vaikka työpajatoiminnasta 

puhutaan paljon, on silti pohdittu vähän sitä, mikä on työpajatoiminnan ydin 

ja miten tuo ydin mahdollisesti muovautuu ja on muovautunut erilaisten toi-

mijatahojen rakentamana työpajojen historian aikana. Työpajatoiminta ei kui-

tenkaan rakennu sosiaalisessa tyhjiössä, vaan se sijoittuu aina tiettyyn aikaan 

ja paikkaan, erilaisten historiallisten tapahtumien, kulttuuristen arvojen ja 

nuorten elämässä tapahtuneiden muutosten muokatessa ja rajatessa sitä sekä 

rakentaessa sille merkityksiä. Konstruktivistisen näkökulman mukaan näitä 

merkityksiä rakennetaan jatkuvasti uudelleen ja niistä käydään eri toimijoi-

den välillä neuvotteluja ja jopa kamppailuja. 

 

Nuorten työpajatoiminta aloitettiin 1980-luvulla. Se syntyi nuorisotyön ja työ-

hallinnon tavoitteita ja menetelmiä yhdistämällä ja sen tavoite ole ehkäistä 

nuorten työmarkkinoilta syrjäytymistä. 1990-luvun laman varjossa virallisen 

nuorisotyön rooli pajatoiminnassa kapeutui ja työpajoista muodostui yksi 

merkittävimmistä suomalaisen aktiivisen työvoimapolitiikan nuorille suun-

natuista toimista1. 2000-luvulle tultaessa työpajojen perustehtävä on muuttu-

nut 1990-luvun hätäaputyöllistäjästä yhä heterogeenisemman asiakaskunnan  

                                                 
1 Kaikkinensa nuorisotyön määrärahoja leikattiin. 
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työssä oppimisen areenaksi sekä yksilöllisten valmennus- ja kuntoutuspalve-

luiden tuottajaksi osana sosiaalisen työllistämisen toimialaa2 ja välityömark-

kinoita3. 

 

Työpajatoiminnan tavoitteiden ja sisältöjen kannalta kehityskulku on mer-

kinnyt siirtymistä työhön liittyvien teknisten valmiuksien opettamisesta ja 

työkokemuksen kartuttamisesta (työtaito) elämisen valmiuksien harjaannut-

tamiseen (työhalu, työkyky) kasvatuksellisten tavoitteiden korostuessa yhä 

vahvemmin työpajatoimintaa koskevissa julkilausumissa. Nuoren elämään 

kokonaisvaltaisesti vaikuttamaan pyrkivän – usein sosiaalipedagogiseksi ni-

metyn – lähestymistavan rinnalla pajoja on yhä korostuneemmin alettu jäsen-

tää vaihtoehtoisina koulutusväylinä, erilaisten pajakoulujen ja oppisopimus-

toiminnan yleistyessä pajoilla.  

 

Rinnan työpajatoiminnan tavoitteiden ja sisältöjen muotoutumisen, samoin 

kuin erikoistumisen ja ammatillistumisen kanssa on kulkenut työpajaorgani-

saatioiden muutosprosessi. Kunnan budjettirahalla tai muilla yleisavustuksil-

la rahoitetun työpajatoiminnan aika alkaa olla ohi. Sisäisten kehitystarpeiden 

ohella ulkoiset paineet, esimerkiksi kuntien ja työvoimahallinnon siirtyminen 

palvelujen tuotannossa ja hankinnassa julkisesti kilpailutettuun tilaaja-

tuottaja -malliin sekä työpajatoiminnan vakinaistamiskeskustelun yhteydessä 

esitetyt näkemykset toiminnan rahoitusmallista, ovat pakottaneet työpajat 

valmennuspalveluiden tuotteistamiseen, erottautumiseen ja erilaistumiseen. 

Myös työpajatoiminnan laadun kehittämisen on katsottu edellyttävän tuot-

teistamista. Omien toimintamallien ja toiminnan tulosten arvioiminen ja edel-

                                                 
2 Sosiaalinen työllistäminen on määritelty toimenpiteiksi, joilla tuetaan heikossa työmarkki-
na-asemassa olevien henkilöiden työllisyyttä ja toimintakyvyn ylläpitoa (STM 19:2004). 
3 Välityömarkkinoiksi kutsutaan avointen työmarkkinoiden ja työttömyyden välissä olevia 
tuettuja palveluja, aktiiviohjelmia ja työtilaisuuksia niille, joiden sosiaalinen selviytyminen 
on heikentynyt pitkäaikaisen työttömyyden vuoksi. Välityömarkkinoiden on katsottu tarjoa-
van yhtäältä vaihtoehdon pitkäaikaistyöttömyydelle ja toisaalta mahdollisuuden edetä 
avointen työmarkkinoiden työpaikkoihin, jolloin välityömarkkinat kiteytyvät toisaalta ”välit-
tämiseksi” työmarkkinoilta pudonneista ihmisistä, toisaalta välivaiheeksi ennen avoimia 
työmarkkinoita (Filatov 2007, 43). Parmanne ja Siekkinen (2005, 33) määrittelevät välityö-
markkinat työttömien tuetuiksi työmarkkinoiksi, jossa työhallinto voimakkaasti tukee työt-
tömien työllistämistä ja jossa joiltain osin voitaisiin helpottaa työnantajan riskiä uuden työn-
tekijän palkkauksen ja työehtojen suhteen.  
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leen kehittäminen on kuitenkin vaikeaa, jos toiminnan tavoitteita ja sisältöjä 

ei ole määritelty. (Välimaa 2006, 7.) 

 

Vaikka työpajojen historia on jo liki kolmikymmenvuotinen, kehityskulku 

työverstaisiin rinnastetusta joustavasta, puolivihreästä, kylmän palkkatyön 

tuolla puolella olevasta mahdollisuudesta (ks. Paakkunainen 1995, 11) kohti 

ammatillistunutta laatutyötä tekevää ja räätälöityä palvelutoimintaa on eden-

nyt viime vuosina nopeasti. Työpajoja leimaa kuitenkin (yhä) jonkinlainen 

toiminnan selkiintymättämyys ja niiden identiteetti on epämääräinen. Yhte-

näinen linja sen suhteen, mitä työpajojen tulisi olla, puuttuu, ja pajojen peda-

goginen ja teoreettinen hahmottaminen on vasta alussa.  

 

Tähän voidaan hakea syitä useasta eri suunnasta. Työpajat sijaitsevat ensin-

näkin enemmän tai vähemmän ”ulkopuolella” tai irrallaan vakiintuneista 

ohjausinstituutioista, mikä on asemoinut työpajatoiminnan alkuajoista lähtien 

epämääräiselle ”harmaalle vyöhykkeelle”4 koulujärjestelmän ja työelämän 

välimaastoon ja tuottanut työpajatoiminnalle lainsuojattomaksikin kuvatun 

aseman (ks. Kuoppala & Virtanen 2000b, 2). Työpajojen vaihtoehtoisuus ei 

useinkaan ole kiinnittynyt vapaaehtoisuuteen, vaan työpaja on pikemminkin 

nähty (viimeisenä) vaihtoehtona silloin, kun mikään muu ei (enää) auta. Vii-

meaikainen keskustelu – ei ainoastaan nuorten työpajatoiminnasta, vaan laa-

jemmin sosiaalisesta työllistämisestä – on tosin tältä osin entistä voimak-

kaammin nostanut esiin kysymyksen työpajan paikasta, samoin kuin sen ra-

joista. Työpajoille annetut uudet tehtävät, esimerkiksi pajakoulutoiminta, 

näyttävät monin tavoin murtavan työpajatoiminnan tehtäväkuvaa ja laajen-

tavan sen toimintavyöhykettä. 

                                                 
4 Harmaalla vyöhykkeellä voidaan tarkoittaa työpajojen – ja muiden ns. nuorisoprojektien – 
kaksinaista roolia turvaverkon paikkaajina. Työpajat ovat kasvatuksellisia yksikköjä, jotka 
pyrkivät tekemään senkaltaista kasvatustyötä, joka perinteisesti on kuulunut kodin vastuulle. 
Harmaa vyöhyke paikallistuu siis kodin ja hyvinvointivaltion ammattilaisten tekemän sosi-
aalistamisen väliin. Toisaalta projektit ovat turvaverkon paikkaajia siinä mielessä, että ne 
täydentävät yhteiskunnan sosiaalistamisjärjestelmien puutteita. Tässä yhteydessä harmaa 
vyöhyke tarkoittaa siis esimerkiksi peruskoulun, ammatillisen koulutuksen ja työelämän 
väliin jäävää – nykyisin yhä laajempaa – ”ei-kenenkään-maata”. (Paju & Vehviläinen 2001, 
251.) 
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Työpajatoiminta sijaitsee myös neljän hallinnonalan alueella, joskus myös 

niiden rajavyöhykkeellä tai jopa välimaastossa. Alun perin toiminnassa yh-

distettiin nuorisotyön ja työhallinnon menetelmiä ja tavoitteita, sittemmin 

myös sosiaali- ja opetustoimi ovat tulleet mukaan. Poikkihallinnollisuus on 

näyttäytynyt paitsi mahdollisuutena myös haasteena: yhteinen näkemys työ-

pajatoiminnan tehtävästä ja sisällöllisestä kehittämisestä on puuttunut. Kukin 

hallinnonala profiloi työpajatoimintaa itselleen ja asiakaskunnalleen sopivalla 

tavalla. 

 

Työpaja-käsite on myös ollut selkiytymätön ja sen alle on sijoitettu mitä eri-

laisimpia toimintoja. Ammatillisen koulutuksen piirissä on meneillään monia 

ESR-projekteja, joissa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria pyritään tukemaan 

opinnoissaan työpajatyyppisen toiminnan avulla.  Erilaisten kehittämispro-

jektien yhteydessä on puhuttu muun muassa ammattipajoista, työpajoista, 

innopajoista (ks. Vehviläinen 2002b) ja työkouluista (ks. Hämäläinen & Ko-

monen 2003). Niillä kaikilla viitataan oppilaitoksiin perustettuihin pajoihin, 

jotka ovat osa tutkintoon johtavaa toisen asteen ammatillista koulutusta ja 

joissa opetussuunnitelmat muodostavat keskeisen toimintaa ohjaavan raa-

min. Monessa ammatillisessa oppilaitoksessa toimii lisäksi ilman erillisrahoi-

tusta erilaisia ”rästipajoja” ja ”pysäkkejä”, joilla viitataan opetussuunnitel-

mapohjaiseen oppimiseen liittyvään fyysiseen tilaan, jossa esimerkiksi rästiin 

jääneitä opintoja voidaan suorittaa. Laajimmin työpaja-käsitteellä voidaan 

tarkoittaa myös ammattioppilaitoksissa käyttöön otettuja monimuotoisia 

toimintoja, joilla pyritään kiinnittämään opiskelijat opintoihinsa ja tukemaan 

opiskelijoita tutkinnon suorittamisessa (Komonen 2006). 

 

Tässä tutkimuksessa työpajalla tarkoitetaan kuntien, säätiöiden ja yhdistysten 

ylläpitämiä työpajoja, johon nuoret ohjautuvat eri viranomaisten toimesta tai  
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oma-aloitteisesti5. Nojaudun siten seuraavaan Valtakunnallisen työpajayhdis-

tyksen määritelmään työpajoista: Työpaja on erityistyöllistämisen yksikkö, 

joka tarjoaa eri-ikäisille asiakkaille  (valmentautujille) mahdollisuuden saada 

tukea työ- ja yksilövalmennuksen keinoin. Työpaja voi olla työllistymisen 

monipalvelukeskuksen erillinen toimintayksikkö tai kokonaan erillinen yk-

sikkö. Työpajan kohderyhmä painottuu muuten heikossa työmarkkina-

asemassa oleviin henkilöihin. (Marniemi & Pekkala 2005, 13.) Tämän määri-

telmän täyttäviä työpajoja voidaan edelleen eritellä lähinnä suuntautumisen 

ja pajan erikoistumisen mukaan muun muassa ohjaaviin pajoihin, starttipa-

joihin ja työtoiminnan yksiköihin. Ammatillisten oppilaitosten sisällä toimi-

vat pajamuotoiset yksiköt tai pajakoulut rajaan siten tämän tutkimuksen ul-

kopuolelle.  Työpajan sijasta käytän laajempaa työpajatoiminnan käsitettä, 

jolla viittaan fyysisen ja yksittäisen työpajan sijasta yhteiskunnallisesti orga-

nisoituun ja raamitettuun, tiettyä yhteiskunnallista tehtävää toteuttavaan 

toimintamuotoon. 

 

Kirjavat työpajojen ideat siis elävät ja kehittyvät. Ne ovat monien ideologis-

ten, kulttuuristen ja hallinnollisten intressien – ja jopa määrittelykamppailu-

jen – kohteena keskeisen kiistakysymyksen kiteytyessä siihen, ketkä ja miten 

työpajatoiminnassa voivat toteuttaa intressejään ja tavoittaa nuoria pajojen 

avaamilla kentillä (ks. Paakkunainen 1995, 11). Kamppailussa ei ole kysymys 

ainoastaan työpajojen perustehtävien jäsentämisestä, vaan laajemmin työpa-

jatoiminnan identiteetin, merkityksen ja mielen hakemisesta monella tavoin 

turbulenttisessa toimintaympäristössä. 

 

                                                 
5 Suomalainen työpajamalli lähenee brittiläistä Youth Training harjoittelukulttuuria, jossa 
epävirallisuudella on keskeinen asema. Youth Training Scheme on koulutuksen ulkopuolella 
oleville, työttömille 16-17-vuotiaille suunnattu 1-2-vuotinen harjoitteluohjelma, joka tähtää 
työkokemuksen saamiseen ja sitä kautta työmarkkinoille sijoittumiseen. (Paakkunainen 
1998.) Ohjelmaa on kuitenkin kritisoitu siitä, että se tarjoaa työmarkkinoilla halpaa työvoi-
maa ilman että nuoret saavat tulevaisuudessa tarvittavia teknologisia valmiuksia. Tanskassa 
puolestaan säädettiin vuonna 1991 laki ns. tuotantokouluista (produktionskolet), joilla on 
sama kohderyhmä kuin nuorten työpajoilla Suomessa. Toisin kuin suomalaisessa tai brittiläi-
sessä mallissa Tanskassa työpajat sisältävät varsin tarkan ja koulumuotoisen curriculumin. 
(ks. Nyyssölä 1999a.) 
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Työpajojen ”mielen ja merkityksen” analyysiin ei ole runsaista kuvailevista 

arviointiraporteista eikä työpajatoimintaa jopa romantisoivista selvityksistä 

huolimatta juurikaan paneuduttu tutkimuksellisesti. Tämä olisi kuitenkin 

olennaista ainakin kahdesta syystä. Ensinnäkin tämän päivän nuorten työpa-

jat jäsentyvät nuorisotyön, sosiaalitoimen, työhallinnon ja opetustoimen toi-

mintaympäristöiksi, joissa liikutaan formaalin, non-formaalin ja informaalin 

oppimisen rajapinnoilla tai – viranomaiskielellä kuvattuna – perus- ja erityis-

tason palvelurakenteiden välissä (Marniemi, Pekkala & Virtanen 2004, 8). 

Myös työpajalla oleva nuori liikkuu monilla rajoilla: menneisyys – nykyisyys 

– tulevaisuus, koulutus – työ – ei työ, omat rajat – niiden ylitys (vrt. Onnis-

maa 2000, 156). Kiinnostaviksi kysymyksiksi tällöin nousevat seuraavat tee-

mat: Millaisia haasteita tuossa monia reviirejä sisältävässä maastossa liikku-

minen työpajalle ja siellä työskenteleville nuorille asettaa? Mihin työpajan 

”kotipesän” voidaan katsoa paikantuvan? Millaisiksi nuoren mahdollisuudet 

ja velvollisuudet työpajatoiminnassa muotoutuvat?  

 

Toiseksi, työpajatoiminta esitetään, sitä juurikaan kyseenalaistamatta, suh-

teellisen yksiselitteisenä ratkaisuna sinänsä heterogeenisen ”syrjäytymisvaa-

rassa olevan” nuorten ryhmän elämän haasteisiin. Työpajojen tehtäväksi 

määrittyy muun muassa kokemuksen antaminen työnteosta, tiedon antami-

nen nuoren osaamisalueista, tulevaisuuden suunnitteluun ohjaaminen ja kou-

luttautumisen ja työllistymisen tukeminen.  Mutta toimivatko pajat näin? Mi-

tä pajat itse määrittävät omaksi perustehtäväkseen ja mistä käsin tuo määrit-

tely tapahtuu?  

 

Jotta voimme ymmärtää niin työpajojen nuoria kuin työpajojen paikkaa osana 

nuorille suunnattuja palveluita, on olennaista lähteä jäsentämään ja purka-

maan auki nuorten työpajatoimintaan liittyviä perusteluja ja tavoitteita.  Täs-

sä tutkimuksessa tarkastelen edellä kuvattujen yhteiskunnallisten haasteiden 

ja uusien tehtävien eteen asettautuvaa nuorten työpajatoimintaa. Olen kiin-

nostunut siitä, mistä puhutaan, kun puhutaan työpajatoiminnasta, jolla on 

muiden instituutioiden tavoin julkilausutut tavoitteet ja tehtävät: Millaisia 

kuvia nuorten työpajatoiminnasta luodaan? Millaisten määrittelyjen kautta 



 7

pajatoimintaa rakennetaan? Työpajatoimintaa koskevaa puhetta aukipurka-

malla pyrin tekemään näkyväksi ja ymmärrettäväksi sitä, mitä asioita pide-

tään itsestään selvinä ja hyväksyttyinä ja mitkä teemat puolestaan asettuvat 

kiistelyn, kiistämisen tai neuvottelujen kohteiksi. Yleisemmällä tasolla tutki-

mus havainnollistaa sitä, miten työpajatoiminta yhteiskunnallisena instituu-

tiona asettuu osaksi yhteiskunnan ja yksilöiden välisen neuvottelun tulokse-

na syntyvää ymmärrystä sosiaalisesta maailmasta ja sen järjestyksestä (Berger 

& Luckmann 1994; ks. myös Herranen 2003). 

 

Teoreettisesti tutkimus paikantuu useampaankin keskusteluun, joista olen 

ammentanut sekä virikkeitä että näkökulmavalintoja. Keskeisiksi käsitteiksi 

kiteytyvät paikka ja asiakkuus6. Työpajatoimintaa koskeva tutkimus kiinnit-

tyy näiden käsitteiden kautta väljästi myös instituutioiden tutkimiseen. Työ-

pajatoimintaa voidaan lähestyä nuoruuden, sosialisaation, työnteon ja nykyi-

sin myös jossain määrin koulutuksen instituutiona, johon liittyvät paikan ja 

asiakkuuden käsitteet. Käsitteinä paikka ja asiakkuus kietoutuvat edelleen 

yhteen. Paikka tuottaa asiakkuutta ja asiakkuudelle annetut merkitykset tuot-

tavat myös paikkaa. Tämö voi ainakin hetkellisesti vaikuttaa siihen, miten 

organisaation tehtävä ja paikka nähdään. (ks. Vanhala 2005, 38; 156.) 

 

Instituutioita voidaan lähestyä eri tavoin. Tässä tutkimuksessa pyrin tavoit-

tamaan instituutiota koskevasta puheesta sekä instituution olemusta että eri-

laisia kertomisen tapoja (vrt. Kekoni 2004). Erityisesti tarkastelen työpajatoi-

minnan (yhteiskunnallisia) tehtäviä ja paikkoja sellaisina kuin ne näyttäyty-

vät työpajaa koskevassa puheessa. Työpajojen paikan ja tehtävän hahmotta-

minen puheesta edellyttää kahta näkökulmaa: teemahaastattelujen kautta 

avautuvaa työ- ja yksilövalmentajien toimijanäkökulmaa ja toimijakerronnal-

                                                 
6 Asiakkuus käsitteenä on sinänsä työpajojen kohdalla ylipäätään ongelmallinen Silloin kun 
molemmilla, kansalaisella sekä viranomaisella, on suuri valinnanvapaus, on kysymyksessä 
asiakkuus. Tällöin molempien asema on vahva. Asiakas pystyy valitsemaan itselleen ja omiin 
tarpeisiinsa parhaiten sopivan palvelun ja myös viranomaiset palveluntuottajina voivat 
suunnata palvelunsa palveluideologiaansa parhaiten soveltuville ryhmille. (Hasenfeld ym. 
1987, 402.) Työpajan nuoret tulevat useimmiten jonkun lähettäminä. Heihin soveltuu pa-
remmin Niirasen (2002, 67-68) käyttämä kohdeasiakkaan (object-client) käsite, joka viittaa 
kansalaiseen palveluiden ja ammatillisten toimenpiteiden kohteena. 
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le (tulkinnallista) kontekstia antavaa asiakirja-aineistoa, joka jäsentää ilmiötä 

vahvemmin instituutiosta käsin. Viranomaisten tuottamat asiakirjat olen ni-

mennyt viralliseksi puheeksi ja työ- ja yksilövalmentajien tuottamat asiakirjat 

ja haastattelut ammatilliseksi puheeksi. 

 

Olen kokenut työpajaa koskevien tekstien nostamisen tutkimuksen aineistok-

si tärkeänä. Ulkopuolisina tutustumme instituutioihin usein juuri painetun 

sanan välityksellä. Ammattilaiset luovat teksteissään esimerkiksi tulkintoja 

asiakkaista, sosiaalisista ongelmista ja palvelujen saannin perusteista. Am-

mattilaisten asiakirjoihin tekemät merkinnät vakuuttavat lukijaa asiakkaan 

ongelmallisuudesta ja instituution toimenpiteiden välttämättömyydestä. Kat-

son tutkimukseni lukeutuvan siten väljästi vuorovaikutteiseen instituutioiden 

tutkimukseen, joka Raitakarin (2006) mukaan keskittyy siihen, miten ammat-

tilaiset tekevät toiminnassaan, puheessaan ja teksteissään ymmärrettäväksi 

instituutiossa tehtävää työtä.  Kiinnittämällä työpajatoiminnan tarkastelun 

virallisiin asiakirjoihin haluan myös korostaa, ettei työpajatoimintaa koskeva 

keskustelu ole muusta yhteiskunnasta itsenäinen alue, vaan siihen vaikutta-

vat laajemmat yhteiskunnalliset murrokset ja poliittiset intressit.  

 

Edellä kuvatuista teoreettisista ja metodisista paikannuksista käsin tutkimuk-

sen ytimeksi tulee seuraava kysymys: Millaisia paikkoja ja paikannuksia 

nuorten työpajapajatoiminta saa? Paikan jäsentämisen lisäksi pyrin myös ta-

voittamaan sitä, miten tuota paikkaa työpajaa koskevassa puheessa rakenne-

taan. Siten esitän vielä seuraavan kysymyksen: Millaisia ”paikalleen asetta-

misen strategioita” käytetään? 

 

Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen ja tutkimusaineisto koostuu kolmen 

itäsuomalaisen työpajan työ- ja yksilövalmentajien teemahaastatteluista sekä 

työpajatoimintaa koskevasta valtakunnallisesta ja paikallisesta asiakirja-

aineistosta. Erittelen aineistojani teksteinä, kielellisinä tuotoksina. Aineiston 

analyysi rakentuu aineiston diskursiiviselle luvulle, josta pyrin tavoittamaan 

erilaisia työpajaa kuvaavia ja rakentavia puhetapoja.  
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Diskurssianalyysissani analysoin kielenkäyttöä kokonaisuutena, jossa huo-

mioni kiinnittyy puheen tuottamiin representaatioihin. Analyyttisena paino-

pisteenä on siten tarkastella, millaiseksi tietty sosiaalinen ilmiö on konstruoi-

tu (Edwards 2005). Oletan myös, että yhden ja yhtäläisen työpajatoiminnan 

sijasta työpaja voi rakentua useista eri konteksteista. Se voi vaihdella ja muut-

tua tilanteittain. Tutkimuksessa on pitkälti kysymys siitä, miten työpajatoi-

minta tulee määritellyksi ulkoapäin, mutta myös siitä, miten työpajat itse ot-

tavat määritykset vastaan. Työpajaa koskevassa puheessa on kyse dialektises-

ta neuvotteluprosessista. Siinä yleinen instituutiota koskeva julkipuhe ehdol-

listaa yksilöiden ja kollektiivien puhetapoja sekä heidän asemaansa, mutta 

samalla yksilöt muokkaavat julkipuheen sisältöjä. Tämän erottautumiseen ja 

samastumiseen sidotun neuvottelun tuloksena syntyy erilaisten näkemysten 

ja kysymysten esittämisen tila, jota voidaan kutsua diskursiiviseksi tilaksi. 

(ks. Herranen 2003, 14.) 

Työpajapuheen tutkimisen kautta pyrin siten tavoittamaan jotain paitsi työ-

pajainstituution makro- ja mikrotasolla tapahtuvasta itsemäärittelystä myös 

instituutioiden ja yksilöiden välisestä suhteesta. Institutionaalisen vuorovai-

kutuksen kolmantena keskeisenä osapuolena ovat nuoret, jotka eivät ole pas-

siivisia kuultavia, vaan he ovat osallisia instituutioiden vuorovaikutuksessa. 

Raitakari (2004b, 35–36) on todennut, että yhtäältä nuori tulee tulkituksi kul-

loisenkin instituution tehtävien kautta, ja toisaalta nuori itse rakentaa kuvaa 

itsestään instituution jäsenenä. Nuorten ryhmiä tai kulttuureita nimitetään 

usein viittaamalla paikkojen nimiin, kuten ”aseman nuoret” tai ”lähiöläiset” 

(ks. Tolonen 2001, 21). Myös työpajoilla työskentelevistä nuorista puhutaan 

”työpajanuorina”. Tutkimuksen kolmanneksi kysymykseksi asettuukin se, 

millaisia representaatioita työpajalla työskentelevistä nuorista rakentuu viral-

lisissa asiakirjoissa sekä ammattilaisten kielenkäytössä. 

Tutkimus jakautuu kahdeksaan päälukuun. Luvussa 2 luon katsauksen työ-

pajatoiminnan historialliseen paikkaan tarkastelemalla työpajatoiminnan 

kolmen vuosikymmenen keskeisiä etappeja. Koska työpajatoiminta on yh-

teiskunnallinen instituutio, sen paikan määrittely ja toimintatavat eivät ole 

yksinomaan yksittäisten työpajojen itsensä päätettävissä. Työpajatoimintaa 
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määritellään ja ohjeistetaan varsin moniäänisesti. Työpajatoiminta tehtävi-

neen on muiden instituutioiden tavoin myös sidoksissa yhteiskunnalliseen 

aikaan ja paikkaan – historiallisen ajan tapahtumiin, keskusteluihin ja näke-

myksiin. Lisäksi avaan luvussa työpajatoimintaa koskevaa tutkimuksellista 

perinnettä.  Luvussa 3 haetaan tutkimuksen teoreettisia paikannuksia insti-

tuutioiden vuorovaikutteisesta tutkimuksesta ja täsmennetään tutkimuksen 

keskeiset käsitteet. 

 

Luvussa 4 täsmennän tutkimustehtävän sekä kuvaan ja perustelen metodolo-

gisia ja metodisia valintojani. Tutkimuksen tulokset esitellään luvuissa 5 ja 6. 

Luvussa 5 lähden liikkeelle kuvaamalla analyysissa erittelemiäni työpajadis-

kursseja, joissa kiteytyvät erilaiset työpajan yhteiskunnalliset tehtävät. Pyrin 

paikantamaan työpajatoimintaa sekä kulttuurisen että yksilöiden inhimillisen 

elämän kartastolle. Luvussa 6 keskiöön asettuu työpajan ja nuoren välinen 

suhde, jolloin kiintoisaa on tarkastella, miten työpajatoiminnan yhteiskunnal-

linen tehtävä näkyy nuoren kohtaamisessa. Luvussa 7 puolestaan kysytään, 

millaista kasvatuksellinen hallinnointi työpajatoiminnassa on, ja missä ja mi-

ten se erityisesti tulee näkyviin? Viimeisessä luvussa 8 esitän kokoavat johto-

päätökset. Kokoan tulokset työpajan paikasta erilaisten työpajatoiminnan 

merkityksellisten suhteiden sekä työpajatoiminnan identiteetin käsitteen yh-

teyteen.  Samalla otan etäisyyttä tekstien lähiluentaan ja pyrin asettamaan 

tutkimuksen tulokset yhteiskunnalliseen ja teoreettiseen viitekehykseen.
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2 TYÖPAJAN PAIKKA HISTORIAN VALOSSA 

 

Tässä luvussa luodaan katsaus työpajatoiminnan kolmikymmenvuotisen his-

torian keskeisimpiin käännekohtiin. Lisäksi tarkastellaan työpajatoimintaa 

tutkimuksellisessa viitekehyksessä ja tuodaan esiin keskeisimpiä tutkimus-

teemoja, joiden kautta työpajatoimintaa on pyritty ymmärtämään ja merki-

tyksellistämään. 

 

2.1 Pajat nuorisotyötä ja työvoimapolitiikkaa yhdistämässä 

 

Suomalaisen nuorten työpajojen historian voidaan katsoa olevan yhdistelmä 

projektitoimintaa ja valtiollisia kehittämistoimia. Nuorten työpajatoiminnan 

alku paikantuu 1980-luvun puolivälin täystyöllisyyden Suomeen. Ensimmäi-

sen työpajan on katsottu olleen Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen 

vuonna 1983 perustama työpaja. Pajatoiminta oli alkuaikoina lähinnä nuo-

risotyön väline, jonka avulla pyrittiin tukemaan ammatillista koulutusta vail-

la olevia työttömiä nuoria työllistämällä heitä puoleksi vuodeksi työpajalle. 

Työpajatoiminnassa yhdistettiin siten nuorisotyön menetelmiä työhallinnon 

tavoitteisiin. Työpajatoiminta laajeni suhteellisen nopeasti siten, että vuosi-

kymmenen loppuun mennessä työpajoja oli perustettu suurimpiin kaupun-

keihin. (Pekkala 2004.)  

 

Työpajatoiminnan monimuotoisuus on ollut nähtävissä jo 1980-luvulta lähti-

en.  Tuolloin Räisänen (1988, 164–165) erotteli pajatoiminnassa elinkeinopo-

liittisen, ammatillistavan, yleisharjaannuttavan ja työllisyyspoliittisen toimin-

tamallin, joista elinkeinopoliittisen ja ammatillistavan toimintamallin pajojen 

ideat olivat huomattavasti selkeämpiä kuin kahden jälkimmäisen. Ammatil-

listavassa toimintamallissa korostui pyrkimys tietyn ammattitaidon opetta-

miseen eli se suuntautui johonkin määrättyyn ammattiin. Tällainen malli 

edellytti tai täydensi ammatillista koulutusta ja helpotti siirtymistä ammatti-

taitoisen työntekijän asemaan. Näin se selkeästi erottui yleisharjaannuttavasta 

toimintamallista, joka opetti useita työtaitoja ja –valmiuksia, muttei ollut 

suuntautunut erityisesti mihinkään ammattiin. Lähellä yleisharjaannuttavaa 
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muotoa toimi myös työllisyyspoliittinen toimintamalli, joka pyrki väliaikai-

seen työllistämiseen, osallistujien työmarkkinallisiin ja ammatinvalinnallisten 

resurssien selvittämiseen sekä auttoi hankkimaan yleisiä työelämätaitoja.  

 

Erityisesti 1980-luvun lopulla työpajan tavoitteisiin kuului elinkeinotoimin-

nan edistäminen ja yrittäjäksi valmentaminen.  Työpaja toimi tällöin yhtenä 

yrittäjäkoulutuksen väylänä, eräänlaisena yrityshautomona, jossa jokaisen 

potentiaalisen yrittäjän ongelmiin voitiin pureutua yksilöllisesti. Osallistujilta 

edellytettiin jo pajalle tultaessa tiettyä ammattitaitoa tai yrittäjävalmiuksia. 

(Räisänen 1988, 81; 164.) 

 

Työpajatoiminnan luonne muuttui olennaisesti 1990-luvulle tultaessa. Syvä 

lama kosketti erityisesti nuoria. Nuorisotyöttömyys kasvoi nopeasti lähes 40 

prosenttiin sekä muuttui rakenteellisesti siten, että työttömistä nuorista noin 

kaksi kolmasosaa oli ammatillisen koulutuksen saaneita nuoria ja loput pel-

kän peruskoulun tai lukion varassa. Työttömistä nuorista alle 20-vuotiaita oli 

29 000 eli 9 prosenttia 15–19-vuotiaiden ikäluokasta. Nuorisotyöttömyyden 

vähentämisen tavoitteena oli saada puolet nuorista koulutukseen ja puolet 

työhön. Tavoitteen saavuttamiseksi nuorten koulutuspaikkoja lisättiin vuon-

na 1994 erityisohjelmalla yhteensä 33 100 koulutuspaikalla. Koulutushaluk-

kaiden nuorten mahdollisuuksia tuettiin myös valintaperusteiden muutoksil-

la siten, että ensimmäistä jatkokoulutuspaikkaansa hakevat asetettiin etusijal-

le perustutkinnon suorittamiseen tähtäävien opiskelijoiden valinnassa. (Ta-

voite 3-ohjelma-asiakirja 1995-1999; OPM 37:2004.) 

 

Myös työpajatoiminnasta alettiin rakentaa keskeistä työvoimapolitiikan nuo-

rille suunnattua toimintaa hätäaputyöllistämisen viitekehyksessä.  Vuosina 

1993–1994 niin kutsuttu nuorisokansliapäällikkötyöryhmä, joka koostui ope-

tus-, työ- ja sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäälliköistä, teki ehdotuksia 

nuorten työpajatoiminnan sisällön kehittämisestä ja laajentamisesta koko 

maahan. Ryhmän ehdotuksen mukaisesti vuoden 1994 lisäbudjetissa osoitet-

tiin nuorten työpajatoiminnalle lisää valtionapua. (OPM 37:2004.) 
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Pajat muuttuivat erityisesti koulun ja työelämän välillä liikkuville työttömille 

nuorille suunnatuiksi pajoiksi, jotka tarjosivat koulutus- ja työllistämispalve-

luja. Arviolta puolet pajojen nuorista oli niin sanottuja opiskelu- ja työuralta 

pudonneita, puolet taas oli hankkimassa ammatillisen koulutuksen jälkeen 

työkokemusta tai pitämässä välivuotta ja miettimässä koulutusvaihtoehtoja 

(Virtanen 1998; Laakso 1997). Pajojen ydinryhmänä virallinen työvoimapoli-

tiikka piti kuitenkin ensimmäistä työpaikkaansa etsiviä alle 20-vuotiaita nuo-

ria (Paakkunainen 1995, 13).  

 

Keskellä syvintä lamaa käynnistyi myös voimakas työpajatoiminnan kehit-

täminen projektirahoituksella. Erityisesti Euroopan unioniin liittymisen myö-

tä vuonna 1995 rakennerahastovarat lisäsivät merkittävästi työpajaprojektien 

määrää. Euroopan unionin rakennerahastokaudella 1995–1999 pajatoimintaa 

toteutettiin Tavoite 3 -alueella pääosin Prioriteetti 3, YOUTHSTART: Nuorten 

integroiminen työmarkkinoille–toimintalinjan kautta7. ESR-rahastokausi in-

tegroi tiiviisti työministeriön ja opetusministeriön toisiinsa. Kohderyhmäksi 

rajautuivat työttömät alle 25-vuotiaat nuoret. Pääosa toimenpiteen piiriin tu-

levista oli vailla ammatillista koulutusta ja osalla oli myös peruskoulu kesken. 

Edellä mainitun toimintalinjan sisällä työpajatoimintaa rahoitettiin käytän-

nössä toimenpidekokonaisuudesta Innovatiiviset työpajat, jonka kuvauksessa 

nuorten työpajatoiminnan todettiin olevan rakenteellinen väline koulutusjär-

jestelmän ja työelämän saumakohtaan ja jonka oli määrä saada passiiviset ja 

työttömät nuoret takaisin yhteiskuntaan, koulutukseen ja työelämään. (Tavoi-

te 3 -ohjelma-asiakirja 1995–1999.) 

 

Innovatiivisuuden elementin korostaminen viittasi pyrkimykseen kehittää 

työpajoista perinteisesti jäykän koulutusjärjestelmän ja työelämän välimaas-

toon joustavasti toimivia monimuotoisia yksiköitä, jotka kehittävät työttömi-

en nuorten elämänhallintaa sekä kykyjä ja mahdollisuuksia sijoittua työpaja-

jakson jälkeen joko työhön, omaan yritykseen tai ammatilliseen koulutuk-

                                                 

7 Myös muissa EU-maissa on ESR-rahoituksen avulla perustettu runsaasti työpajatoiminnan 
kaltaisia Youth Training -ohjelmia. 
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seen. Innovatiivisilla työpajoilla pyrittiin myös asteittaisesti korvaamaan ns. 

perinteiset työpajat aktiivisesti nuorten tulevaisuuteen vaikuttavilla työpajoil-

la.  Ohjelman mukaan nuorten työpajoja tuli kehittää erityisesti seuraavilla 

teema-alueilla: oppisopimuskoulutusjärjestelmän tukeminen, nuorten yrittä-

jyyden tukeminen, työpajakoulut, ammatillisten oppilaitosten työpajat työt-

tömille nuorille, mestari - kisälli-toiminta, nuorten työpajat toimintakeskuk-

sina ja syrjäytyneiden nuorten tukeminen. (Tavoite 3-ohjelma-asiakirja 1995–

1999.)  

Tunnetuin pajahanke lienee Euroopan sosiaalirahaston tavoite 3-ohjelman 

osana vuosina 1998–2001 toteutettu Ammatillisten oppilaitosten innovatiivi-

set työpajat -hankekokonaisuus, jossa niin sanottuja pajakouluja perustettiin 

28 ammatilliseen oppilaitokseen. Perinteisistä työpajoista nämä pajat erosivat 

siten, että ammatillisiin oppilaitoksiin perustetut työpajat olivat osa tutkin-

toon johtavaa ammatillista koulutusta. Niiden tavoitteena oli turvata opinto-

jensa keskeyttämistä harkitsevien opiskelijoiden opintojen jatkuminen tehos-

tetun ohjauksen, opiskelijahuollon ja muiden tarvittavien tukitoimien sekä 

joustavien opiskelumahdollisuuksien avulla. Samalla pyrittiin löytämään uu-

sia alueellisesti ja valtakunnallisesti toimivia välineitä ja malleja, joiden avulla 

ammatillinen koulutus kykenisi vastaamaan opiskelijoiden yksilöllisiin tar-

peisiin ja opetuksen kohtaamiin haasteisiin. Opiskelijoita projektiin osallistui 

kaikkiaan noin 3000. (Vehviläinen 2002b.) 

ESR-rahoituksella toimi 1990–2000-lukujen taitteessa myös Lex Kainuu Eri-

tyistyöpajahanke, joka jakautui kahteen erilliseen työpajojen erityisiä toimin-

tamalleja kokeilevaan projektiin. Mestari - Kisälli -projekti kokeili vaikeasti 

työllistyvien ja erilaisia elämänhallintaongelmia omaavien nuorten aktivoi-

mista ja kouluttamista mestarin ja kisällin kiinteän työskentelysuhteen avulla. 

Etsijänuoret -projekti oli puolestaan nuorten työttömien aktivoimiseen täh-

täävä ryhmäprosessia, luovan työn tuottamista ja omien kykyjen testaamista 

välineinä käyttävä erityistyöpajahanke. (Heikkinen, Leinonen, Paakkunainen 

& Pekkala 2000, 5.) 
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Jo vuosina 1990–1994 työpajojen kokonaismäärä lisääntyi noin 50 pajasta kah-

teensataan ja vuosikymmenen lopussa niitä oli noin 350. Ohjelmakauden 

1995–1999 aikana ESR-tukea sai yhteensä 144 työpajaa. Vuosina 1995–1999 

työpajoissa työskenteli arviolta 40 000 nuorta, joista 65–70 prosenttia sijoittui 

pajajakson jälkeen koulutukseen tai työhön. (Pekkala 2004; Kuoppala & Vir-

tanen 2000a; Tavoite 3 -ohjelma-asiakirja.)  

 

Organisaatioiden lukumäärän sekä asiakasvolyymin kasvu mahdollistivat 

alueellisen ja valtakunnallisen verkottumisen ja siten toiminnan voimakkaan 

kehittämisen. Vaikka ESR-rahoitus oli merkittävä lisä työpajatoiminnan val-

takunnallisessa kehittämistyössä, sillä on nähty olleen myös kääntöpuolensa. 

Esimerkiksi Hassinen (2004, 11–12) on todennut ESR-rahoituksen lykänneen 

työpajojen mahdollisuuksia päästä osaksi virallista järjestelmää. Henkilöstöä 

ei tarvinnut vakinaistaa ja pajojen omarahoitusosuutta yritettiin lisätä asetta-

malla pajoille kovat tuotannolliset tavoitteet. 

 

Vuosikymmenen loppupuolella työpajojen suosio kasvoi työmarkkinatukea 

koskevan lain muuttuessa. Vuoden 1996 alusta lähtien alle 20-vuotiaiden ja 

vuoden 1997 alusta lähtien alle 25-vuotiaiden ammattikouluttamattomien 

työttömien on pitänyt työmarkkinatukea saadakseen osoittaa tukikelpoisuu-

tensa koulutukseen hakemalla (laki 1993/1542). Käytännössä tämä on mer-

kinnyt sitä, että kaikille työttömille on pyritty järjestämään mahdollisuus työ-

markkinakykynsä kasvattamiseen esimerkiksi työvoimapoliittisiin toimenpi-

teisiin osallistumalla. Työmarkkinatukeen tehdyt rajoitukset voidaan nähdä 

eräänlaisena osoituksena sellaisesta yhteiskuntapoliittisesta linjasta, jossa oi-

keus erilaisiin etuuksiin saavutetaan vasta velvollisuuksien toteuttamisen 

kautta. Sosiaalipoliittisessa keskustelussa tätä on kutsuttu vastikkeellisuu-

deksi. Työvoimapolitiikan kannalta vastikkeellisuus liittyy siihen, että työt-

tömän oikeudet ja velvollisuudet suhteessa yhteiskuntaan pyritään määritte-

lemään entistä täsmällisemmin. 1990-luvun työvoimapoliittisissa linjauksissa 

keskeisellä sijalla on työttömien aktivointi osaaviksi toimijoiksi. Lakimuutos 

on siten muuttanut työpajatoimintaan osallistumisen eräänlaiseksi velvolli-

suudeksi. (Vehviläinen 1999, 17.) 
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1990-luvun loppupuolella työpajatoiminnan sisällöllinen kehittäminen nos-

tettiin työllisyyspoliittisen rakenteiden ohella tarkastelun keskiöön, ja työpaja 

korvautui termillä työpajatoiminta (Aaltojärvi & Paakkunainen 1995, 110). 

Syitä sisällöllisen kehittämistyön korostamiseen oli monia.  Ensinnäkin nuor-

ten työttömien oletettu homogeenisuus alkoi murentua. Nuorisotyöttömyy-

den aleneminen8 1990-luvun lopussa paljasti nuorisotyöttömien ”kovan” yti-

men, jolla ongelman ydin ei paikantunutkaan yksilön ja koulujärjestelmän tai 

työmarkkinoiden väliin, vaan kyse oli lumipalloefektistä, jossa työttömyys, 

koulutuksellinen syrjäytyminen ja elämänhallinnan ongelmat kasautuivat 

yhteen ilman yhtä selittävää tekijää. (Nyyssölä 1998.) Työllisyyden pa-

raneminen9 ei siten uhannutkaan oletetusti pajojen olemassaoloa – vaikkakin 

pajojen määrä laski alle kolmensadan – vaan kyseinen trendi näkyi pajoilla 

yhä haasteellisempina asiakkuuksina. Sisällöllisen toiminnan kehittämistar-

vetta ”puhtaan tuotantotoiminnan” rinnalla selitettiin nuorten ongelmien 

muuttumisella pelkästä työkokemuksen puutteesta käsittämään myös erilai-

sia sosiaalisia ongelmia. 

 

Sisällöllinen kehittämistarve nousi myös siitä, että varsinkin pienimmillä 

paikkakunnilla alkoi olla vaikeuksia löytää työhallinnon työpajakriteerit täyt-

täviä nuoria. Samoissa kunnissa oli usein kuitenkin pitkäaikaistyöttömien 

aikuisten sekä koulupudokkaiden lukumäärät kasvussa. Kyseiset kohderyh-

mät lisääntyivät työpajoissa olennaisesti vuoteen 2000 mennessä. Oli kehitet-

tävä erilaiset asiakasryhmät huomioivia, osin eriytyviä toimintatapoja yhden 

työpajan sisälle.  

 

Asiakkaiden monimuotoisuus avasi tilaa erityisesti sosiaalitoimen kanssa teh-

tävälle yhteistyölle, ja sosiaalitoimi tuli aikaisempaa voimakkaammin kol-

mantena toimialana työpajatoimintaan mukaan. Kehittäminen kohdentui 

                                                 
8 Vuoden 1998 keväällä nuoria työttömiä oli 42 000, vuoden 1999 lopussa 44 000, vuoden 2000 
lopussa 38 000 ja vuoden 2001 lopussa 37 900. 
9 Nuorisotyöttömyys kääntyi uudelleen nousuun 1990-luvun lopussa, vaikka yleinen työlli-
syys tuolloin kohentuikin ja vuonna 2000 työttömiä nuoria oli 34 000 eli noin 10 prosentiaa 
nuorten ikäluokasta. (Haapala 2003, 80.) Työmarkkinoiden epävakaistuessa nuoret joutuvat 
tottumaan työn, työttömyyden, koulutuksen – ja myös erilaisten työvoimapoliittisten toi-
menpiteiden – vuorotteluun. 
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asiakkaiden kokonaisvaltaiseen kohtaamisen pyrkiviin työmenetelmiin. Tä-

mä erotti tuotannollisia lähtökohtia korostavat pajat sosiaalityöpainotteisista 

pajoista (ks. Virtanen 1998). Tuotannollista linjaa korostavissa työpajoissa 

päätavoitteena oli ennen kaikkea tukea nuorten työllistymistä paikallisille 

työmarkkinoille. Sosiaalityöpainotteisissa työpajaprojekteissa keskityttiin 

puolestaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja kasautuneiden elä-

mänhallinnan vaikeuksien kanssa kamppailevien nuorten tukemiseen. Näi-

den pajojen tavoitteet eivät olleet yksinomaan tuotantoon suuntautuneita, 

vaan niissä yritettiin auttaa kokonaisvaltaisesti nuoria, jotka olivat vaarassa 

syrjäytyä yhteiskunnasta.  

 

2.2 2000-luku ja sisällöllisen eriytymisen ja kehittämisen vaade 

 

2000-luvulla työpajatoiminta tapahtuu edelleen osin projektirahoituksen kei-

noin. Ohjelmakaudelle 2000–2006 työpajatoimintaa tuettiin yhä ESR:n rahoi-

tuksen puitteissa sekä Tavoite 1-, Tavoite 2- että Tavoite 3- ohjelmissa10, joissa 

työpajojen keskeiseksi tehtäväksi nousi yksilöllisten palvelukonaisuuksien 

rakentaminen. Erityisesti Tavoite 3-ohjelmassa korostettiin työpajojen kehit-

tämistä työelämäläheisenä koulutusmallina sekä elämänhallinnan ja syrjäy-

tymisen ehkäisyn välineenä. Ammatilliseen koulutukseen aktivointi ja kes-

keyttämisen vähentäminen -toimenpideohjelmassa jatkettiin innovatiivisten 

työpajojen perinnettä, joskin edelliseen ohjelmakauteen verrattuna uusina 

vaatimuksina nostettiin esiin toiminnan laadun parantaminen, ohjaajakoulu-

tuksen kehittäminen, toiminnan organisointi seutukunnittain, työelämäyhte-

yksien vahvistamisen sekä toiminnan kehittäminen uusille kohderyhmille.   

 

                                                 
10 Nuorten työpajatoiminta kiinnittyi tavoiteohjelmissa lähinnä seuraaviin toimenpidekoko-
naisuuksiin: Tavoite 1: Toimenpidekokonaisuus 2.3: Työmarkkinoiden toimivuuden ja työl-
listyvyyden edistäminen. 
- Tavoite 2a: Toimenpidekokonaisuus 3.4: Alueellisten ja paikallisten toimintayhteisöjen akti-
vointi sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. 
- Tavoite 2b: Toimenpidekokonaisuus 3.3: Syrjäytymisen ehkäiseminen ja sosiaalisen osalli-
suuden sekä elämänhallinnan lisääminen. 
- Tavoite 3: Toimenpidekokonaisuus 2.2. Ammatilliseen koulutuksen aktivointi ja koulutuk-
sen keskeyttämisen vähentäminen. 
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Työpajat nostettiin esiin myös Vanhasen hallituksen (2002–2007) työllisyyden 

politiikkaohjelmassa. Politiikkaohjelman yksi keskeinen tavoite oli rakenteel-

lisen työttömyyden alentaminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Keskeisinä nuorille 

suunnattuina toimenpiteinä mainittiin sekä työpajatoiminnan vakinaistami-

nen että alle 25-vuotiaiden työttömien nuorten yhteiskunta- ja koulutusta-

kuun toteuttaminen. Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen alkoi vuoden 

2005 alusta. Kaikille alle 25-vuotiaille nuorille tulee tarjota viimeistään kol-

men kuukauden yhtäjaksoisen työttömyyden jälkeen nuoren tilannetta edis-

tävä aktivointivaihtoehto. Tavoitteena on nuoren pysyvämpi työllistyminen, 

ei vain työttömyyden katkaisu. Yhteiskuntatakuuseen kuuluvia nuorten pal-

veluja ovat työnhakukoulutus, ammatillinen tai valmentava työvoimakoulu-

tus, työkokeilu, työharjoittelu, työelämävalmennus, starttiraha tai tukityö.  

 

Hallituksen toimenpiteet ja politiikka nuorisotyöttömyyden laskemiseksi 

(työpajatoiminta sekä koulutus- ja yhteiskuntatakuu) alkoivat vaikuttaa vuo-

den 2005 aikana. Työttömien nuorten määrä laski vuoden 2005 aikana eniten 

Länsi-Suomen ja Itä-Suomen lääneissä. Työttömien nuorten määrän laskuun 

on Tilastokeskuksen tilastojen perusteella vaikuttanut ennen kaikkea ikäryh-

män pienentyminen sekä hallituksen käynnistämä koulutus- ja yhteiskunta-

takuu. Yhteiskuntatakuun vaikutuksista kertoo myös se, että nuorisotyöttö-

myyden kesto on lyhentynyt 15–19-vuotiailla vuoden 2002 kahdestatoista 

viikosta vuoden 2005 yhdeksään viikkoon ja ikäryhmässä 20–24 kuudestatois-

ta viikosta kolmeentoista viikkoon. (Peruspalvelujen arviointi Länsi-Suomen 

läänissä 2005.) 

 

Työpajoja on tällä hetkellä noin 220. Yhdellä työpajalla voi olla useita toimin-

naltaan ja sijainniltaan erilaisia yksiköitä ja osastoja. Pajat ovat muuttuneet 

perustamisvaiheen pienistä, kunnallisista pajoista seutukunnallisiksi pajaver-

kostoiksi tai säätiöpohjaisiksi isoiksi organisaatioiksi. Suurin osa työpajoista 

kuuluu kuntaorganisaatioon; yli puolet on nuorisotoimesta vastaavaan hal-

linnonalaan kuuluvia. Pääosin toimintaa ylläpidetään eri lähteistä saatavalla 

projektirahoituksella (TM, OPM, ESR, RAY, kunnat). Nuorisotyön valtion-

budjetista käytettiin vuonna 2005 veikkausvoittovaroja nuorten työpajatoi-
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mintaan ja syrjäytymisen ehkäisyyn miljoonaa euroa ja käyttövaroja kaksi 

miljoonaa euroa. ESR-tukea myönnettiin työpajatoimintaan noin 3,6 miljoo-

naa euroa. (Hätälä 2007, 107.) 

 

Vuonna 2005 työpajatoiminta tavoitti 10 200 henkilöä, joista alle 29-vuotiaita 

nuoria oli 7100. Valmentautujien määrä oli noussut vuodessa 1600:lla. Nou-

sua oli tapahtunut kaikissa ikäluokissa. Työpajoista on tullut toiminnoiltaan 

monimuotoisempia työpaikkoja, joilla työskentelee nuorten lisäksi myös vai-

keasti työllistettäviä ryhmiä, kuten pitkäaikaistyöttömiä ja vajaakuntoisia.  

(Peruspalvelujen arviointi Länsi-Suomen läänissä 2006.) 

 

Vaikka pajojen asiakaskunnan on useissa yhteyksissä todettu heterogeenistu-

neen, erilaisia asiakaskategorisaatioita on edelleen mahdollista tehdä. Amma-

tillisen koulutuksen keskeyttäneet tai jatkokoulutukseen ylipäätään hakemat-

ta jättäneet muodostavat nuorten työpajatoiminnan keskeisen asiakasryhmän. 

Vuonna 2004 tehdyn selvityksen mukaan pajan nuorista asiakkaista lähes 

puolella (49,5 prosenttia) oli koulutustaustanaan pelkkä perusaste. Perusope-

tuksen päättötodistus puuttuu noin 2,5 prosentilta. Esimerkiksi Itä-Suomen 

läänissä vuonna 2004 työpajatoimintaan osallistuneista nuorista ainoastaan 30 

prosentilla oli ammatillinen toisen asteen tutkinto tai ylioppilastutkinto. 

(Nuorten työpajat 2004.) 

 

Työpajoissa nuoret työskentelevät yleisimmin kuuden kuukauden ajan. Työ-

pajalla nuori voi olla myös työharjoittelussa tai oppisopimuskoulutuksessa. 

Suurin osa työpajoilla työskentelevistä nuorista on alle 25-vuotiaita työttömiä. 

Vuonna 2005 työvoimahallinnon kautta pajoille ohjautui noin 70 prosenttia 

pajanuorista. Sosiaalitoimen ohjaamina pajoille tuli noin 12 prosenttia ja kou-

lutuksen järjestäjän ohjaamana 11. Merkittävää on, että kuusi prosenttia pa-

januorista tuli itse suoraan pajalle. (Peruspalvelut Länsi-Suomen läänissä 

2006.) 
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Vaikka suurin osa nuorista tulee siis työpajoille edelleen työvoimahallinnon 

kautta, pajojen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyö, ennen kaikkea toisen as-

teen kanssa tehtävä yhteistyö näyttää olevan kasvussa. Peruskoulun keskeyt-

täneiden nuorten osuus työpajoilla on lisääntynyt huomattavasti vuoteen 

2005 verrattuna. Myös enintään peruskoulun suorittaneiden nuorten aiempaa 

suurempi osuus viittaa omalta osaltaan siihen, että työpajat tavoittavat entistä 

paremmin varsinaiseen kohderyhmään eli työelämän ja peruskoulun jälkei-

sen koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria. (Peruspalvelut Länsi-Suomen 

läänissä 2006; Peruspalvelut Etelä-Suomen läänissä 2006.) 

 

Pajatoiminnan sisältöjen monipuolistaminen on edelleen yksi pajatoiminnan 

keskeisistä kehittämisen kohteista. Valmennuskäsitteistön kehittyminen alkoi 

jo 1990-luvun lopulla, jolloin työpajojen asiakkaista alettiin puhua valmentau-

tujina ja ohjaajista valmentajina. Valmennus-käsitteen käyttöönotolla on ha-

luttu korostaa prosessin suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta, samoin 

kuin valmentautujan omaa aktiivisuutta, toimivana subjektina oloa. Valmen-

nus on kaikkiaan kokonaisvaltaisempi, tavoitteellisempi ja osallistavampi 

käsite kuin ohjaus. (Pekkala 2004, 21–22.) Nuorten työpajatoiminnassa on ny-

kyisin kaksi päätehtävää, joista perinteisempi on koulutukseen ja työhön oh-

jaaminen, ns. työvalmennus. Marniemi ja Pekkala (2005, 15) määrittelevät 

työvalmennuksen prosessimaiseksi työskentelyksi, jossa työskennellään yh-

dessä etukäteen määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kysymys on toi-

saalta yhteisöllisestä, toisaalta kahdenvälisestä suhteesta, joka tarjoaa pitkä-

jänteistä osallistumista, tukea, ohjausta ja motivointia eli valmennusta. 

Työpajojen yhtenä tavoitteena on saada nuori omasta elämästään vastuun 

ottavaksi aktiiviseksi toimijaksi. Tähän tavoitteeseen pyritään sekä yksilölli-

sellä työotteella että asiakaslähtöisyydellä. Uudempana toimintana onkin 

mukaan tullut yksilövalmennus, jossa on kyse kokonaisvaltaisesta elämän-

suunnittelun, -hallinnan ja arjenhallinnan tukemisesta, johon kuuluu eri elä-

mänalueisiin liittyviä teemoja. Tavoitteena on pysäyttää uhkaava tai ehkä jo 

alkanut syrjäytymiskierre aikaisessa vaiheessa. Yksilövalmennuksessa koros-
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tuu nuoren vastuuttaminen omasta elämästään ja tulevaisuudestaan yksilöl-

listen pajasuunnitelmien avulla. (ks. Hämäläinen & Komonen 2003.)  

Kolmantena ulottuvuutena työpajatoiminnassa korostuu palveluohjaus, jossa 

on kyse enemmänkin prosessista kuin yksittäisistä toimenpiteistä. Yksinker-

taisimmillaan palveluohjauksessa on kyse esimerkiksi ammatinvalinnan neu-

vonnasta ja ohjauksesta: nuorille annetaan tietoa erilaisista koulutus- ja työ-

mahdollisuuksista sekä heidän tarvitsemistaan julkisen tai yksityisen sektorin 

palveluista. (Heikkuri & Takkunen 2003.) 

Työ- ja yksilövalmennuksen sekä palveluohjauksen viitekehyksessä 

nuorten työpajatoimintaa voidaan edelleen kuvata ja luokitella monin 

eri tavoin lähinnä sen perusteella, mikä edellä kuvatuista valmennus-

muodoista voimakkaimmin painottuu toiminnassa. Yksi keskeisimmistä 

jaotteluista erittelee työpajatoiminnan seuraavasti: 

(1) Starttipajatoiminta, joka on suunnattu sellaisille asiakkaille, jotka 

eivät kykene osallistumaan työorientoituneeseen pajatoimintaan. 

Tehty työ on pitkälti yksilöohjausta ja -valmennusta, jossa painottuu 

asiakkaan sosiaalisten ja arjenhallintataitojen tukeminen, joskin kyse 

on useimmiten prosessista, jossa pajoissa tehtävä työ ja starttipaja-

toiminta vuorottelevat. Starttipajatoiminta saattaa sisältää myös 

kuntouttavia elementtejä. (OPM 37:2004.)  

(2) Työpainotteinen työpajatoiminta, jossa nuori pajalainen saa mahdol-

lisuuden hankkia työkokemusta ja tutustua lähemmin työelämään. 

Työpainotteisessa vaiheessa pajalaisella on jo motivaatiota työtä 

kohtaan. Työnteon ohella kehitetään myös henkilökohtaisia val-

miuksia. (OPM 37:2004.)  

Nuorten työpajat ovat perinteisesti tarjonneet palveluja ja tukea perus-

koulusta toisen asteen koulutukseen siirtymisen sekä koulutuksesta työ-

elämään siirtymisen vaiheessa. Nykyisin keskeiseksi haasteeksi on nou-

semassa myös ammatillisen tutkinnon suorittamisen tukeminen. Kol-

mas keskeinen osatoiminto on siten: 
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(3) Pajakoulutoiminta, jota on sekä oppilaitoksissa että työpajoissa. Pa-

jakoulutoiminnan synty kytkeytyy vahvasti ammatillisen toisen as-

teen koulutuksen viimeaikaisiin haasteisiin. Samaan aikaan kun 

ammatillisten oppilaitosten merkitys uuden henkilöstön rekrytointi-

kanavana on kasvanut vuosi vuodelta, sinne tulevat opiskelijat ovat 

yhä heterogeenisempia. Erilaiset oppimisvaikeudet ja psykososiaali-

set ongelmat ovat lisääntyneet. Erilaisten oppimisvaikeuksien vuok-

si tukea tarvitsee 25 prosenttia peruskoululaisista ja 8 prosenttia 

ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista. Vaikka tukea tarvitsevi-

en opiskelijoiden määrä on lisääntynyt, kaikilla oppilaitoksilla ei ole 

riittävästi voimavaroja ja ammattitaitoa vastata lisääntyneeseen ky-

syntään. Siksi työpajamuotoisista, työn kautta tapahtuvaa oppimista 

korostavista pienryhmistä on haettu ratkaisua ns. kouluallergisille 

opiskelijoille. 

2.3 Työpajatoiminta ja valtiollinen ohjaus 

 

Työpajojen rahoitus jakautuu opetusministeriön ja työministeriön kesken. 

Työvoimahallinto ohjaa nuoria työharjoitteluun ja työmarkkinatuella työpa-

jalle. Opetusministeriö vastaa puolestaan pajatoiminnan kehittämisestä ja 

perusrahoituksesta. Pajojen rahoitus koostuu ylläpitäjän osuudesta, myytä-

vistä palveluista, myyntituloista ja erikseen myönnettävästä tulosperusteises-

ta avustuksesta. Opetusministeriö tukee nuorten työpajatoiminnan sisällöllis-

tä kehittämistä vuosittain jaettavilla kansallisilla kehittämisavustuksilla. En-

simmäiset avustukset myönnettiin jo vuonna 1983, mutta säännölliseksi avus-

tusten myöntäminen tuli vuonna 1992. 

 

 Vuoteen 2000 saakka avustuksia koskevat hakemukset käsiteltiin opetumi-

nisteriössä siten, että lääninhallituksilta pyydettiin asiasta lausunto. Tämän 

jälkeen ministeriö siirsi niin kansallisia kehittämisavustuksia kuin ESR-

hankkeitakin koskevan päätöksenteon lääninhallituksille, mikä mahdollisti 

projektitoiminnan alueellisen kokonaiskoordinoinnin. Kansallisten kehittä-

misavustusten osalta hakemukset käsitellään siten lääninhallituksissa. Kan-
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sallisten kehittämisavustusten hakuilmoituksissa on vuosittain määritetty 

nuorten työpajatoiminnan kehittämisteeman alla erilaisia painopisteitä, joihin 

rahoitusta kulloinkin erityisesti myönnetään. Nämä painopisteet ovat ilmei-

sen voimakkasti ohjanneet pajojen sisällöllistä kehittämistyötä alkuajoista 

lähtien.  

 

2000-luvulla kehittämistyön sisällölliset painopisteet ovat jaettavissa kolmeen 

kategoriaan. Ensinnäkin tuettavassa toiminnassa on korostettu nuorten elä-

mänhallinnan tai elämäntaitojen ja sosiaalisen vahvistumisen11 ja omatahtisen 

yhteisöllisen kasvun sekä tekemällä oppimisen12 edistäminen. Toiseksi tuet-

tava toiminta on liittynyt erilaisten menetelmien kehittämiseen. Nuoren elä-

mänhallinnan tukemisen on katsottu tapahtuvan ohjauksen ja vuodesta 2005 

alkaen myös valmennuksen keinoin. Menetelmissä on korostettu myös teke-

mällä oppimisen, motivoimisen, yhteisöllisten nuorisotyön menetelmien sa-

moin kuin laajemmin ryhmäytymis- ja ryhmänohjausmenetelmien kehittä-

mistä seuraavasti: Työpajatoiminnassa kehitetään monipuolisesti nuoren so-

siaalisia taitoja erilaisissa pienryhmä- ja työryhmätilanteissa sekä yhteisöjen 

aktiivisina toimijoina. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tulee kehittää ja mal-

lintaa nykyisin käytössä olevia yhteisöllisen työn menetelmiä ja pienryhmien 

ohjauksen menetelmiä työpajoissa olevien asiakkaiden parhaaksi. (Nuorten 

työpajatoiminnan kehittäminen, vuodet 2000-2007.) Huume- ja päihdetyön 

liittäminen viime vuosina työpajojen arkeen on tuonut mukaan yhteisöval-

mennuksen, joka on osallistavaa, aktivoivaa, keskustelevaa ja tällä tavoin 

työpajojen arjen ongelmiin pureutuva (STM 5:2003). 

 

Viime vuosien aikana on voimakkaammin alettu kannustaa työpajoja välit-

tömästi nuoriin kohdentuvien toimenpiteiden kehittämisen ohella laajemmin 

pajayksikön toiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantamiseen. Tämä on 

tarkoittanut erilaisten menetelmien mallintamisen korostamista sekä mene-

telmien kehittämistä toiminnan vaikuttavuuden seurantaan ja itsearviointiin. 

                                                 
11 Vuosina 2000–2003 käytetty elämänhallinnan käsite on vuodesta 2004 lähtien korvautunut 
elämäntaitojen ja sosiaalisen vahvistamisen käsitteillä. 
12 Kaksi jälkimmäistä teemaa on tullut kansallisten kehittämisrahojen hakuasiakirjoihin 2006 
haun osalta. 
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Lisäksi on alettu korostaa erilaisten pajalaiselle laadittavien polku- ja tavoite-

suunnitelmien samoin kuin työpajan toimintasuunnitelmien laatimista ja 

käyttöönottoa. Edellä kuvatussa työssä on korostettu moniammatillisuden 

merkitystä. Moniammatillisuus tarkoittaa tässä sitä, että työpajalla on yksilö- 

ja työvalmennusosaamista ja että työpaja on osa paikallista moniammatillista 

verkostoa. (Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen, vuodet 2000–2007.) 

 

Työpajojen edellytyksiä laadukkaaseen toimintaan on kansallisesti arvioitu 

tarkastelemalla muun muassa kehittämissuunnitelmien määrää työpajoilla, 

moniammatillisen yhteistyön astetta, toiminnan vaikuttavuuden arviointia 

sekä työ- ja yksilövalmentajien koulutustaustoja. Opetusministeriön työpaja-

toiminnalle asettamien suositusten mukaan työpajatoiminnan kehittämistä ja 

toteuttamista tulee ohjata työpajatoiminnan suunnitelma. Kehittämissuunni-

telmien tekoaste vaihteli vuonna 2006 kuitenkin huomattavasti. Esimerkiksi 

Oulun läänissä nuorten työpajoista 81 prosenttia oli tehnyt kehittämissuunni-

telman, jota joko pajan ohjaus- tai johtoryhmä tai työpajan henkilöstö itsear-

viointina seuraa. Oulun läänin nuorten työpajoista 65 prosenttia oli niinikään 

tehnyt asiakaskartoituksen ja lähes 60 prosenttia pajoista käytti toiminnas-

saan laatujärjestelmää. (Lapin läänin peruspalvelujen arviointiraportti 2006.) 

 

Itä-Suomen läänissä taas esimerkiksi vain puolella nuorten työpajoista oli 

vuonna 2006 useampivuotinen kehittämissuunnitelma eikä kehittämissuun-

nitelmien arviointia ollut vielä tarkkaan pohdittu. Toisaalta nuoren kannalta 

merkityksellistä on se, millaista palvelua hän pajalta saa, jolloin toiminnan 

laadukkuutta voidaan arvioida myös henkilökohtaisen ohjauksen näkökul-

masta. Näin tarkasteltuna itäsuomalaisista työpajosta 84 prosenttia tekee 

nuorelle henkilökohtaisen pajasuunnitelman. (Itä-Suomen läänin peruspalve-

lujen tila 2006.) 

 

Valmentajien koulutustausta vaihtelee huomattavasti. Toisen asteen tutkinto 

on keskimäärin 70–80 prosentilla valmentajista ja ammattikorkeakoulututkin-

to 20–30 prosentilla. Yksilövalmentajien koulutustaso näyttää olevan työval-

mentajia korkeampi. Esimerkiksi Oulun läänissä yksilövalmentajien yleisin 
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koulutustausta oli ammattikorkeakoulututkinto. Itä-Suomen läänissa työval-

mentajista ammatillinen tutkinto oli 68 prosentilla ja ammattikorkeakoulu-

tutkinto 19 prosentilla. Ammattikorkeakoulun ja ammatillisen koulutuksen 

käyneitä yksilövalmentajia oli pajoilla yhtä paljon (42,3%). (Itä-Suomen läänin 

peruspalvelujen tila 2006; Lapin läänin peruspalvelujen arviointiraportti 2006; 

Oulun läänin peruspalvelujen arviointi 2006; Peruspalvelut Etelä-Suomen 

läänissä 2006; Peruspalvelut Länsi-Suomen läänissä 2006.) 

Pajatoiminnan muutokseen liittyy myös valmentajien ammattitaitovaatimus-

ten lisääntyminen sekä sitä kautta kysymys valmentajien työn ydinosaamis-

alueista. Valmentajien ammattitaidolle on tullut uusia haasteita siitä, että pa-

jojen perustehtävä on muuttunut 1990-luvun laman hätäaputyöllistäjästä 

työssä oppimisen ja psykososiaalisten kuntoutuspalvelujen tuottajaksi. 2000-

luvun pajatoiminta edellyttää työpajahenkilökunnalta vankkaa työ- ja yksilö-

valmennuksen taito-tietoa. Vaikka viime vuosina on käynnistetty erilaisia 

työ- ja yksilövalmentajien koulutuksia, erilaisissa selvityksissä (esim. Pieti-

käinen 2001, 48) on todettu valmentajien kokevan puutteita ammatillisessa 

osaamisessaan. Vaikka valmentajissa on edelleen niitä, joiden mielestä oma 

persoona on työnteon keskeisin työkalu, eikä nuorten kohtaamista voi opet-

taa, suuri osa näyttää kaipaavan erilaista intensiivi- ja täsmäkoulutusta arjen 

tilanteisiin.  

Valtiolliseen ohjaukseen liittyy myös keskustelu työpajatoiminnan vakinais-

tamisesta. Vakinaistamista voidaan tulkita osana tietynlaista työpajatoimin-

nan institutionalisoitumisen prosessia, joka on eräänlainen orgaanisen kas-

vun prosessi. Institutionalisoituessaan organisaatio mukautuu toisaalta sisäis-

ten ryhmien pyrkimyksiin ja toisaalta ulkoisen yhteiskunnan arvoihin. 

(Kuoppala 2001, 41.) 

 

Vakinaistamisen tarkoituksena on auttaa kehittämään toimintaa alueellisia 

erityispiirteitä tukevaksi. Alueellisen toiminnan maantieteellinen kattavuus 

tulee aina määrittää asiakaslähtöisesti. Vuonna 2004 opetusministeriön nuor-

ten työpajaryhmä teki vakinaistamisehdotuksen. Siinä esitetään rahoitusmal-

li, joka vahvistaa työpajatoiminnan palveluntuottajastatusta, ts. nuorten työ-
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pajatoiminnan vakinaistamisen perusteeksi on vahvistettu palvelujen tuotta-

minen. Rahoitusmallissa kannustetaan toimijoita sellaiseen malliin, jossa ra-

hoitus koostuu seuraavista tulonlähteistä: työpajatoiminnan ylläpitäjän 

osuudesta, työpajatoiminnan myytävien tuotteiden osuudesta, työpajalla teh-

tyjen tuotteiden (tavarat, palvelut) myyntituloista sekä nuorten työpajatoi-

mintaan haettavasta tulosperusteisesta valtionavusta tai muusta projektira-

hoituksesta. (OPM 37:2004.) Oma tulorahoitus edellyttää työpajatoiminnan 

tuotteistamista siten, että eri kohderyhmille voidaan räätälöidä yksilöllisiä 

palvelukokonaisuuksia, joita sitten ”myydään” eri lähettäville tahoille. 

 

Tavoitteena on, että työpajatoimintaa tulee tukea useasta eri rahoituslähteestä 

ja ohjata laadukkaita palveluja tuottavaksi toimijaksi. Rahoitusmallilla on 

etunsa: se voidaan ottaa käyttöön välittömästi ja se turvaa moniammatillisen, 

yli sektorirajojen tehtävän työmuodon sekä mahdollistaa joustavan ja paikal-

liset olosuhteet ja tarpeet huomioon ottavan toiminnan. Sen lisäksi rahoitus-

malli antaa mahdollisuuden valtiolliseen ohjaukseen muun muassa nuoriso-

työn harkinnanvaraisen tuen kautta. (OPM 37:2004.) 

 

Kapeasti ajatellen vakinaistaminen on usein kiteytetty ohjaajien vakinaistami-

seksi.  Vetäjien asemasta on keskusteltu työpajojen alkuajoista lähtien. He 

ovat pääsääntöisesti itsekin tukityöllistettyjä työttömiä, joiden työjakso kestää 

kaksi vuotta. Valmentajien ammatillisen osaamisen sekä erityisesti vakinai-

suuden on katsottu olevan merkittävä tekijä työpajatoiminnan pitkäjänteiselle 

ja tavoitteelliselle kehittämiselle, ammatillistumiselle sekä yhteisen tavoitteis-

ton ja työn sisältökuvauksen – työn eetoksen – rakentumiselle. Myös mo-

niammatillisen verkoston luomisen ja ylläpidon on katsottu edellyttävän va-

kinaisia työntekijöitä toimiakseen tehokkaasti. (ks. Nuorten työpajatoiminnan 

tukeminen vuonna 2007.) Työpajojen suurena haasteena on toiminnan suun-

nitelmallisuuden sekä erilaisten seuranta- ja arviointimenetelmien kehittämi-

nen toiminnan läpinäkyvyyden ja laadun parantamisen näkökulmasta. Vaik-

ka esimerkiksi työpajojen kehittämissuunnitelmat ovat viime vuosina yleis-

tyneet, erilaiset laatujärjestelmät ja asiakaskartoitukset ovat toistaiseksi vielä 

koko maan tasolla harvinaisia.  
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Vakinaistamisen yhtenä esteenä on ollut työpajatoiminnan kiinnittyminen 

1990-luvulla ESR-rahoitukseen. 2000-luvulle tultaessa huomattiin, että monil-

ta työpajojen ylläpitäjiltä puuttuu projektin rakenne- tai hallintomalli, joka 

olisi kiinnittänyt toiminnan osaksi muuta vakinaista järjestelmää, kuten kehit-

tämisprojektirahoitus edellyttää. Työpajojen yritykset päästä osaksi virallista 

järjestelmää lykkääntyivät vuosiksi, kun ensimmäinen ESR-rahastokausi kyt-

ki työpajojen ylläpidon ja kehittämisen pitkälti projektitoiminnan kautta ta-

pahtuvaksi ja kunnat saattoivat rauhassa siirtää pajojen vakinaistamispäätös-

tä. Hassinen (2007, 55) on todennut, että pajat oppivat tuolloin väliaikaisuu-

den kulttuuriin, jossa toiminnan vetäjät vaihtuivat kahden vuoden välein, 

ohjaajat jopa puolen vuoden välein ja pajoissa työskentelevät asiakkaat sen 

mukaan kuin työhallinnon päätökset antoivat liekaan pituutta.  

 

Opetusministeriön kanavoimien nuorten työpajojen kansallisten kehittä-

misavustusten hakuohjeissa13 vakinaistaminen korostui ensimmäisen kerran 

vasta vuonna 2002, jolloin kehittämistyön yhtenä painopisteenä mainittiin 

kehiteltyjen toimintamallien vakiinnuttaminen osaksi nuorille suunnattuja 

palveluja. Tällä viitataan siihen, että nuorten työpajatoiminnan tulee määrit-

tää paikkansa nuorille tarjottavien palvelujen kokonaisuudessa toiminnan 

tavoitteen ollessa työpajatoiminnan jatkuvuuden turvaaminen sekä työpajan 

laadukkaan palvelutason määrittäminen. (Nuorten työpajatoiminnan kehit-

täminen 2002.) Vuonna 2004 vakinaistamista konkretisoitiin toteamalla, että 

työpajatoiminta tulee järjestää siten, että rakenne ja organisaatio vastaavat 

paikallisia tarpeita ja että työpajalla on hyvät toimintavalmiudet reagoida 

toimintaympäristön muutoksiin. Vakinaistamisen katsotaan edellyttävän 

työpajatoiminnan verkoston, rakenteen sekä moniammatillisten toimintaval-

miuksien kehittämistä. (Nuorten työpajatoiminnan kansalliset kehittä-

misavustukset vuonna 2004). 

 

                                                 
13 Nuorten työpajatoiminnan sisällöllinen kehittäminen kuuluu opetusministeriön nuoriso-
hallinnon toimialaan. Opetusministeriö on siirtänyt työpajatoiminnan kehittämisprojektien 
pajakohtaisen päätöksenteon lääninhallituksille. Opetusministeriö myöntää vuosittain julis-
tettavalla haulla nuorten työpajatoiminnalle kehittämisavustuksia. Nuorten työpajatoimin-
nan kehittämismäärärahoista tuetaan työpajatoiminnan sisällöllistä kehittämistä. 
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Myös Vanhasen hallituksen ohjelmassa 2003–2007 otettiin selkeä kanta nuor-

ten työpajatoiminnan vakinaistamiseen. Ohjelmassa todetaan, että nuorten 

työpajatoiminta vakinaistetaan ja että työpajatoiminta on osa nuorille suun-

nattua yhteiskuntatakuuta, millä tarkoitetaan sitä, että kaikille nuorille tarjo-

taan koulutus-, työharjoittelu- tai työpajatoimenpiteet kolmen työttömyys-

kuukauden jälkeen. Hallituksen valitsema linja on näkynyt myös nuorten 

työpajatoimintaan jaettavana olevien määrärahojen lisääntymisenä kansalli-

sella tasolla. 

 

Vuonna 2005 nuorten työpajatoiminnan ylläpitäjät vakinaistivat toimintaansa 

siten, että 40 prosentilla työpajoista on nyt hallinnollinen päätös asiasta. Kun 

vakinaisuutta mitataan lisäksi toiminnan kestolla tai omarahoitusosuudella, 

nuorten työpajatoiminnan vakinaisuusaste on 80 prosenttia. (Hätälä 2007, 

107.) Työpajatoimintaa vakinaistettaessa vakinaistuu myös työpajoilla tehtävä 

työ- ja yksilövalmennus. Tavoiteltavana voidaan pitää sitä, että kaksi kolmas-

osaa työntekijöistä olisi vakituisessa työsuhteessa ja kolmasosa olisi määräai-

kaisissa, enintään kaksi vuotta kestävissä, työllistämisvaroin palkatuissa työ-

suhteissa. Tällainen työsuhderakenne turvaisi työpajan tavoitteellisen toi-

minnan kehittämisen, säilyttäisi joustavuuden ja kyvyn mukautua nopeasti 

toimintaympäristön muutoksiin. Tällä hetkellä työllistämisvaroin palkattuja 

työsuunnittelijoita on noin 270. (OPM 37:2004.) 

 

Vakinaistamisen indikaattorit on peruspalvelujen arvioinnissa määritetty seu-

raavasti: työpajojen vakinaistamispäätösten määrä, työpajoissa toimivien 

valmentajien määrä ja työsuhteen laatu, työpajojen rahoitusrakenne sekä työ-

pajojen toimintaikä. Tavoitteeksi on asetettu, että 75 prosenttia pajoista toimi-

si vakinaisesti, joko siten, että vakinaistamispäätös on tehty tai työpaja on 

toiminut 10 vuotta tai että rahoituksesta yli 70 prosenttia on omaa tai ylläpitä-

jän rahoitusta. Lisäksi tavoitteena on että kaksi kolmasosaa työntekijöistä toi-

mii vakituisessa työsuhteessa. (Itä-Suomen läänin peruspalvelujen tila 2006.) 

Vuoden 2006 osalta vakinaistamisaste vaihteli lääneittäin 76 prosentista14 90 

                                                 
14 Länsi-Suomen lääni. 



 29

prosenttiin15. Pajatoiminnan tuloksellisuuden ja vakinaisuuden perusehto on 

osaava ja pysyvä henkilöstö. Valtakunnallisena tavoitteena on, että valmenta-

jista kaksi kolmasosaa olisi vakinaisia. Vakinaisten valmentajien määrä vaih-

teli vuonna 2006 6716 prosentista reiluun 80 prosenttiin17. (Itä-Suomen läänin 

peruspalvelujen tila 2006; Lapin läänin peruspalvelujen arviointiraportti 2006; 

Oulun läänin peruspalvelujen arviointi 2006; Peruspalvelut Etelä-Suomen 

läänissä 2006; Peruspalvelut Länsi-Suomen läänissä 2006.) 

 

Peruspalvelujen arvioinnissa tavoitetasot nuorten työpajatoiminnan vakinai-

suusasteesta täyttyvät Itä-Suomessa pajarakenteen vakinaistamiseksi hyvin. 

Vuonna 2006 kyselyyn vastanneista pajoista kolmannes ilmoitti työpajojen 

hallinnoijan vakinaistaneen työpajatoiminnan. Kun laskelmiin otettiin mu-

kaan ne pajat, jotka olivat toimineet kymmenen vuotta tai kauemmin, saatiin 

vakituisten työpajojen määräksi liki 86 prosenttia vastanneista työpajoista. 

Valmentajien työtilanne on huomattavasti heikompi. Vaikka vakinaisten 

valmentajien osuus on kasvanut vuodesta 2005, Itä-Suomessa vakinaisten 

työntekijöiden osuus on tavoitetasoa 20 prosenttiyksikköä pienempi. (Itä-

Suomen läänin peruspalvelujen tila 2006.) 

 

Monin tavoin tilapästä projektirahoitusta on käytetty paikkaamaan perustoi-

mintaa ja esimerkiksi hankerahoituksella toimivia työpajoja ei ole pystytty 

vakinaistamaan osaksi normaalia toimintaa. Euroopan Sosiaalirahaston ra-

hoittamien hankkeiden avulla on tosin voitu luoda kehittämishankkeita ja 

tarjota täsmäpalveluja, esimerkiksi starttipajatoimintaa jo toimivien työpajo-

jen kyljessä. (Itä-Suomen läänin peruspalvelujen tila 2006.)  

 

Vakinaistaminen on kokonaisuudessaan merkinnyt oman toiminnan pitkä-

jänteistä suunnittelua, raportointia ja arviointia samoin kuin systemaattisten 

seurantamenetelmien kehittämistä. Erilaiset toiminnot on mallinnettava ja 

tuotteistettava ja toiminta tehtävä läpinäkyvämmäksi. Lähettävät tahot ha-

luavat entistä paremman kuvauksen siitä, mihin he laittavat asiakkaansa, sa-

                                                 
15 Oulun ja Lapin läänit. 
16 Oulun lääni. 
17 Etelä-Suomen lääni. 
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moin kuin selvityksiä valmentautujan etenemisestä ja palvelun sopivuudesta 

valmentautujalle. Työpajatoiminnan sisältöjen ja prosessien kehittämisen se-

kä näkyväksi tekemisen tarve on johtanut erilaisten laadunarviointimallien 

tuottamiseen, oman suorituskyvyn ja toiminnan analysointiin sekä syste-

maattisempaan laatutyöhön. Säilyäkseen kilpailukykyisinä – tai edes hen-

gissä – työpajojen on myös alettava verkottua omassa toimintaympäristös-

sään keskeisten sidoryhmien kanssa.  

 

Vakinaistaminen tulee tulevaisuudessa asettamaan entistä enemmän haastei-

ta sekä työpajaorganisaatioiden että siellä työskentelevien valmentajien am-

matillisille valmiuksille. Työsuhteiden vakinaistamisen perusteeksi on esi-

merkiksi asetettu, että työpajatoiminnan pitkäjänteisyys, suunnitelmallisuus 

ja toiminnan laatu kohoavat valmentajien työsuhteiden vakinaistuessa. Työ-

pajatoiminta osana sosiaalisen työllistämisen toimialaa on siten tilanteessa, 

jossa lähestytään ammatillista eriytymistä ja vakiintuneiden toiminta- ja ajat-

telutapojen eli yhteisen viitekehyksen syntymistä. (Hassinen 2004.)  

 

2.4 Työpajatoiminta tutkimuksen kohteena 

 

2.4.1 Nuorten kokemukset keskiössä 

Työpajatoiminnan kolme vuosikymmentä piirtävät kukin esiin erilaisen tut-

kimuksellisen profiilin. Työpajatoimintaa on sen pitkästä historiasta ja run-

saista asiakasmääristä huolimatta tutkittu kuitenkin yllättävän vähän. Suurin 

osa kirjallisuudesta on lähinnä erilaisiin projekteihin ja kokeiluihin liittyviä 

raportteja, selvityksiä ja arviointeja. Valtakunnallisesti kattavaa vertailutietoa 

nuorten työpajatoiminnasta on saatavilla niukasti. Keskeisimpänä tilastollise-

na läpileikkauksena voidaan pitää lääninhallitusten vuosittain toteuttamaa 

peruspalvelujen arviointia, jossa käsitellään myös nuorten työpajatoimintaa. 

Viime vuosina arviointikriteerit ovat kiteytyneet pääsääntöisesti viiteen: työ-

pajatoiminnan tarve, työpajatoiminnan saavutettavuus, työpajatoiminnan 

vakinaistaminen, tuloksellisuus ja vaikuttavuus ja työpajojen edellytykset 

laadukkaaseen toimintaan. 
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Ensimmäiset aihetta koskevat tutkimukset ilmestyivät 1990-luvun alussa. 

1995 ilmestynyt Nuori työtön. Itkijä, katsoja vai ratkaisija -teos (Paakkunai-

nen 1995) kuvaa ja myös osaltaan rakentaa nuorisotyöttömyyden kulttuurista 

ajankuvaa. Nuorisotyöttömyys nähtiin tuolloin enemmän määrällisenä kuin 

laadullisena ongelmana. Teoksessa nuorisotyöttömyyttä jäsennetään työn 

puutteesta johtuvana ilmiönä, johon työpajat voivat osaltaan vastata tarjoa-

malla työtä. Työttömyyden ja erilaisten elämänhallinnan ongelmien keskinäi-

nen suhde piirtyy yksisuuntaisena esiin. Esimerkiksi nuorten työttömien 

päihteiden käyttö näyttäytyy pikemminkin seurauksena pitkittyneestä työt-

tömyydestä kuin yhtenä nuorisotyöttömyyden syihin liittyvänä ilmiönä 

(Kärkkäinen 1995, 11). 1990-luvun puolivälissä työpajasta ei vielä ollut hallin-

nollista tai legitiimiä määritelmää, vaan sitä haettiin erilaisissa tutkimuksissa.  

Aaltojärven ja Paakkunaisen (1995, 111) tekstissä kiteytyy oivallisesti 1990-

luvun ajan henki: Työpajoja ei ole tarkoitettu askarteluyhteisöiksi, puuhailu-

pajoiksi, vaan pajassa tehdään mm. asiakkaiden tilaustöitä. Työtehtävien ta-

voitteena on alan ammattitaitojen oppiminen. 

Työpajaa koskevien tutkimusten keskiöön ovat usein asettuneet työpajoilla 

työskennelleiden nuorten kokemukset. Työpajojen toiminnan ansiot nuorten 

tukemisessa on vahvasti todennettu monen tutkijan toimesta (mm. Paakku-

nainen 1995; Virtanen 1998; Karjalainen 1999; Nyyssölä 1999a). Paakkunaisen 

(1995, 37–40) tutkimuksessa nuoret korostivat työpajaa ainutlaatuisena am-

matillisten taitojen harjaannuttamisen ympäristönä. Työpaja tosin rinnastet-

tiin vahvasti paitsi palkkatyöhön, myös työvoimatoimiston velvoitetyöhön ja 

työvelvollisuuteen, olivathan nuoret tuolloin työpajoilla lähes aina työllistet-

tyinä. On kuitenkin todettava, että velvollisuusulottuvuus ei jäänyt nuorten 

kokemuksissa päällimmäiseksi, vaan pajan palkkatyömäisyys vahvisti nuor-

ten ammatillisia valmiuksia ja lisäsi motivaatiota työn etsimiselle. 

Söderlund (1995, 106) on ajanjakson työpajatoiminnasta todennut, että erityi-

sesti niille työttömille, jotka olivat viettäneet työpajalle työllistymistään edel-

tävän ajanjakson kotona odottaen ja turhautuen, kasvoi työpajajakson aikana 

voimakas tarve organisoida tulevaa työttömyysaikaansa, etsiä mielekästä te-

kemistä ja parantaa mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla. Työllistäminen tar-
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josi mahdollisuuden päästä hetkeksi työelämään ja selkiinnyttää itselleen 

omaa paikkaansa siellä. Nuoret eivät kuitenkaan ideologialtaan tai kaikilta 

ajatuksiltaan olleet protestanttisen työetiikan läpitunkemia, vaan heidän paja-

arjessaan oli sijansa myös puuhailulle ja leikille, mikä näytti kiinnittyvän pa-

jan tarjoamaan terapeuttiseen ja sosiaaliseen kokemukseen (Paakkunainen 

1995, 40). 

Juuri pajan sosiaalinen ja palkitseva ilmapiiri on useissa tutkimuksissa nostet-

tu nuorille merkityksellisenä asiana esiin. Nuoret puhuvat työpajojen hyvästä 

hengestä. Pajoilla viihdytään, koska siellä meininki on rentoa, työkaverit nuo-

ria ja pajojen vapaa (työ)ilmapiiri tarjoaa nuorelle kiireettömän mahdollisuu-

den tarkastella omaa tilannettaan ja suunnitella tulevaisuuttaan. Ilmapiirin 

kannalta keskeinen rooli on pajaohjaajilla ja sillä, miten luottamukselliseksi 

ohjaajien ja nuorten välinen suhde rakentuu. (Karjalainen 1999; Nyyssölä 

1999a;  Tissari 1998, 92; Vehviläinen 1999; Pekkala & Leinonen 2001.)  

Ilmapiirin ohella nuorten pajakokemuksissa korostuu sosiaalisuus. Keskei-

seksi asiaksi nousee – pajojen julkifunktioiden ohitse – pajan sosiaalisesti ak-

tivoivat mahdollisuudet. Sosiaalisuus saa pajassa erilaisia ulottuvuuksia. Se 

voi merkitä mukana olemista ja innostuneisuutta, jotka nähdään edellytykse-

nä pajajakson onnistumiselle. Toisaalta sosiaalisuus kiteytyy pajayhteisöön ja 

siinä rakentuviin vuorovaikutussuhteisiin. Ryhmäytyminen työpajassa omak-

si porukaksi on voimakasta ja siihen monissa pajoissa pedagogisesti ja sosiaa-

lisesti pyritäänkin huolimatta nuorten vaihtumisesta. Huomattava osa nuoris-

ta jää kaipaamaan pajakokemuksen jälkeen juuri tätä kaveriyhteisöä. Pajasta 

on katsottu muodostuvan nuorten työttömien yksinäisyyttä ja itsetunto-

ongelmia avaava ja myönteisesti provosoiva kokemus. Se antaa ainakin muu-

tamiksi kuukausiksi tilaa hengittää sosiaalisesti ja tulkita asioita yhdessä. 

(Karjalainen 1999, 80; Nyyssölä & Pajala 1999; Aaltojärvi & Paakkunainen 

1995.) 

Söderlund (1995, 101–102) jatkaa 1990-luvun puolivälin työpajatoiminnan 

analysoimista vielä toteamalla, että ilmapiiriä muokkaavana tekijänä on myös 

nuoria yhdistävä työttömyyden kokemus: heidän yhteiskunnallinen aseman-
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sa on melko samankaltainen, he ovat useimmiten samanikäisiä, heillä on sa-

mankaltaiset sukupuoliroolit ja heidät on työllistetty työttöminä. Söderlundin 

haastattelemat nuoret kuvaavat kontaktien työssä käyvien ystäviensä ja mui-

den ihmisten kanssa vähentyneen työttömyysaikana. Tällöin on helpottavaa 

kohdata työpajassa sellainen sosiaalinen ryhmä, johon kuuluminen on sa-

mankaltaisen elämäntilanteen johdosta automaattista eikä kaipaa selittelyä 

(ks. myös Nyyssölä & Pajala 1999; Aaltojärvi & Paakkunainen 1995). 

Vehviläinen (1999, 208–211) arvelee hyvän viihtymisen syyksi myös työpajo-

jen tietoista rakentamista houkutteleviksi – työpajoilla voi korjata autoja, soit-

taa rokkia tai näytellä. Samoin työpajoilla tunnutaan katsottavan nuoren epä-

onnistumisia, poissaoloja ja työelämän pelisääntöjen rikkomuksia ”sormien 

läpi” kauemmin kuin esimerkiksi työharjoittelupaikoissa. Osalle nuorista työ-

pajakokemukset ovatkin harrastuspajakokemuksia. Harrastuspajasta on ky-

symys silloin, kun nuori menee pajalle ammattisuunnitelmien puutteessa ja 

perustelee valintaansa ”kivalla” tekemisellä, jota ei kuitenkaan ajatella amma-

tiksi. 

Paakkunaisen (1995, 41) mukaan pajojen ”sosiaaliterapeuttinen” ja viihdyttä-

vä rooli ei ole ristiriidassa pajoilla tehtävän tuotannollisen työn ”kovien” vaa-

timusten kanssa. Olematta laitoskoulu tai ylhäältä ohjattu palkkatyötehdas 

paja voi toimia turvallisena ja yhteisöllisenä sosiaalisena paikkana, jossa nuo-

ret samalla oppivat ammatillisia tietoja ja taitoja sekä työelämän valmiuksia. 

Useimmiten myönteistä muutosta on kuitenkin todettu saatavan aikaan juuri 

elämänhallinnan ja perusvalmiuksien vahvistumisen osalta (mm. Pietikäinen 

2005). Aaltojärven (1995, 116) tutkimuksessa elämänhallinta merkitsi nuorille 

osaltaan työpajan työajan mukaan tuomaa rytmillisyyttä ja kurinalaisuutta. 

Laakson (1999) tutkimuksessa puolestaan nuoret kokivat löytäneensä uusia 

kykyjä itsestään, varmuutta hakea alan koulutukseen ja uutta toivoa elä-

määnsä. Jo pajajakson alussa nuoret olivat varsin tyytyväisiä työtehtäviin pa-

jalla, mutta vielä tyytyväisempiä he olivat pajajakson päättyessä. Yli 90 pro-

senttia oli sitä mieltä, että työskentely pajalla vastasi hyvin tai kohtalaisen 

hyvin heidän tarpeisiinsa.  Edellä kuvatun kaltaisia tuloksia on saatu myös 

tutkimuksissa, joissa pajatoiminnan merkitystä on kartoitettu ohjaajien näkö-
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kulmasta. Esimerkiksi Karjalaisen (1999) tutkimuksessa pajaohjaajat korosta-

vat pajatyössä löydetyn sidoksia nuorten todellisuuteen. Pajan katsotaan 

kohdanneen nuoret kokonaisvaltaisesti.  

Pietikäisen (2001, 37–41) tutkimuksessa ohjaajien näkemykset pajatoiminnan 

tavoitteista ja merkityksistä nuorten kannalta voidaan tiivistää neljään näkö-

kulmaan: psykologiseksi, sosiaaliseksi ja taidolliseksi näkökulmaksi sekä tu-

levaisuuden suunnitelmiksi. Psykologinen näkökulma korostaa pajatoimintaa 

nuoren itsetuntemuksen ja itsetunnon vahvistajana. Omien vahvuuksien löy-

täminen puolestaan näyttää edistävän tulevaisuuden suunnitelmien kirkas-

tumista.  Sosiaalisuus taas viittaa ryhmässä toimimisen taitojen harjaantumi-

seen, vertaissuhteiden löytämiseen sekä suvaitsevaisuuden lisääntymiseen. 

Näiden valmiuksien katsotaan olevan olennaisia paitsi työmarkkinoilla toi-

mimisen myös laajemmin syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta. Vaikka 

edellä kuvatut psykologinen ja sosiaalinen ulottuvuus korostuivatkin ohjaaji-

en näkemyksissä, ei taidollinen vahvistuminenkaan jäänyt vähäiseen rooliin. 

Taidollisuudella viitataan tässä erilaisten konkreettisten ammatillisten tai 

teknisten taitojen oppimiseen, mutta myös elämänhallinnallisten taitojen, ku-

ten esimerkiksi päivärytmin, harjaantumiseen. Tärkeimmäksi taidollisen nä-

kökulman osa-alueeksi ohjaajien haastatteluissa nousi pajatoiminnan synnyt-

tämä uusi innostus pajalla tehtävään työhön. Sen kautta nuori aktivoitui joko 

hakemaan alan koulutukseen tai sai siitä harrastuksen itselleen.  Tulevaisuu-

den suunnitelmilla ohjaajat tarkoittivat suunnitelmien selkiytymistä, mutta 

myös laajemmin elämän syrjästä kiinni saamista. Paja merkitsee nuorelle  

miettimisaikaa sekä tarjoaa mahdollisuuden eri alojen kokeilemiseen ja sitä 

kautta tulevaisuuden näkymien avartamiseen. 

Samansuuntaisia tuloksia on saatu pajakouluopiskelijoiden kokemuksia tut-

kittaessa. Vehviläisen (2000) tutkimuksessa opiskelijat kokivat viihtyneensä 

pajamuotoisessa opetusryhmässä muun muassa pienen ryhmäkoon vuoksi. 

Opettajalta sai huomattavasti enemmän ohjausta kuin normaaliluokissa ja 

opiskelija itse pystyi keskittymään työskentelyynsä paremmin pienryhmässä. 

Tärkeänä pidettiin myös sitä, että opiskelu oli työpainotteista. Pajan työssä-

oppimisjaksojen, joita oli enemmän kuin normaaliluokilla, koettiin lisäävän 
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oppimista. Pajaopettajan roolin opiskelijat kokivat erittäin tärkeäksi. Pajavetä-

jän hyvä henkilökohtainen kontakti opiskelijaan ja kannustus koettiin tärke-

äksi. Pajassa opiskelijat kokivat saavansa käyttää enemmän luovuutta, tehdä 

omia ratkaisuja ja käyttää omia aivoja. Rakentava suhtautumistapa virheisiin 

ja kannustava ilmapiiri saivat aikaan myös itsetunnon paranemista. Opiskeli-

jat kokivat tärkeäksi opettajan kyvyn toimia joustavasti, kuitenkin samalla 

selkeät rajat asettaen.  

Kriittisiäkin ääniä työpajatutkimuksista on löydettävissä. Nyyssölän (1999a) 

tutkimuksessa nuoret eivät kokeneet, että pajoista olisi erityistä hyötyä am-

matillisen kehittymisen tai työllistymisen kannalta. Myös Laakson (1999) tut-

kimuksessa nuoret olisivat toivoneet pajajakson aikana enemmän tukea am-

matinvalinnan ohjaukseen ja työllistymismahdollisuuksiin pajajakson jälkeen. 

Pajalta työttömyyteen astuva nuori kokee ymmärrettävästi saaneensa huo-

nosti ohjeita työllistymiseen. Söderlundin (1995, 103) tutkimuksessa nuoret 

kritisoivat pajan lyhyttä kestoaikaa ja huonoa palkkatasoa. Pajojen keskeisin 

ongelma on niiden tilapäisyys. Yleensä pajajakson jälkeen tulevaisuus on hä-

märä. Työ on etenkin ammatillisen tutkinnon omaaville usein koulutusta vas-

taamatonta ja yksitoikkoista.  

 

Nuorten kokemusten ohella on oltu kiinnostuneita työpajojen tuloksellisuu-

desta ja vaikuttavuudesta (esim. Vehviläinen 2002b; Karjalainen 1999). Laakso 

(1997, 9) korostaa työpajatoiminnan vaikuttavuuden arvioinnin olevan olen-

naista, sillä se lisää tietoisuutta työskentelyn tavoitteista ja antaa siten mah-

dollisuuden arvioida ja kehittää toimintaa systemaattisesti. 

 

Nuorten työpajatoiminnalle asetettujen tavoitteiden arviointia on kuitenkin 

hankaloittanut se, ettei toiminnalla ollut pitkään mitään varsinaista valtakun-

nallista tavoitteenasettelua, vaan hankkeet olivat kuntien yhdessä työvoima-

viranomaisten kanssa järjestämiä. Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arvi-

ointia tehtiin siis lähinnä tapaus- ja projektikohtaisesti. Työpajoja erityisesti 

ajanjaksolla 1995–1999 runsaasti rahoittaneen Euroopan Sosiaalirahaston 

hankkeissa työpajojen tuloksellisuutta tarkasteltiin erilaisten indikaattoreiden 
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perusteella. Näitä olivat muun muassa työpajoissa aloittaneiden, keskeyttä-

neiden ja hyväksyttävästi suorittaneiden määrät.  

Työpajatoiminnan tuloksellisuuden tarkastelu on painottunut erilaisiin ”vir-

taamalukuihin”, joita ovat esimerkiksi aloittaneiden ja lopettaneiden määrät 

ja näiden syyanalyysit sekä poissaolotilastot. Esimerkiksi Mestari - Kisälli -

projektin suoritti hyväksytysti yhteensä 36 kisälliä eli 68 prosenttia aloitta-

neista. Vaikka erilaisten sitoutumisongelmien vuoksi keskeyttäneiden määrä 

on suuri suhteessa kaikkiin vaihdoksiin, voidaan sanoa, että luvut ovat jää-

neet alhaisiksi riittävän projektin tuen takia. Useampaan otteeseen on kuiten-

kin todettu, että tuloksellisuuslukujen vertailu eri projekteissa ei ole mahdol-

lista, koska kohderyhmä tuntuu jokaisessa projektissa poikkeavan ”keskiar-

vosta”. Kahden kolmasosan hyväksytysti projektin suorittamista on pidetty 

kohderyhmä huomioiden hyvänä tuloksena. (Heikkinen, Leinonen, Paakku-

nainen & Pekkala 2000, 217.) 

Työpajojen vaikuttavuutta on tarkasteltu osana laajempaa keskustelua työ-

voimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuudesta, millä tarkoitetaan toi-

menpiteen kykyä tuottaa työmarkkinoille pääsemistä edesauttavia välittömiä 

tai välillisiä työntömekanismeja.  Työvoimapoliittisen toimenpiteen vaikutta-

vuus on maksimissaan silloin, kun pitkään työttömänä ollut henkilö, jonka 

omaehtoinen työllistyminen on epätodennäköisintä, onnistuu toimenpiteen 

jälkeen työllistymään ja myös pysyy työmarkkinoilla. (esim. Kuoppala & Vir-

tanen 2000a ja b.) Pajatoiminnan vaikuttavuutta on perinteisesti arvioitu mää-

rällisesti mitattavien kriteereiden avulla, esimerkiksi siten, kuinka suuri osa 

pajalaisista on joko työssä tai koulutuksessa 6:n ja 12 kuukauden kuluttua 

pajajakson päättymisestä. Näin tarkasteltuna eri vuosina tehtyjen työpajatut-

kimusten ja selvitysten mukaan vuosina 1995–2003 työpajanuoret sijoittuivat 

varsin hyvin koulutukseen ja työelämään pajajakson jälkeen. Valtakunnalli-

nen keskiarvo on 60 prosenttia vuosi pajajakson jälkeen. Vuonna 2005 työpa-

jalta koulutukseen ja työelämään siirtyneiden nuorten määrä laski 50 prosent-

tiin, ja noin 10 prosenttia siirtyi muiden viranomaisten aktiivitoimenpiteisiin 

ja sitä kautta joko koulutukseen tai työhön. (Hätälä 2007, 107.) 
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Viime vuosina lääninhallitukset ovat alueellisen työpajatoiminnan kehittämi-

sessä voimakkaasti korostaneet, että laadukkaaseen työpajatoimintaan kuu-

luu valmentautujien systemaattinen seuranta. Peruspalvelujen arvioinnissa 

vuonna 2006 kävi kuitenkin ilmi, että kaikki työpajat eivät seuraa nuorten 

sijoittumista edes välittömästi pajajakson jälkeen, ja vain huomattavan pieni 

osa pajoista seuraa nuorten sijoittumista enää vuoden kuluttua pajajakson 

jälkeen. Tämä vaikeuttaa huomattavasti työpajatoiminnan vaikuttavuuden 

arviointia. Opetusministeriön päätöksen mukaisesti tulevina vuosina syste-

maattisen seurantajärjestelmän käyttäminen on harkinnanvaraisen työpaja-

toiminnan valtionavustuksen saamisen yksi keskeinen ehto, mikä ohjannee 

tilannetta parempaan suuntaan. (Itä-Suomen läänin peruspalvelujen tila 2006; 

Lapin läänin peruspalvelujen arviointiraportti 2006; Oulun läänin peruspal-

velujen arviointi 2006; Peruspalvelut Etelä-Suomen läänissä 2006; Peruspalve-

lut Länsi-Suomen läänissä 2006.) 

 

Nuorten työpajatoiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta pidetään erin-

omaisena, jos 75 prosenttia nuorista sijoittuu heti pajajakson jälkeen koulu-

tukseen, työelämään tai muuhun aktiiviseen toimenpiteeseen ja hyvänä, jos 

yli 50 prosenttia sijoittuu. Huonona tilannetta pidetään taas, jos alle 40 pro-

senttia sijoittuu. Vuonna 2006 sijoittumisprosentti vaihteli lääneittäin Oulun 

läänin 63 prosentista Länsi-Suomen läänin 75 prosenttiin. Itä-Suomessa nuo-

rista noin 63 prosenttia sijoittui koulutukseen, työelämään tai muuhun myön-

teiseksi tulkittavaan toimenpiteeseen pajajakson jälkeen. Vaikka koulutuk-

seen ja työhön sijoittumisprosentit ovat kaikkinensa parantuneet viime vuo-

sina, on kuitenkin huomattava, että työpajalla olleista nuorista 18–25 prosent-

tia jää edelleen koko maassa työttömäksi. (Itä-Suomen läänin peruspalvelujen 

tila 2006; Lapin läänin peruspalvelujen arviointiraportti 2006; Oulun läänin 

peruspalvelujen arviointi 2006; Peruspalvelut Etelä-Suomen läänissä 2006; 

Peruspalvelut Länsi-Suomen läänissä 2006.) 

Paju ja Vehviläinen (2001, 245) toteavat kriittisesti, että ainakin yleisellä tasol-

la vaikuttaa siltä, että työpajojen hyvä vaikuttavuus on pysähtynyt yhteisölli-

selle tasolle: työpajat onnistuvat kyllä kiinnittämään nuoria työpajatyöskente-
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lyyn, mutta pysyvien ja ei-keinotekoistenkin työpaikkojen luomisesta ei ole 

juurikaan näyttöä. Ammattikouluttamattomien nuorten työllistymistä ei tosin 

voida pitää relevanttina tavoitteena, vaan väliintulevaksi muuttujaksi nousee 

ammatilliseen koulutukseen sijoittuminen. 

Työpajatoiminnan vaikuttavuutta voidaan arvioida myös sen saavutettavuu-

den perusteella, jolloin kriteereinä toimivat työpajapalveluja tarjoavien kunti-

en määrä, työpajojen ja toimipisteiden määrä, työpajoille tulleiden nuorten 

koulutustausta sekä työpajojen kyky ottaa vastaan kaikki pajoille hakeutuvat 

nuoret. Työpajatoiminnan vaikuttavuutta mitataan tältäkin osin lääninhalli-

tusten vuosittaisissa peruspalvelujen arvioinneissa, joissa on sovittu seuraa-

vista tavoitetasoista: saavutettavuutta pidetään hyvänä, jos toiminta ensinnä-

kin saavuttaa 20 prosenttia työttömistä nuorista ja toiseksi jos toiminta kattaa 

75 prosenttia kunnista.  Saavutettavuuden näkökulmasta työpajatoiminta oli 

lääneissä vuonna 2006 varsin kattavaa: työpajatoimintaa oli tarjolla lähes kai-

kissa lääneissä 75 prosentissa kuntia ja edellä kuvattu 20 prosentin tavoitetaso 

oli myös saavutettu miltei kaikissa lääneissä. (Itä-Suomen läänin peruspalve-

lujen tila 2006; Lapin läänin peruspalvelujen arviointiraportti 2006; Oulun 

läänin peruspalvelujen arviointi 2006; Peruspalvelut Etelä-Suomen läänissä 

2006; Peruspalvelut Länsi-Suomen läänissä 2006.) 

 

Työpajapalvelut kattoivat noin 68 prosenttia Itä-Suomen kunnista18. Näin Itä-

Suomessa ei saavutettu valtakunnallista 75 prosentin tavoitetasoa. Vuonna 

2006 pajatoiminnassa oli mukana 760 nuorta, joista naisten osuus oli 37,6 pro-

senttia. Kaikista pajalla olevista valmentautujista alle 19-vuotiaita oli noin 68 

prosenttia. Nuoret tulivat työpajoille etupäässä työvoimatoimistojen ohjaa-

mina (noin 70%). (Itä-Suomen läänin peruspalvelujen tila 2006.) 

 

                                                 
18 Nuorten työpajapalveluita on saatavilla 40 itäsuomalaisessa kunnassa järjestöjen, koulu-
tuskuntayhtymien, kuntien, osakeyhtiön tai säätiön hallinnoimina. Itä-Suomen lääninhalli-
tuksen peruspalvelujen tilaa vuonna 2006 koskevan selvityksen mukaan Itä-Suomen läänissä 
oli 3533 alle 25-vuotiasta työtöntä, joista Etelä-Savossa 882, Pohjois-Karjalassa 1547 ja Pohjois-
Savossa 1204 nuorta. Nuorisotyöttömien määrä on laskussa Itä-Suomen läänissä lukuun ot-
tamatta Pohjois-Karjalaa, jossa työttömien nuorten määrä on kasvanut vuodesta 2005. 
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Edellä kuvattuja tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden mittaamistapoja on 

usein kritisoitu työpajakentällä. Vaikuttavuusarvioinnin ongelma on piillyt 

siinä, että kaikkien väliintulevien muuttujien poistaminen tuloksista on han-

kalaa ellei mahdotonta. Siten on hankala todentaa, ovatko vaikutustulokset 

työpajojen ansiota vai mahdollisesti harjoitetun yleisen työpolitiikan tai työl-

lisyyden paranemisen ansiota. (Virtanen 1998, 55.) Karjalainen (1999, 52; 58) 

on puolestaan todennut, että pelkin numeroin ilmaistu kuvaus on riittämätön 

pajojen pienen volyymin vuoksi, jolloin tulokset voivat olla epäedustavia ja 

alttiita satunnaisvaihtelulle. Tämän vuoksi tuloksellisuuden käsitettä on laa-

jennettava ja sitä on pystyttävä arvioimaan laadullisesti. Tuloksellisuus voi-

daan ymmärtää esimerkiksi pajan toiminnan sisältöinä ja laatuna, jota voi-

daan mitata arvioimalla yleistavoitteita ja toimintamuotoja.  

 

Laajemmin nuorten syrjäytymisen ehkäisyhankkeissa on toistuvasti korostet-

tu (ks. esim. Karjalainen 2002, 57), että kuntoutuminen on hidasta ryhmässä, 

joka on pudonnut miltei kaikista tukiverkoista läpi. Sosiaalista ja työmarkki-

noille kuntouttavaa toimintaa arvioitaessa on painotettu sitä, että pelkkä al-

ku- ja loppumittaus ei ole riittävää. Prosessissa voi tapahtua monenlaisia 

merkittäviä ja nuoren elämänhallintaa tukevia asioita, jotka kantavat myö-

hemmässä elämänvaiheessa – jopa siinäkin tapauksessa, että nuori on jättänyt 

työpajajakson kesken. Virtanen (1998, 85) toteaakin, että vaikuttavuusarvi-

oinnissa ei voi keskittyä pelkkiin lukuihin, vaan tulisi pystyä arvioimaan ih-

misen kokonaistilannetta. Työllistymisen (ulkoinen elämänhallinta) ohella 

vaikuttavuutta tulisi arvioida myös koetulla hyödyllä, jolloin toimenpiteen 

vaikuttavuus voi näkyä esimerkiksi lisääntyneenä itseluottamuksena ja pa-

rantuneena elämänhallintana (sisäinen elämänhallinta). Näille muutoksille ei 

kuitenkaan toistaiseksi ole vakiintuneita arviointikriteereitä. 
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Arviointitutkimuksen viitekehyksessä tapahtuneesta laadullisemmasta tar-

kastelusta voidaan esimerkkinä mainita Euroopan sosiaalirahaston Tavoite 3-

ohjelman19 osana toteutetun ”Ammatillisten oppilaitosten innovatiiviset työ-

pajat” –hankekokonaisuutta koskevat arviointitutkimukset. Tutkimuksissa 

arvioitiin kaikkiaan 28 ammatillisessa oppilaitoksessa toteutettua hanketta 

sen tuloksellisuuden, vaikuttavuuden, tehokkuuden ja merkityksen kannalta. 

Vaikuttavuus määriteltiin väljemmin edistämisen käsitteen kautta: työpaja-

toiminta on vaikuttavaa silloin, kun se edistää toiminnalle asetettujen tavoit-

teiden saavuttamista. Innopajojen kohdalla vaikuttavuus liittyi siten siihen, 

onnistuiko pajajakso aktivoimaan nuoria koulutukseen, vähentämään kes-

keyttämisiä tai lisäämään ohjauksellisuutta. (Vehviläinen 2000; 2001; 2002.)  

 

2.4.2 Työpajanuoren profiili 

 

1990-luvun työpajatoiminta kohdistui lähes kokonaan työttömille nuorille. 

Heidän osuutensa kaikista työpajalaisista oli 95,9 prosenttia (Kuoppala & Vir-

tanen 2000b, 111). Työpajoilla työskentelevien nuorten joukko muuttui hete-

rogeeniseksi nuorisotyöttömyyden laskun myötä. Pajakeskustelussa muiste-

taankin usein todeta, että nuorten joukko on heterogeeninen – joukossa on 

peruskoulun päättäneitä, ylioppilaita ja ammatillisen koulutuksen keskeyttä-

neitä (Laakso 2001, 4). Osalle paja on ”viimeinen oljenkorsi”, osalle taas ”tila-

päinen pysähdyspaikka” (Nyyssölä 1999a).  

Tästä heterogeenisuudestaan huolimatta nuorten pajakokemuksia on tarkas-

teltu usein varsin kategoristen ”pajatyyppien” kautta.  Luokittelun kriteerei-

nä näyttää usein toimivan nuoren pajaorientaatio, joka kuvaa nuorten asen-

noitumista ja toimijuutta työpajalla sekä laajemmin heidän elämänintresse-

                                                 
19 Niin sanottua Innopajatoimintaa on ollut kokeilu- ja kehittämisprojekteina käynnissä jo 
vuodesta 1998 lähtien. Tuolloin käynnistettiin 28 innovatiivista pajaprojektia (ESR- ja valtion-
rahoituksella). Ensimmäinen projektikausi päättyi vuonna 2001. Vuosina 2000 ja 2001 aloitet-
tiin kaikkiaan 39 uutta kehittämishanketta, joiden toiminta päättyi heinäkuussa 2003. Täsmäl-
lisesti ottaen hankekokonaisuus kuului tavoite 3-ohjelman prioriteettiin 3.3. Nuorten integ-
roituminen työmarkkinoille sekä toimenpidekokonaisuuteen 3.3.1 Innovatiiviset työpajat. 
Rakennerahastokaudella 2000–2006 Innovatiiviset pajat kuuluivat ESR tavoite 3-ohjelmaan ja 
toimenpidekokonaisuuteen 2.2. Ammatilliseen koulutukseen aktivointi ja ammatillisen kou-
lutuksen keskeyttämisen vähentäminen.  
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jään. Takkunen, Takkunen ja Heikkuri (2003) puhuvat päämäärätietoisista 

nuorista, työkalupakkiaan täydentävistä nuorista, leijujista sekä työntekoa 

karttelevista nuorista, joiden päämäärät kiinnittyvät pikemminkin epäsosiaa-

liseen toimintaan.  

 

Pietikäinen (2005) löysi tutkimuksessaan useita erilaisia pajaidentiteettejä, 

jotka kuvaavat nuorten asennoitumista ja toimijuutta työpajalla sekä laajem-

min elämänintressejä. Samalla ne kertovat siitä, millaiseksi nuorten yhteis-

kunnallinen toimijuus määrittyy. Psykologisen itsensä kehittämisen orientaa-

tion omaavat nuoret ovat pajajakson aikana oppineet näkemään eri tavalla 

asioita ja ihmisiä  sekä korostavat työpajan merkitystä itsetunnon vahvistaja-

na. Myönteisen kehityksen taustalla nostetaan esiin ryhmähenki, avoin ilma-

piiri sekä eri ikäryhmien hyödyntäminen pajan toimintamallissa. Yhteisölli-

sen osallistumisen orientaatiossa korostetaan uusien ihmissuhteiden luomista 

pajajakson aikana, samoin kuin muun muassa vertaistuen muodossa saadun 

sosiaalisen tuen saamista merkityksellisenä antina. Luovan ilmaisun orientaa-

tiossa korostetaan paja-aikaa nuoren omien mielenkiinnonkohteiden toteut-

tamisen mahdollistajana. Samalla korostuu ”oman jutun” tekemisen merki-

tys, joka voi olla niin pitkälinjaisen elämänsuunnittelun torjuvaa boheemia 

ajelehtimista kuin aktiivista ja jossain määrin myös hedonistista itsensä to-

teuttamista. Osaa työpajojen nuorista on nimitetty (ks. Paju & Vehviläinen 

2001) myös ”shoppailijoiksi”, jotka käyvät ostoksilla yhteiskunnan palveluva-

likoimassa, tarttuen sellaisiin mahdollisuuksiin, jotka ovat kulloisessakin 

elämäntilanteessa tarkoituksenmukaisimpia. 

 

Olennaista on, että Pietikäisen (2005) tutkimat työpajanuoret kuitenkin vie-

roksuivat syrjäytyjän muotokuvaa, he eivät kokeneet itseään syrjäytyneiksi. 

Nuoret arvostivat pajatoimintaa ja pitivät sitä merkittävänä keinona rakentaa 

omaa, institutionalisoidulle elämänkulkumallille vaihtoehtoista elämänpol-

kuaan. Työpaja merkitsi mahdollisuutta toteuttaa ja vahvistaa heille tärkeitä 

ja heidän nuoruuteensa olennaisesti kuuluvia asioita: itsensä henkistä kehit-

tämistä, yhteisöllistä osallistumista ja luovaa toimintaa.  

 



 42

Toiseksi nuoria on luokiteltu sen perusteella, kuinka he ovat pajajakson aika-

na sosiaalistuneet palkkatyön arvoihin. Nyyssölä ja Pajala (1999, 96–98) luo-

kittelevat nuoret varsin yksinkertaistaen pajamyönteisiin ja pajakielteisiin. 

Pajakielteiseksi nuori näyttää luokittuvan, vaikka kysymys ei olisi niinkään 

pajan vastustamisesta, vaan siitä, ettei pajatoiminta tai ohjaajien ammattitaito 

ole vastannut nuorten odotuksia.  Tissari (1998, 13–14) puolestaan luokittaa 

pienehkön aineiston nuoret oman onnensa seppiin, valintojaan katuviin ja 

myönteisiin ja luottavaisiin haikailijoihin lähinnä sen perusteella missä mää-

rin nuoret hallitsevat omaa elämäänsä ja noudattavat siinä tai ainakin haluai-

sivat noudattaa (palkka)työkeskeistä orientaatiota, jossa työ muodostaa elä-

män keskeisen sisällön, työelämän rakenteet hyväksytään yhteisiksi pelisään-

nöiksi ja jossa työssä menestyminen koetaan onnellisuuden takeeksi.  

 

Haihattelijoiksi tai pajakielteisiksi näyttävät nuoret luokittuneen usein sen 

perusteella, että he keskittyvät omiin juttuihin, eivätkä ole ainakaan vielä val-

miita vaihtamaan omaa toiminnallista vapauttaan kurinalaisen työyhteiskun-

nan vaatimuksiin. Heille henkilökohtaiset arvot merkitsevät enemmän kuin 

keskiluokkaisen menestymisen arvot (Tissari 1998, 15). Näyttääkin siltä, että 

vaikka pajatoiminnan yksilöllisyyttä korostetaan, ainakin toistaiseksi ”omien 

juttujen tavoittelu” näyttää olevan alisteinen yhteiskunnallisille tavoitteille. 
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3 TYÖPAJATOIMINTA INSTITUUTIONA 

 

3.1 Rakenteen ja toimijan välisen suhteen tutkimisesta 
 

Julkisuudessa on esitetty työpajatoiminnasta varsin pirstaleisia ja moniäänisiä 

kuvauksia. Yhtäältä korostetaan työpajojen tehtävää yhteiskunnan marginaa-

liin ajautuneiden nuorten yhteiskuntaan kiinnittäjänä, toisaalta painotetaan 

työpajoja luovana yksilöllisten identiteettien itseilmaisun kenttänä. Samoin 

puhe työpajatoiminnan sisällöllisen kehittämisen suuntaviivoista – kuljetaan-

ko kohti virallista koulujärjestelmää ja sen pelisääntöjä vai luodaanko esimer-

kiksi omaleimaisia kuntoutuksellisia ja jopa terapeuttisia palveluita autono-

misessa byrokratialta vapaassa vyöhykkeessä – nostaa esiin varsin erilaisia 

tulevaisuuden visioita työpajatoiminnasta. Tässä tutkimuksessa kiinnostus 

kohdentuu juuri tähän moniäänisyyteen ja erilaisiin puhetapoihin. Tutki-

muksessa ollaan kiinnostuneita nuorten työpajatoiminnan asemoimisesta 

työpajaa koskevassa puheessa: Mikä on työpajatoiminnan paikka ja miten 

tuota paikkaa määritetään?   
 

Tutkimuksessa on kyse kriittisestä(kin) työpajajärjestelmää ja työpajatoimin-

taa erittelevästä analyysista, jossa yhdistyvät rakenne- ja toimijataso. Raken-

teella tarkoitan yksittäisistä työpajoista riippumattomia sosiaalisen todelli-

suuden institutionaalisia ja kulttuurisia reunaehtoja. Työpajoja voidaan jäsen-

tää koulun ja perheen tavoin yhteiskunnallisena instituutiona, joille on asetet-

tu tietty yhteiskunnallinen tehtävä. Tuo tehtävä nousee laista, asetuksista, 

komiteamietinnöistä ja hallinnollisista normeista, jotka muodostavat työpaja-

toiminnan kehyksen, eräänlaisen ylärakenteen. Tuon rakenteen muodosta-

maa yhdenlaista työpajatoiminnan paikkaa ei useinkaan ole kyseenalaistettu, 

vaan suomalaiseen työpajajärjestelmään julkisuudessa liitetyt piirteet on 

useimmiten otettu tutkimuksissa annettuina ja työpajatoiminnan onnistumis-

ta tehtävässään arvioitu suhteessa julkilausuttuun ideaaliin.  Toimija taas 

ymmärretään intentionaaliseksi yksilöksi, joka pyrkii tekemään arjestaan mie-

lekästä ja järjellistä. Toimijaksi määritän tässä yksittäiset nuorten työpajat siel-

lä työskentelevine työ- ja yksilövalmentajineen.  
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Tutkimuksen lähtökohta on rakenteen ja toiminnan välisessä jännitteisessä ja 

oletettavasti ristiriitaisessakin suhteessa. Rakenne- ja toimijatason yhdistämi-

seen tarjoaa välineen diskurssianalyyttinen tutkimusote. Yksi- ja moniääni-

syyden problematiikkaan osaltaan liittyen diskursiivinen organisaatiotutki-

mus ottaa kantaa niin sanottuihin sosiaalisiin rakenteisiin ja niiden määrää-

vyyteen suhteessa ihmisten toimintaan. Instituutioilla on aina omat viralliset 

ja epäviralliset sääntönsä, jotka liittyvät tavoitteisiin, tehtävämäärityksiin ja 

toimintatapoihin, ja joista muodostuu tietynlainen ylärakenne. Ihmisten toi-

minta instituutioissa ei kuitenkaan ole sääntöjen hallitsemaa. Sääntöjen avulla 

ja samalla niitä luodessaan ihmiset pikemminkin suunnistavat eri tilanteissa. 

Säännöt ovat toiminnan välineitä ja ihmiset käyttävät niitä, eivät yksinomaan 

seuraa. (Silverman 1998, 35; 47.) Hurtig (2003, 42) toteaa, että käytännöille 

ominainen arkinen järjestys syntyy niistä tavoista, joilla yhteiskunnallinen 

tehtävä muotoutuu tilanteissa asenteiksi, arvoiksi sekä asiakkaiden kanssa 

tapahtuvaksi vuorovaikutukseksi. 

 

3.2 Paikan ja instituution käsitteet 

 

Olen valinnut paikan käsitteen keskeiseksi tutkimukseni työkaluksi. Ymmär-

rän paikan tässä laajasti; luen sen sisälle lähinnä työpajan idean ja tehtävän, 

mielen ja merkityksen. Tässä tutkimuksessa ei siten tutkita työpajaa konkreet-

tisena, fyysisenä, käytännöllisenä paikkana tai rakennuksena (ks. Gieryn 

2000, 464). Fyysinen paikka ei toki ole merkityksetön: fyysinen paikka luo 

puitteet erilaisille sosiaalisille prosesseille, kuten erottautumiselle, vallankäy-

tölle, eriarvoisuudelle ja kollektiiviselle toiminnalle – virallisen ja informaalin 

työpajan käytännöille ja hallinnan välineille20 (ks. Tolonen 2001, 77; Habraken 

1998).  Toisin sanoen fyysinen paikka antaa tietyn kehyksen toiminnalle, mut-

ta sosiaalisten suhteiden kautta tuo paikka vasta muuttuu sellaiseksi paikak-

si, jossa ihmiset toimivat. Paikka muodostuu siis sekä fyysisestä tilasta että 

sosiaalisista suhteista ja vuorovaikutuksesta (ks. Laine 2000, 33).  

 

                                                 
20 Eräsaari (1995, 88; 93) käyttää spatiaalisen vallan käsitettä viittaamaan organisaatiotiloihin 
tai hallinnollisiin tiloihin liittyvään vallankäyttöön. 
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Paikan (place) lähikäsitteitä on tilan käsite. Myös tilan käsite on monikasvoi-

nen: sitä on sekä määritelty että käytetty monin eri tavoin. Tilasta puhutaan 

yleensä fyysisenä, mentaalisena, sosiaalisena ja kokemuksellisena tilana (Her-

ranen 2003, 13; Laine 1999; Tolonen 2001). Kuten Soja (1989) toteaa, nämä 

kolme tilaa kietoutuvat toisiinsa huolimatta siitä, ettei sosiaalinen tila merkit-

se samaa kuin materiaan sidottu fyysinen tai kognitiivisiin representaatioihin 

kiinnittyvä mentaalinen tila. Soja (1985) määrittelee sosiaalisen tilan suhtei-

den tilaksi, jonka syntymiselle on olemassa tietyt materiaaliset ehdot ja ylei-

sesti tuotetut ideat sekä ideologiat tulkintoineen. Sosiaalisen tilan tuottami-

nen ja uudelleentuottaminen on prosessi, jota sävyttävät jatkuva kamppailu, 

mahdollinen vastarinta, konfliktit ja vastakkainasettelut (Soja 1989).  

 

Paikan ja tilan käsitettä on työpajaa koskevissa tutkimuksissa käytetty eten-

kin 1990-luvulla. Työpaja paikkana on määritetty tällöin yhteisöksi, jolla on 

oma erityisluonteensa niin fyysisesti, taloudellisesti kuin kulttuurisestikin. 

Työpaikka paikkana on omanlaisensa ja se erottuu muista paikoista (ks. Mas-

sey 2003, 51). Tutkimuksissa työpajaa on kuvattu muun muassa sosiaalisena, 

pedagogisena ja työelämää ennakoivana tilana, koulun ja työelämän välisenä 

tilana, kulttuurisena tilana, kontrollitilana sekä terapeuttisena tilana (ks. esim. 

Paakkunainen 1995, 97; Aaltojärvi & Paakkunainen 1995, 110), sosiaalisen ti-

lan noustessa yksilöiden kokemusmaailmassa merkittävimmäksi21. Suhteessa 

alueelliseen kontekstiin työpajoja on kuvattu paikallisena resurssikeskuksena 

sekä risteysasemana (Karjalainen 1999, 14). Laakson (1997, 3) mukaan työpa-

jat rakentuvat tiloina koulutusjärjestelmän puskureiksi valmentaessaan pe-

ruskoulusta päässeitä ammatinvalinnastaan epätietoisia nuoria. Työpajat on 

nähty myös radikaalisti luokkahuonekoulun jäykkyyden ja työmarkkinoiden 

”tuolla puolen” olevina autonomisina yksikköinä, joissa mahdollistuu luo-

vuus ja vapauden kokemus (Paakkunainen 1995, 97). 

                                                 
21 Myös Laineen (2000, 33) oppilaiden oppituntikokemuksia koskevassa tutkimuksessa sosi-
aalinen tila rakentui fyysistä keskeisemmäksi, vaikka molemmat limittyivät toisiinsa.  Sosiaa-
linen tila syntyy vuorovaikutuksessa muodostaen tunne- ja toimintatilan osapuolille. Tila voi 
olla pieni tai suuri, joustava tai jäykkä, mutta se sisältää myös osallisten läheisyyden ja etäi-
syyden keinoja. Ihmisten välisten suhteiden muodostaminen on erilaisten tilojen luomista 
heidän välilleen. 
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Tulkitsen omaa tutkimusaihettani työpajan paikasta sekä virallisen että in-

formaalin työpajan näkökulmasta pyrkien tavoittamaan samanaikaisesti työ-

pajatoiminnan eri tasoja ja niiden välisiä suhteita samoin kuin keskinäistä 

dynamikkaa. Virallista työpajaa määritellään laissa, asetuksissa ja erilaisissa 

työpajatoimintaa käsittelevissä komiteamietinnöissä. Työpajan arkipäivässä 

virallinen työpaja näyttäytyy työmuotoina, tietyn ikäisenä ja tietyt kriteerit 

täyttävinä asiakasryhminä, toiminnan dokumentaationa. Kysymys on julki-

sella, jopa ideologisella tasolla tapahtuvasta määrittelytyöstä.  

 

Informaalilla työpajalla viittaan epäviralliseen vuorovaikutukseen työpajalla, 

toiminnan arkipäiväiseen organisoitumiseen. Siihen kuuluvat muun muassa 

sosiaaliset hierarkiat. Katson siihen kiinnittyvän myös ammatillisen tason,  

joka kertoo, miten virallinen työpaja paikallisella tasolla nähdään. (ks. Bardy 

2001, 65.) Erityisesti kiinnostus kohdentuu virallisen ja informaalin väliseen 

vuorovaikutukseen.  On huomattava, että vaikka analyyttisesti työpajan ker-

rostumat ovat erotettavissa toisistaan, työpajan arjessa ne kietoutuvat toisiin-

sa ollen osin päällekkäisiä, joskus jopa vastakkaisia.  Paikka rakentuukin osa-

na sosiaalisten suhteiden järjestelmää ja sitä luodaan diskursiivisissa käytän-

teissä (ks. Juhilia & Pösö 2000, 36). Ymmärrän työpajan paikan tilanteissa, eri 

osapuolten toiminnan tuloksena muotoutuvana prosessina (vrt. Hurtig 2003, 

33–34).  

 

Tarkastellessani työpajaa paikkana tulen samalla tarkastelleeksi tietyn yhteis-

kunnallisen instituution toimintaa. Yhteiskuntatieteissä instituution käsite on 

paljon käytetty, mutta sen käyttö on epäyhtenäistä ja horjuvaa eri tieteenaloil-

la. Jotkut tarkoittavat instituutioilla käyttäytymisen normatiivisia periaatteita 

tai yhteisiä pelisääntöjä, toiset taas viittaavat instituutioilla suuriin organisaa-

tioihin, esimerkiksi yrityksiin (Paloheimo 2001, 158). Northin (1990, 3-5) mu-

kaan organisaatiot ja instituutiot ovat kuitenkin kaksi eri asiaa. Instituutiot 

ovat ihmisten käyttämiä virallisia tai epävirallisia pelisääntöjä, jotka ohjaavat 

heidän käyttäytymistään vuorovaikutustilanteissa. Organisaatiot taas ovat 

sosiaalisia yksikköjä (ihmisryhmiä), joita varta vasten rakennetaan ja jälleen-

rakennetaan erityyppisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Yleensä insituutiolla 
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viitataan yhteiskuntatieteissä tapajärjestelmään tai oikeudelliseen järjestel-

mään. Erilaisia instituution käsitteen määrittelyjä yhdistää näkemys suhteelli-

sen pysyvästä sosiaalisen toiminnan yksiköstä. (Kuoppala 2001, 29.)  

 

Arkikeskustelussa instituutiolla viitataan sekä tiettyihin yhteiskunnan viralli-

siin, usein lainsäädäntöön nojaaviin järjestelyihin (esim. oikeuslaitos, koulu-

laitos), samoin kuin laajemmin sellaisiin yhteiselämän järjestelyihin, joilla on 

paljon epävirallisia toteutumismuotoja (esim. perhe). Myös keskustelua itses-

sään voidaan jäsentää instituutiona: vaikka keskusteluun ei ole lakien määrit-

tämää, se on usein normatiivisesti säädeltyä toimintaa, jossa puhujat ottavat – 

ja heille tarjotaan – erilaisia rooleja. (Peräkylä 1997, 179.) 

 

Instituutioilla on merkittävä rooli yksilöllisen hyväksyttävyyden määritteli-

jöinä. Instituutiot määrittävät yksilön asemaa yhteiskunnassa, hänen oikeuk-

siaan ja velvollisuuksiaan. Ne vahvistavat kansalaisten mahdollisuuksia toi-

mia itseohjautuvina yksilöinä. Resurssien tuottamisen ohella instituutiot aset-

tavat myös normeja ja toiminnan tavoitteita ja toimivat sosiaalisen toiminnan 

kontrolloijina, koska ne antavat ihmisten toiminnalle ennalta määrättyjä mal-

leja. (Raitakari 2006, 259–260; Koponen 2001, 29.) 

 

Erityisen keskeinen rooli niillä on lapsuudessa ja nuoruudessa, jolloin yksilöt 

ovat monien instituutioiden huolen(pidon) ja kasvatuksen kohteena. Itse asi-

assa voidaan todeta, että aikuiseksi kasvaminen on monella tavalla institutio-

nalisoitu. Nuoruutta voi siten tarkastella instituutioiden toimintakäytäntöjen 

näkökulmasta. Kulttuurisen modernisaation myötä lisääntyneestä yksilöllis-

tymisestä ja omien valintojen ja päämäärien korostamisesta huolimatta yh-

teiskunnalliset instituutiot sitovat yhä tiukemmin yksilöt erilaisten sääntöjen 

ja olosuhteiden verkkoon.  

 

Hoikkalan (1989, 77) mukaan elämänkulun institutionaalisuus muodostaa 

monin tavoin nuoren elämänkulun arvioimista ohjaavan rakenteen. Institu-

tionaaliseen elämänkulkuun sisältyy moraalisesti latautuneita käsityksiä siitä, 

miten elämänkulun on suotavaa edetä, ja erilaisissa auttamis- ja kasvatusins-
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tituutioissa opimme, mikä kulttuurisesti edustaa kunnon kansalaisuutta ja 

toivottavaa elämäntapaa. Nuoruuteen liittyy kulttuurinen odotus kasvami-

sesta ja edistymisestä: nuorten tulisi opiskella, saada työpaikka ja perustaa 

perhe. Tuohon kulttuuriseen sääntöön liittyvät monet viralliset vaatimukset, 

jotka tiukentavat kulttuuristen normien sitovuutta. Hyvänä esimerkkinä voi-

daan pitää työmarkkinatukeen 1990-luvulla tehtyä muutosta, jonka jälkeen 

toisen asteen koulutuksen hankkimisesta on tullut entistä enemmän myös 

virallistettu vaatimus aikaisemman kulttuurisen velvollisuuden lisäksi. Nuor-

ten siirtyminen lapsuudesta vastuulliseen aikuisuuteen on siten vahvasti 

kulttuurinen ja yhteiskunnallinen ilmiö.  (Hurrelmann 1989).  

 

Nuorten elämänhallintaa tuotetaan ensisijaisissa ja toissijaisissa kasvatusinsti-

tuutioissa. Ensisijaisista kasvatusinstituutioista suomalaislasten ja –nuorten 

elämässä keskeisin lienee peruskoulu, joka paitsi antaa valmiuksia ja sosiaa-

listaa myös sopeuttaa sekä kontrolloi lapsia ja nuoria (ks. Laine 2000). Myös 

esimerkiksi järjestöt ja kirkko toteuttavat tätä kasvatustehtävää omien toimin-

tamuotojensa kautta. Toissijaisissa kasvatusinstituutioissa, esimerkiksi lasten-

suojelussa sekä sosiaalitoimen ja työhallinnon erilaisissa projekteissa nuorten 

elämänhallintaan puututaan voimakkaammin ja samalla nuori määrittyy eri-

tyisiä interventioita tarvitsevaksi ”erityisnuoreksi”. Nuorten elämänhallintaa 

tukevat instituutiot voidaan siis jakaa karkeasti yleisen tai korjaavan tehtä-

vänsä mukaan. (vrt. Paju & Vehviläinen 2001; Raitakari 2006, 272.) 

 

Instituutioita kuvaavien määritelmien valossa on perusteltua kysyä, mikä 

tekee työpajasta instituution vai voidaanko työpajaa ylipäätään tarkastella 

instituutiona. Työpajan, kuten minkä tahansa organisaation, organisoitumi-

sessa on erilaisia vaiheita, joihin voidaan Kuoppalan (2001, 41) mukaan liittää 

erilaisia institutionalisoitumisen asteita. Institutionalisoitumisen aste määräy-

tyy sen mukaan, kuinka hyvin organisoituminen on saavuttanut legitimitee-

tin eli tullut ympäristössään yleisesti hyväksytyksi ja tunnetuksi. Mitä korke-

ampi institutionalisoitumisen aste on, sitä suurempi on se legitimaatio ympä-

ristössään.  
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Työpajojen institutionalisoitumisen ajanjakso on ollut lyhyt. Löyhinä, epä-

muodollisina yhteenliittyminä 1980-luvulla käynnistyneistä yksittäisistä työ-

pajoista alettiin 1990-luvulla käyttää nimitystä työpajatoiminta, millä viitattiin 

toiminnan järjestäytymiseen ja valtiolliseen organisoitumiseen. Tällöin se sai 

myös ensimmäisen selkeän muodollisen rakenteensa. Varsinaisena institutio-

nalisoitumisena voidaan pitää kehityksen seuraavaa vaihetta, jota voidaan 

analysoida arvojen vahvistumisena ja organisaation olemassaolon itsestään 

selväksi tulemisena. Organisaatio hyväksytään täysin ympäristössään ja sen 

pysyvyys on taattu ja kiistämätön. Tällöin organisaatiosta voidaan puhua in-

stituutiona, jonka asemaa ei kyseenalaisteta missään suhteessa. (ks. Selznick 

1984.) Tällaista kyseenalaistamatonta asemaa työpajatoiminta ei ole vielä saa-

vuttanut, joskin toimintamallin voidaan katsoa voimakkaasti vakiintuneen 

viime vuosina (vrt. keskustelu työpajatoiminnan vakinaistamisesta). Nuorten 

työpajatoiminnan voidaan kuitenkin katsoa luoneen sellaisia käytäntöjä ja 

osaamista, joille on pysyvää tarvetta riippumatta työmarkkinasuhdanteista 

(OPM 37:2004). Sillä on myös julkilausuttu institutionaalinen tehtävä, joka on  

hallinnollisin määräyksin ja ohjein asetettu organisaatiolle. Työpajan – kuten 

auttamis- ja kasvatusinstituutioiden olemassaolo yleensäkin – perustuu yh-

teiskunnan niille antamille tehtäville ja toimivaltuuksille.  

 

Varsinaista lainsäädännöllistä perustaa työpajatoiminnalla ei ole. Työpaja-

toiminta mainitaan kuitenkin 1.3.2006 voimaan tulleessa Nuorisolaissa 

(72/2006). Laissa nuorten työpajapalvelut mainitaan siten, että ne kuuluvat 

tarvittaessa kunnan nuorisotyöhön ja –politiikkaan. Ainoa lakitasoinen työpa-

jan määrittely on kirjattu valtioneuvoston asetukseen julkisesta työvoimapal-

velusta (1344/2002). Sen mukaan työpajalla tarkoitetaan kunnan, yhdistyksen 

tai säätiön ylläpitämää sosiaalista yhteisöä, jossa työskentelyn ja siihen liitty-

vien ohjaus- ja valmennuspalvelujen avulla pyritään parantamaan ensisijai-

sesti pitkään työttömänä olleiden tai syrjäytymisvaarassa olevien nuorten 

valmiuksia hakeutua koulutukseen, työhön tai yrittäjäksi. 
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Työpaja on asettunut myös yhdeksi kuntouttavan työtoiminnan toteutusym-

päristöksi. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta velvoittaa kuntia laatimaan 

aktivointisuunnitelman alle 25-vuotiaalle työttömälle. Laki velvoittaa myös 

nuoria itse osallistumaan suunnitelmien tekoon. Kuntouttavalla työtoimin-

nalla tarkoitetaan kunnan järjestämää toimintaa, jonka tavoitteena on paran-

taa nuoren elämänhallintaa ja luoda edellytyksiä työllistymiselle. 

 

Opetusministeriö on päätöksellään (17/600/2006) määritellyt seuraavat neljä 

nuorten työpajatoiminnan yleistä perustetta: 

 

1) Työpajatoiminta sijoittuu julkisen sektorin palvelukokonaisuudessa sosiaa-

lialan palvelujen ja avoimien koulutus- ja työmarkkinoiden välimaastoon ja on 

moniammatillista toimintaa. Työpajatoiminta tarjoaa asiakasta tukevaa toi-

mintaa asiakaskohtaisesti ja yhteisesti sovitun määräajan puitteissa. Työpaja 

tarjoaa mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn 

polkuun koulutukseen, sen loppuunsuorittamiseen tai avoimille työmarkki-

noille työllistymiseen. Työpajatoiminnassa pajalainen tekee työtä ja valmen-

tautuu työn avulla. Työpajajakso määritellään aina yksilöllisesti. 

 

2) Työpajatoiminta toteuttaa varhaisen puuttumisen ja yhteisöllisyyden peri-

aatteita ja soveltaa tekemällä oppimisen ja motivoimisen menetelmiä. Työpaja-

toiminnassa hyödynnetään eri toimialojen erityisosaamista siten, että niistä 

kootaan pajalaisen tavoitteita vastaava palvelu- ja toimenpidekokonaisuus. 

Pajalaisella itsellään on keskeinen asema tavoitteiden asettamisessa ja työpaja-

jaksoa koskevan suunnitelman laatimisessa. Työpajajakson aikana tavoitteiden 

saavuttamista ja pajatoimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti. 

Työpaja raportoi toteutuneet pajatoimenpiteet ja tulokset pajalaiselle ja palve-

lun tilaajalle. Työpajatoiminnalla on oltava asiakirjahallintajärjestelmä. 

 

3) Pitkäjänteisen ja tuloksekkaan työpajatoiminnan edellytys on ammatillisesti 

osaava henkilökunta. Pitkäjänteinen työskentely edellyttää, että enemmistö 

työpajan henkilöstöstä on vakinaisia työntekijöitä ja että heillä on mahdolli-

suus suunnitella toiminnan sisältöjä. Moniammatillisen verkoston luominen ja 

ylläpito edellyttävät vakinaisia työntekijöitä toimiakseen tehokkaasti. Nuorten 

työpajatoiminnan toteuttaminen edellyttää nuorten tarpeet huomioonottavien 

menetelmien osaamista ja nuorille kohdennettua toimintaa. Jos työpajatoimin-

nan yhteydessä on myös muille kuin nuorille suunnattua toimintaa, edellyttää 
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nuorten työpajatoiminnan toteuttaminen nuorten tarpeet huomioon ottavien 

menetelmien osaamista ja nuorille kohdennettua toimintaa. 

 

4) Paikallista työpajatoimintaa ohjaa ja kehittää asiantuntijoista koostuva ohja-

us- tai johtoryhmä. Asiantuntijat edustavat niitä tahoja, joiden lähettämille 

nuorille asiakkaille palveluja tarjotaan ja jotka ovat keskeisiä kumppaneita 

palvelujen toteuttamisessa. Ohjaus- tai johtoryhmän tehtävä on ohjata, enna-

koida ja arvioida niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat työpajapalvelun sisältöihin. 

Ohjaus- tai johtoryhmä yhteensovittaa strategisia toimintoja, suuntaa toimin-

nan sisältöjä ennakoitaviin tarpeisiin sekä analysoi työpajatoiminnan kokonai-

suutta paikallisesti. 

 

Kyseisessä päätöksessä opetusministeriö myös määrittelee nuorten työpaja-

toiminnan tavoitteita ja tehtäviä sekä antaa suosituksia nuorten työpajatoi-

mintaan. Päätöksessä määriteltyjä perusteita ja suosituksia aletaan tiettyjen 

siirtymäaikojen jälkeen soveltaa silloin, kun myönnetään nuorisotoimen val-

tionapua nuorten työpajatoimintaa harjoittaville yhteisöille (Lapin läänin pe-

ruspalvelujen arviointiraportti 2006). 

 

Työpajainstituution tehtävä on ennen kaikkea ohjauksellinen ja kasvatuksel-

linen22: työpajatoiminnan tavoitteet tähtäävät tavalla tai toisella sen tyyppi-

siin asioihin, jotka liittyvät yksilön käyttäytymisessä ja ajattelussa tapahtuviin 

                                                 

22 Kasvatuksellisesta tavoitteesta huolimatta varsinaista työpajapedagogiikkaa ei ole selkeästi 
jäsennetty. Muutamien selvitysten (esim. Vehviläinen 2002b) mukaan pajakoulujen toimin-
nassa painottuvat henkilökohtainen ohjaus ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimi-
nen. Perinteisempään ammatilliseen opetukseen verrattuna pajaopiskelussa painottuu työ-
keskeinen oppiminen. Lisäksi pajoilla kiinnitetään korostuneempaa huomiota opiskelijoiden 
elämänhallinnan tukemiseen, esimerkiksi yhteinen vapaa-ajan harrastustoiminta on monen 
pajakoulun ohjelmassa. Esimerkiksi Innopajahankkeissa työpaja oli selkeästi rakennettu tut-
kinnon suorittamista tukevaksi oppimisympäristöksi. Opiskelussa korostettiin työpainottei-
suutta ja työssäoppimisen roolia, opintojen aloittamisvaiheeseen satsattiin ja opiskelu raken-
nettiin opiskelijan omaa aktiivisuutta korostaviksi ja joustavia opiskelumenetelmiä sovelta-
vaksi.  Opiskelijahuollon ja verkostoyhteistyön avulla pyrittiin opiskelijan kokonaisvaltaiseen 
kohtaamiseen. Kukkola (2001, 8) toteaa pajapedagogian olevan ohjaajien itsensä kehittämää 
tietoa. Perinteinen kouluissa toteutettu pedagogia ei sellaisenaan sovellu pajoille ja toisaalta 
valmista pajaopetukseen räätälöityä opetusmenetelmää ei ole saatavilla. Työpajojen pedago-
gista pohjaa on haettu myös kriittisestä pedagogiikasta (ks. McLaren & Giroux 2001), joka on 
ymmärretty dialektiseksi ja dialogiseksi tapahtumaksi, jossa neuvotellaan opiskeltavien asi-
oiden merkityksestä. Neuvottelu on opettajan ja oppilaan vastavuoroista ajatustenvaihtoa, 
jossa muotoillaan, määritellään ja kysytään uudelleen kysymys tiedosta ja ymmärtämisestä 
itsestään, samalla tuoden esiin tiedon ja vallan ulottuvuuksia.  
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suhteellisen pysyviin muutoksiin siis oppimiseen, kasvuun ja kehitykseen 

(ks. Mezirow 1995, 17–19). Viime vuosina työpajan kasvatuksellisuus kodin ja 

koulun rinnalla tapahtuvana kasvatusinstituutiona on – ainakin nuorisotyön 

näkökulmasta – korostunut ja joiltain osin työpajan on katsottu joutuneen 

ottaneen jopa kodille ja koululle kuuluvia kasvatustehtäviä (vrt. keskustelu 

vaihtoehtoisista koulutusmalleista). 

 

Työpajan kasvatus- ja ohjaustehtävä eroaa kuitenkin monien muiden kasva-

tusinstituutioiden tehtävästä erityisyydellään, joka tulee näkyviin kasvatuk-

sen kohteiden kautta. Katson työpajatoiminnan sijaitsevan siten jossain ensi-

sijaisten ja toissijaisten kasvatusinstituutioiden välimaastossa. Se on ensinnä-

kin yksi esimerkki instituutiosta jossa kohdataan syrjäytymisvaarassa olevia 

ja huolta herättäviksi nuoriksi määrittyneitä yksilöitä. Tällaisena sen on kat-

sottu toimivan työvoimapoliittisena interventiona, eräänlaisena ”toisena 

mahdollisuutena”.  Nuorten asemaan vaikutetaan nykyisin koulutus- ja työ-

voimapoliittisella ohjauksella, mikä sisältää paitsi liikkumisen normaalin in-

stitutionaalisen elämänkulun mukaisissa instituutioissa myös erilaisissa in-

terventioissa ja ohjelmissa, joita odotusta toiminnasta poikkeaville suunna-

taan. Työpajaa voidaan siten tarkastella yhtenä yhteiskunnallisena ohjausme-

kanismina, joihin voidaan lukea myös erilaiset lait ja sanktiot.  

 

Toisaalta työpajoille hakeutuu ”ensimmäistä mahdollisuuttaan käyttäviä” 

nuoria myös ilman pakkoa, omaehtoisesti esimerkiksi koulutusvalintaa poh-

timaan ja työkokemusta kartuttamaan. Edelleen, virallisissa asiakirjoissa sen 

on katsottu paikkaavan kodin ja koulun puutteita työkasvatuksessa (OPM 

33:2005). Tästä näkökulmasta sitä on mahdollista lähestyä uudenlaisena yh-

teiskuntaan sosiaalistajana, joita on 1990-luvulta asti katsottu nousseen per-

heen ja koulun rinnalle. Muita tällaisia uusia sosiaalistajia ovat muun muassa 

media ja nuorten vertaisryhmät (Aittola, Koikkalainen & Vaherva 1997).  
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Työpajatoiminta ja sosiaaliset ongelmat liitetään kuitenkin usein yhteen23. 

Työpajatoiminta kiinnittyy yhä vahvasti ilmiöön nimeltä nuorten syrjäytymi-

nen. Syrjäytyminen on ollut yhteiskunnallisessa keskustelussa sitkeästi pin-

nalla pysynyt muotikäsite huolimatta sen moneen kertaan todetusta ongel-

mallisuudesta ja hahmottamattomuudesta, jota edes osallisuuden tai sosiaali-

sen vahvistumisen uusilla käsitteillä ei ole pystytty poistamaan. Käsitteeseen 

liittyy vahva moraalinen lataus ja käsitteenä se on leimaava. Syrjäytynyt miel-

letään tyypillisesti erilaiseksi, jollakin tapaa poikkeavaksi, yhteiskunnan nor-

maliteetteja välttäväksi toisenlaiseksi ihmiseksi. Häntä ei pidetä nykyisten 

valtadiskurssien edellyttämänä aktiivisena ja omaehtoisena toimijana, vaan 

passiivisuuteen vetäytyneenä tai sitten hänen aktiivisuutensa katsotaan suun-

tautuvan väärin. Siksi ajatellaan, että syrjäytyneitä on sosiaalistettava uudel-

leen ja aktivoitava. Suhtautumistapaan liittyy selkeää epäluottamusta. (ks. 

Pohjola 2001, 187.) 

 

Tällöin työpajatoimintaan syntyy jännite siitä, että siellä oletettavasti neuvo-

tellaan sosiaalisista ongelmista ja niiden ratkaisuista. Juhila (2006, 209) on to-

dennut, että ongelmiin ja niiden käsittelyyn liittyvä puhe on ominaista kaikel-

la ammatilliselle auttamistyölle. Sen kautta täytetään niitä odotuksia ja vel-

vollisuuksia, joita niin asiakkaat, työntekijät kuin muukin yhteiskunta autta-

mistyölle asettavat. Ilman ongelmapuhetta ammatillinen toiminta olisi taval-

laan mieltä (ja resursseja) vailla.  

 

Tästä näkökulmasta esimerkiksi Koponmaa (2005, 29) näkee pajat osana yh-

teiskunnan kurinpitokoneistoa: työpajat ovat aina konkreettista häiriökäyt-

täytymisen ja rikollisuuden torjuntaa sosiaalisesti haasteellisten nuorten 

kanssa työskenneltäessä. Rikkomuksia pyritään vähentämään vaikeuttamalla 

ja estämällä tilaisuuksia niihin. Päivä- ja viikkorytmin myötä työpajojen kat-

sotaan osallistavan nuoria myönteisen tekemisen pariin ja estävän näin 

 
                                                 
23 Yksilön ja yhteiskunnan välisiä ristiriitoja ratkovat instituutiot eriytyvät monimutkaistu-
vassa yhteiskunnassa, jossa syntyy kasvava joukko erityisongelmia, -ammattilaisia ja -
asiakkaita.  Työpajojen ohella monenlaiset nuorisoprojektit, joissa tarjotaan nuorille elämän-
hallintavalmiuksia, ovat yleistyneet voimakkaasti 1990-luvun puolivälistä alkaen.  
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päihteiden käyttöä ja rikollista toimintaa. Myös Aaltojärvi ja Paakkunainen 

(1995, 5) ovat korostaneet työpajojen sosiaalistavaa ja yhdenmukaistavaa yh-

teiskuntarauhan säilyttämistehtävää.  

 

Kiteytetysti, tässä tutkimuksessa pyrin tavoittamaan työpajatoimintaa koske-

via (itse)määrittelyjä, jotka sisältävät työpajan yhteiskunnallista asemaa ja 

roolia sekä sosiaalista todellisuutta koskevia käsityksiä ja hahmotelmia (vrt. 

Suurpää 1996, 51). Tämä kattaa kuvan itsestä sekä kulttuurisesta ja sosiaali-

sesta ympäristöstä. Olen kiinnostunut paitsi työpajalle puheessa annettavasta 

paikasta myös siitä, miten tuo paikka puheessa rakentuu, ts. mistä ja miten 

puhumalla työpaja saa paikkansa. Kysymys on tässä mielessä merkitysten ja 

arvojen tutkimisesta. Gieryn (2000, 465) on todennut, että paikka ei todellistu 

ilman ihmisten tekemää nimeämistä, identifioimista tai representoimista. 

Paikka on siten kaksinkertaisesti rakentunut: useimmat paikat ovat rakennet-

tuja tai niillä on ainakin fyysinen olomuoto. Ne ovat myös tulkittuja, kuvattu-

ja, kerrottuja, ymmärrettyjä ja koettuja (Soja 1996).  

 

Tästä näkökulmasta paikalla voidaan ajatella olevan identiteetti (Gieryn 2000, 

465).  Tietyn instituution määrittelyn tutkimisessa tullaan lähelle organisaati-

on identiteetin tutkimusta. Identiteettiä tutkimalla haetaan vastauksia kysy-

myksiin ”keitä me organisaationa olemme?” tai ”keitä meidän tulisi olla?”. 

Määritelmällisesti identiteetin käsitteellä voidaan tarkoittaa sitä, mikä on kes-

keistä organisaatiossa, mikä erottaa sen muista ja mikä organisaatiossa on 

suhteellisen pysyvää24.  

 

Organisaatio-identiteetti on suhteellisen vähän tutkittu ilmiö, käsite kytkey-

tyy vahvasti organisaatio- ja johtamistutkimuksen kenttään. Tässä tutkimuk-

sessa sidon organisaatio-identiteetin käsitteen koskemaan yhden työpajaor-

ganisaation sijasta nuorten työpajatoimintaa. Määritelmällisesti identiteetin 

käsitteellä tarkoitetaan työpajojen kohdalla sitä, mikä on keskeistä työpaja-

toiminnassa, mikä erottaa sen muista toimijoista ja mikä toiminnassa on suh-

                                                 
24 Identiteetin käsite on kehittynyt yksilötason tarkastelusta ryhmä- ja organisaatiotasoa ku-
vaavaksi käsitteeksi, joskin organisaatiotasolla tapahtuva tarkastelu vielä ollut vähäistä (Puu-
sa 2007, 17).  
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teellisen pysyvää. (vrt. Puusa 2007, 15–17.) Organisaatioidentiteetin käsitteen 

avulla on pyritty ymmärtämään erityisesti organisaation muutosta ja muutos-

tilanteessa tapahtuvaa toimintaa paremmin. Työpajatoiminta on muutoksessa 

ja tässä muutosprosessissa käydään identiteettikamppailua. 

 

Organisaatio-identiteetille on leimallista prosessuaalisuus. Se rakentuu; sitä ei 

rakenneta. Identiteettiä ei näin ollen ole mahdollista ulkoistaa eikä ymmärtää 

syvällisesti ulkopuolelta tarkasteltuna. Identiteetin rakentumiseen vaikutta-

vat aika, sosiaalinen vuorovaikutus ja eri tahojen tekemät tulkinnat ja uudel-

leentulkinnat, joten sen luonteensa puolesta voidaan ymmärtää olevan mo-

nimutkainen, sosiaalinen ja ajassa muuttuva. (Puusa 2007, 17; 200.) 

 

Identiteetti ja paikka liittyvät siten monin tavoin yhteen: yhtäältä voidaan 

puhua jonkin paikan, esimerkiksi työpajan, identiteetistä ja toisaalta paikan 

ihmiselle (valmentajalle, mutta myös nuorelle) muovaamasta identiteetistä. 

Ihminen rakentaa paikalle identiteettiä, mutta myös paikka rakentaa identi-

teettiä ihmiselle (Haarni 1997, 18). Paikan identiteettiä voidaan puolestaan 

tarkastella paikalle muotoutuneena kulttuurisena identiteettinä, jonka avulla 

työpaja paikkana sijoitetaan kulttuuriseen kartastoon. Kulttuurinen kartasto 

on yhdessä jakamaamme kulttuurista tietovarantoa paikkojen merkityksistä 

ja statuksista. Kulttuurisen kartaston pohjalta osaamme erottaa koulun sairaa-

lasta, työpajan koulusta: tiedämme näiden paikkojen merkitykset. (Jokinen 

2004, 75.) Kuten Massey (1998, 5–8) on todennut, paikan identiteetti rakentuu 

siten pitkälti erotuksena joistakin toisista paikoista.  

 

3.3 Instituution tutkimisesta 

 

Instituutioita voidaan tutkimuksellisesti lähestyä monin eri tavoin. Perinteisiä 

tutkimuskohteita ovat olleet erilaiset julkiset tai yksityiset organisaatiot (sai-

raalat, hoitolaitokset, vankilat, koulukodit). Paloheimon (2001, 159–160) mu-

kaan vanha, 1900-luvun alkuvuosikymmenien institutionaalinen tutkimus 

kiinnitti huomionsa vain instituutioihin, ei siihen, miten ihmiset näissä insti-

tuutioissa toimivat. Sittemmin tutkimuksen keskiöön ovat nousseet erilaisten 
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instituutioiden rakenteiden kuvauksen sijasta instituution arkiset käytännöt. 

Niin sanotussa uusinstitutionaalisessa tutkimuksessa tarkastellaankin insti-

tuutioiden ja toiminnan vuorovaikutusta, toimijoita erilaisissa instituutioissa 

ja institutionaalisissa ympäristöissä. 

 

Arjen käytäntöjen tasolla on erityisesti etnometodologissa ja etnografisissa 

kehyksissä tarkasteltu sekä kasvokkaista vuorovaikutusta ja kommunikaatio-

ta – auttamistyötä keskusteluna – että ei-kielellisiä toimintoja ja toimenpiteitä 

(esim. Eräsaari 1995; Jokinen, Suoninen & Wahlström 2000, 15). On tutkittu 

muun muassa siten, miten erilaiset auttamisinstituutiot ja huolen kohteena 

oleva asiakas kohtaavat25 (esim. Juhila & Pösö 2000; Raitakari 2006), lääkärin 

ja potilaan välistä vuorovaikutusta lääkärin vastaanotolla (Peräkylä, Eskola & 

Sorjonen 2001) sekä opiskelijan ohjaukseen liittyviä vuorovaikutuskäytäntöjä 

(Vehviläinen 2001). Instituutiota on lähestytty myös siellä olevien yksilöiden 

arjen ympäristönä. Esimerkiksi koulua (ks. Laine 2000; Tolonen 2001) ja kou-

lukotia (esim. Pösö 1993 )on pyritty tarkastelemaan siellä olevien lasten ja 

nuorten kertomusten sekä instituution arjen tilanteiden, yhteisöjen ja toimen-

piteiden (esim. oppitunnit, välitunnit, ruokailut, sanktiot) havainnoinnin 

kautta. 

 

Etenkin keskusteluanalyytikot ovat olleet kiinnostuneita siitä, miten keskus-

teluissa toteutetaan tiettyjen virallisten instituutioiden toimintaan liittyviä 

tehtäviä ja miten vuorovaikutuksellisissa kohtaamistilanteissa ja institutio-

naalisissa keskusteluissa26 nimetään ja neuvotellaan asiakkuuksista ja usein 

niiden perustana olevista ongelmista (esim. Peräkylä 1997). Institutionaalisen 

vuorovaikutuksen tutkiminen on auttanut erittelemään sitä, miten institutio-

naalinen järjestys rakentuu, millaisia erityispiirteitä eri instituutioiden toimin-

talogiikkoihin sisältyy ja miten vuorovaikutuskäytännöt rakentavat laajempia  

                                                 
 
26 Institutionaalisella keskustelulla tarkoitetaan keskusteluanalyysissa sellaista puhetta, jonka 
avulla puhujat suorittavat tiettyjä institutionaalisia tehtäviä. Institutionaalinen puhe voi ra-
kentua työntekijöiden ja asiakkaiden kesken tai toteutua työntekijöiden välillä (Heritage 
1997). 
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toimintakäytäntöjä; kaventavat tai mahdollistavat osallistujien toimintamah-

dollisuuksia, rooleja ja toimijuutta (Raevaara, Ruusuvuori & Haakana 2001, 

11; Vehkakoski 2006, 11). 

 

Myös diskurssianalyysia on alettu viime vuosina soveltaa enenevässä määrin 

institutionaalisten käytäntöjen analysointiin. Kohteena ovat olleet muun mu-

assa ongelma- ja asiakkuuskategorioiden muotoutuminen ja niistä neuvottelu 

auttamistyön vuorovaikutustilanteissa (esim. Raitakari 2006).  Diskursiivisen 

organisaatiotutkimuksen lähtökohta on, että organisaatio ymmärretään sosi-

aalisissa käytännöissä jatkuvasti todentuvaksi ja uusiutuvaksi prosessiksi. 

Tutkimuksissa mielenkiinto ei siten kohdistu ainoastaan siihen, mitä jossakin 

organisaatiossa tapahtuu, vaan ennen kaikkea siihen, miten organisaatioissa 

toimivat ihmisten yhdessä luovat organisaatiota diskursiivisissa käytännöis-

sä. Tämänkaltainen tutkimustapa, joka hylkää käsityksen organisaatioista 

vakiintuneista elementeistä koostuvana systeeminä, ei ole syntynyt tyhjiössä, 

vaan osana eri tieteenaloilla tapahtunutta niin sanottua retorista käännettä, 

jossa kieli ja ihmisten kautta rakentuva vuorovaikutus on nostettu tarkastelun 

keskiöön (Jokinen & Pösö 2000, 36). 

 

Diskursiivisesti instituutiota voi lähestyä kasvokkaisen vuorovaikutuksen 

ohella tekstien kautta. Nämä tekstit voivat olla esimerkiksi ammattilaisten tai 

asiakkaiden kirjoittamia. Näillä teksteillä on oma keskeinen roolinsa esimer-

kiksi ammatillisten auttamistyön käytäntöjen muovaajina ja kommunikatiivi-

sen merkityksen rakentajina. Instituution tavoittaa siis ammattilaisten ja asi-

akkaiden välisistä keskusteluista, ammattilaisten keskinäisistä kohtaamisista 

ja niissä tuotettavista asiakirjoista. Vuorovaikutteinen instituutioiden tutki-

mus perustuu ihmisten toimintaa korostavalle instituutiotulkinnalle. Koh-

taamisissa osapuolet suorittavat institutionaalisia tehtäviä ja tulkitsevat insti-

tuutioiden asettamia reunaehtoja tilannekohtaisesti. (Raitakari 2006, 27.)  
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Tässä tutkimuksessa edellä kuvatun asiakkaalle puhumisen tarkastelun sijas-

ta tutkitaan pikemminkin asiakkaasta – työpajalla työskentelevästä nuoresta – 

puhumista samoin kuin koko instituutiota koskevaa puhetta (ks. Sarangi & 

Roberts 1999). Tutkimukseni ei suoraan kohdistu institutionaaliseen vuoro-

vaikutukseen instituution sisäisenä toimintana, vaan pikemminkin kyse on 

työpajainstituution rakentumisesta moniäänisissä neuvotteluissa, joita käy-

dään sekä instituution sisällä että myös sen ulkopuolella.  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

4.1 Tutkimustehtävä ja tutkimusongelmat 

 

Tutkimukseni keskeinen lähtökohta on määrittää työpajan paikkaa samoin 

kuin niitä tapoja, joilla paikka tulee esitetyksi. Mukana on siten hyvin eri-

tyyppisiä näkökulmia, joita ei nähdä toisiaan poissulkevina tai ristiriitaisina, 

vaan pyrkimys on niiden kautta tuoda näkyviin moniulotteinen kuva nuorten 

työpajoista ja siellä tapahtuvasta toiminnasta. Tutkimuksessa nivoutuvat yh-

teen sekä rakenne- että toimijatason tarkastelu, jossa kohtaavat sekä työpajan 

sisäinen ymmärrys että laajemmin työpajan jäsentäminen instituutiona suh-

teessa muihin instituutioihin. Tutkimuksen ongelmat kiteytyvät seuraavasti:  

 

1. Millaisia ovat nuorten työpajatoiminnan puhetavat? 

 

2. Millaista kuvaa nuorten työpajatoiminnasta nämä puhetavat tuottavat ja 

ylläpitävät? 

 

3. Millaisia representaatioita työpajalla työskentelevistä nuorista työpajapu-

heessa rakentuu? 

 

4.2 Diskursiivinen lähestymistapa 

 

4.2.1 Moniäänisyys metodisena lähtökohtana 

 

Tutkimuksen perussitoumukset ovat tärkeitä tutkimustehtävän, tutkimuson-

gelman ja tutkimuskohteen kannalta siksi, että tutkimusaineiston analyysi ja 

tulkinta ovat ymmärrettävissä ainoastaan niiden kautta. Inhimillisen elämän 

tutkimisen ainutkertaisuuteen ja monimuotoisuuteen kuuluu se, että elämä 

näyttäytyy erilaisena eri näkökulmista. Työpajatoimintaa voidaan esimerkiksi 

tutkia karkeasti ottaen kahdesta erisuuntaisesta lähtökohdasta: yhteiskunnan 

/ järjestelmän tai yksilön / toimijan. Tässä tutkimuksessa rakenne- ja toimija-

tason tarkastelu yhdistyy ottamalla tarkastelun kohteeksi sekä työpajatoimin-
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taa koskevat viralliset asiakirjat että työpajatoiminnan käytännön toteutusta 

varten tuotetut asiakirjat samoin kuin toimijoiden haastattelut. 

 

Työpajatoiminnan jäsentämisen metodologinen viitekehys muodostuu dis-

kursiivisesta tutkimusotteesta, joka ankkuroituu konstruktivismiin. Sosiaali-

sessa konstruktivismissa lähdetään liikkeelle siitä, että yhden todellisuuden ja 

objektiivisen totuuden sijasta maailmasta on monia versioita ja ilmiöstä ra-

kentuu erilaisia merkityksiä. Tutkimuksen ontologinen lähtökohta on siten 

relativistinen. Todellisuudet ovat ymmärrettävissä erilaisina mentaalisina 

konstruktioina, jotka perustuvat sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja kokemuk-

seen. Ne ovat paikallisia ja luonteeltaan erityisiä, vaikkakin monet yksilöt ja 

kulttuurit jakavat monet elementit. Ne ovat muodoltaan ja sisällöltään riip-

puvaisia yksilöistä ja ryhmistä, joilla on nämä konstruktiot. Konstruktiot eivät 

ole sen enempää absoluuttisesti tosia, vaan enemmän sofiskoituja. (Guba & 

Lincoln 1998, 206.) Tutkimuksen epistemologisinen perusta rakentuu sille,  

että ihminen käyttää kieltä kokemuksensa tuottamiseen. Kielen avulla hän 

tekee kokemuksen ymmärrettäväksi muille.  Guban ja Lincolnin (1998) mu-

kaan tutkija ja tutkimuksen kohde ovat vuorovaikutuksessa keskenään niin, 

että tulokset luodaan yhdessä tutkimuksen edetessä.  

 

Katson, että työpaja instituutiona ilmenee paitsi yhteiskunnallisina järjestel-

minä, objektivoivina ja objektivoituneina rakenteina, myös diskursiivisina 

käytäntöinä ja vuorovaikutuksellista prosessin tuloksena syntyvinä suhteina.  

Tutkimusotteessani tämä näkyy siten, että työpajarakennetta luovia lakeja, 

asetuksia ja komiteamietintöjä lähestytään virallisena puheena, jonka toimijat 

– tässä tutkimuksessa työ- ja yksilövalmentajat – voivat kuitenkin asettaa ky-

seenalaisiksi. Käytännössä he voivat työstää virallisen julkipuheen piiriin 

kuuluvia asioita uudelleen, pukea ne toisenlaiseen muotoon ja pyrkiä oikeut-

tamaan ne (Vrt. Heiskala 2000, 178–180).  Tietyssä mielessä sekä virallinen 

puhe että ammatillinen puhe ovat institutionaalista puhetta, jossa eri osapuo-

let suorittavat institutionaalisia tehtäviään puhumalla (ks. Peräkylä 1997, 

202). 
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Metodisesti tutkimuksessa on kysymys aineistotriangulaatiosta, jolla tarkoite-

taan aineiston keräämistä ajallisesti useassa jaksossa ja / tai aineiston kokoa-

mista useammista paikoista (Stake 1994, 241). Aineistotriangulaatiota voidaan 

käyttää monestakin syystä, sen voidaan ajatella lisäävän tietoperustan tark-

kuutta tai validisuutta tai auttavan kompleksisen ilmiön jäsentämisessä (Co-

hen & Manion 1994, 239). Tässä tutkimuksessa erilaisia aineistoja käytetään 

kokonaiskuvan saamiseksi (Cohen & Manion 1994, 239; Lukkarinen 2006), 

samoin kuin ilmiön monisärmäisyyden korostamiseksi ja tulkintakehysten 

lisäämiseksi (Fielding & Fielding 1986, 33). 

 

4.2.2 Minun diskurssianalyysini 

 

Lukemisella – konkreettisena ja metaforisena – toimintana on keskeinen rooli 

sekä haastattelu- että dokumenttiaineiston analyysissa. Tutkimuksen metodo-

logisena perustana on kontruktivistinen näkemys, mikä ohjaa kiinnittämään 

huomiota aineiston lukemisen tapaan.  White (2004, 7) on todennut, että to-

dellisuuden moninaisten versioiden olemassaolo tarkoittaa, ettei ole olemassa 

yhtä kaikkien tutkijoiden jakamaa tapaa lukea erilaisia tekstejä. Tutkija – sa-

moin kuin lukija myöhemmin tutkimusta lukiessaan – eivät ole tekstin suh-

teen passiivisia, vaan valitsevat lukutapansa tekstin suhteen. Siten teksti tuo-

tetaan lukuprosessin aikana (Franzosi 1988, 546). Hyvärinen (1998, 311) puo-

lestaan tarkoittaa tutkijan lukutavalla kahta erilaista asiaa. Toisaalta voidaan 

viitata siihen, mitä ja miten tietoisia kysymyksiä aineistolle esitetään. Toisaal-

ta voidaan viitata siihen tapaan, jolla näihin kysymyksiin pyritään vastaa-

maan.  

 

Tässä tutkimuksessa lukemisen tapa on diskursiivinen. Käsitettä diskurssi27 

voidaan käyttää viittaamaan tietynlaiseen ymmärtämisen tapaan tai kehyk-

seen. Wetherell ja Potter (1992) määrittelevät diskurssin olevan inhimillistä 

merkityksenantoa, joka tulee näkyväksi sosiaalista maailmaa koskevissa pu-

heissa, teksteissä, toiminnassa tai tuotteissa, jotka kaikki ovat inhimillisen 

työn tulosta. Lehtonen (1996, 69) toteaa diskurssin käsitteen sekä sisältävän 

                                                 
27 Tulkintarepertuaaria käytetään usein synonyymisena diskurssi-käsitteen kanssa.  
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ajatuksen toiminnasta että olevan merkityksen tuottamisen muoto. Sosiaali-

sesti tuotetut, ryhmiin, yhteisöihin ja yhteiskuntiin kiinnittyvät diskurssit 

merkityskokonaisuuksina jäsentävät ihmisten käsitystä itsestään, maailmasta 

ja elämästä. Kuten Popkewitz (1998, 135–136) huomauttaa, diskurssit eivät ole 

vain kommunikoinnin keinoja, vaan todellisuuden periaatteita rakentavia 

kulttuurisia ja poliittisia käytäntöjä.  

 

Sekä asiakirja- että haastatteluaineistoon soveltamani diskursiivisen lukuta-

van avulla pyrin selvittämään, miten eri toimijat jäsentävät käsityksiään työ-

pajatoiminnasta eli millaisia erilaisia työpajatodellisuuksia on olemassa. Pyrin 

tekemään näkyväksi työpajapuhetta erittelemällä niitä retorisia käytäntöjä, 

joilla työpajatoimintaa määritetään ja legitimoidaan.  Kysymys on siten dis-

kurssianalyysille tyypillisten kulttuurisesti tarjolla olevien puhetapojen etsi-

misestä.  

 

Diskurssianalyysia kuvataan usein selvärajaisen analysointimenetelmän sijas-

ta väljäksi teoreettiseksi ja metodologiseksi viitekehykseksi, perspektiiviksi, 

jossa on hyvin monenlaisia yksittäisiä tutkimusmetodeja ja tekniikoita, jotka 

riippuvat tutkimuksen tavoitteista, tehtävistä ja ongelmista ja joka kehittyy ja 

muuttuu jatkuvasti (Eskola 1991).  Sen sisällä esiintyy sekä useita erilaisia 

käsitejärjestelmiä että rinnakkaista ja päällekkäistä käsitteiden käyttöä. Siten 

päädyn seuraavassa monille muille diskurssianalyysia soveltaville tyypilli-

seen tapaan (ks. esim. Aapola 1999) erittelemään tarkemmin minun diskurs-

sianalyysiani eli positioimaan tutkimusotteeni erilaisten feminististen, ana-

lyyttisten ja kriittisten makro- ja mikrotason diskurssianalyysitapojen kentäl-

le. 
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Faircloughin (2003) mukaan erilaiset lähestymistavat voidaan jakaa niihin, 

jotka painottavat huomion tekstin kielellisiin piirteisiin – ns. tekstiorientoitu-

nut diskurssianalyysi28 – ja niihin, jotka korostavat tekstin kielellisten piirtei-

den sijasta tekstin historiallista ja sosiaalista kontekstia. Jälkimmäistä tapaa 

on nimitetty myös foucault´laiseksi lähestymistavaksi ja kriittiseksi diskurssi-

analyysiksi29 (CDA). Kriittinen diskurssianalyysi keskittyy diskursiivisten 

käytäntöjen, tapahtumien ja tekstien sekä laajempien sosiaalisten ja kulttuu-

risten rakenteiden ja prosessien välisten suhteiden tarkasteluun, painottaen 

sitä, miten nämä käytännöt ja tekstit ovat ideologisesti valtasuhteiden muo-

toilemia ja muokkaamia. Kriittinen diskurssianalyysi perustuu oletukseen 

joidenkin alistussuhteiden olemassaolosta ja niiden käytäntöjen tarkasteluun, 

joilla näitä suhteita ylläpidetään. Foucault (1972, 49) toteaa diskurssien olevan 

käytäntöjä, jotka muodostavat systemaattisesti puheen kohteita. Niitä voisi 

luonnehtia yhteiskunnallisiin instituutioihin sidotuiksi totuutta edustaviksi 

sekä tietoon ja valtaan sidoksissa oleviksi kulttuurisiksi tulkintakehyksiksi. 

Husan (1995) kuvauksen mukaan keskeisintä foucault´laisesti painottuneessa 

diskurssianalyysissa on vallitsevien totuuksien kyseenalaistaminen. Mene-

telmä tarjoaa mielekkään tavan jäsentää ja purkaa systemaattisesti vallan kyl-

lästämää tekstiä ja hegemoniseksi määrittyneitä totuusdiskursseja. 

 

Kiinnostukseni ei kohdennu kielitieteellisesti sanavalintoihin, tyyleihin tai 

lauseoppiin, vaan pyrin laajempien sosiaalisten käytäntöjen hahmottamiseen, 

samoin kuitenkin etsimään laajempia kontekstuaalisia yhteyksiä, joissa kieltä 

käytetään ja joissa ilmaisut saavat merkityksensä (ks. Edwards 2005). Siten 

                                                 
28 Ensinnäkin diskursiivisesta psykologiasta, joka on syntynyt sosiaalipsykologien, psykolo-
gien ja tieteen tutkijoiden keskuudessa ja jonka pääasiallisia kehittelijöitä ovat Jonathan Pot-
ter ja Margaret Wetherell. Suomeen suuntauksen ovat tuoneet Jokinen, Juhila ja Suoninen. 
Tällä brittiläisellä suuntauksella on yhteyksiä Foucaltin (1971) kehittämään yhteiskunnan 
sosiaalisia käytäntöjä, instituutioita ja valtarakenteita tarkastelevaan diskurssianalyysiin. 
Fairclough (1992) luonnehtii suuntausta pohjimmiltaan ei-kriittiseksi, pikemminkin yksilön 
kielen käyttöön kuin laajoihin sosiaalisiin suhteisiin keskittyväksi lähestymistavaksi. Suunta-
us on muuttunut enemmän keskusteluanalyysin suuntaan painottuvaksi analysointitavaksi. 
 
29 Toisaalta diskurssianalyysi voidaan jakaa kriittiseen ja analyyttiseen (ei-kriittiseen) dis-
kurssianalyysiin. Analyyttisen diskurssianalyysin erottaa kriittisestä sen pyrkimys tiukkaan 
aineistolähtöisyyteen, jolloin tutkijan tehtävänä on olla mahdollisimman avoin aineistolle ja 
sieltä löytyville jäsennyksille. Siten analyyttisen diskurssianalyysin pyrkimyksenä on sosiaa-
lisen todellisuuden tarkka erittely ilman lähtökohtaista oletusta alistussuhteiden olemassa-
olosta. 
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analyysitapani kiinnittyy lähinnä kriittiseen diskurssianalyysiin. Näin siitä 

huolimatta, että en kuitenkaan lähtökohtaisesta oleta löytäväni työpajapu-

heesta erilaisia valta- ja alistussuhteita.  Tekstin erittelyä esitän ainoastaan 

niissä kohdin, joissa tarkoitukseni on osoittaa tekemieni tulkintojen olevan 

yhtäpitäviä tekstin ominaisuuksien kanssa. Pienimpänä analyysia ohjaavana 

kontekstina käytän tekstin mikrokontekstia (yksittäinen sana, virkkeen ja 

tekstikappaleen rakentuminen). 

  

Potter ja Wetherell (1987, 5; 35) liittävät kieleen ja kielenkäyttöön kolme läh-

tökohtaoletusta, jotka ohjaavat kriittisen diskurssianalyysin tarjoaman väljän 

kehyksen ohella lähestymistapaani. Ensinnäkin, kielenkäytöllä on erilaisia 

funktioita informaation siirtämisen funktion lisäksi eli kieltä käytetään eri 

tavoin pyrittäessä erilaisiin päämääriin. Esimerkiksi viranomaiset ja työ- ja 

yksilövalmentajat voivat käyttää työpajapuhetta oman toimintansa ja päätös-

tensä oikeuttamiseen tai esimerkiksi toiminnan kohteeksi asettuvien nuorten 

kontrollointiin.  Toiseksi, näiden funktioiden myötä diskurssit vaihtelevat eli 

diskursseille on ominaista kielellisten variaatioiden runsaus ja monimuotoi-

suus. Kielen avulla voidaan siis kuvata samaa ilmiötä monella tavalla ja sa-

malla rakentaa erilaisia versioita todellisuudesta. Tämä tarkoittaa tutkimuk-

sessani sitä, että oletan samanaikaisesti elävän useita erilaisia työpajadiskurs-

seja, joita käytetään tilanteittaisesti ja osin päällekkäin. Kolmanneksi, kieli ja 

kielenkäyttömme konstruoituu olemassa olevista kielellisistä resursseista. 

Diskursiivisia resursseja ja niiden järjestelmiä on kutsuttu repertuaareiksi. 

Repertuaarien avulla ihmiset konstruoivat versioita sosiaalisesta maailmasta 

tiettyjä tarkoituksia varten tietyissä sosiaalisissa tilanteissa. Eri toimijoiden 

puheesta on siis oletettavasti löydettävissä erilaisia repertuaareja työpajojen 

kuvaamiseen. 
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4.2.3 Diskursiivinen lukeminen ja asiakirja-aineisto 

 

Kääriäisen (2003, 14–15) mukaan dokumenteilla – tai asiakirjoilla, joiksi itse 

työpajoja koskevaa kirjallista materiaalia tulen nimittämään –  on ollut aina 

vahva merkitys yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Suppeasti ymmärret-

tynä dokumentti koskee vain esittäviä, lähdetyyppisiä tuotteita ja laajemmin 

ymmärrettynä se on ihmisten ja ihmisryhmien käyttäytymisen tuote (Eskola 

& Suoranta 1998, 118–119). Dokumenttiaineisto on ilmiasultaan tekstiä eli se 

on laadullista aineistoa pelkistetyimmillään. Teksti voi olla syntynyt tutkijan 

tuottamana tai hänestä riippumatta. 

 

Dokumenttien30 ja valmiiden aineistojen käytöllä voi olla tutkimuksessa mo-

nenlaisia tarkoituksia. Dokumentteja voidaan käyttää esimerkiksi konsteks-

tualisoimaan ilmiötä (Kuussaari 2005), tukemaan haastattelu- tai havainnoin-

tiaineistoa ja luomaan ymmärrystä (Käyhkö 2006) tai tarjoamaan instituution 

tai palvelujärjestelmän näkökulma yksilön elämänkulkuun (ks. Pohjola 1994, 

35). Dokumentit voivat toimia myös lähdeaineistona (Kitinoja 2005). Edellä 

kuvatut tavat liittyvät tutkimuksiin, joissa dokumentteja käytetään ekspli-

koimaan tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä. Tälle tavalla osin vastakkai-

nen tapa on kohdentaa mielenkiinto dokumentteihin ilmiöinä itsessään. (Es-

kola & Suoranta 1998, 118–119.) 

 

Dokumentteja voidaan myös analysoida hyvin monella tavalla. Tällaisia tapo-

ja ovat esimerkiksi historian tutkimuksen perinteiset tavat, aineiston kvantifi-

ointi esimerkiksi sisällönanalyysin keinoin31, tapaustutkimuksen keinot tai 

diskursiivinen ote (Suoranta & Eskola 1998, 120; Silverman 1993, 59). Tässä 

                                                 
30 Dokumentteja ovat erilaiset tuotteet, joita voidaan lukea ja jotka viittaavat tavalla tai toisel-
la sosiaaliseen todellisuuteen. Tällaisia ovat sekä todellisuutta tavoitteellisesti kuvaamaan 
tehdyt julkiset raportit eli ns. institutionaaliset dokumentit, mutta myös persoonalliset do-
kumentit, kuten kirjeet, päiväkirjat, elämäkerrat ja valokuvat, joita ei alun perin ole välttä-
mättä tarkoitettu julkistettaviksi. Myös lauluja, kirjoitelmia ja jopa rakennuksia voidaan lä-
hestyä tietyn yhteiskunnan tai ryhmän dokumentteina, jotka kertovat jotain tekijänsä arvois-
ta, kiinnostuksesta ja tavoitteista ja joita voidaan ”lukea” metaforisessa mielessä. (Macdonald 
& Tipton 1993, 188; Corbetta 2003, 287-288.) 
31 Sisällönanalyysillä (content analysis) tarkoitetaan tässä kategorioiden rakentamista ja sen 
jälkeen kategorioihin kuuluvien tapausten lukumäärän laskemista analysoitavana olevasta 
tekstiaineistosta (Silverman 1993, 59).  
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tutkimuksessa asiakirja-aineiston merkitystä voidaan hakea kolmesta näkö-

kulmasta. Ensinnäkin asiakirjat muodostavat tasavertaisen analysoitavan ai-

neiston, tiedonlähteen; haastatteluaineiston kanssa ne mahdollistavat moni-

puolisen ja rikkaan aineiston rakentumisen. Toiseksi asiakirjoja käytetään 

apuna työpajojen kontekstualisoinnissa laajempaan kokonaisuuteen. Asiakir-

jat paikantavat haastattelupuheen laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin. 

Työpajat eivät muiden sosiaalisten instituutioiden (esim. koulu) tavoin ole 

yhteiskunnallisesta todellisuudesta ja siellä tapahtuvista muutoksista erillään 

eläviä saarekkeita, vaan niiden toiminta muotoutuu ja muuttuu osana ympä-

röivää yhteiskuntaa. Esimerkiksi työpajatoiminnan yhteiskunnallinen funktio 

on muuttunut rajusti siirryttäessä 1990-luvulta 2000-luvulle. Keräämälläni 

asiakirja-aineistolla on tästä näkökulmasta haastatteluaineistoa tukeva, kon-

tekstia ja ymmärrystä luova rooli. Asiakirjojen välityksellä rakennetaan ko-

konaiskuvaa työpajatoiminnan virallisista tavoitteista ja sisällöistä.  

 

Kolmanneksi asiakirja-aineisto toimii peilinä, jota vasten haastattelupuheesta 

avautuvaa työpajatoiminnan arkea peilataan, tarkastellaan ja myös verrataan. 

Pyrin tavoittamaan myös mahdollisia asiakirjojen ja haastattelupuheen välisiä 

katkoksia, ristiriitoja ja keskinäisiä jännitteitä. 

 

Nojautumalla asiakirja-aineiston analyysissa diskursiiviseen lähestymis- ja 

lukemistapaan haluan korostaa kielen – myös viranomaiskielen – sosiaalista 

todellisuutta luovaa vaikutusta. Tätä näkemystä ei ole itsestään selvästi liitet-

ty asiakirja-aineistoihin. Esimerkiksi Kääriäinen (2003, 14–15)  on omassa – 

lastensuojelun sosiaalityössä kirjoitettuja asiakirjatekstejä hyödyntävässä  – 

tutkimuksessaan pohtinut dokumenttien käyttökelpoisuutta totuudenmukai-

sen tiedon tuottajana ja esittänyt muun muassa kysymyksen, onko doku-

mentti tutkimuksen aihe vai lähde. Hänen mukaansa silloin, kun dokumentti 

on tutkimuksen aihe, totuusarvolla ei ole niin suurta merkitystä kuin silloin, 

kun dokumentti toimii tutkimuksen lähteenä.  

 

Kitinoja (2005, 114) on puolestaan käyttänyt lastensuojelun asiakirjoja tutki-

muksen lähteenä, käsitellen asiakirjoja suhteellisen luotettavana keinona saa-
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da tietoa tutkimuksen kohteesta. Hän katsoo että se, että asiakirjat on laadittu 

virkavastuulla, sinällään lisää niiden luotettavuutta ja tosiasialuonnetta, siitä-

kin huolimatta, että niissä kerrotaan asioista siten kuin niitä laatineet ovat ne 

kokeneet.  Niiden on katsottu sisältävän ”kovaa faktaa”, instituution totena 

pitämää käsitystä asian luonteesta (Kääriäinen 1995, 25). Samoilla linjoilla 

ovat Mäenpää ja Törrönen (1996, 15–16), jotka pitävät asiakirja-aineiston etu-

na sitä, että sitä ei ole tuotettu tutkimuskäyttöön, jolloin sen voi katsoa anta-

van autenttista tietoa, jota voidaan hyödyntää tutkimuksellisesti. 

 

Toisenlaisiakin näkemyksiä asiakirjoista löytyy. 1990-luvulta alkaen vah-

vemmin korostunutta näkemystä asiakirjoista sosiaalisina tuotteina on nimi-

tetty myös kielelliseksi, narratiiviseksi tai konstruktivistiseksi käänteeksi. Kä-

sitteillä on kuvattu paradigman muutosta realismista relativismiin, jonka 

myötä tekstien tutkimuksessa alettiin tekstin sisäisten tekijöiden ohella kiin-

nittää huomiota tekstin argumentaatioon, kontekstiin sekä sosiaalisuuteen 

liittyviin piirteisiin. Esimerkiksi kriittinen tekstintutkimus kiistää tekstien 

autonomisuuden ja tarkastelee tekstejä prosessinäkökulmasta, jolloin niitä on 

tulkittava aikaan ja paikkaan sidottuna viestintänä, josta on luettavissa eri 

yhteisöjen sosiaalisia ja ideologisia käytänteitä. (Väisänen 2005, 1.) Myös Cor-

betta (2003, 207) toteaa dokumenttien tarjoavan objektiivisen todellisuuden 

sijasta ”virallisen” representaation siitä; kieli tai teksti ei koskaan heijasta so-

siaalista todellisuutta neutraalisti, vaan teksti on samalla sosiaalisen todelli-

suuden tuote ja tuottaja.  

 

Valitsemalla asiakirjoihin diskursiivisen lähestymistavan nojaudun Mac-

donaldin ja Tiptonin (1993, 188–189) näkemykseen siitä, että objektiivisiksi 

lausumiksi ja todellisuuden kuvaamiseksi tarkoitetut dokumentit ovat myös 

sosiaalisesti tuotettuja sosiaalisia tuotteita. Työpajatoimintaa kuvailevat do-

kumentit eivät siten vain kuvaile todellisuutta, vaan ne samalla rakentavat 

sitä aktiivisesti. Tarkastelen viranomaisten tuottamia asiakirjoja siten, että ne 

edustavat hallinnon virallista kantaa ja ovat julkista, institutionaalista ja legi-

tiimiä (työpaja)puhetta (ks. Silverman 1993, 133), josta Herrasen (2003, 16–17) 

käyttämä julkipuheen käsite määrittää työpajojen diskursiivista tilaa ja sen 
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rajoja. Lähestyn viranomaisten tuottamia asiakirjoja siten eräänlaisena valtiol-

lisena työpajadiskurssina, jota voidaan kutsua myös totuuspuheeksi, teks-

teiksi, jotka systemaattisesti muodostavat kohteita, joista puhuvat (Foucault 

1972).  Simolan (2002, 57) mukaan tällaisissa teksteissä tehdään tiettyjä asioita 

tärkeiksi: ne ovat vakavia, järkeviä, harkittuja ja arvostettuja, ”seisomaan no-

usten” käytettyjä puheenvuoroja. Ne pyrkivät konsensukseen, luomaan pu-

hetta, jonka ”kaikki” (myös työpajojen nuoret) voisivat hyväksyä. Valitessaan 

oikean tavan puhua ne samalla sulkevat pois jonkun toisen tavan puhua työ-

pajasta: sanoessaan jotain ne samalla vaikenevat jostain.  

 

Oletan, että viralliset asiakirjat edustavat kollektiivista puhetta työpajatoi-

minnasta. Tällainen julkipuhe kertoo, millaisia työpajojen ja siellä työskente-

levien nuorten tulee olla ja miksi. Työpajojen ja heidän ylläpitäjiensä toimin-

tasuunnitelmat ja –kertomukset taas edustavat omaa paikallista diskurssia ja 

kuvaavat virallisen kannan muuntumista kunkin kunnan ja työpajan omaan 

toimintakulttuuriin soveltuviksi raameiksi. Julkinen ja paikallinen – tai kuten 

olen aiemmin maininnut, virallinen ja ammatillinen – diskurssi voivat olla 

ristiriitaisia, epäyhtenäisiä ja niiden merkitykset voivat vaihdella eri konteks-

teissa. Tämä luo jännitteitä eri diskurssien ja käytäntöjen välille. (ks. Davies 

1993.) 

 

Suhtaudun siten analysoimiini asiakirjoihin tekstituotteina, jotka muodosta-

vat itsenäisen, retorisen dokumenttitodellisuuden. Ne avaavat työssäni yh-

den ikkunan siihen, miten ammattilaiset nimeävät institutionaalisia minuuk-

sia. En analysoi suurta määrää instituutioiden asiakirjoja, vaan pyrin katso-

maan valittuja tekstejä läheltä, jotta ymmärtäisin mitä kirjoittajat niissä teke-

vät retorisesti. Toivon, että tutkimukseni herkistää lukijaa lukemaan instituu-

tioiden asiakirjoja aktiivisina teksteinä, joissa kirjoittajat luovat kuvaa todelli-

suudesta tiettyjä tarkoituksia varten. Asiakirjat eivät ole luonnostaan tosiasia-

tietoa. Ne ovat toimintaa, jossa kirjoittaja käyttää fakta-argumentteja vakuut-

taakseen lukijaa esimerkiksi asiakkaan tuen ja palveluiden tarpeesta. Samoin 

kuin puhe myös teksti on instituutiossa väline, jolla suoritetaan annettuja teh-

täviä. (Raitakari 2006, 48.) 
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4.2.4 Diskursiivinen lukeminen ja narratiivit 

 

Toinen aineistotyyppi tulee muodostumaan työ- ja yksilövalmentajien narra-

tiiveista32. Narratiivinen aineisto perustuu kieleen. Se voi olla puhetta ja kir-

joitettua tekstiä, mutta myös ei-kielellistä viestintää. Narratiivista lähestymis-

tapaa käyttävän tutkijan lähtökohtana on ajatus siitä, että tieto on luonteel-

taan kertomuksellista ja todellisuutta voidaan jäsentää kielen avulla. (Gub-

riumin & Holsteinin 1997.) 

Tutkijoiden mukaan narratiiville ja narratiiviselle tutkimukselle tai lähesty-

mistavalle ei ole kuitenkaan olemassa selvärajaista ja yleisesti hyväksyttyä 

määritelmää33. Narratiivinen tutkimus ei myöskään nojaa selvästi mihinkään 

yhteen traditioon tai tieteeseen. Narratiiveja käytetään useilla tieteenaloilla. 

Muun muassa antropologia, kansanperinne, psykologia, sosiolingvistiikka, 

                                                 
32 Vaikka narratiivia käsitellään tutkimuksessa usein synonyymisesti tarinan (story) kanssa, 
tarina voidaan erottaa narratiivista. Tarina on tutkimukseen osallistujan selonteko tutkijalle 
kerrotuista kokemuksista. Narratiivi on tutkijan selonteko, joka on syntynyt jonkinlaisen 
tutkimuksen tuloksena. Käsite tarina viittaa ihmisen mielen sisäiseen tapaan hahmottaa elä-
mää ja maailmaa. Tarina on ihmisen kokemus, joka ei välttämättä avaudu koskaan sellaise-
naan ulkopuoliselle. Tarinan osia ovat tapahtumat, tapahtumiin liittyvät henkilöt, tapahtu-
mapaikat ja aika. Tarinalla ei välttämättä ole kertojaa ja se voi esiintyä eri konteksteissa erilai-
sena. Tarina voi olla osa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa tuotettua kertomusta. Samaa 
tarinaa voidaan myös kertoa useissa kertomuksissa. Ihmisen tarina muovautuu kertomuk-
seksi sen mukaan, missä se kerrotaan ja kenelle se kerrotaan. (Wiltshire 1995.) Tarina voi olla 
myös Hännisen (1999) kuvaama sisäinen tarina. Sisäinen tarina on sosiaalisesta tarinavaran-
nosta tuotettu tulkintamalli, jonka mukaan ihminen tekee tulkintoja ja valintoja eri tilanteissa. 
Sisäisen tarinan avulla ihminen määrittelee identiteettiään, arvojaan, tavoitteitaan ja ase-
maansa suhteessa muihin ihmisiin.  
33 Erilaisia määritelmiä yhdistää se, että narratiiveissa korostetaan ensinnäkin sen ajallisuutta; 
narratiiveissa esitetään erilaisia kronologisessa suhteessa toisiinsa olevia tapahtumia ja teko-
ja. Toisaalta korostetaan representaatiota eli sitä, että narratiivi on todellisuuden peilikuvan 
sijasta pikemminkin konstruktio todellisuudesta ja kolmanneksi retrospektiivisuutta eli nar-
ratiivit ovat aina nykyhetkestä käsin tehtyjä konstruktioita. (Rudrum 2005, 196.) Tapahtuma-
sarjan konstruointia on pidetty olennaisena edellytyksenä sille, että jotain voidaan kutsua 
narratiiviksi, se ei yksin riitä. Konstruoinnin ohella tarvitaan kerronnallisuutta, millä viita-
taan narratiivien eri osien – tapahtumien, episodien, ilmausten – liittämistä kerronnan kei-
noin – juonellistamisella – rakenteelliseksi ja juonelliseksi kokonaisuudeksi. Toisaalta Riess-
man (2001, 698) toteaa, että narratiivit voivat myös muotoutua teemoittain tai episodien kaut-
ta. Narratiivisuus yhdistetään usein elämäkertatutkimukseen (ks. Polkinghore 1995; Alheit 
1994; Erkkilä 2005). Elämäkerrallisen tutkimuksen ei katsota ainoastaan olevan menneisyy-
den retrospektiivista rakentamista eri tapahtumien juonellistamisella, vaan se on narratiivis-
ta, ihmisten elämäntarinoiden tutkimista ja kuvaamista.  Elämän eri episodeja yhdistellään 
narratiivisen ajattelun keinoin toisiinsa ja jopa koko elämäkerta voidaan muodostaa näistä 
episodeista. Tämä on mahdollista nähdä niinkin, että ihmiset rakentavat elämäkerran saa-
dakseen mielen elämänsä tapahtumille (Polkinghore 1995, 1). 
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sosiologia ja kasvatustiede ovat sekä tutkineet narratiiveja että käyttäneet 

narratiivista menetelmää aineiston keräämiseen. 

Narratiivia voidaan luonnehtia monella tavalla. Barthes (1977, 79) toteaa nar-

ratiivien moninaisuudesta seuraavaa: 

 

Narrative is present in myth, legend, fable, tale, novella, epic, history, 
tragedy, drama, comedy, mime, paining…stained glass windows, cin-
ema, comics, news items, conversations. Moreover, under this almost in-
finite diversity of forms, narrative is present in every age, in every place, 
in every society; it begins with the very history of mankind and there 
nowhere is nor has been a people without narrative. All classes, all hu-
man groups, have their narratives…narrative is international, transhis-
torical, transcultural: It is simply there, like life itself…  

 

Narratiivisen tutkimuksen lähtökohtana on ajatus, että kertomukset ovat ih-

miselle luonteenomainen tapa jäsentää elämää ja itseään. Narratiiveja käyte-

tään sekä kommunikointiin että ihmisten ymmärtämiseen. Narratiivien kaut-

ta järjestetään, tulkitaan ja luodaan merkityksiä kokemuksistamme samalla 

kun ylläpidetään niiden välistä jatkuvuutta. (Bruner 1986; Atkinson 2001, 

125.) 

 

Riessman (2001, 697–698) erottaa kolme lähestymistapaa narratiiviseen tut-

kimukseen. Narratiivit voidaan ensinnäkin ymmärtää kokonaisina elämänta-

rinoina, eräänlaisena omaelämäkerrallisen materiaalin sekoituksena. Tällöin 

tutkija muodostaa useiden narratiivien yhteisistä piirteistä yhden kokonaisen 

ja ehyen kertomuksen. Tällaisessa genressä informanttien kertomat kerto-

mukset sulautuvat yhteen tutkijan tulkinnassa jopa siihen asti, että kertomuk-

set ja tulkinta eivät ole erotettavissa.  Toisessa – edellisestä hyvin poikkeavas-

sa – lähestymistavassa käsitettä narratiivi käytetään selkeästä, tietyn aiheen 

ympärille rajatusta kertomuksesta, joka jäsentyy henkilöiden, paikkojen ja 

juonen mukaan. Kolmas lähestymistapa käsittää paljon puhetta ja se muotou-

tuu ja kehittyy haastattelun aikana. Tässä lähestymistavassa kiinnitetään 

huomiota diskurssin rakenteellisiin piirteisiin ja haastattelijan ja haastatelta-

van välisiin suhteisiin ja etsitään tutkittavien kertomuksista yhtäläisyyksiä ja 

erilaisuuksia. 
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Tässä tutkimuksessa sitoudutaan edellä kuvatun Riessmanin erottelun kol-

manteen lähestymistapaan narratiivisuuden näkyessä seuraavina erilaisina 

asioina: 

 

(1) Narratiivisuus näkyy tavassa ymmärtää ihmisen kokemusmaailman 

rakentumista prosessina, jossa aiemmat kokemukset vaikuttavat sii-

hen, miten uusia kokemuksia tulkitaan ja ymmärretään. Narratiivit 

ovat Brunerin (1986) mukaan ihmisen tärkeimpiä tapoja muodostaa 

merkityksiä elämäntapahtumista ja yksi keskeinen tapa representoida 

kokemuksia. Erityisesti minua kiehtoo narratiivisessa tutkimuksessa 

kertojan näkökulman ymmärtäminen, hänen äänensä kuuleminen. Ku-

ten olen aiemmin todennut, oletan että työ- ja yksilövalmentajien ään-

ten puhuvan myös virallisista asiakirjapuhetta vastaan tai toisaalta 

asettuvan dialogiin sen kanssa. 

 

(2) Narratiivisuudella haluan korostaa haastattelemisen tapaa, haastatte-

lun luonnetta kerronnallisena haastatteluna, millä Hyvärinen ja Löyt-

tyniemi (2005, 191) viittaavat siihen, että tutkija pyytää kertomuksia, 

antaa tilaa kertomiselle ja esittää sellaisia kysymyksiä, joihin olettaa 

saavansa vastaukseksi kertomuksia (ks. myös Mishler 1986).  

 

(3) Narratiivin käsitteellä haluan korostaa aineiston kerronnallista luon-

netta. Valitsemalla narratiivin käsitteen haastattelun sijaan haluan ko-

rostaa näkemystäni todellisuuden luonteesta. Käsite tarina viittaakin 

juuri ihmisen mielen sisäiseen tapaan hahmottaa elämää ja maailmaa 

(Wiltshire 1995). Tarina on ihmisen kokemus, joka ei kuitenkaan vält-

tämättä avaudu koskaan sellaisenaan ulkopuoliselle. Haastattelut ker-

rotaan tietyssä tilanteessa, tiettyä tarkoitusta varten. On olemassa mo-

nenlaisia tapoja kertoa tarinaa ja useampia kertomuksia kerrottavana. 

Siten on syytä lähestyä haastatteluja narratiiveina, huomioiden niiden 

kerronnallinen luonne. Haastateltavien kertomukset ovat tarinoita, ei-

kä niitä siten voi lukea ”tosina” kertomuksina, siitä, mitä todella on ta-

pahtunut. 



 72

(4) Narratiivisuus korostaa niihin suuntaamaani lukutapaa. Oma lukuta-

pani haastatteluaineistoon on diskursiivinen. Diskursiivisen tarkaste-

lun kautta pyrin siis etsimään aineistosta eroja ja yhtäläisyyksiä sekä 

tunnistamaan erilaisia repertuaareja. Narratiivin tutkimuksessa aineis-

tolta kysytään sekä sitä, mitä (kerrotaan) että miten (kerrotaan) (Gub-

rium & Holstein 1997, 148).  Narratiivien analyysin (analysis of narra-

tives) sijasta on kysymys narratiivisesta analyysista (narrative analysis) 

34. Narratiivien analyysi tarkoittaa kertomusten keräämistä aineistoksi, 

kertomusten ollessa siten keino päästä kiinni tutkittavaan ilmiöön. 

Varsinainen analyysi tapahtuu esimerkiksi sisällönanalyysin keinoin, 

jolloin kertomuksesta etsitään tutkimustehtävän kannalta keskeisiä 

teemoja. Soveltamani narratiivinen analyysi viittaa puolestaan kieltä ja 

kielenkäyttöä yksityiskohtaisesti tarkastelevien menetelmien (esim. 

diskurssianalyysi) avulla tapahtuvaan kertomusten analysoimiseen ta-

rinoina, joilla on merkitys. (Blumenfeld-Jones 1995, 25; Polkinghore 

1995, 12.) 

 

Edellä kuvattu näkemykseni pohjautuu siten Brunerin (1986) narratiivikäsi-

tykseen, jossa narratiivi viittaa sekä narratiiviseen ajatteluun että sen avulla 

tuotettuihin tarinoihin. Tarinat voivat avata ikkunan myös diskurssien raken-

tumiseen.  

 

4.3 Aineistonkeruuprosessi 

 

Aineistonkeruuprosessi tapahtui kaksivaiheisesti. Virallisen asiakirja-

aineiston kokoaminen tapahtui vuodenvaihteessa 2007. Tässä vaiheessa jou-

duin myös päättämään, mitä tarkoitan työpajatoimintaa koskevalla asiakirjal-

                                                 
34 Myös haastatteluissa saamiani narratiiveja on mahdollista lähestyä analyyttisesti eri näkö-
kulmista ja niitä voidaan analysoida eri tarkkuustasoilla, lähestymistapojen vaihdellessa tek-
niikoiltaan, käsitteiltään ja analyysimenetelmiltään toisistaan. Yhteiskuntatieteellisessä tut-
kimuksessa narratiiveja on useimmiten kohdeltu sosiaalihistoriallisena dokumenttina, objek-
tiivisena elämäkertana. Narratiivia voidaan tarkastella myös omana diskurssityyppinään, 
kieltä aktiivisesti käyttävä ihminen rakentaa versionsa elämänsä tapahtumista ja niiden mer-
kityksistä. Tästä näkökulmasta narratiivia voidaan lähestyä tekstinä ja kulttuurituotteena, 
tarinoituneena elämänä. (Bruner 1986) 
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la, sillä mitään valmista asiakirja-aineistoa tai muutakaan materiaalia, jossa 

yksiselitteisesti kuvattaisiin tai paikannettaisiin nuorten työpajatoimintaa, ei 

ollut olemassa. Tutkimuksen aineisto onkin rakennettu juuri tätä tutkimusta 

varten, tiettyjä asiakirjoja mukaan ottaen, tiettyjä tietoisesti – tai tiedostamatta 

– poisjättäen. Siten tämä tutkimus osaltaan on näiden valintojen kautta luo-

massa yhdenlaista kuvaa työpajatoiminnassa ja siten asemoimassa työpajoja.  

 

Asiakirjoiksi laskin lopulta ainoastaan eri ministeriöiden työpajatoimintaa 

koskevat mietinnöt, selonteot, kansallisten kehittämisavustusten hakua kos-

kevat asiakirjat sekä työpajatoimintaan viittaavat lait ja asetukset. Valintaani 

perustelen sillä, että edellä mainittuja asiakirjoja tuotetaan nimenomaan työ-

pajatoiminnan ohjausta ja määrittelyä sekä toiminnan perustelua varten, jol-

loin niillä oletettavasti on keskeinen merkitys myös paikallisten työpajojen 

toiminnan muotoutumisessa. Tutkimukset ja arvioinnit – eräänlaisina monin-

kertaisia tulkintoja jo sisältävinä aineistoina – jätin tämän tutkimuksen ulko-

puolelle.  

 

Kriteerit täyttäviä asiakirjoja löytyi eri ministeriöistä (OPM, STM, TM) 1990-

luvulta alkaen. Myös opetusministeriön arkistoista löytyi muutamia doku-

mentteja 1990-luvun lopulta lähtien. Olen pyrkinyt valitsemaan kaikkien työ-

pajoja ylläpitävien hallintokuntien tekstejä. Valittu aineisto kattaa ajallisesti ja 

kulttuurisen kontekstinsa suhteen kiinnostavan jakson 1990-luvun lopulta 

vuoteen 2007. Työpajatoiminnan alkutaipaleelta eli 1980-luvulta ja 1990-

luvun alusta ei löytynyt aineistoa. Kaikkiaan olin yllättynyt siitä, miten vähän 

laajalle levinneestä kolmikymmenvuotisen historian omaavasta työpajatoi-

minnasta oli materiaalia tuotettu.  

 

Valitsemani aineistot ovat tekstilajillisesti varsin erilaisia, niitä on kirjoitettu 

erilaisille kohderyhmille. Vaikka kaikissa aineistotyypeissä työpajatoiminta ei 

välttämättä ole pääteema eikä se usein tule montaakaan kertaa mainituksi, 

niistä voi kuitenkin lukea sitä, millainen rooli työpajatoiminnalle nyky-

yhteiskunnassa vallitsevassa keskustelussa lankeaa. 
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Vuoden 2007 alussa otin yhteyksiä kolmeen itäsuomalaiseen työpajaan, joista 

kaikista löytyi antamani alkuinformaation35 jälkeen halukkaita työ- ja yksilö-

valmentajia haastatteluun. Haastattelut suoritin tammikuussa 2007. Kaikki-

aan haastatteluja kertyi 12 kappaletta36. Aineistonkeruumenetelmänä käytin 

kerronnallista haastattelua. Hyvärinen ja Löyttyniemi (2005, 193) toteavat, 

ettei kerronnallisen haastattelun toteuttamiseen ole yhtä oikeaa tapaa, vaan 

haastattelut voivat poiketa toisistaan tutkimuksen aikajänteen (menneisyys, 

nykyisyys, tulevaisuus), haastattelun tekniikan, kysymysten määrän ja toivo-

tun vuorovaikutuksen suhteen. Tässä tutkimuksessa kerronnallinen haastat-

telu oli muodoltaan lähellä puolistrukturoitua teemahaastattelua, jossa tee-

mat olivat kaikille haastateltaville samat, mutta niitä käsiteltiin eri järjestyk-

sessä37. Tämä mahdollisti tutkimusinstrumentin ja haastattelun kulun muok-

kaamisen eri tilanteisiin sopivaksi. Toisaalta, koska tutkimuksessa sovellettiin 

”keksimisen ja löytämisen strategiaa”, liikuttiin haastattelussa myös struktu-

roimattoman tai kohdennetun (focused) haastattelun rajamaastossa. Koin 

strukturoimattoman haastattelun soveltuvan tilanteeseen siksi, koska etsin 

uusia avauksia aiheeseen. 

 

Kerronnan mikrokontekstina toimii haastattelutilanne. Haastattelutilanne on 

vuorovaikutustilanne, jossa sekä haastattelija että haastateltava vaikuttavat 

narratiivin syntyyn. Tapahtumien tulkintoja luodaan siten myös osana haas-

tattelutilannetta. Nojautuessani kerronnalliseen haastatteluun halusin erityi-

sesti kiinnittää huomiota vuorovaikutukseen, jolloin kysymystenkin avulla 

saataisiin tuotettua kertomuksia. Halusin, että haastateltavat mahdollisim-

man vapaasti kuvaisivat kokemuksiaan ja näkemyksiään. Pyrin välttämään 

                                                 
35 Tutkittavien informointi tapahtui siten, että otin puhelimitse yhteyttä työpajoihin. Kerroin 
tutkimuksen kohteena olevan työpajatoiminnan ”ideat” ja tavoitteet. Samalla kerroin, että 
tulen nauhoittamaan haastattelut. Samalla lupasin anonymisoida koko aineiston (vrt. Kuula 
2006, 120-130). 
36 Yksi haastatteluista edustaa työpajatoimintaa ohjaavaa viranomaistahoa. 
37 Toisaalta Riessman (2001, 695) toteaa, että vaikka tutkija pyrkisikin saamaan haastateltavi-
en kertomukset etenemään teemoittain (ja olemaan siten helposti koodattavissa), haastatelta-
villa on taipumus vastustaa tällaista ”merkitysten kontrollointia” kertomalla elämästään 
polveilevien kertomusten kautta.  Standardisoidut tutkimushaastattelukäytännöt ja keskuste-
luissa ilmenevä elämismaailma ja sosiaalinen interaktio eivät aina kohtaa toisiaan. Siten eri-
tyisesti feministisessä tutkimuksessa on suuntauduttu vähemmän dominoiviin ja enemmän 
relativistisiin haastattelukäytäntöihin, jotka sallivat ja kunnioittavat haastateltavien tapaa 
organisoida elämänsä merkityksiä.  
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”raportteja”, joka esimerkiksi Chasen (1995) mukaan on ”kuuliainen vastaus” 

kysymykseen ilman, että kertoja ottaisi vastuuta tarinan merkityksestä ero-

tuksena kertomukselle, joka välittää aina kokemuksen ja perustelee ikään 

kuin itse, miksi se kannatti kertoa.   

 

Kertomuksia saadakseni  pyrin rakentamaan keskusteluteemat siten, etten 

saisi helppoja ”kyllä” ja ”ei”-vastaksia, vaan haastateltavat rohkaistuisivat 

puhumaan kokemuksistaan (Fielding 1993, 138). Samoin pyrin pitämään ti-

lanteen mahdollisimman avoimena saadakseni haastateltavilta informaatiota 

niin spontaanisti kuin mahdollista. Tästä syystä en myöskään antanut heille 

etukäteen teemahaastattelurunkoa (ks. Liite 1) etukäteen tutustuttavaksi, sillä 

halusin, ettei tilanteesta tulisi harjoiteltua ja etteivät haastateltavat etukäteen 

ottaisi itselleen rooleja. Haastattelujen yhteydessä pyysin haastatelluilta ai-

neistoksi myös heidän omia asiakirjojaan. Niitä sain kaikilta työpajoilta. 

 

Tutkimusympäristö muodostui kolmesta itäsuomalaisesta nuorten työpajas-

ta. Pajojen ylläpitäjinä toimivat kaupungin nuoriso- ja vapaa-ajan lautakun-

nat.  Työpajojen ohjaajat työskentelivät usein työsuunnittelijan, ohjaajan tai 

työ- tai yksilövalmentajien nimikkeillä ja useimmat heistä oli palkattu työlli-

syysvaroin. He olivat oman alansa ammattiosaajia, jotka olivat olleet työttö-

miä ja joiden työmarkkinavalmiuksia ja työnsaantimahdollisuuksia tukityöl-

listämisjakso oli parantanut.  

 

Pajoilla tehtiin erilaisia puu- ja rakennustöitä, pienimuotoisia metallitöitä ja 

pinnankäsittelytöitä. Työpajat olivat korvanneet niitä pieniä verstaita tai pajo-

ja, jotka monilla paikkakunnilla olivat kadonneet työmarkkinoilla tapahtu-

neen rakennemuutoksen myötä. Työpajoilta voi tilata ja saada yksilöllisiä pal-

veluja ja tuotteita, joita tuotettiin kilpailulainsäädäntöä noudattaen. Työpajat 

olivat työalaa valitessaan päätyneet sellaiseen toimialaan, joka ei vääristä alan 

kilpailua paikkakunnalla. Etenkin kuntien työpajoissa tehtiin paljon kuntien 

toimialaan kuuluvia töitä, jotka oli siirretty osin työpajatyöksi. (OPM 

37:2004.)  
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Kaiken kaikkiaan työpajatoiminta eriytyi tutkimukseen kiinnittyneiden kol-

men pajan välillä melkoisesti. Pajoista yksi oli vienyt valmennusprosessinsa 

varsin pitkälle kehitellen perinteisen työ- ja yksilövalmennuksen sisään erilai-

sia nuorten elämänhallintaan eri tilanteissa kiinnittyviä valmennusprosesseja 

ja -tyylejä. Muilla pajoilla valmennus oli yhtä kuin työnteko, jota varioitiin eri 

asiakasryhmille sopivaksi. Työ- ja yksilövalmennuksen rinnalle tullut palve-

luohjaus loisti jokseenkin selvästi poissaolollaan.  

 

4.4  Tutkimusaineistojen erittely  

 

Tutkimusaineistot on valittu siten, että ne ilmentäisivät erilaisia konteksteja, 

jossa työpajatoiminnalle luodaan tavoitteita ja sisältöjä. Aineistoni voidaan 

eritellä asiakirja- ja teemahaastatteluaineistoon. 

 
Asiakirja-aineisto muodostui useista eri lähdetyypeistä. Ne voidaan jakaa 

tuottajatahojen mukaan seuraavasti: 

 
Opetusministeriö 

• Opetusministeriön työryhmämuistiot 

o Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen ke-

hittäminen38 

o Nuorten työpajatoiminnan vakinaistaminen39 

• Nuorten työpajatoiminnan kehittämisavustusten hakuohjeet vuosille 

1999–2007 (yhteensä 9) 

• Nuorten työpajatoiminnan yleiset periaatteet ja suositukset (Opetus-

ministeriön päätös 25.10.2006)   

 

Työministeriö  

• OPM:n ja TE-keskuksen yhteiskirja 

ESR:n Tavoite 1-, 2- ja 3-ohjelmien ohjelma-asiakirjat ja täydennysosat raken-

nerahastokausilta 1995–1999 ja 2000–2006. 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

                                                 
38 OPM 33:2005. 
39 OPM 37:2004. 
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• Sosiaali- ja terveysministeriön selvitys 

o Ehkäisevää huumetyötä nuorten työpajoilla kehittävän hank-

keen loppuraportti40  

o Ehkäisevää huumetyötä nuorten työpajoille kehittävän hank-

keen ohjausryhmän muistio41 

 

Lait ja asetukset 

  

• Nuorisolaki 72/2006 

• Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/ 2001 

• Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoimapalvelusta (1344/2002) 

 

 

Työpajojen omat asiakirjat 

• Kolmen itäsuomalaisen työpajan toimintasuunnitelmat vuodelle 2007 

sekä muuta pajojen tuottamaan aineistoa (esimerkiksi laatukäsikirjoja 

ja lomakkeistoja) 

 

Teemahaastatteluaineisto koostuu yhteensä 12 haastattelusta, kuuden työ-

valmentajan ja viiden yksilövalmentajan. Yksi haastateltavista edusti virka-

miestahoa. Haastateltavista kuusi oli naisia ja kuusi miestä. Haastattelujen 

keskimääräinen kesto oli 1 - 1,5 tuntia ja litteroitua haastattelutekstiä syntyi 

reilut 100 sivua.  

                                                 
40 STM 5:2006. 
41 STM 5:2003. 
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4.5 Kontekstuaalisuudesta intertekstuaalisuuteen 

 

Kaikella puheella on aina omat reunaehtonsa. Siten tässä yhteydessä on olen-

naista pohtia seuraavia kysymyksiä: Kuka tai ketkä asiakirjoissa puhuvat? 

Miksi ja kenelle niitä tuotetaan?  Kenelle haastattelupuhe esitetään? Mistä 

puhutaan ja kirjoitetaan ja mistä jätetään puhumatta ja kirjoittamatta? 

 

Työpajaa koskevan aineiston analyysin ja tulkinnan kannalta keskeisiä käsit-

teitä ovat kontekstuaalisuus ja intertekstuaalisuus. Kontekstuaalisuudella 

viittaan kriittiseen diskurssianalyysiin nojautuen siihen, että esimerkiksi työ-

pajoja koskevat tekstit eivät ole autonomisia tuotteita, vaan ne ovat osa mer-

kityksenantoprosessia (ks. Fairclough 2004). Tästä näkökulmasta analyysini 

kohteena ei siis ole mikä tahansa puhe, vaan tietyistä institutionaalisista ase-

mista käsin esitettävä puhe, millä tarkoitan sitä, että puheeseen ovat vaikut-

taneet tietyt yhteiskunnalliset tehtävät. Niin asiakirjat kuin haastattelutkin 

edustavat erilaisia puhujapositioita ja niissä tavoitellaan eri asioita. Instituuti-

ot rakentavat itseään tekstuaalisten tuotteiden avulla ja niiden kautta. (Raita-

kari 2006, 47; Juhila 1993.) 

 

Työpajaa koskevat asiakirjat ovat osin tietoisten sekä tiedostamattomien pro-

sessien osa. Niiden muotoutumiseen ovat vaikuttaneet useammat keskenään 

vuorovaikutuksessa olevat yhteiskunnalliset toimijat, joilla saattaa olla kes-

kenään sisäisesti ristiriitaisia näkemyksiä (ks. Väisänen 2005, 10). Fair-

cloughin (1989, 43–44) mukaan kyse ei ole kuitenkaan varsinaisesti yhteis-

kunnallisista valtaintresseistä, vaan niin sanotusta diskursiivisesta vallasta. 

Esimerkiksi neutraaleina pidetyt komiteamietinnötkään eivät synny tyhjiössä, 

vaan niissä kiteytyy pienoiskoossa koko yhteisön ja kulttuurin kuva siitä, mil-

lainen on ”kunnon kansalainen” ja mitä hänen pitää osata. 

 

Analysoituja asiakirjoja on myös tuotettu moniin eri tarkoituksiin. Joissain 

dokumenteissa tarkoitus on julkilausuttu – esimerkiksi valtionavustusohjeet 

on kirjoitettu ohjaamaan ja säätelemään rahanjakoa. Tämä tarkoittaa, että 

työpajojen on hyvä huomioida valtakunnalliset painotukset paitsi toiminnas-
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saan myös toimintaa ohjaavissa ja hakemukseen usein liitettävissä toiminta-

suunnitelmissaan. Komiteamietinnöt puolestaan pohjautuvat useimmiten 

tehtäväänsä erikseen määräajaksi asetetun asiantuntijatyöryhmän työn tulok-

siin. Passiivimuodossa kirjoitetut komiteamietinnöt, samoin kuin työpajojen 

omat dokumentit ovat useimmiten eri intressiryhmien kompromisseja. 

 

Siinä missä viralliset asiakirjat ovat tiettyyn instituutioon ja puhuja-asemiin 

kiinnittyneitä – ja usein jo lähtökohtaisesti erilaisia poliittisia diskursseja mu-

kanaan kantavia – ei myöskään ammatillinen työpajapuhe ei ole kontekstis-

taan irrallista.  Työpajojen tuottamat asiakirjat kokoavat ja välittävät tietoa 

erityisesti pajan sidosryhmille ja ylläpitäjälle. Dokumentoinnin merkitys on 

kasvanut viime vuosina ja se liittyy vahvasti pajan pyrkimykseen mallintaa 

palveluprosessejaan ja tehdä näkyväksi toimintaansa ja siten luoda uskotta-

vaa julkisuuskuvaa.  

 

Lähestyn työpajaa koskevaa puhetta institutionalisoituneena järjestyksenä, 

jossa pätevät tietyt moraaliset keskusteluun osallistumisen oikeudet ja velvol-

lisuudet, jotka määrittävät, mitä voidaan sanoa, mistä pitää sanoa ja miten 

tuo sanoma pitää esittää42. Esimerkiksi työpajatoimintaa koskevat viralliset 

asiakirjat eivät edusta kirjoittajiensa henkilökohtaisia näkemyksiä, vaan ne on 

kirjoitettu palvelemaan erityisesti kirjoittajan edustaman organisaation, 

useimmiten eri ministeriöiden, tavoitteita. Erityisesti komiteamietinnöissä 

sekä valtionavustusten hakua koskevissa asiakirjoissa on kyse päätöspuhe-

genreestä, mikä viittaa siihen, että puheella on sitä melko tarkasti säätelevät 

omat tuotantoehtonsa. Tätä genreä määrittää erityisesti se, että puhe on tuo-

tettu viranomaistyöryhmässä ja puheella päätetään erilaisten linjausten hy-

                                                 
42 Koponen (2005, 13-15) on selvityksessään havainnut, että instituutioiden kautta työpajoja 
koskeva puhe ankkuroituu vahvasti puhujien positioihin. Työpaja voidaan nähdä myös säi-
löksi; vedettäessä nuoria mukaan työpajatoimintaan huolehditaan siitä, että he eivät ”ajeleh-
di kaduilla”. Kriminaalihuoltolaitoksen kanssa tehtävälle yhdyskuntapalvelulle työpaja on 
yksi ”palvelupaikka” muiden vaihtoehtojen rinnalla. Terveystoimen asiakkaille paja on ehkä 
eräänlainen ”turvapaikka” tai ”terapeuttinen” tila. Työhallinnon näkökulmasta työpajat 
näyttäytyvät pitkälti ”työn paikkoina.” Nuoriso- tai sosiaalitoimen näkökulmasta on voitu 
korostaa pajaa ”luovana toimintatilana” tai ”hengähdyspaikkana”, jossa nuori saa koottua 
voimavaroja suuntautuakseen arjen haasteisiin.  
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väksymisestä. Puheella on siten sekä työpajanuorten että käytännön toimen-

piteiden kannalta seurauksia. (ks. Jokinen 1993, 190.)  

 

Puheen institutionaalisuus ilmenee myös kirjoitusten tuotantoprosesseissa, 

jotka sisältävät institutionaalisia käytäntöjä ja rutiineja edetessään hallinnon 

koneistossa ja saavat virallisen statuksen. Organisaatioilla on niille ominaisia 

rutiineja, joilla tekstejä tuotetaan ja joilla ne saatetaan tietyn valintojen teke-

misen prosessin läpi (Joutsenvirta 2006, 61). 

 

Kontektuaalisuuden korostamisesta huolimatta en näe diskursseja fou-

cault´laisittain tiettyihin instituutioihin erottamattomasti sidoksissa olevina ja 

tietyssä historiallisessa tilanteessa yhteiskunnan varsin kokonaisvaltaisesti 

läpäisevinä diskursiivisina tietomuodostelmina (ks. Foucault 1972), vaan dy-

naamisina ja muuttuvina. Diskurssit voidaan ymmärtää ennemminkin vaih-

toehtoisina puhetapoina tai näkökulmina johonkin asiaan kuin jonkin aika-

kauden hallitsevina ja varsin hitaasti muuttuvina merkitysmuodostelmina 

(ks. myös Juppi 2004). Tällainen näkökulma on perusteltu, koska oletan, että 

samaan aikaan voi esiintyä useita työpajadiskursseja. On toki totta, että vi-

ranomaisten kirjoittama asiakirja-aineisto edustaa Robertsin ja Sarangin 

(2003) käyttämän luokituksen mukaan niin sanottua professionaalista kielen-

käyttöä, jolla tarkoitetaan puhetta viranomaisten kirjoittamissa teksteissä. Sen 

sijaan haastatteluaineistoni ja työpajojen tuottamat asiakirjat ovat osittain 

henkilökohtaisempaa kielenkäyttöä, jossa ammatti-ihmiset erittelevät koke-

muksiaan ja tunteitaan. 

 

Kontekstuaalisuuden ohella nostan esille intertekstuaalisuuden käsitteen. 

Intertekstuaalisuuden teoria perustuu ajatukselle, että tekstit ovat monin ta-

voin sidoksissa toisiinsa. Tekstit ovat aina täynnä vaikutteita ja viittauksia 

toisiin teksteihin. Intertekstuaalisuus merkitsee tekstien tarkastelemista 

kommunikaationa: ei vain kommunikaationa tekijän ja yleisön välillä, vaan 

myös kommunikointina muiden nykyisten ja menneiden tekstien ja niiden 

muodostamien konventioiden kanssa. Teksti saa merkityksenä suhteessa toi-

siin teksteihin. (Vuori 2001, 91.) Intertekstuaalisuuden käsite auttaa tulkitse-
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maan esimerkiksi työpajojen asiakirjoja. Niissä otetaan, ja niissä on otettava, 

kantaa virallisiin asiakirjoihin.  

 

Fairclough (1992, 117–123) on erottanut kaksi interktekstuaalisuuden lajia. 

Avoin ja näkyvä intertekstuaalisuus tarkoittaa sitä, että toisen tekstin sisällä 

on tunnistettavia osia toisista teksteistä. Nämä osat voivat olla esimerkiksi 

lauseita, sanoja, esitystapoja ja viitteitä. Toinen intertekstuaalisuuden laji on 

laajempi. Tekstit ovat aina yhteydessä toisiin teksteihin ilman, että näihin vii-

tataan eksplisiittisesti. Kyse on tällöin tekstin yhteydestä diskursseihin. Siten 

esimerkiksi työpajojen asiakirjojen voidaan olettaa kiinnittyvän käsitteistönsä 

tai laajemmin tulkintarepertuaariensa kautta virallisiin työpajateksteihin. In-

terkontekstuaalisuuden periaate tarkoittaa tutkimuksessani myös sitä, että en 

oleta virallisten ja ammatillisten tekstien muodostavan toisistaan irrallisia 

diskursseja, vaan ne monin tavoin limittyvät esimerkiksi yhteisten tulkinta-

reprtuaariensa kautta. 

 

4.6 Aineiston luenta 

 

Aineiston analyysista voidaan käyttää myös käsitettä lukutapa (Hyvärinen 

1998) ja luentatapa (Vilkko 1997), jotka korostavat tutkijan suhdetta aineis-

toon. Mitään yhtä ainoaa oikeaa lukutapaa ei kuitenkaan ole. Se, miten tietoi-

sia kysymyksiä aineistolle esitetään ja tapa, jolla näihin kysymyksiin pyritään 

vastaamaan, on aineisto- ja tutkijakohtaista.  Aineiston lukutapani yleiset pe-

riaatteet kiteytyvät kahteen.  

 

Ensinnäkin tutkimuksen ongelmat suuntaavat tarkasteluni sekä diskurssien 

sisältöön että muotoon. Toisin sanoen sen lisäksi, että selvitän aineistosta, 

mistä puhutaan, kun puhutaan työpajatoiminnasta, keskeistä on myös sen 

tarkasteleminen, miten työpajatoiminnasta puhutaan ja miten siihen liittyviä 

merkityksiä tuotetaan (vrt. Böök 2001, 46). On syytä korostaa, että jako sisäl-

töön ja muotoon on osin keinotekoista. Esimerkiksi Fairclough (1992, 194) on 

todennut, ettei diskurssin sisältöä voi tavoittaa analysoimatta samalla sen 

muotoa, koska sisällöt todentuvat erilaisissa muodoissa.  
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Wetherellin ja Potterin (1992, 90) kuvaama diskursiivisesta psykologiasta tut-

tu repertuaarin käsite tarjoaa tässä mielessä keskeisen analyyttisen työkalun 

muodon ja sisällön yhteen nivomiseen, sillä repertuaarin katsotaan olevan 

tapa ymmärtää diskurssin sisältöä ja sitä, kuinka tämä sisältö on organisoitu-

nut. Tulkintarepertuaarit voidaan määritellä sellaisiksi kielen käytön alueiksi, 

jotka muodostavat omia merkitys- ja termisysteemejä. Tutkija etsii tällöin 

tekstistä samansukuisia kielikuvia ja puhetapoja (Hirsijärvi & Hurme 2000, 

155). Tulkintarepertuaarit ovat sisäisesti suhteellisen yhtenäisiä ja ristiriidat-

tomia tulkintakehyksiä, jotka rakentuvat sosiaalisissa käytännöissä ja jotka 

rakentavat sosiaalista todellisuutta tietyllä tavalla. Ne ovat käsitteiden, meta-

forien, ilmaisutapojen, kertomusten, väitteiden ja retoristen tehokeinojen 

joukkoja, joiden avulla kielen käyttäjät maalaavat tietynlaista kuvaa jostakin 

tapahtumasta, ilmiöstä, ihmisryhmästä tai ihmisestä. (Jokinen, Juhila & Suo-

ninen 1993.) Käytännössä tulkintarepertuaarit ovat tuloksia tutkijan tulkin-

noista, joita tuotetaan analysoitavasta raaka-aineistosta. Repertuaarien ni-

meäminen ei kuitenkaan tarkoita yksinkertaista aineiston sisällöllistä ryhmit-

telyä teemoittaisiksi luokiksi (Vehkakoski 2006, 28–29).  

 

Toiseksi analyyttiseksi työkaluksi olen ottanut van Dijkin (1988) dikurssiana-

lyysista käyttöön makro- ja mikrodiskurssianalyysin43, jotka auttavat eritte-

lemään analyysin tasoa. Analyysini keskiöön asettuu makroanalyysi, jolla 

tarkoitan pääasiallisten diskurssien esiin kaivamista aineistosta. Tällä tasolla 

eksplikoidaan aineistosta nousevat hegemoniset tavat kontekstualisoida työ-

pajatoiminta. Tämä tapahtuu esimerkiksi luokittelemalla puheesta esiin nou-

sevia teemoja sen mukaan, mihin asiayhteyteen työpajatoiminta aineistossa 

ensisijaisesti liitetään. Vaikka tutkimus osaltaan kohdistuu asiakirja- ja haas-

tatteluteksteihin ja siltä osin kieleen, tarkastelun keskiössä eivät ole kielen 

rakenteet tai lausumien symboliset merkitykset, vaan laajemmin kulttuuris-

ten puhetapojen – diskurssien – esiintyminen teksteissä.  Tässä yhteydessä 

kiinnostuksen kohteena ovat ennen kaikkea tekstistä itsestään johdettavat 
                                                 
43 Mikroanalyysissä puolestaan huomio kiinnittyy niihin retorisiin ja argumentatiivisiin kei-
noihin, joilla diskursseja pyritään vahvistamaan tekemällä niistä vakuuttavampia. Hjelm 
(2005, 63) luonnehtii makro- ja mikrotason analyysin välistä eroa sillä perusteella, että makro-
taso operoi diskurssien välisellä tasolla ja mikrotaso yksittäisten kielellisten tehokeinojen ja 
lauseiden tasolla. 
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kulttuurisesti jaetut merkitykset. Ideana on etsiä teksteistä yhtäläisyyksiä ja 

pyrkiä hahmottamaan merkityssuhteiden muodostamaa kokonaisuutta, mut-

ta samalla kiinnittää huomiota myös merkitysten moninaisuuteen, ristiriitai-

suuteen ja niiden tuottamisen tapaan. (esim. Potter & Wetherell 1987.) 

 

Mikroanalyysissa huomioni puolestaan kiinnittyy niihin retorisiin ja argu-

mentatiivisiin keinoihin, joilla diskursseja pyritään vahvistamaan tekemällä 

niistä vakuuttavampia. Mikroanalyysi on tässä diskurssianalyysin mallissa 

alisteinen makroanalyysin tuottamille keskeisille kontekstualisoinneille ja 

toimii niiden vahvistajana. Hjelm (2005, 63) toteaa, että makro- ja mikrotason 

voi erottaa sillä perusteella, että makrotaso operoi diskurssien välisellä tasolla 

ja mikrotaso enemminkin yksittäisten kielellisten tehokeinojen ja lauseiden 

tasolla. 

 

Aineiston käsittelyn ensimmäinen vaihe oli se, että nauhat purettiin eli litte-

roitiin sanatarkasti tekstiksi. Tämä vaihe tapahtui mahdollisimman pian haas-

tattelujen teon jälkeen.  Tämän jälkeen edessä oli aineiston järjestäminen. Tä-

mä tapahtui järjestämällä se aineistotyypeittäin kronologiseen järjestykseen. 

Tämä vaihe koski enimmäkseen asiakirja-aineistoja.  

 

Varsinainen aineiston analyysi käynnistyi kriittiselle diskurssianalyysille 

ominaisesti kuvauksen tasosta (ks. Fairclough 1989), jossa analyysin kohteek-

si asettautuivat yhtäältä tekstin sisältö ja toisaalta sen muodolliset ominai-

suudet, kuten käytetty sanasto ja kieli sekä tekstin rakenne. Tämä prosessi 

tapahtui minulla kaksivaiheisesti. Ensin kartoitin aineistostani työpajatoimin-

taa määrittävät piirteet eli ne keskeiset teemat, joiden kautta työpajatoimintaa 

kuvattiin. Kyse oli ennen kaikkea realistiseen lukutapaan sitoutumisesta. En-

simmäisen lukemiskierroksen aikana siten etsin ja tunnistin asiat, joista olin 

tutkimuksen kannalta kiinnostunut. Analyysiyksikköinä olivat ne kohdat ma-

teriaalista, joissa argumentoitiin työpajatoimintaa eri yhteyksissä. Lausunto-

jen kuvaukset oli sijoitettavissa seuraavanlaiseen rakenteeseen: 1) työpajatoi-

minnan tavoitteet 2) työpajatoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi edellytet-

tävät toimenpiteet ja 3) työpajatoiminnan reunaehdot raamit sekä 4) työpajan 
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nuori ja 5) työpajatoiminnan suhteet muihin instituutioihin. Nämä olivat hy-

vin eksplisiittisesti esillä kertomuksissa, samoin kuin teemahaastattelurun-

gossa.  

 

Näiden teemojen pohjalta laadin analyysirungon, jonka ympärille koodasin 

eri aineistotyypit omina ryhminään. Tällöin aineisto ei sivumääräisesti juuri-

kaan lyhentynyt, mutta se jäsentyi eri teemojen ympärille helpommin jäsen-

nettäväksi kokonaisuudeksi. Aalyysiani ohjasi tällöin kysymys, mitä puhu-

taan. 

 

Toisessa vaiheessa pyrin kiinnittämään huomiota puhujien käyttämään sa-

nastoon ja kieleen. Siirryin siten realistisesta lukutavasta retoriseen lukuta-

paan, mitä voidaan kuvata siirtymisenä mitä-kysymyksistä miten-

kysymyksiin. Tässä vaiheessa etsin teemojen sisällä keskeisiä vakuuttelun 

keinoja, erontekoja, yhtäläisyyksien hakemista samoin kuin teemojen sisällä 

olevia keskeisiä jännitteitä. Tällöin lähdin erittelemään edellä mainittuihin 

teemoihin liittyviä puhetapoja, painotuksia, korostuksia ja vakuuttelun keino-

ja.  

 

Kävi selväksi, että vaikka aineistoni poikkesivat muodoltaan huomattavasti 

toisistaan44, niitä oli mahdotonta tarkastella toisistaan irrallaan erillisinä ai-

neistoina.  Jouduin siten hylkäämään alkuperäisen ajatukseni tarkastella asia-

kirja-aineistoja ja haastatteluaineistoa toisistaan erillään ja etsiä niiden omia 

diskurssejaan. Oletukseni, että eri aineistossa rakennetaan erilaisia diskursse-

ja ja että virallisesta asiakirja-aineistosta olisi tunnistettavissa jokin yhteinen 

virallinen työpajadiskurssi alkoi osoittautua vääräksi. Aineiston intertekstu-

aalisuus ohjasi siten aineistojen yhdistämiseen.  

 

                                                 
44 Haastatteluissa puhujan ääni on monella tavoin autenttisempi kuin passiivimuodossa kir-
joitetuissa asiakirjoissa. Myös niiden sisältö poikkeaa osin toisistaan. Asiakirjoissa työpaja-
toiminnasta kirjoitetaan rakenteellisesti samalla tavoin, tiettyjen vakiintuneiden konventioi-
den mukaan, kun taas haastattelupuhe narratiivina rakentuu omaleimaisemmin ryöpsähtele-
västi ja omintakeisesti. 
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Kriittisen diskurssianalyysin mukaisesti tutkimuksessa tulee huomioida kon-

tekstin merkitys: diskursiivisten tapahtumien ja sitä kehystävien tilanteiden, 

instituution ja sosiaalisen rakenteen välillä voidaan ajatella olevan erityinen 

suhde (Fairclough 2003). Tästä näkökulmasta kriittisen diskurssianalyysin 

kohteena eivät niinkään ole yksittäiset tekstit, vaan makrotason diskurssit. 

Kiinnostus suuntautuu vahvasti myös diskurssien konteksteihin. Puheen 

tuottaminen ei siis tapahdu tyhjiössä, vaan aina jossain valtasuhteita sisältä-

vässä kontekstissa. Omassa diskursiivisessa otteessani liikun jossain analyyt-

tisen ja kriittisen diskurssiananalyysin välimaastossa. Analyyttisen diskurssi-

analyysin tavoin nojaudun aineistolähtöisyyteen. Analyysini ei kuitenkaan 

tähtää vain yksittäisten tekstien merkityksen ymmärtämiseen, vaan pyrin 

myös sijoittamaan tekstin laajempaan ajalliseen ja paikalliseen kontekstiin 

(Potter 1996), kuten keskusteluun nuorille suunnatuista työvoimapoliittisista 

toimenpiteistä. Lisäksi pyrin reflektoimaan sen sisältöä, muotoa ja vaikutuk-

sia sekä taustalla piileviä valtasuhteita. Tällaisena se kiinnittyy kriittiseen 

diskurssianalyysiin. Analyysin seuraavassa vaiheessa laajensikin analyysin 

koskemaan myös ympäröivää yhteiskuntaa. Tällaisen eri konteksteissa liik-

kuvan analyysitavan vahvuutena on laaja-alaisuus ja erilaisten vaikuttavien 

voimien mukanaolon tunnistaminen, kun taas riskinä on analyysin kohden-

nuksen liiallinen leviäminen. (ks Vehkakoski 2006, 33.)  

 

Kuvausvaiheen jälkeen pyrin yhdistämään realistisen ja diskursiivisen luku-

tavan avulla saamiani elementtejä laajemmiksi kokonaisuuksiksi, jotka kuvai-

sivat erilaisia nuorten työpajatoimintaa koskevia tulkintarepertuaareja. Tässä 

vaiheessa havaitsin, että keskeisimmiksi puhuntatapoja erotteleviksi teemoik-

si eivät nouse erot yksittäisistä teemoista (esim. työpajan nuori) puhuttaessa, 

vaan puhuntatapa rakentuu erilaisten suhteiden varaan. Keskeisimmiksi suh-

teiksi näyttivät puhunnassa rakentuvan työpajatoiminnan ja yhteiskunnan 

suhde, samoin kuin työpajatoiminnan ja nuoren välinen suhde. Näiden suh-

teiden kautta työpaja sai paikkansa toisaalta suhteessa yhteiskunnan muihin 

instituutioihin, toisaalta suhteessa nuoren omaan henkilökohtaiseen elämän-

kulkuun. 
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Aineiston analyysin tuloksena erottelin lopulta neljä keskeistä teemaa, joista 

puhuminen olennaisimmin rakensi työpajatoimintaa ja joista esitettiin erilai-

sia puhetapoja. Työpajojen paikka rakentui seuraavien teemojen kautta: 

 

Käsitykset työpajan yhteiskunnallisesta tehtävästä 

Käsitykset työpajan ja yhteiskunnan välisestä suhteesta 

Käsitykset työpajan asiakkaista 

Käsitykset työpajan asiakkaiden ja työpajan välisestä suhteesta 

 

Virallisesta ja ammatillisesta työpajapuheesta oli eroteltavissa erilaisia yhteis-

kunnallisia tehtäviä, joihin vastaaminen rakentaa työpajatoiminnalle erilaisia 

paikkoja yhteiskunnallisella ja kulttuurisella kartastolla. Puhe yhteiskunnalli-

sista tehtävistä ja niiden täyttämisestä ei kuitenkaan ole kategorista, yhden-

laisen tehtävän korostaminen ei sulje muita pois, vaan puhetavat ovat myös 

osin päällekkäisiä ja niitä käytetään osin tilanteittaisesti. Näiden suhteiden 

kautta työpaja saa erilaisia paikkoja sekä yhteiskunnallisella ja kulttuurisella 

että inhimillisellä kartastolla.  
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5 TYÖPAJATOIMINNAN YHTEISKUNNALLINEN JA 

KULTTUURINEN PAIKKA 

 

Tässä luvussa tarkastelen työpajatoiminnan yhteiskunnallista ja kulttuurista 

paikkaa. Työpajatoiminnan yhteiskunnallinen paikka rakentuu yksittäisten 

työpajojen ja yhteiskunnan välisessa suhteessa. Tuossa suhteessa on kyse 

paitsi siitä, millaisia tehtäviä virallisissa asiakirjoissa työpajoille annetaan 

myös siitä, miten nuo tehtävät siirtyvät työpajatoiminnan arkeen. 

 

Virallisissa asiakirjoissa, laissa ja asetuksissa samoin kuin työpajatoimintaan 

kohdistuvissa kulttuurisissa odotuksissa kuvataan ja rajataan nuorten työpa-

jatoiminnan tavoitteita. Virallinen puhe ei kuitenkaan koske yksittäisiä työpa-

joja, vaan laajemmin työpajajärjestelmää. Asiakirjoihin kirjatut tehtävät eivät 

myöskään sellaisenaan siirry suoraan yksittäisten työpajojen arkeen, vaan 

asettuvat neuvottelun kohteeksi. Yksittäiset työpajat voivat ottaa tehtävät 

mukisematta vastaan, mutta ne voivat myös puhua niitä vastaan tai ainakin 

tulkita tehtäviä omaan toimintaympäristöönsä parhaiten soveltuvalla tavalla.  

 

Yleisellä tasolla työpajat näyttävät ottaneen erilaiset virallisessa työpajapu-

heessa julkilausutut tehtävät osaksi omaa virallisista puhettaan ja dokumen-

taatiotaan, millä viittaan esimerkiksi työpajojen omiin toimintasuunnitelmiin 

ja laatukäsikirjoihin kirjattuihin asioihin. Voidaan kysyä, onko virallisesta 

työpajapuheesta edes mahdollista sanoutua irti ja rakentaa paikallista työpa-

jatoimintaa siitä irrallaan. On luonnollista, että virallinen puhe siirtyy työpa-

jojen omiin asiakirjoihin, sillä niissä on mitä suurimmassa määrin kyse teks-

teistä, joiden tehtävänä on perustella työpajojen tarvetta ympäristölle uskot-

tavalla tavalla ja turvata siten pajojen asema paikallisessa palvelujärjestelmäs-

sä. 

 

Työ- ja yksilövalmentajien puheen tasolla poikkeamia virallisesta puheesta 

esiintyy enemmän. Paikallisella tasolla rakentuvassa haastattelupuheessa 

näyttää olevan mahdollista puhua myös virallisen puheen rakentamaa työpa-

jatoiminnan ”formaalia tilaa” vastaan ja tehdä irtiottoja. Omaa intiimiä ”mei-
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dän paja -pajatilaa” rakennetaan ainakin osin vastustamalla virallisten asia-

kirjojen työpajapuhetta. Virallisen puheen ja ammatillisen puheen suhteessa 

ei ole kysymys ainoastaan valtakunnallisen ja paikallisen pajatoiminnan 

eroista, vaan julkisen ja yksityisen, formaalin ja informaalin pajatilan välisestä 

eronteosta, jolla esimerkiksi yksittäiset työpajat rakentavat omaa profiiliaan ja 

korostavat autonomisuuttaan.  

 

Työpajan ja yhteiskunnan välisen suhteen tasolla työpajatoiminnan yhteis-

kunnallinen paikka tulee tulkituksi kahdesta suunnasta. Ensinnäkin se raken-

tuu asettautumalla nuoren ja yhteiskunnan välimaastoon, jossa työpajan roo-

liksi määrittyy nuoren asettaminen tietynlaiseen suhteeseen yhteiskunnan 

kanssa. Tuo suhde vaihtelee yhteiskunnallisiin instituutioihin liittämisestä 

palkkatyöhön sosiaalistamiseen. Samalla korostuu yleinen kasvatus ja ohjaus 

yhteiskunnan jäseneksi. Toisen tason työpajatoiminnan paikan rakentumises-

sa muodostaa puhe työpajoista suhteessa muihin instituutioihin. Tässä pu-

heessa kuvataan, mistä viitekehyksestä käsin työpajaa paikkana voidaan tar-

kastella ja miten työpaja paikkana eroaa muista paikoista. 

 

5.1 Paikallisen pajatoiminnan rakentuminen – autonominen vai unoh-
dettu työpaja? 
 

Työpajan paikka määräytyy paitsi diskursiivisissa käytännöissä myös erilais-

ten rakenteellisten tekijöiden puristuksessa, joista vähäisin ei liene maantie-

teellinen sijainti. Nuorten työpajan sijainti määrittelee sen, mitkä yhteiskun-

nalliset tehtävät muodostuvat työpajatoiminnan painopistealueiksi. Koska 

työpajoja on maan eri osissa, niin myös niiden sijaintialueiden erityispiirteet 

näkyvät niiden toiminnassa. Lapin ja Suomen itäisten alueiden työpajoissa 

haasteina ovat nuorten työkokemuksen ja työn saanti. Maan länsi- ja etelä-

osissa näyttää korostuvan yksilöohjauksen tarve sekä asiakkaan arjenhallin-

nan taitojen tukeminen. Yksittäisiä työpajoja tarkasteltaessa voidaan kuiten-

kin huomata, että niissä esiintyy samoja asiakastarpeita maan kaikissa osissa. 

Toiminta painottuu eri alueilla sijaitsevilla työpajoilla eri tavoin, mutta yh-

teistä on se, että kaikilla työpajoilla asiakasjoukko on heterogeeninen. Voi-

daan sanoa, että kun alueen erityispiirteet otetaan työpajatoiminnassa riittä-
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västi huomioon, niin se vahvistaa ja monipuolistaa paikallista, julkisen sekto-

rin palvelujärjestelmää entisestään. Tämä edellyttää luonnollisesti sitä, että 

työpajalla on itsellään käsitys toimintakyvystään ja toiminnan kehittymisen 

vaiheesta, jossa se tällä hetkellä on. (OPM 2004:37.) Työpajalla voidaan siten 

ajatella olevan ”paikallinen tila”, joka ei rakennu ainoastaan pajasta itsestään 

tai julkilausutuista yhteiskunnallisista tehtävistä käsin, vaan tapahtuu vuoro-

vaikutuksessa pajan ylläpitäjän ja alueen muiden palveluntuottajien kanssa.  

 

Haastattelupuheessa kuvattu paikallisen pajatoiminnan rakentuminen auttaa 

ymmärtämään työpajan ja yhteiskunnan välisen suhten perustaa. Kerronnas-

sa työ- ja yksilövalmentajat kuvaavat, miten he omassa työpajassaan rakenta-

vat toiminnallista profiiliaan, millä viittaan perustehtävän ja asiakasryhmän 

määrittelyyn sekä toimintojen suunnitteluun. Samalla kerrotaan, millainen on 

pajan liikkumatila oman toimintansa muotoilemisessa ja kehittämisessä.   

 

Seuraavissa sitaateissa työ- ja yksilövalmentajat lähtevät avaamaan paikalli-

sen pajatoiminnan muotoutumista suhteessa valtakunnallisiin ja alueellisiin 

linjauksiin ja ohjeistuksiin.  

 
  Siis kyllähän ne varmaan aika vähän, vähän on se tieto, mitä 

meiän tasolle sieltä valtakunnallisesti sitten tulee. Mutta sit 
semmosissa yhteisissä niinku esimerkiksi koulutuksissa tai työ-
pajapäivillä niin siellähän ne tietysti tulee sitte esille. Mut varsi-
naisesti ei mitään semmosta tietoa, mitä nyt tulis aina kaikkien 
korviin niin ei nyt pysty ainakaan omasta mielestäni sanomaan 
että olis. (N/3)45

 

Sitten tietysti sen jälkeen tulee tietysti sitten se, mitä kaupunki 
säätelee eli kaupungin yksikkö kun ollaan, niin sieltähän ne 
pääsääntöisesti sitten tulee kaupungin arvot ja strategiat. Ja 
sitten siinä mennään sitten alaspäin, sit meillä on kulttuuri-
toimella samalla tavalla säädelty arvot ja strategiat. (N/1)  

  

Me nojataan tietysti, kun me ollaan nuorisotoimen yksikkö, niin 
Nuorisolakiinhan me nojataan sillä tavalla, mutta niin kuin nyt 

                                                 
45 Käytän haastattelusitaatteja esittelemään aineistoa sekä vahvistamaan tekemiäni tulkintoja. 
Olen erotellut haastateltavat juoksevin numeroin sekä sukupuolittain siten, että koodi N/1 
viittaa ensimmäiseen haastateltavaan, joka oli nainen. Koodi M/2 viitaa siten toiseen haasta-
teltavaan, joka oli mies jne. 
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tiedetään uudessa Nuorisolaissahan aika vähän työpajoista mai-
nitaan ja niinku on. Miun mielestä semmosena puitteellisena oh-
jenuorana niin kyllä se niinkun meitä kuljettaa eteenpäin. (M/2) 

 

Viralliset asiakirjat ylläpitävät ja rakentavat työpajaa valtiollisesti organisoi-

tuna yhteiskunnallisena instituutiona. Huolimatta jokseenkin yhtenäisesti 

määritellystä tehtäväkentästä työpajakenttä näyttää paikallisella tasolla ole-

van hyvin autonominen. Valtakunnallisella tasolla annetut linjaukset ja suun-

taukset näyttäytyvät paikallisen pajan näkökulmista kovin kaukaisilta ja oh-

jaavat konkreettisesti vain vähän paikallisen tason työpajatoiminnan organi-

soimista. Jopa pajan ylläpitäjä näyttää yllättävän vähän olevan mukana toi-

minnan ohjaamisessa ja kehittämisessä ohjauksen ollessa lähinnä tulostavoit-

teiden ja kävijämäärien asettamista ja erilaisten hankehakemusten allekirjoit-

tamista. Pajan esimies asettautuu sen sijaan keskeiseksi linkiksi yksittäisen 

työpajan ja sen toimintaympäristön välillä. 

 

Että X:hän (=pajan esimies) tietysti viime kädessä vastaa tän talon 
koko toiminnasta, mutta erittäin hyvässä asemassa ollaan siinä 
mielessä, että X on semmonen ihminen, se haluaa kuulla kaikkia 
ohjaajia ja tehä tavallaan selväks kaikille ja yhessä aika paljon 
kumminkin päätetään kumminkin asioita. Et sillein se on menny.  
(M/2) 
 

Siis tokihan meiän esimies informoi siihen suuntaan, nuorisotoi-
mella on tietysti tietyt tavotteet ja hänen tehtävänä tietysti meiän 
toiminnan tavotteiden vieminen sinne ja niistä keskusteleminen. 
Kyllä he varmaan sillä tavalla on tietosia, mutta mitä mä nyt ite 
ajattelen niin aika konkreettisesti vähän sitten tiedetään kuiten-
kin mitä ihan oikeesti kentällä tapahtuu ja mitä pajoilla tapahtuu. 
(N/6) 

 

Työn keskeisimpänä ohjenuorana mainitaan pajan toiminta-ajatus, joka on 

työntekijöiden itsensä kehittämä. Arkisten käytäntöjen muotoutumisen kan-

nalta olennaista on se, että yhdenkin nuorten työpajan sisällä toimii useita 

erilaisia pajoja hyvin autonomisesti.  
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Ensinnäkin pajalle me yleensä tehdään vuosittainen suunni-
telma, toimintasuunnitelma, joka nyt on tosin kyllä aika kar-
kea, mut kuitenkin suunnitelma. Ja sitten työpajat tekee aina 
vuosittaisen toimintasuunnitelman, mikä on se katto siellä 
meiän pään päällä, et minkä mukaan toimitaan. Mut jokainen 
paja voi sen oman toimintansa suunnitella ihan oman mielen-
kiinnon mukaan. (N/6) 

 

Pajan autonomisuus oman toimintansa suunnittelussa koetaan pääasiassa 

hyvänä. Se tulkitaan luottamuksen osoittamiseksi ja työpajan henkilöstön 

asiantuntijuuden arvostamiseksi. 

 

Kyllä mun mielestä se lähtee täältä pajan sisältä ja on totta kai lä-
hettävä, että totta kai se on, mitä nyt on nähny valtakunnallisesti 
työpajojen toimintaa ja kehittymistä, niin kyllä se täytyy lähteä 
pajalta se halu muuttua tai et se vastaa kuitenkin omasta toimin-
nastaan. Ja mun mielestä nää meidän työpajat on kynsin ja ham-
pain pitäny siitä kiinni, että meillä ei mene se siihen tuottamis-
malliin, mihinkä ne joutuu ne nuoret, jotka ei tee oikeesti sitä ra-
haa. Kyllä me mun mielestä toimitaan sillein tiiminä. Ja päätetään 
ite niistä, totta kai on byrokraattisia juttuja olemassa niille ei voi 
mitään, mutta niiden puitteissa. (N/7) 

 

Kyllä mä nään sen ihan hyvänä asiana, että ne luottaa, että me 
osataan kehittää sitä sisältöö. Että meillä on se substanssiosaami-
nen. Minusta se on ihan hyvä, että meillä on itsenäisyys ja meillä 
on nettobudjetti jopa, jota me saadaan käyttää mitä tuloja tulee. 
Se merkitsee ehkä sitä luottamusta, että me osataan. Meidän pitää 
sitten olla sen luottamuksen arvonen. Kaikkee mitä me on kehi-
tetty ja esitetty, niin on kyllä, ei oo pantu vastaan niissä kehitys-
hankkeissa. (N/8) 

 
Että voidaan aika paljon vaikuttaa ite. Toivottavasti se ei oo har-
hakuvitelma, mutta siinä uskossa vielä ainaki. Ja sit taas mitä tu-
lee tuolta ulkoapäin niinku tietysti tavotteita ja vaatimuksia ja 
tämmösiä näin, niin ne on vaan semmoset, mihin pitää pystyä 
vastaamaan. (N/6) 

  

Minusta tuntuu, että aika vapaasti pystytään talon sisäisesti päät-
tämään, että ollaan saatu, mitä miä tässä talossa oon ollu niin, ol-
la tavallaan aika rauhassa täällä itestään. Tuo ylempi taho ei oo 
tavallaan puuttunu. Totta kai on tietyt puitteet missä pitää elää, 
mut hyvin vapaat kädet on ollu sen suhteen. (M/2)  
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Kuten muutamien valmentajien puheessa korostuu, liiempiä ohjeistuksia tai 

ohjausta ei edes juuri kaivata, vaan työtä halutaan tehdä ilman kontrollointia. 

 

Välttämättä miä en kaikkia valtakunnallisia linjauksia ees tiiä, se 
on enemmän sitten tuolla johtoportaassa ja sitten hallinnollisella 
puolella, ketkä rahottaa toimintaa. Kyllä miä oon saanu tätä 
omaa työtä tehä ihan rauhassa niinku parhaaks näkee. (M/5) 
 
Ei ihan hirveesti näy mun mielestä esimerkiks tässä pajan ihan 
arjessa. Kyl myö aika itsenäisesti täällä niitä päätöksiä saahaan 
tehä. Totta kai siis tieto aina menee tuonne keskustaankin, mutta 
kyl myö saahaan aika omineen täällä touhuta. (N/3) 

 

Autonomisuuden aate näyttää kannattelevan voimakkaasti nuorten työpaja-

toimintaa.  Autonomisuus tarkoittaa vapautta oman paikallisen pajatilan 

määrittelyssä. Tällaisena se paikantuu paitsi suhteessa toiminnan ”yläkerrok-

siin” myös suhteessa moniammatilliseen verkostoon. Moniammatillisuutta 

on alettu korostaa voimakkaasti vuosituhannen vaihteesta alkaen, jolloin 

esimerkiksi nuorten työpajatoimintaan suunnattujen kehittämisavustusten 

hakuohjeissa alettiin todeta pajatoiminnan rakentuvan moniammatillisuuden 

ajatukselle. 

 
Nuorten työpajatoimintaa kehitetään paikalliset olosuhteet huo-
mioon ottaen yli kunta- ja hallintorajojen uusien yhteistyömuoto-
jen löytämiseksi ja toteuttamiseksi siten, että se mahdollistaa 
esim. seutukunnallisen työpajatoiminnan ja pajojen erikoistumi-
sen toiminnassaan sekä nuorten liikkumisen yli kuntarajojen. Eri-
tyisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä korostuu asiantun-
tijaverkostojen yhteistyön merkitys, jotta työpaja kehittyy nuorta 
kokonaisvaltaisesti palvelevaksi yksiköksi osana muuta nuorille 
suunnattua julkisen sektorin palvelujärjestelmää. (Nuorten työ-
pajatoiminnan kehittäminen 2000) 

 

Työpajatoiminta on moniammatillista ja rakentaa siltaa valtion ja 
kunnan eri toimialojen väliin jääville alueilla. Se yhdistää paikal-
listasolla työvoimatoimiston osaamista kunnan eri toimialojen 
osaamiseen. Näin on kehitetty laaja-alainen ja moniammatillinen 
tieto-taito työpajalaisen tarpeisiin. Parhaimmillaan malli luo jous-
tavuutta hallinnonalojen asiakastyön käytäntöihin, koska työpa-
joilla kaikkien toimialojen osaaminen on hyödynnettävissä kun-
kin asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. (OPM 37:2004) 
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Työpaja on osa paikallista moniammatillista verkostoa. (OPM 

37:2004) 

 

Paikallisesti nuorten työpajatoiminta tulee määrittää suhteessa 
muihin julkisen sektorin palveluntuottajiin. (OPM 33:2005) 
 

Työpajatoimintaa tulee siis määritellä suhteessa muihin toimijoihin. Haastat-

telupuheesta ei kuitenkaan käy ilmi, miten ja kenen kanssa tuo määrittely 

tapahtuu. Suhde moniammatillisuuteen paikallisen pajatoiminnan rakenta-

misessa on vielä epämääräinen. Moniammatillisuuden merkitys näyttääkin 

kiteytyvän asiakkaiden poluttamiseen viranomaiselta toiselle ja yhteisiksi, 

asiakkaan asioiden ympärille rakentuviksi verkostokokouksiksi.  

 

Et se moniammatillisuuden etu on siinä, et jos nuori on työtön ja 
työkkärissä sille pidetään haastatteluja ja myö pidetään täällä ja 
sossu pitää omat. Et se nuori joutuu vastaamaan niihin samoihin 
kysymyksiin monessa eri paikassa ja samat lomakkeet täytetään 
monessa eri paikassa. Niin ehkä se on etu, et nyt me ei kuormite-
ta nuorta niin paljoo, et myö kumminkin sitä tietoo, mitä pysty-
tään vaihtamaan, niin vaihdetaan niissä palavereissa, et meiän ei 
tarvi sitte kysyä nuorita niitä samoja asioita, että tiietään kaikki 
sen hetkinen tilanne aina. (M/2) 

 

Haastattelupuheessa korostetulla autonomisuudella on kuitenkin kääntöpuo-

lensa: vaikka autonomisuus antaa pajalle sen tarvitseman luovan ja epäviral-

lisen tilan, se uhkaa samalla rajata pajan kaupungin tai kunnan toimintojen 

marginaaliin. 

 
Että vähän oo jääty tänne omien seinien sisälle. Unohduttu jon-
nekin teollisuusalueelle.  (M/12) 
 

Et silleen saatu ja jouvuttu olemaan omillamme….Se, että kun 
myö oltais, siis tottakaihan ne hyväksyy sen, että myö ollaan 
nuorisotoimen alaisuudessa, mutta myö ollaan tavallaan niin 
omana yksikkönä. Ja tehhään erilaista pajatyötä kun nää nuoriso-
tilat tekee. Niin niillä on tavallaan lähempi se, niinku nuoriso-
toimella ja kaikilla nuorisotiloilla, yhteistyö ja meiät ollaan niinku 
unohdettu, meiän tulis olla samalla viivalla heidän kanssa. Myö 
tehdään varmasti yhtä tärkeetä työtä kun nekin, sitä ei oo kiistä-
minen, mutta meiät on tietyllä tavalla unohettu. Myä piiperret-
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tään täällä itestään. Toki ei missään riidoissa olla eikä muuten, 
mutta se, että kuuluttais enemmän siihen perheeseen. (M/2)  
 

Jos sanotaan suorasti, niin kapuloita rattaisiin, että se ei oo kan-
nustava. Se on oikeestaan meiän ainut ollu este kehittyä, on ni-
menomaan se, että me ollaan vapaa-aikakeskuksen alla. Mä en 
sitten sitä tiiä, mikä siinä sitten on niin vaikeeta. Se, että totta kai 
päättäjät, mihinkä heidän intressit on, täällä kuitenkin kuuluu ja 
tuo liikunta on niin iso osa joka syö tätä. Tätä ei nähdä niin tär-
keänä tätä työpajatoimintaa ja monesti unohutaan. Tietysti tolla 
perinteisellä nuorisotyöllä on niin vahvat perinteet ja se on jo 
linkkiytyny, että heidän on helpompaa. Tää on kuitenkin sillä 
lailla historiassa aika tuore, vaikka onkin 11 vuotta ollu. Mutta 
silti se koetaan pikkusen semmosena liikavarpaana. Me ei ihan 
mennä samojen kaavojen mukkaan. Mä en tiedä, onko se käytän-
nössä minkälainen prosessi, mutta, ja kyllähän sitä ollaan kaavai-
lemassakin ja siitä puhuttu, että vapaa-ajan keskuksen alta pitäisi 
lähtee pois. Mutta mikä onks se säätiömalli ja mikä siinä sitten on 
se käytäntö. Että ainakin monissa muissa kaupungeissa se on 
menny siihen, että ne täytyy olla niin tuottavia ne pajat, että ne 
maksaa ittensä koko ajan. Tai sitten jonkun muun, opetushallin-
non alla, mikä se sitten onkaan. (N/7) 

 

Mun mielestä meitä ei tunneta. Tästä ei tiietä tarpeeks. (N/3) 

 

Kysymys yksittäisten työpajojen autonomisuudesta on noussut esiin työpaja-

joja koskevan vakinaistamiskeskustelun yhteydessä. Vakinaistaminen ohjaa 

osaltaan tiiviimpään yhteistyöhön sekä pajojen ylläpitäjien, paikallisen palve-

lujärjestelmän että yhteistyökumppaneiden kanssa. Yksittäiset työpajat ovat-

kin ajautuneet monenlaisten dilemmojen eteen: Mukaudutaanko vakinaista-

misen mukanaan tuomaan ulkopuoliseen ohjaukseen ja osin kammoksuttuun 

byrokratiaan vai jäädäänkö ”unohdetuksi pajaksi”? Autonomisuuden vasta-

puolena on eristäytyminen, työpajan unohtaminen niin ylläpitäjän kuin si-

dosryhmien verkostossa. Tällöin työpajan rooliksi jää toimiminen turvallise-

na, omarytmisenä pesänään, joka on eristäytynyt kaupungissa omaksi saa-

rekkeekseen, jota edes ylläpitäjätaho ei pahemmin hätyyttele. 
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5.2  Työpajatoiminnan yhteiskunnallisen tehtävän rakentuminen 

 

5.2.1 Yhteiskunnallisiin instituutioihin liittäminen 

 

Viralliset asiakirjat harvoin käsittelevät yksittäisiä työpajoja siellä tapahtuvine 

toimintoineen. Sen sijaan niissä useimmiten tarkastellaan työpajaorganisaa-

tiota tai –instituutiota, jonka olemassaolon oikeutuksena on eroteltavissa sel-

keä yhteiskunnallinen toimeksianto. Yhteiskuntaan liittämistä koskevassa 

puhetavassa yhteiskunnallinen tehtävä rakentuu koulutus- ja työvoimapoliit-

tiseen keskusteluun, lähinnä koulutus- ja työvoimapolitiikan tavoitteisiin ja 

toteuttamiskanaviin viittaamalla ja ottamalla ne oman toiminnan ohjenuorak-

si sen enempää niitä kyseenalaistamatta.  

 

Työpajatoiminnan tehtäväksi määrittyy nuoren kiinnittäminen yhteiskunnan 

jäseneksi.  

Et jäsennetään sitä nuorta yhteiskunnan jäsenenä ja ei siis ajatella, 
et me ollaan täällä työpajalla, vaan pyritään koko ajan ajattele-
maan, et se nuori on yksi yhteiskunnan jäsen ja integroimaan se 
kaikella mahdollisella tavalla yhteiskuntaan. (N/1) 

 

Tämän katsotaan työpajapuheessa tapahtuvan parhaiten edistämällä nuoren 

kiinnittymistä erilaisiin kansalaisuutta tuottaviin instituutioihin, esimerkiksi 

koulujärjestelmään, työelämään tai työpajatoiminnan kaltaisiin työvoimapo-

liittisiin toimenpiteisiin. Tällöin yhteiskunnan jäsenyys tulee mitatuksi osal-

listumisena yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaan, jolloin työpajan 

tehtävä on tukea nuoren elämään luonnolliseksi määritettyä siirtymää insti-

tuutiosta toiseen sekä ”ottaa kiinni” irralleen joutuneet nuoret. Kuten erään 

työpajan toimintasuunnitelmassa kuvataan: peruskoulun päättävä nuori ei 

saa jäädä ajelehtimaan ilman jatkokoulutuspaikkaa ja työ- ja työharjoittelu-

paikkaa. Tulee kutoa sellainen verkko, että nämä nuoret saadaan kiinni. 

 

Pajan yhteiskunnallinen paikka tulee kuvatuksi institutionaalisen elämänkul-

kumallin viitekehyksessä. Institutionaalinen elämänkulku luo kehyksen nuo-

ren ”normaalille” aikuistumiselle, mikä tarkoittaa tässä puheessa yhteiskun-
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nan vaatimuksiin vastaamista. Tämä todentuu erityisesti joukkona toisiinsa 

niveltyviä siirtymiä, joita nuoret tekevät eri elämänalueilla, tässä tapauksessa 

koulutuksen ja työelämän piirissä.  

 

Työpajalla siis odotetaan nuorelta kasvamista aikuiseksi, mikä tapahtuu tu-

kemalla, ohjaamalla ja motivoimalla nuoria hankkimaan yhteiskunnallisissa 

instituutioissa tapahtuvaan siirtymiseen tarvittavia valmiuksia ja sen jälkeen 

liikkumaan niissä sujuvasti. Työpaja tulee tällöin ymmärretyksi yhtenä ai-

kuistumista tukevana instituutiona. Se toimii eräänlaisena yhteiskunnallisen 

järjestyksen uusintavana putkistona, joka kuljettaa nuoria yhdestä institutio-

naalisesta asemasta toiseen (vrt. Paakkunainen 1995, 99). 

 

Nuorten työpajat tarjoavat nuorille palveluja ja tukea peruskou-
lusta toisen asteen koulutukseen siirtymiseen sekä koulutuksesta 
työelämään siirtymiseen. (OPM 37:2004) 
 
Nuorten työpajatoiminta sijoittuu nuoren elämänvaiheen tärkei-
siin saumakohtiin. Joko nk. ensimmäiseen nivelvaiheeseen, jol-
loin nuori valmistautuu ja etsii ammattiin johtavaa koulutusta tai 
sitten siirryttäessä koulutuksesta tai työttömyydestä työelämään. 
(Nuorten työpajatoiminnan yleiset perusteet ja suositukset) 

 

Puhe rakentuu liikkeen, eteenpäinmenon ja sellaisen muutoksen varaan, jossa 

tavoiteltava lopputulema on jokseenkin ennalta-arvattava. Koska institutio-

naalisen elämänkulkumallin viitekehyksessä nuori nähdään siirtymävaihees-

sa olevana, viimeistään työpajan liikkeelle tönäisemänä, määrittyy työpaja 

väliaikaisena paikkana, tilapäisenä siirtymävaiheen palveluna, johon nuoren 

ei tule liiaksi kiinnittyä. Siirtymän käsite kuvastaakin prosessia, liikettä jo-

honkin suuntaan, suhteellisen suoraviivaista etenemistä tietystä alkupisteestä 

seuraavaan, suhteelliseen vakiintuneeseen määränpäähän (Wyn & White 

1997, 94–99). Nyyssölä ja Pajala (1999, 103) ovatkin osuvasti kuvanneet työpa-

jaa ponnahduslautana elämään.  

 

Me ollaan yks pysähdyspaikka hänen polkunsa varrella. Toisille 
se ehkä merkitsee enemmän, toisille vähemmän. Ja se on kiinni 
tietysti siitäkin kuinka pitkän aikaa täällä talossa on, että niille-
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hän se merkitsee enemmän, jotka ovat pidemmän aikaa. Sillä ta-
valla, että työpaja on siellä vaan mainittu mahdollisuutena. (N/1)  
 
Että on joku vaikea asia, joka käydään läpi ja sitten jossain vai-
heessa huomataan, että ollaan päästy siitä yli ja nuori pääsee jat-
kamaan sitä elämäänsä normaalisti. (M/5) 
 

Kyllä se tämmösen kokosessa kaupungissakin, niin on ne väliin-
putoajanuoret, jos ei pääse työelämään. Kyl mä luulen, että tälla-
sille nuorille, niin sanotusti väliinputoajille, niin tää on tarkotuk-
sen mukainen paikka päästä jaloilleen tai eteenpäin. (M/2) 
 
Ja jotkut hyvin kouluja käyneitä, et tulee tavallaan tänne hetkelli-
sesti aikaa viettämään, ennen kun saa jatkosijoituspaikan tai 
muuten. (N/1) 
 

Tää on semmonen ponnahduslauta, kiitorata työelämään. (M/12) 

 

Siirtymävaiheen pitkittymisen – mikä näkyy esimerkiksi hakeutumattomuu-

tena toisen asteen koulutukseen tai opintojen keskeyttämisenä – on katsottu 

asettavan nuoren erityiseen syrjäytymisvaaraan. Mitä pidemmäksi siirtymä-

aika muodostuu, sitä ongelmallisempaa on opintojen uudelleen aloittaminen 

ja loppuunsaattaminen. (OPM 33:2005.) Puheessa korostuukin tämän siirty-

mävaiheen – ja siten myös työpajatoiminnan merkityksellisyys. 

 

Työpaja on nuorelle tärkeä välietappi työelämään siirryttäessä. 
(STM 5:2003) 
 

Pajatoiminta on nuoren elämänvaiheen kannalta tärkeässä sol-
mukohdassa. (OPM 33:2005) 
 

Edellä kuvattu siirtymävaiheeseen paikantuva työpajapuhe on monellakin 

tavoin julkisen työpajakeskustelun ytimessä. Niin sanotun nivelvaiheen prob-

lematiikka, millä useimmiten viitataan siirtymään peruskoulusta toiselle as-

teelle, on yleisemminkin ollut yksi 2000-luvun kestoteemoista niin sanotun 

transition-keskustelun sisällä.  On katsottu, että perusopetuksen ja toisen as-

teen koulutuksen nivelvaihetta ei voida tarkastella yksinomaan kahden kou-

lutusasteen välisenä taitekohtana, vaan vaiheena, jossa nuoret tekevät tärkeitä 

koulutusväyliä ja ammattiuraa koskevia ratkaisuja. Nivelvaihe onkin ymmär-
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rettävä pidempänä siirtymävaiheena, jossa nuori alkaa asteittain selkiyttää 

omaa suuntautumistaan ja pyrkimyksiään ja päätyy vähitellen jonkinastei-

seen varmuuteen elämänsä suunnasta. (OPM 33:2005.) 

 

Tässä haastavassa nivelvaiheessa hyviä käytäntöjä on pyritty kehittämään 

niille opiskelijoille, jotka eivät osaa hakeutua mihinkään koulutukseen sekä 

niille, joiden opiskeluvalmiudet eivät ole riittävän hyvällä tasolla ammatilli-

sista opinnoista selviytymiseen. Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen 

nivelvaihe näyttää olevan kriittinen vaihe opiskelun jatkumiselle niillä nuoril-

la, jotka erilaisista syistä ovat syrjäytymisvaarassa ensin koulutuksesta ja 

myöhemmin työelämästä.  

 

5.2.2 Palkkatyöhön sosiaalistaminen 

 

Työpajojen yhteiskunnallinen tehtävä tulee tulkituksi myös yhteiskuntaan 

liittämisenä erityisesti palkkatyöhön sosiaalistamisen kautta. Työpajatoimin-

nan perusta rakentuu tällöin oletukselle, että työhön kiinnittymisen myötä 

nuoret sosiaalistuvat laajemminkin yhteiskunnalliseen todellisuuteen. Työpa-

ja on toiminnan alkuajoista lähtien esitetty nuorille mahdollisuutena ”saada 

elämän syrjästä kiinni” – ja tämän katsotaan tapahtuvan juuri työnteon avulla 

(esim. Paakkunainen 1995). 

 
Se työ sinällään on tässä nyky-yhteiskunnassa ollut, kautta histo-
rian jo, tärkeä. Työ helpottaa nuoren sijoittumista yhteiskuntaan. 
(M/11) 

 

Seikka, joka liittää työkeskeisen pajatoiminnan ja yhteiskunnallisen integroi-

tumisen toisiinsa on palkkatyön yleinen yhteiskunnallinen merkitys. Työn 

tekeminen liittää ihmisen monin sitein yhteiskuntaan ja muihin ihmisiin. Tä-

mä työn yleinen integroiva merkitys näkyy parhaiten työn loppuessa ja työt-

tömyyden alkaessa. Työttömyys ei merkitse pelkästään työn loppumista, 

vaan siihen liittyy usein eräänlaisesta yhteiskunnallisesta asemasta luopumi-

nen ja uuteen yhteisöllisempään arvostusrakenteeseen liittyvän elämäntavan 

rakenetaminen. (Kortteinen & Tuomikoski 1998.) Niinpä erilaisissa nuorten 
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syrjäytymisen ehkäisyä ja syrjäytymiskierteen katkaisua koskevissa keskuste-

luissa (esim. Paju & Vehviläinen 2001; Hämäläinen & Komonen 2003) on 

päädytty toteamaan, että vaikka työttömyyttä ei yleensä pidetä syynä nuoren 

ongelmiin, niin työllistymisen katsotaan kuitenkin olevan ratkaisu niihin.  

 

Työpajatoiminnan merkitystä nuorten palkkatyöhön kiinnittäjänä korosta-

vassa puhetavassa työpajatoiminnan kuvaaminen ei kuitenkaan tapahdu ai-

noastaan ulkoapäin annetusta integraatiotehtävästä käsin, vaan sitä rakenne-

taan myös sisäisestä toiminnasta käsin, kertomalla, mitä pajalla tapahtuu ja 

miten siellä toimitaan. Työpajojen institutionaalisen tehtävän täyttämistä tar-

kastellaan työpajapuheessa myös ottamalla lähtökohdaksi yksittäisen työpa-

jan sisäinen tila ja siellä tapahtuva toiminta, työn tekeminen.  

 

On vaikea kuvitella puhetta työpajoista ilman puhetta työnteosta. Työ viittaa 

paitsi pajalla tehtäviin konkreettisiin töihin, kuten puu-, rakennus-, ompelu- 

ja muihin tilaustöihin myös laajemmin toimintaan ja toiminnallisuuteen, ”te-

kemisen meininkiin”. Työn tekeminen on keskeinen osa työpajan prosesseja 

ja mekanismeja. Siihen tiivistyvät työpajan yhteisölliset järjestykset (valmen-

tajat ja nuoret työyhteisönä), valtasuhteet (valmentajat työnjohtajina, nuoret 

työntekijöinä) ja sosiaalinen vuorovaikutus (työyhteisön pelisäännöt ja työ-

rytmi), mutta myös yksilölliset kokemukset (työnteon merkitys, merkityksel-

liset oppimiskokemukset).  Tämä puhetapa elää tämän päivän paikallisessa 

työpajatoiminnassa vahvana, siitäkin huolimatta, että työvalmennuksen sijas-

ta yksilövalmennus ja palveluohjaus ovat saaneet enemmän painoarvoa kes-

kusteluissa. 

 

Meidän elämä pyörii ihan älyttömästi tämmösen tekemisen puit-
teissa. Se on pääsääntöisesti niin. Meiän koko arki, myö tehään 
töitä, yksinkertaisesti myö vaan tehhään töitä täällä. Niin se vain 
on ollut ja on edelleen. (M/11) 

 
Nuorten työpajoilla tehdään paljon käsillä käytännön töitä. (Työ-
pajan toimintasuunnitelma) 
 

Työpaja tarjoaa mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työnte-
koon sekä räätälöityyn polkuun koulutukseen, sen loppuunsuo-
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rittamiseen tai avoimille työmarkkininoille työllistymiseen. Työ-
pajatoiminnassa pajalainen tekee työtä ja valmentautuu työn 
avulla. (Nuorten työpajatoiminnan perusteet 2007) 
 

Kaikkia työpajoilla tehtävää työtä yhdistää se, että ne edellyttävät 
käden taitoja ja että nitä voi opiskella tekemällä oppimisen-
metodilla ja että työn tulos ja eteneminen on koko ajan nähtävis-
sä. (OPM 37:2004) 

 

Työnteon mieli ja merkitys ei – toisin kuin pajojen alkuaikoina – kiinnity niin-

kään tuotannollisen työn tekemiseen ja sen kautta työtaitojen oppimiseen, 

vaan työlle on 2000-luvulla jouduttu löytämään myös uusia näkökulmia. 

Työn merkitys lähtee vahvasti purkautumaan kasvatuksellisista lähtökohdis-

ta. Kasvatuksellisuus tähtää tässä puheessa varsin suoraviivaisesti työelä-

mään ja sitä kautta yhteiskunnan jäsenyyteen kasvattamiseen – ei niinkään 

subjektiuden tukemiseen.  

 

Työpajojen harjoittama kasvatuksellisuus kiteytyy työkasvatuksen lähtökoh-

tiin. Työkasvatus viittaa sellaiseen kasvatukseen, jossa työ on kasvatukselli-

sen vaikuttamisen välineenä. Työn kasvatuksellinen merkitys perustuu sii-

hen, että työ ei ole vain taloudellinen välttämättömyys, vaan siihen liittyy 

myös muita merkityksiä. Kun työpajatoiminnassa korostetaan työnteon mer-

kitystä ja myönteisiä vaikutuksia, ne nojaavat lähinnä kolmeen asiaan. Työ 

koskettaa ensinnäkin monipuolisesti ihmisen perusolemusta, jolloin halu ja 

kyky työntekoon korostuvat jonkinlaisena ihmisen sisäsyntyisenä ominaisuu-

tena.  

 
Ihmisillä on luontainen kyky ja halu kädentöihin, halu erilaisten 
kädenjälkien aikaansaamiseen.  (Työpajan toimintasuunnitelma) 
 

Se on palkitsevaa. Persoonallisen kasvun kannalta on tärkeää tie-
tää ja nähdä, mitä omilla käsillä voi saada aikaan. (Työpajan toi-
mintasuunnitelma) 
 

Mun mielestä se tarkotus siinä on, että se tekemisen halu on ih-
misessä itessään ja se sais ittestään kaivettua sitä luovuutta ja 
jonkun ajatuksen. (N/7) 
Kai se työ on ihmiselle aika tärkee motivaation kannalta. Et 
jos elämä on hukassa sillei, et ei oo oikein tarttumapintaa, se 
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on varmaan vaikee päästä tonne normaaleillekaan työmark-
kinoille mukaan, syystä tai toisesta. (N/4) 
 

Kyllähän se kuuluu nuoruuteen, että sitä aktiviteettia pitää olla. 
Mä en oo nähny yhtään sellasta asiakasta enkä yhtään sellasta 
nuorta missään tilanteessa, joka olis täysin sanoutunu irti siitä 
jostakin toiminnallisuudesta. (N/9) 

 

Toiseksi, työ kehittää ihmisessä eri olemispuolia ja ominaisuuksia, kuten luo-

vaa ajattelua, ongelmanratkaisukykyä, sitkeyttä, pitkäjänteisyyttä ja moraalia 

(Hämäläinen 2002, 9-10). Kasvatuksellisesta viitekehyksestä työ on väline, 

jonka kautta ratkotaan nuorten elämän ongelmakohtia. Työnteon näkeminen 

välineenä kiinnittyy tulevaisuusorientoituneesti: tekemisellä voidaan pohjus-

taa nuoren polkua pitkälle eteenpäin. 

 

Työpaja toimii myös kasvuympäristönä, jossa vaikeassa elämän-
tilanteessa elävä nuori voi oppia konkreettisen, aktiivisen ja itse-
ään kiinnostavan toiminnan avulla sosiaalisen toiminnan, erityi-
sesti työelämän pelisääntöjä sekä selvittää elämänsä pulmakysy-
myksiä. (STM 2003:5) 

 
Että se tarve, minkä takia ihmiset tulee, jos aattelee kymmenen 
vuotta sitten, niin ihmiset tuli tänne tekemään töitä ja opettele-
maan työntekoa ja muuta. Enenevässä määrin ihmisillä alkaa olla 
tommosia arjenhallinnallisia ongelmia. Työ on pelkkä väline sii-
hen, että ne tulee tänne tekemään töitä muutamaks tunniks ja sit-
ten itse asiassa käyään kaikkia muita elämänhallinnan asioita lä-
pi. (M/5) 

 

Se (arki) on tätä tekemistä, työtä. Sitä ihan työn hallinnan lisäksi 
sitä arjen hallintaa ja motivaatiota. Kyllä mä nään, että mun pajal-
la on se työ, onko se jollekin terapiaa, jollekin se on sitä, että saa 
ajan kulumaan ja on jotain mielekästä tekemistä. Mitä se kenelle-
kin aina on, mutta se on se oikeen työn tekeminen. (N/4) 
 
Että siinä nyt tuntuu, että tärkeintä on se, että oppii ajattelemaan 
ite ja tekemään niitä omia ratkasuja. Ja se tekeminen opettaa. Ta-
vallaan siinä tulis se, että sitte on ite tehnyt ratkasut ja sitten op-
pii ottamaan vastuuta niistä omista tekemisistään. (N/3) 

 

Mä aattelisin sen sillä tavalla, että jos teet vaikka ton pöytäliinan, 
joka on pieni tavote jossakin sinun siinä koko tavotejanalla, niin 
sitten kun sä pystyt tekemään tän, sitten sä voit tehä isompiakin 
asioita. Eli jos sä oot aikasemmin uskonu, että mä en pysty tähän, 
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tekemisen kautta saa sitä itseluottamusta ja varmuutta siihen, et-
tä mä pystyn tekemään, mä pystyn tän tekemään, mikä on seu-
raava iso asia, mikä mun pitää tehdä, vaikka ulosotossa selvittää 
ne velat. Et sen tekemisen kautta sais sitä itsevarmuutta ja itse-
luottamusta. Ja sit se tekemisen kautta tietenkin näkee, että tuot-
teet menee myyntiin. Sä näät jollakin kaupungilla, tolla on mun 
kassi tai jotain. Se on merkityksellistä työtä. (N/8) 
 

Ja ite sitten monesti tulee korostettua siinä työskentelyn lomassa 
sitä, linkitettyä asioita tavallaan toisiinsa, että saattaa jonkun työn 
tekemisessä, jos voitetaan joku vaikeus ja saavutetaan jonkinlai-
nen onnistuminen, liittää sen nimenomaan valmennettavan elä-
mässä johonkin muuhun asiaan, et täähän on vähän niiku siinä ja 
näinhän siinäkin voi käydä. Niin sellasta, että se tulee sen työn 
kautta ihan konkreettisesti. Pystyy aina sivulauseeseen ujutta-
maan. (N/7) 
 

No, meidän työpaja on semmonen kädentaitojen paja aika pitkäl-
le. Ja meidän se ajatus ja idea on se, että kun me saadaan onnis-
tumisen kokemuksia jossakin asiassa niin se sitten auttaa sitä ih-
mistä hirveen paljon pitkälle muutenkin. Ja se, että me tehdään 
kokonaisvaltaisia töitä, se on kans yks ajatus ja idea, että kun 
meille tulee joku tilaustyö, niin nuori pääsee heti siihen juttuun 
mukaan. Että hän on niinku suunnittelemassa sitä juttua ja sitten 
sais kokonaisvaltasesti toteuttaa. Ja täähän ei toteudu sellasissa 
työyksiköissä, sosiaalisen työllistämisen yksiköissä, joissa teh-
dään tällasta vaihetyötä. Ja se on ollu meillä ihan tietonen valinta, 
et me ei olla koskaan innostuttu niistä semmosista konetöistä, 
joissa on vaan tämmöstä yksi vaihe kerrallaan tehdään. Vaan et 
me pyritään siihen, et se nuori näkee sen työn lopputuloksen ja 
vielä kaikista onnistunein juttu, jos se asiakaskontakti tulee sen 
nuoren kanssa, joka on tehnyt sen työn. Alusta loppuun asti sel-
lasia kokonaisvaltasia töitä. Mä näen siinäkin semmosen kasva-
tuksellisuuden. (N/1) 

 

Kolmanneksi, olennainen aspekti palkkatyön fyysisten vaatimusten lisäksi on 

se, että työ antaa parhaimmillaan myös onnistumisen elämyksiä (Hassinen 

2004, 21–22; Hämäläinen & Komonen 2003). Työssä oppiminen, learning by 

doing, on työpajakulttuuriin lähtemättömästi liitetty piirre (ks. Hassinen 

2004, 21). Työpaikoilla tapahtuvan oppimisen uskotaan usein olevan pedago-

gisesti paras mahdollinen vaihtoehto näille nuorille. Työpaja on jotain, joka 

toiminnallisena erottautuu negatiivisia latauksia sisältävästä jähmeästä kou-

luinstituutiosta. Tällaisena se voidaan nähdä koulutukselle rinnasteisena pär-

jäämisen kenttänä, jossa hankituilla onnistumisen kokemuksilla voidaan 
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kompensoida aiempia koulutuksellisia epäonnistumisia (ks. Komonen 2001). 

Nuoren oppijaidentiteetin onkin katsottu kehittyvän ja rakentuvan uudelleen 

työpajalla tapahtuvan sosiaalisen toiminnan ja vuorovaikutuksen tuloksena 

(Wenger 2003). 

 

Työpajalla tapahtuvaa palkkatyöhön sosiaalistumista jäsennetään paitsi yksi-

lön sisäisenä kasvu- ja oppimisprosessina myös yksilön muuttuvana ja uudel-

leen rakentuvana suhteena ympäristöönsä. Puheessa korostuu ajatus työpa-

jalla tapahtuvasta kasvusta yksilön lähtökohtien ja työpajaympäristön välise-

nä vuorovaikutuksena, jolloin työpajan toteuttamassa palkkatyöyhteiskun-

taan kiinnittämisessä merkittäväksi nousee se yhteisö ja kulttuuri, jonka kaut-

ta toiminta saa merkityksensä. Työpaja saa merkityksensä eräänlaisena pie-

noisyhteiskuntana – aitoa työelämää simuloivana oppimisympäristönä, jossa 

nuori sosiaalistetaan palkkatyöhön ja jossa harjoitetut asiat siirtyvät työpajan 

ulkopuoliseen maailmaan.  Tätä perustellaan sillä, että useimmat nuoret saa-

vat siellä ensikosketuksen työelämään ja sen pelisääntöihin. Työpajalla voi-

daan myös testata omia oletuksia kyvyistään turvallisessa ympäristössä il-

man oikean työpaikan painetta. 

 

Monet nuoret saavat sieltä ensikosketuksen työelämään ja sen 
pelisääntöihin. Pajoilla nuoret voivat testata turvallisessa ym-
päristössä omia kykyjään selvitä työelämässä. Lisäksi pitkään 
työttömänä olleet saavat pajalta tukea normaaliin elämään ja 
työn rytmiin sekä tukea psykososiaalisiin ongelmiin. (STM 
2003:5) 
 

Että on turvallinen paikka missä voi opetella sitä töissä käymis-
tä… eikä oo ihan sitä vaaraa heti, että jos nyt töppään niin lennän 
oitis pihalle. Vaan et meillä suvaitaan aika paljon. Ollaan sitä var-
ten täällä, että jokainen opettelee. Ja totta kai sitten tää sosiaali-
nen puoli, että kuitenkin meiän asiakkaat on monet semmosia, et-
tä sosiaaliset kontaktit voi olla vähän vaikeita. Varmasti jos olis 
tuolla ulkomaailmassa, niin ois varmaan törmäyskurssilla aika 
äkkiä. Tai tipahtas sieltä kuvioista sitten pois ihan sen takia, että 
voi tulla semmonen olo, että ei tule toimeen kenenkään kanssa. 
Se ympäristö ei oo ihan ehkä niin joustava, kun meillä täällä. 
Meillä vähän kärsivällisemmin sitten ohjaillaan, että jos pikkasen 
toisenlaista suhtautumista sais. (N/3) 
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Jos se työ ei eka kerralla onnistu, niin sitä treenataan ja harjotel-
laan porukalla niin pitkään, että jokkainen on tyytyväinen. Sekä 
nuori että myös se asiakas, joka on tilannu sen työn. Siinä mieles-
sä tää on semmonen ainutkertanen paikka. Normaalissa työelä-
mässä sitä harjotteluu ei hirmu pitkään katella. (M/11) 

 

Pienoisyhteiskuntana työpajaa voidaan kuvata myös jonkinlaisena (palkka-

työkansalaisuuden) resurssikeskuksena, joka tarjoaa nuorelle sellaisia tiedol-

lisia, taidollisia ja asenteellisia työmarkkinavalmiuksia, jotka edistävät palk-

katyöyhteiskuntaan kiinnittymistä. Oppimisen kohteiksi nousevat toimeentu-

lemisen opettelu erilaisten ihmisten kanssa, vastuun ottaminen omista teke-

misistä ja tutustuminen elämäntapaan, joka perustuu itsensä elättämiseen ja 

aikuisuuteen (Vehviläinen 2003). Pienoisyhteiskuntana työpaja on myös ”mo-

raalinen yhteisö”, jossa opetellaan elämistä kasvokkain toisten ihmisten kans-

sa, yhteisten pelisääntöjen raameissa (Heikkuri, Takkunen & Takkunen 2005). 

 

Mehän tehdään koko ajan ryhmänä töitä. Ja se on se yhteisölli-
syys hyvin tärkeä, se on yks lähtökohta. Elikkä siellä on, kaikista 
ei tarvi tulla kavereita keskenään, mutta siellä on tultava toi-
meen. Varsinkin kun me tehdään tunteiden kanssa töitä ja kau-
heen tiiviissä porukassa, niin siellä tulee paljon enempi niitä yh-
teentörmäyksiä kun varmasti muualla. Mikä on taas sitten tosi 
hyvä juttu, koska niistä ihmiset monestikki, näillä nuorilla en-
simmäistä kertaa tulee tämmösiä, että oikeesti ne asiat sitten sel-
vitetään. Että sieltä ei kävellä pois, vaan sitten istutaan alas ja 
puhutaan, koska harva nuori osaa oikeesti puhua, keskustella 
asioista. Sen takia mun mielestä paja on tärkeee, että siellä on se 
tilaisuus selvittää. Ja silloin vasta sen jälkeen tapahtuu sitä kas-
vua ja kehitystä. (N/6) 
 

Siinähän on pieni työyhteisö ja ne opettelee siinä sitä ryhmätaito-
ja ja yhdessä tekemistä ja sit se on semmonen oma yhteisö, joka 
liikkuu ja siinä voi sitten, jos lähtee opiskelemaan, niin on jo val-
mennettu tämmöseen ryhmätyöhön ja työyhteisössä olemiseen, 
valmentava vaikutus on sillä. Ja sitten meillä on tietysti tää koko 
pajakommuuni. Se on iso yhteisö, sit kun meillä on näitä opinto-
matkoja, nyt ne lähtee Next-Step-messuille, et ne lähtee niinku 
yhessä. Nuoretkin näkee, että täällä on muitakin nuoria samoissa 
tilanteissa, vaikka on ihan tavan nuoria. Nuoruuteen kuuluu jos-
kus tämmönen pajajaksokin ehkä, että tää on iso yhteisö ja sit on 
vielä omat yhteisöt näissä pajoilla. (N/8)  
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Toiseksi työpajan omintakeinen työyhteisö mahdollistaa konkreettisempien 

työmarkkinavalmiuksien opettelun. Nämä näyttävät tiivistyvän työelämän 

pelisääntöihin ja aikatauluihin – työelämän rytmiin, jonka oppiminen tapah-

tuu parhaiten sosiaalistamalla nuori tuota työelämää heijastelevaan työpajan 

rytmiin. (Laakso 2001, 4; Nyyssölä & Pajala 1999, 103.) 

 

Yksi tärkeä arvo on se, että monelle nuorelle tää on ensimmäinen 
oikea niin sanottu työpaikka. Täällä opetellaan niitä työelämän 
pelisääntöjä, sitä seittemäks tulemista ja aamulla heräämistä, se 
on yks tärkeimmistä jutuista. (M/11) 

 

Kurihan liittyy ilman muuta työpajaan, työpajallahan sitä yrite-
tään opettaa, et ihmiset tottuu töissä käymään ja heräämään ja 
näin, ja tietysti käyttäytymään…et kuria ja karaistumista. Sitä 
tämä yhteiskunta tarvii, kuria ja karaistumista. (M/10) 

 

Tyypillisiä tavotteita tänä päivänä on oikeestaan aika paljon 
se, että pyritään saamaan se vuorokausirytmi ja elämän rytmi 
siihen. Aika monilla nuorilla on tavoitteena se säännöllinen, 
pyritään säännöllisyyteen. (M/12) 

 

Koska paja toimii pienoisyhteiskuntana, myös pajalla olemisen ja toimimisen 

sääntöjen ja ohjeiden tulee vastata työmarkkinoilla yleisesti käytössä olevia 

sääntöjä ja ohjeita 

 
Tämä toiminta perustuu selkeisiin sääntöihin, ihan näihin perus-
asioihin, suullinen varoitus, kirjallinen varoitus ja lopputili. Siinä 
on aika selkeet säännöt. (M/11) 
 

Elikkä joka pajallahan on tämmöset omat pelisäännöt, ihan niin-
ku työpaikassakin on, ne käy läpi työajat ja tauot. Osa pajoista 
tekee ihan fläppitaululle tämmöset pelisäännöt ja poissaolot. Ja 
samat käydään läpi, meillä on sellainen vihkonen, mun pittääki 
antaa sulle vielä ne, siinä käyään kanssa ne pelisäännöt työelä-
män pelisääntöinä. Ne on tullu sen, kattoprojektin aikana tehtiin 
tämmösiä hyviä käytäntöjä. Pelisääntöjä pitää tehdä sitten tarvit-
taessa poissaoloista, jos tulee ongelmia, niin sitten käydään neu-
vottelemaan, ne on käytännön kautta tullu päihdenuorten kans-
sa, et mitä tehdään, tehdään seulat ja ohjataan hoitoon ja jos ei lä-
he hoitoon, niin mikä on se toimintamalli. Ne on tullu käytännön 
kautta, työyhteisön kautta noussu ne pelisäännöt. (N/8) 
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Pelisääntöjen lisäksi myös työtehtävien skaalan on vastattava avoimia työ-

markkinoita. Tällä varmistetaan osaamisen tasojen kehittymisen mahdolli-

suudet ja sitä kautta valmiudet tuotannolliseen työhön ja työmarkkinoille 

siirtymiseen (Ylinampa 2004, 34–35). Puhe työstä kiteytyy nimenomaan pu-

heeseen merkityksellisestä työstä, jolla viitataan autenttiseen, tarvelähtöiseen 

työntekoon erotuksena joidenkin työtoiminnan yksikköjen ”näennäisestä nä-

pertelystä”. 

 
Tavoitteena on ollut olla ajanhaasteisiin vastaava valmentavan ja 
kuntouttavan työtoiminnan yksikkö, jonka osaava henkilöstö tar-
joaa nuorille merkityksellistä työtä, toiminnallisia, yhteisöllisiä ja 
elämyksellisiä oppimismahdollisuuksia ja elämänhallinnan tukea 
koulutukseen ja työelämään siirtymisessä. (Työpajan asiakirja) 
 
Sen takia miusta se on, en sano, että hirmu pahasti väärä suunta, 
jos lähettäis, että ei tehtäis muuta kun vaikka linnunpönttöjä. 
Onhan sekin työtä, mutta miusta semmosen haasteellisen työn 
kautta nää nuoret kyllä oppii kantamaan sitä vastuuta itsestään ja 
työyhteisöstään. (M/11) 
 

Et tänne ei tulla apupojaks, se on just se juttu, et täällä sie et jou-
du lakaseen lattioita, vaan täällä siä saatkin kakkosnelosen kä-
teen ja sanotaan, opetetaan ensin konetta käyttämään, pistäppä 
tuo halki. Se on ihan eri juttu. Et heti siirretään vastuuta sille 
nuorelle. (M/12) 

 

Ja sen on huomannu nuorista, että on tärkeetä, että on tekemistä, 
joka ei oo pelkästään mukavaa. Sitten jos se on jotain työtä, niin 
että sillä ois myöskin tarkotus. Se on kaikkein huonointa teetättää 
työtä, millä ei oo mitään tarkotusta. (M/5) 

 

5.2.3 Yleinen kasvatus ja ohjaus 

 

Työpajan yhteiskunnallista tehtävää voidaan tulkita myös kasvatustehtävänä. 

Kasvatustehtävää ei kuitenkaan tarkastella suhteessa yhteiskuntaan, vaan 

kasvatettaviin, työpajojen nuoriin.  Työpajan paikka tulee siten ymmärretyksi 

nuorten tarpeista vastakohtana edellä kuvattujen puhetapojen yhteiskunnal-

lista tehtävää korostavalle argumentaatiolle.  

 



 107

Puhe kasvatuksesta haastaa sekä yhteiskuntaan liittämistä että palkkatyöhön 

sosiaalistamista koskevaa puhetta nostamalla edellisistä puhetavoista puut-

tuvan nuoren kasvun tukemisen teeman käsittelyn keskiöön, samoin kuin 

rakentamalla työpajan tehtävää pikemminkin yksilön tarpeista kuin työpajan 

yhteiskunnallisesta tehtävästä käsin. Kasvatuksen teeman kautta puhutaan 

osin edellä kuvattuja puhetapoja vastaan, korostamalla työpajan kokonaisval-

taista huolenpitotehtävää silloinkin, kun nuoren eteneminen normaalielä-

mänkulun mallin mukaisesti näyttää pysähtyneen. Toisaalta puheesta on tul-

kittavissa, että kasvatustehtävän korostuminen ei ole niinkään työpajojen va-

linta kuin välttämättömyys, joka nousee ajan haasteista ja tuo mukanaan kas-

vatuksellisuuden ja siirtymisen keskustelusta ongelmien ratkomiseen ja nuo-

ren kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen.  

 

Mä luulen, että se on tässä ajassa ja näillä ihmisillä, missä me nyt 
eletään ja mennään eteenpäin…Aivan varmasti tässä ajassa meil-
le tulee sellanen kuntoutus- ja kasvatustehtävä. (M/9) 
 

Meillä on tänä päivänä ennemmän semmonen sosiaalipedagogi-
nen ote ja tänä päivänä me keskustellaan nuoren kanssa enem-
män kuin ennen….mä sanosin näin, että ehkä se on näiden vuo-
sien aikana sillä tavalla syventynyt ja ehkä tähän on tullut kasva-
tuksellisuutta mukaan. Et sillon alkuvaiheessa parikyt vuotta sit-
ten se oli vaan tärkeetä, että annettiin nuorille töitä, et oli se työ-
paikka. Ja nyt sitten ku äsken juteltiin sun kanssa tossa siitä start-
tipajasta muun muassa, niin nyt meillä on työpajaosasto, missä ei 
tehdä töitä. (N/1) 

 

Ajan haasteet ovat yhtä kuin asiakaskunnan jatkuva heikentyminen, mikä 

näkyy muun muassa siten, että normaaleja reippaita nuoria, joilla ainoa vaiva 

on työpaikan puuttuminen tulee pajoille entistä vähemmän.  

 

Semmosia niin sanottuja normaaleja nuoria, jotka pitää välivuot-
ta, on jo tosi vähän. (N/1) 

 

Kasvatuspuheen keskeinen jännite rakentuu liikkeen ja ei-liikkeen varaan. 

Siinä otetaan kantaa nuorten yhteiskunnallisiin instituutioihin kiinnittymistä 

koskevaan puheeseen korostamalla työpajan roolia laajemmin vastauksena 

nuoren elämän haasteisiin. Yhteiskuntaan integroitumisen sijasta tavoitteena 
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on sosiaalipedagogisen ajattelun (ks. Hämäläinen 1999, 79) mukaisesti auttaa 

nuoria emansipoitumaan, vapautumaan itsetoteutusta tukahduttavista yh-

teiskunnallisista pakoista. Tämä tarkoittaa ensinnäkin omien mielenkiintojen 

ja vahvuuksien löytämistä, vaikka nämä eivät suoraan johtaisikaan koulutus- 

tai työpaikan löytämispyrkimyksiin.  

 

Mitkä on minun vahvuudet, mistä minä pidän, missä minä tun-
nen oloni turvalliseksi, mistä minä nautin ja mihin minä olen 
menossa, että kuka sinne on menossa, ettei se oo vaan joku hah-
mo, jossakin suuressa väkijoukossa, joka menee sen takia siellä, 
kun muutkin menee. Et ois tärkeetä, et ne sais sellasen kokemuk-
sen itsestään, että ne sais sellasen kokemuksen itsestään, että mi-
nä olen arvokas ja merkityksellinen ihan omana itsenäni, vaikka 
minä en osais mitään, koska osaamistahan voi hankkia. (M/8) 
 

Kyllä mä toivoisin sitä, että ne sais semmosta rohkeutta ajaa sitä 
omaa elämää siihen suuntaan, mihin itse haluavat. Eikä sillein, 
että ne kuuntelee vaan eri tahoja ja mitä toiset sanoo, että sulle 
olis hyväks. Löytäsivät sen, mitä itse haluavat elämältään ja sitten 
löytäsivät sitä rohkeutta ja itsetuntoa edes sen verran, että pääsis 
sitten edes seuraavalle askelmalle. (N/3) 

  

Että he sais elämästä jonkun mielenkiinnon kohteen, haaveen, jo-
ta kohti lähtee. Oppis ymmärtämään itseään ja muita paremmin. 
Ja kuuntelemaan itteensä ja luottamaan omiin kykyihin. (N/7) 
 

Toiseksi emansipoituminen tarkoittaa myös nuoren auttamista ottamaan etäi-

syyttä yhteiskunnan asettamiin vaatimuksiin, joihin nuoren ei katsota olevan 

vielä kypsä vastaamaan. Kasvuun katsotaan kuuluvan paitsi omatahtisuus ja 

itsensä etsiminen myös epäonnistuminen, jota työpajan turvallinen ympäristö 

pehmentää. Puheesta nousee esiin työpaja eräänlaisena harmaan vyöhykkeen 

välipaikkana, odottelutilana. Työpaja ansaitsee oikeutuksensa, sillä nuoret 

tarvitsevat paikan, missä olla. 

 

 Tää on semmonen paikka vielä, missä voi epäonnistua. (M/11) 

 

Ihmisellä, esimerkiksi nuorella ihmisellä, joka on vaikeuksiin jou-
tunut, ois ees joku paikka, jossa se, jos se ees puol vuotta siellä 
on, niin se on pitkä aika nuoren elämässä, vaikka meiän elämässä 
se on ihan lyhyt aika, niin siinä saattaa syntyä hyvin merkittävä 
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kokemus siitä kuulumisesta johonkin. Se saattaa olla sen nuoren 
ihmisen kannalta merkittävä mahdollisuus. (M/10) 
 

Tietysti kun mä oon ite tehny tätä työtä niin kauan, niin mä koen 
tän hirmu tärkeenä. Et jotenkin musta tuntuu, että vaikka kuinka 
kehitellään noita vaihtoehtosia tapoja käydä esimerkiksi koulua 
niin on vielä kuitenkin sellasia nuoria, jotka ei oo siihen valmiita. 
Et niinku meilläkin on tämmönen vaihtoehtopedagoginen koulu 
esimerkiksi. Sieltä kuitenkin kun sit joutuu siihen putkeen me-
nemään siihen koulun penkille. Ei se vaan kuitenkaan kaikille 
käy, niinku sellaset erilaiset oppijat ja tällaset näin jääpi toisella 
asteella jalkoihin. (N/1) 

 
Et ehkä näitten nuorien osalta, jotka haluais tai ei oo valmiita läh-
temään vielä siihen normaaliin työelämään taikka koulutukseen, 
että tää on kumminkin siitä niinku se välipaikka, ehkä he voi sit 
ajatella, että palveleeko tää kumminkaan heitä sitten. (M/2) 
 

Mutta sitten mä luulen, että varsinkin niistä ihan nuoremmista, 
niin monet saattaapi tulla just sillein, että heillä nyt ei oo muuta-
kaan paikkaa. He ei oikeen tiiä oikein ite mitä he haluu, heidät 
ohjataan tänne ja sitten eivät kuitenkaan koe tätä semmoseks 
paikaks, mikä olis itselle sopiva. Ehkä se on se oma kiinnostus ja 
elämä vielä sen verran hakusessa, että eivät todellakaan tiedä mi-
tä hakevat ja haluavat. Et sitten nää vähän vanhemmat nuoret, 
niin heillä on jo ehkä vähän selvempi käsitys siitä. (N/4) 
 

Et tää on semmonen aika tiivis, turvallinen ympäristö nuorelle, et 
jos varsinkin aika monella on se elämäntilanne semmonen, ei 
ihan tasainen, vaan siellä voi olla masennusta ja paniikkihäiriötä 
niin siinä voi lähtee sitten eteenpäin semmosilla pienemmillä as-
keleilla, et kyllä se on niin, että osa nuorista tarvitsee paikan, jos-
sa pääsee kokoamaan itsensä rauhassa. (N/6) 

 

Työpajan tehtävänä on tarjota keskeneräisyydelle aika ja paikka, jossa muista 

kasvatusinstituutioista pudonneet tai pudotetut nuoret voivat hengähtää yh-

teiskunnan nuorille asettamista vaatimuksista ja uraputkista. Tällaisena työ-

paja tulee kuvatuksi turvasatamaksi, kypsymisen ja pysähtymisen paikaksi ei 

vielä valmiille nuorille. Työpajalla nuoret voivat käyttää hyväkseen mahdol-

lisuuksia selvittää asioita ja rakentaa toimivia ratkaisuja autenttisiin ja heille 

itselleen merkityksellisiin asioihin. Työpajan kohdalla tämä merkitsee paitsi 

elämänhallintaan, opiskeluun ja työhön liittyvien kysymysten työstämistä 

myös sellaisen henkisen kasvun tukemista, joka auttaa ihmisenä kasvamista.  
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Esimerkiksi Paakkunainen (1995) on määrittänyt pajojen oppimisympäristön 

sekä ammatin hahmottamisen välineeksi että toisaalta sosiaaliseksi terapeut-

tiseksi tilaksi, joka mahdollistaa yksilön kasvun. 

 

Työpajan erilaisten yhteiskunnallisten tehtävien väliseen ristivetoon liittyy 

tuloksellisuuden määrittelyn ja mittaamisen ongelma (ks. Nyyssölä 1999a, 

38). Yhteiskunnallisiin instituutioihin kiinnittymistä koskevassa puheessa 

työpajan tuloksellisuutta arvioidaan usein esimerkiksi nuoren koulutukseen 

hakemisena pajajakson jälkeen, kun taas palkkatyöhön sosiaalistamistehtä-

vässä onnistuminen tulee arvioiduksi nuorten työmoraalin lisääntymisenä ja 

pidemmällä aikavälillä työllistymisenä. Kasvatusta koskevassa puheessa pa-

jan tehtävässään onnistumista arvioidaan puolestaan ihmisenä kasvun ja sub-

jektiksi tulemisen näkökulmasta, ei työelämästä ja yhteiskunnasta käsin. 

 

Siitä, että nuori tulee kiittämään. Tai että näkee sen oivalluksen 
silmistä, kun se on into piukalla, että jes mä onnistuin. Tai löytää 
jonkun, mä haluankin lähtee opiskelemaan tota, vaikka se ois jo-
takin ihan muuta. Sen ei tarvii olla (kyseisen työpajan alan) kans-
sa missään tekemisissä. Enkä mä sinne päin kannustakaan, koska 
se on niin hutera ala, et mieluummin aina jotakin muuta. Mut ai-
na ne semmoset, kun joku loksahtaa kohalleen, et mennee eteen-
päin. (N/7) 

 
Ne tavoitteet toteutuu aina sillon, kun saadaan onnistunut ko-
kemus sille nuorelle. Mä aina sanonkin ohjaajille, että jos meillä 
nuori epäonnistuu, sillon me ollaan koko porukka epäonnistuttu. 
Et se meidän niinkun työnjälki se näkyy siinä, mitä paremmin 
me saadaan ne nuoret voimaan. Eihän meillä oikeestaan muuta 
oo ku nää meidän nuoret. Siitä se lähtee. (N/1) 
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5.3 Työpajatoiminnan asemoituminen 

 

5.3.1 Sosiaalisen työllistämisen kenttä työpajan viitekehyksenä 

 

Työpajan yhteiskunnallista tehtävää koskevassa puheessa työpajatoiminnan 

profiilia rakennetaan myös paikantamalla sitä suhteessa muihin organisaati-

oihin. Tällöin työpaja saa paikkansa ja asemansa (position) tyypillisimmin 

osana yhteiskunnallista koulutus- ja työvoimapoliittista toimeenpanokoneis-

toa. Työpajan sisäisen tilan jäsentämisen sijasta puheessa kuvataan työpajan 

toimintotilaa, jolla Massey (1998, 60) tarkoittaa niiden toimintojen ja paikko-

jen verkostoa, jossa tietty toimija operoi. Tiivistettynä, puhetapa kertoo ylei-

sellä tasolla sen, millainen työpajojen toimintakenttä on, keitä muita siellä 

toimii ja mikä on työpajan tehtävä verkostossa.  

 

Työpajan paikkaa voidaan lukea väljästi sosiaalisen työllistämisen toimialasta 

käsin, jolloin työpajatoimintaa sijoitetaan johonkin sosiaalialan palveluiden 

sekä virallisen koulutusjärjestelmän ja avointen työmarkkinoiden välimaas-

toon, eri hallintokuntien väliselle harmaalle vyöhykkeelle, ei kenenkään 

maalle.  

 
Nuorten työpajatoiminta on koulutuksen ja työelämän sekä pe-
rusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen välille sijoittuva toi-
mintamuoto. (OPM 33:2005) 
 

Nuorten työpajatoiminta on osaltaan kehittänyt merkittävästi yli 
sektorirajojen tapahtuvaa työtä sekä vastannut eri toimialojen ra-
japinnoissa ja välissä olevaan palvelutarpeeseen. (OPM 33:2005) 
 

Työpajatoiminta sijoittuu monien yhteiskunnallisten toimintojen 
välimaastoon ja kutsuu ja edellyttää mukaansa monisektorista ja 
moniammatillista osaamista.  (OPM 37:2004) 
 

Työpajatoiminta sijoittuu julkisen sektorin palvelukokonaisuu-
dessa sosiaalialan palvelujenja avoimien koulutus- ja työmarkki-
noiden välimaastoon ja on moniammatillista toimintaa. (Nuorten 
työpajatoiminnan yleiset perusteet 2007) 
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5.3.2 Työpajat erityisten ja yleisten palvelujen välimaastossa 

 

Työpajatoiminta voidaan paikantaa yleisten ja erityisten instituutioiden raja-

pintaan. Sosiaalisen työllistämisen toimialan käsitteistö mahdollistaa pajan 

määrittämisen erityistyöllistymisen tai valmentavan ja kuntouttavan työtoi-

minnan yksiköksi, joka tukee heikossa työmarkkina-asemassa olevia samoin 

kuin välineeksi, jolla toimeenpannaan työvoimapolitiikan syrjäytymisvaaras-

sa oleviin nuoriin kohdistuvia toimenpiteitä. 

 

Et meille on annettu jo näissä virallisissa papereissa se syrjäyty-
misen ehkäisemisen tehtävä, se nuorisotyöttömyyden ehkäisy-
tehtävä. Et sitä nuorisotyöttömyyden hoitoa varten me ollaan. 
(M/2) 

 
Työpaja toteuttaa omaa osaansa sosiaalisen työllistämisen ja eri-
tyispalveluiden tuottajien verkostossa. (OPM 37:2004.) 
 

Työpaja on yhteisöllinen väline, jolla kyetään tehokkaasti ehkäi-
semään nuorten syrjäytymistä ja vahvistamaan heitä sosiaalisesti. 
(Toimenpideohjelma nuorten osallisuuden edistämiseksi) 

 

Paju ja Vehviläinen (2001, 128–129; 251) ovat todenneet työpajoilla olevan 

harmaalla vyöhykkellä keskeinen rooli ”turvaverkon paikkaajina”.  Syrjäy-

tymisen problematiikkaan kohdentuvana toimintana työpajat paikkaavat yh-

teiskunnan sosiaalistamisjärjestelmien puutteita, jolloin harmaa vyöhyke jää 

erilaisten koulutusten, työvoimapoliittisten toimenpiteiden ja työelämän vä-

liin. Työpajat syntyivät 1980-luvulla täyttämään perinteisen palvelujärjestel-

män väliin jääviä katvealueita ja tehtävä elää 2000-luvun työpajapuheessa 

yhä vahvana. Tästä näkökulmasta työpajatoimintaan on myös ladattu paljon 

odotuksia sen suhteen, että pajatoiminnalla syrjäytymisvaarassa olevat nuo-

ret saadaan kiinnitettyä takaisin yhteiskuntaan. Työpajojen positiivisten vai-

kutusten on myös katsottu liittyvän ennen kaikkea työpajojen niin sanottuun 

terapeuttiseen ja sosiaalityöpainotteiseen ulottuvuuteen (Virtanen 1998). 

 

Seuraava esimerkki tuo keskusteluun mukaan työpajan erityisyyden myös 

paikkana auttamisjärjestelmän reunalla, työskentelynä niiden nuorten kanssa, 



 113

joita muut instituutiot eivät voi tai halua auttaa. Tällöin työpajaa raamittaa 

vaihtoehdottomuuden kehys: työpajalle tulevalle nuorelle ei useinkaan ole 

tarjolla useita instituutio-vaihtoehtoja, joista hän voisi valita mieleisensä asi-

akkuuden ja siihen kuuluvan palvelun. Äärimmäisessä tapauksessa nuori 

tulee pajalle pakotettuna, työmarkkinatukeen liittyvien sanktioiden uhkaa-

mana.  

Tää on semmosille nuorille aikuisille, ketkä on puonnu kou-
luelämästä oikeesti pois, eikä oo päässy työelämään eikä oo ky-
kyjäkään siihen. Niin se väli mikä jää, ku ei tiiä miksi rupeis, ei 
oo kykyjä ruveta miksään tai ei oo oikeen paikkaakaan. Miusta 
tää on enemmän ja enemmän tämmönen nuorten aikuisten nuo-
risotalo. Semmosille, ketkä meinaa puota vähän kaikesta pois. 
(M/5) 
 
Kuitenkin ihan selkeesti ja jatkossa vielä selkeemmin tulee muo-
dostumaan semmonen osa nuoria, jotka ei saa sitä palvelua mis-
tään muualta. Näkisin näin, että meiän tehtävä on nimenomaan, 
meillä on se yhteiskunnallinen missio, että me yritetään noukkia 
sieltä marginaalista ja marginalisoitumisen vaarassa olevista 
nuorista niitä ihmisiä, jotka haluaa mukaan tähän juttuun. Tähän 
koko maailmaan, missä me eletään, tavallisuuden maailmaan tie-
tyllä tavalla.  (M/9) 
 

Sehän perustuu ihan tähän meidän tilanteeseen täällä. Ku kui-
tenkin tää on muuttotappioaluetta hitaasti koko ajan, niin se käy-
tännössä tarkottaa sitä, että koulutettu väki täältä pikkuhiljaa hä-
viää ja ne, ketkä jää jälelle, on niitä, jotka tarvii apua vähän joka 
asiassa. Et esimerkiksi nää kaksvitoset alkaa olla semmonen 
ryhmä että niille ei oo oikeestaan mitään. Miä näkisin, että se on 
sitten tämmösen paikan tehtävä. Kuitenkin jos saatais jollain lail-
la ne säilytettyä tällä, et tehtäis töitä ja muuta. Ehkä sitten täällä-
kin työskenteleville saatais kuitenki se fiilis, että tää ei oo yhtä 
tyhjän kanssa. (M/2) 
 

Periaatteessa kukaan ei tänne tuu pakotettuna, et kaikki tulee va-
paaehtoisesti. Mutta sillein mä luulen, että varsinkin niistä nuo-
remmista, niin monet saattaa tulla just sillein, että heillä nyt ei oo 
muutakaan paikkaa, missä olla. (M/11) 

 

Haastattelupuhe rakentaa kuvaa nuorten työpajasta varastona, jolloin on ta-

vallaan hyväksytty ajatus nuorten putoamisesta keskeisistä yhteiskunnallisis-

ta instituutioista (esim. koulusta) samoin kuin se, että koulutukseen tai työ-

markkinoille siirtyminen ei ole enää edes realistinen tavoite, vaan nuoret ovat 
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työnjaon ulkopuolella. Siellä he tarvitsevat turvan ja samalla kontrollin, joka 

takaa heidän vaarattomuuttaan ja pienentää ”löysää aikaa”. Jo kymmenen 

vuotta sitten esitettiin kysymys, voiko työpaja olla suoja tai lykkäys ihmisten 

urautumiselle marginaalisiin, kausittaisiin tai ammattitaidottoman työväen 

töihin. (ks. Paakkunainen 1995, 32; 99.) 

 

Työpajan paikkaa erityisten ja yleisten palvelujen välimaastossa rakennetaan 

myös niin sanotun vastapuheen46 kautta, jonka Juhila (2004, 20) määrittelee 

erimielisyyttä ilmaisevaksi vastaukseksi, reagoinniksi johonkin. Työpajatoi-

minnan kohdalla vastaus viittaa vastustukseen tiettyjä kategorisointeja ja ka-

tegorioita kohtaan. Työpajojen asemoitumisen ja identiteetin rakentamisen 

näkökulmasta tarve vastapuheeseen nousee edellä kuvatusta erityisyydestä 

palvelujärjestelmässä, jonka katsotaan syrjäytymisen ja viimesijaisuuden tee-

mojen kautta rakentavan pajalle huonoa imagoa.  

 

Onhan meillä ollut semmonen, voisko puhua maineesta, että pa-
joilla on semmosia nuoria, mitkä ei pääse mihinkään muualle. Et 
joillain, kyllä tänäkin päivänä joiltain osin on semmosia nuoria, 
että ne sanoo, että niitä hävettää tulla tänne töihin. Ja täällä ei te-
hä mitään. Et jotku voi käsittää sen sillein. Että jos on semmosta 
kuullu, et pajoilla on semmonen maine, että täällä ei mitään tehä, 
et tänne tullaan vaan hengailee ja et voiaan käyä sillon, ku halu-
taan. Et ehkä näitten nuorien osalta, jotka haluais tai ei oo valmii-
ta lähtemään vielä siihen normaaliin työelämään taikka koulu-
tukseen, että tää on kumminkin siitä niinku se välipaikka, ehkä 
he voi sit ajatella, että palveleeko tää kumminkaan heitä sitten. 
(M/2) 
 
Meiän jotenkin pitäs saada taloa enemmän esille. Mun mielestä 
meitä ei tunneta. Tästä ei tiietä tarpeeks. Ja sit jollain lailla se 
meiän julkinen kuva, varsinkin kohderyhmän, asiakkaiden kes-
kuudessa on monesti vähän semmonen negatiivinen. Et tää ei 
välttämättä heti oo sillein mielessä, et jes pääsenhän miä työpa-
joille. Joillakin on niin voimakkaasti se semmonen suojatyöpai-
kan mielikuva. Meiän pitäs näkyä enemmän ja mun mielestä se 
auttas meitä kaikkien noitten tavotteiden saavuttamisessa. (N/3) 

                                                 
46Vastapuhe kohdistuu aina kulttuurisesti vakiintuneisiin kategorioihin. Ilman vakiintuneita 
merkityksiä vastapuhetta ei olisi olemassa, sen sijaan vallitsisi jonkinlainen vapaa identiteet-
tien määrittelyleikki. Vastapuheelle ei niinkään ole ominaista äkkijyrkkä leimatun identitee-
tin kieltäminen, vaan se on pikemminkin hienovaraista neuvottelua, jossa kyseenalaistetaan 
vakiintuneita kategorisointeja ja viritellään vaihtoehtoisten identiteettien mahdollisuuksia. 
(Juhila 2004, 29.) 
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Haastattelupuheessa nostetaan esiin työpajojen leimattu identiteetti. Se on 

Juhilan (2004) mukaan kategoria, johon liittyy poikkeuksellisen vahvoja, ne-

gatiivisia luonnehdintoja. Vastapuhe voidaankin tässä määritellä sellaisiksi 

leimattua identiteettiä kommentoiviksi ja vastustaviksi teoiksi, joiden tarkoi-

tuksena on esittää tämän identiteetin erilaisuus suhteessa kulttuurisesti vallit-

sevaan kategorisoinnin tilaan.  

 

Seuraavasta otteesta voidaan edelleen lukea paitsi sitä, millainen on se kult-

tuurinen stereotypia, jota vastaan haastateltava rakentaa puheenvuoronsa, 

myös sitä minkä varaan vastapuhe sisällöllisesti rakentuu (ks. Jokinen 2004). 

 

Työpajoilla tehdään töitä, nykyään ei enää puuhastella...tulee 
mieleen, että tehtäs, koska me tehhään myyntiin niitä tuotteita, 
elikä sit nuoret näkee, että sitten ne menee myyntiin ja sitten ne 
on arvokkaita. Että niitä ei vaan puuhastella, että askarreltas 
vaan. Tai jos aatellaan jotakin päivätoimintaa, jossa askarrellaan, 
niin sitä mä tarkotan sillä. Varmaan joskus, voi olla vieläkin, että 
jossakin tehhään, että ne ei meekkään myyntiin ja että ne ei ook-
kaan asiakastöitä. Sitä tarkotan, että siellä tehhään oikeita töitä ja 
sitten vielä tehään töitä sen nuoren, sen elämän suunnitelman 
vuoksi ja takia. Et sillain, et se ei oo puuhastelua. Eri mielikuvia 
ihmisillä, mitä on pajatoiminta, vähän jotain syrjäytyneiden pe-
dagogisia keinoja, sillain sitä aatellaan. Huonommat nuoret on 
siellä. (N/8) 
 
Et tuollakin alakerrassa vaikka tehään puutöitä, niin hyö on tullu 
tänne tekemään tulosta yritykseen. (M/2) 

 

Puhe työnteosta ja tuloksellisesta työstä rakentuu ikään kuin puolustuspu-

heenvuoroksi työpajan kulttuurista kuvaa vastaan. Työnteolla, nimenomaan 

tuottavan työn tekemisellä, on ollut keskeinen merkitys työpajatoiminnan 

ammatillistumisen kannalta. Alunperin työpajoista haluttiin rakentaa oikeita 

tuotantolaitoksia ja liikeyrityksiä. Alihankinta ja omien tuotteiden kehittämi-

nen sekä yhteistyö paikallisten yrittäjien kanssa loivat pohjaa pajojen perus-

elementille, suhteen oikeaan työhön. (Hassinen 2004, 12.) Vaikka kasvatuksel-

linen työote on osin syrjäyttämässä tuotannollisen työn tekemisen tai ainakin 

asettumassa sen rinnalle, työ on edelleen keskeinen työpajan imagon ja iden-

titeetin rakentumisen perusta: työ rakentaa paitsi työpajalla työskentelevälle 



 116

nuorelle myös koko työpajalle henkilöstöineen toiminnan mielen ja merkityk-

sen. Samalla tavoin kuin työnteon katsotaan tuovan järjestyksen yksittäisen 

nuoren sekavaan elämäntilanteeseen, työ ankkuroi myös työpajatoiminnan 

paikoilleen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja muiden toimijoi-

den mielissä. 

 

Työnteon merkityksen korostamisen ohella vastapuhe rakentuu nuoria kos-

kevan ”normalisoinnin” varaan, jolloin vastapuheen kautta rakennetaan ”kai-

kille avointa työpajaa”. Seuraavat sitaatit havainnollistavat tätä tavanomai-

suuden ja normaaliuden rakentamista. 

 

Et kyllä me ollaan semmonen paikka, että tänne pitää olla mah-
dollisuus ihan kenen tahansa tulla. (M/12) 

 

Nuoretkin näkee, että täällä on muita nuoria samoissa tilanteissa, 
vaikka ne on ihan tavan nuoria. Nuoruuteen kuuluu joskus 
tämmönen pajajaksokin ehkä. (N/8) 
 
Et kun niin nuoria vielä ovat, tavallisiahan nuori nämä on. 
(M/11) 

 

Juhila (2004) on todennut, että tämänkaltainen ”tavallisuusretoriikka” on eräs 

vastapuheen strategia, jossa leimattuja identiteettejä vastustetaan siten, että 

pyritään muuttamaan muiden katsomisen tapaa korostamalla oman itsen 

normaaliutta.  

 

Työpajoja erityispalveluna korostavan puhetavan rinnalla on viime vuosina 

alettu puhua työpajoista avoimina oppimisympäristöinä, tarkoitetaanhan 

työpajatoiminnan yhteydessä sosiaalisella työllistämisellä syrjäytymisen eh-

käisyn lisäksi myös toimintaa, joka laajemmin edistää ja tukee kokonaisval-

taisesti ihmistä pääsyssä työelämään. Nuorten työpajatoiminnassa tämä mää-

ritelmä sisältää myös ohjauksen koulutukseen, joka edistää työllistymismah-

dollisuuksia tulevaisuudessa (OPM 37:2004). Työpajaa on siten pyritty linkit-

tämään myös yhdeksi osaksi koulutusjärjestelmän toimivuuden tehostamista 

koulutusasteiden välisten nivelvaiheiden tukemisen, koulutuksen keskeyttä-



 117

misen vähentämisen ja koulutuksen läpäisyn parantamisen näkökulmista (ks. 

OPM 33:2005).  

 

Jonkinlaisena ääripäänä edellä kuvatulle viimesijaisuutta koskevalla pajatoi-

minnan paikannukselle korostuu puhe työpajasta modernina palveluntuotta-

jana. Erityisesti työpajatoiminnan vakinaistaminen on pakottanut työpajat 

määrittämään itseään suhteessa muihin sosiaalisen työllistämisen toimialan 

toimijoihin. Pajat ovat tuotteistaneet toimintojaan sekä segmentoineet asia-

kasryhmiään, jotta pystyisivät paremmin vastaamaan heidän tarpeisiinsa 

(Hassinen 2007, 56).  Samalla palvelupuhe näyttää joka tapauksessa löytäneen 

viime vuosina sijansa ainakin erilaisissa asiakirjoissa, joissa työpajaa profiloi-

daan palveluntuottajana, menetelmiä palveluina ja tuotteina ja nuoria asiak-

kaina ja valmennettavina. Esimerkiksi Linna (2007, 60) on todennut, että kä-

sitteellisesti jokainen työpaja on tulevaisuudessa jonkintasoinen työvalmen-

nuskeskus, joten työpaja-nimike tulee olemaan historiaa. Työvalmennuskes-

kuksessa tuotetaan palveluja, jotka koostuvat tarpeen mukaan painottuen 

ohjatusta työstä, yksilövalmennuksesta ja ryhmävalmennuksesta. 

 

Toiminnan tavoitteena on nuorten työllistämis- ja kouluttautu-
mismahdollisuuksia ja toimintakykyä parantava ja ylläpitävä 
palvelu. Palvelut on tuotteistettu ja jaettu neljään erilliseen palve-
lupakettiin. (Työpajan asiakirja) 
 

Tilaajan näkökulmasta tavoitteena on asiakkaan sposiaalinen 
vahvistuminen, hänen toiminnallisuutensa lisääminen, työtoi-
mintojen opettelu, valmiuksien lisääminen koulutukseen, harjoit-
teluun tai työpaikkaan siirtymiseksi. Tilaajan tavoitteena voi olla 
myös jaksamisen tai osaamisen mittaaminen. (Työpajan asiakirja) 
 

Työpaja tuottaa palveluita eri hallinnonsektoreiden tarpeisiin. 
(STM 5:2003) 
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5.3.3  Erottautumis-, kompensaatio- ja kumppanuuspuhe pajan paikal-
leen asettamisen strategioina 
 

Edellä kuvatut paikannukset kertovat työpajan toimivan verkostossa, mutta 

ne eivät vielä kuvaa sitä, miten työpaja eroaa muista paikoista.  Täsmällisem-

pi ”paikalleen asettaminen” tapahtuu ensinnäkin erottautumisen kautta. 

Erottautumisessa on kyse työpajan muille instituutioille, tyypillisimmin kou-

lulle tai muille työtoiminnan yksiköille, vastakkaisten piirteiden korostami-

sesta. Työpajan kulttuurinen paikka rakentuu siten erotuksena koulusta tai 

muista palvelujärjestelmistä.  

 
Ja se, että me tehdään kokonaisvaltaisia töitä, se on kans yks 
ajatus ja idea, että kun meille tulee joku tilaustyö, niin nuori 
pääsee heti siihen juttuun mukaan. Että hän on niinku suun-
nittelemassa sitä juttua ja sitten sais kokonaisvaltasesti toteut-
taa. Ja täähän ei toteudu sellasissa työyksiköissä, sosiaalisen 
työllistämisen yksiköissä, joissa tehdään tällasta vaihetyötä. Ja 
se on ollu meillä ihan tietonen valinta, et me ei olla koskaan 
innostuttu niistä semmosista konetöistä, joissa on vaan täm-
möstä yksi vaihe kerrallaan tehdään. (N/1)  

 

Työpaja peilautuu koulujärjestelmän virallisuudelle ja tasapäistämiselle vas-

takkaiseksi yksilölliseksi, turvalliseksi ja luovuuden kukoistukseen pyrkiväk-

si epävirallisuuden tilaksi. Työpajatoiminnan arvon on toiminnan alkuajoista 

lähtien katsottu olevan sen nuorisotyön hengessä rakentuvassa ei-

muodollisuudessa, erävirallisessa luokittelemattomuudessa, joustavuudessa, 

avoimuudessa, rentoudessa ja solidaarisessa ilmapiirissä (Hassinen 2007, 55). 

Tämä perustuu työpajojen ytimeen paikantuvaan informaalisuuden ja va-

pauden ideologiaan, joka erottaa työpajan muista hierarkkisille suhteille ra-

kentuvista instituutioista, esimerkiksi koulusta. Useissa tutkimuksissa (esim. 

Hassinen 2004; Kukkola 2001) on todettu, että työpajojen todelliset tulokset 

syntyvät aidosta vapauden ja non-formaalin toiminnan ympäristöstä, joka ei 

luokittele eikä lokeroi ihmisiä. Työpajan on katsottu tarjoavan aidon mahdol-

lisuuden erilaisuuden sietämiselle sekä myönteisen kokemuksen sellaisille 

ihmisille, joita viralliset järjestelmät eivät kyenneet muokkaamaan objekteiksi. 

Myös Virtasen (1998) mukaan työpajan positiiviset vaikutukset liittyvät en-
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nen kaikkea työpajojen niin sanottuun terapeuttiseen ja sosiaalityöpainottei-

seen ulottuvuuteen.  

 

Gadamer 1986 (ks. Aaltojärvi & Paakkunainen 1995, 117–118) on kuvannut 

työpajaa autonomiseksi ja pelinomaisille suhteille tilaa-antavaksi, jolloin se 

mahdollistaa uudet valinnat ja oppimiskokemukset, joissa kädentaidot, kou-

lutus, asiakkaiden tarpeet, taitovinkit, työkokemus ja sosiaaliset suhteet luo-

vat pelitilaa. Koulun ja palkkatyön normeille uskottomana se uhmaa ja ehkä 

jopa uhkaa perinteistä kouluvalistusta ja työkuria muodostaen itsenäisiä 

kenttiä nuorten kokemuksille. Pelitilassa nuori voi, joskus jopa ensimmäistä 

kertaa elämässään, nousta subjektin asemaan suhteessa lähiympäristönsä ai-

kuistilaan: irrottautua ”nuoren”, kasvatettavan, ammatinvalinnan neuvotta-

van, oppilaan, kontrolloitavan tai häirikön rooleista ja rikkoa enemmän tai 

vähemmän heikot ennusteensa.  

 

Yksilöllinen ohjaus, toiminnallinen työskentelytapa ja irrot-
tauminen peruskoulun ongelmaiseksi muodostuneesta oppi-
misympäristöstä helpottavat nuoren asennoitumista opintoi-
hin. (STM 5:2003) 
 

Niin, siihen työvalmennukseen, et siellä kuitenkin, jos peilaa 
sitä johonkin kouluyhteisöön tai luokkaan, onhan se ihan eri-
lainen paikka oikeestaan tehä sitä työtä tai harjottelua. Siinä 
on kuitenkin pieni ryhmä, et meillä on sanotaan 5–6 siinä aina 
kerrallaan. Ja kaks ohjaajaa. Niin se on ehkä semmonen aika 
tiivis, semmonen turvallinen ympäristö nuorelle. (M/2) 

 

Työpajat sijoittuvat siten formaalin ja informaalin47 oppimisen välimaastoon. 

Työpajalla tehtävästä toiminnasta on löydettävissä selkeästi non-formaalin 

oppimisen48 perusteet. Työpajoilla on toiminnan alusta alkaen toteutettu ko-

kemuksellisen ja tekemällä oppimisen kautta non-formaalin oppimisen tradi-
                                                 
47 Informaalilla oppimisella tarkoitetaan ei-institutionaalista, formaalin koulutuksen ja luok-
kahuoneen ulkopuolella tapahtuvaa oppimista, joka ei ole järjestelmällistä ja josta ei yleensä 
saa todistusta. Arkipäivän oppimiselle on tyypillistä eriytyneisyys, satunnaisuus, oppimisen 
suunnittelemattomuus sekä virheiden kautta oppiminen. (Colley 2005, 33.)  
48 Non-formaalilla oppimisella tarkoitetaan tavoitteellista ja ohjattua oppimista, jossa oppijal-
la on aktiivinen rooli ja tietoisuus oppimisesta ja joka ei kuitenkaan kuulu formaaliin koulu-
tusjärjestelmään. Tyypillisiä non-formaalin oppimisen ympäristöjä ovat järjestöt ja harrastus-
toiminta. (Dohmen 1996.) Non-formaalin oppimisen synonyymina on viime vuosina alettu 
käyttää kansalaisoppimisen käsitettä. 
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tiota. Työpajalla tapahtuva oppiminen on ensinnäkin organisoitu prosessi, 

joka sisältää kasvatukselliset tavoitteet: työpajoilla tapahtuva työskentely tu-

kee elämäntaitojen ja aktiivisen kansalaisuuden opettelua.  

 

Myöhäismodernissa koulutusyhteiskunnassa, jossa esimerkiksi yksilön pääsy 

työmarkkinoille ja aseman määräytyminen työmarkkinoilla perustuu pitkälti 

muodollisen koulutuksen tuottamiin tutkintotodistuksiin, non-formaalia op-

pimista ei ole useinkaan nähty ”oikeana” oppimisena ”oikeine” oppimistu-

loksineen (Chisholm & Hoskins 2005). Formaalin oppimisen hegemonia val-

litsee yhä siitä huolimatta, että nuoret oppivat myös muualla kuin virallisessa 

kouluinstituutiossa. Itse asiassa voidaan todeta, että postmoderni koulu on 

symbolisesti tyhjentynyt, eikä pysty enää entiseen malliin tuottamaan nuoril-

le mielekkäitä oppimiskokemuksia (Laine 2000). Koulun ulkopuoliset oppi-

misympäristöt ovat muodostuneet nuorille entistä merkityksellisemmiksi. 

Aittola, Koikkalainen ja Vaherva (1997, 41) ovat esimerkiksi todenneet oppi-

misen liittyvän yhä monisyisemmin ihmisten arkielämään, sosiaalisiin tilan-

teisiin, verkostoihin ja vaihtuviin toimintaympäristöihin.  

 

Oppimista koskevan tutkimuksen ja keskustelun marginaalissa pitkään ollut 

non-formaali oppiminen on viime aikoina nostettu EU-tasolla keskeiseksi 

nuorten elinoloihin ja kansalaisyhteiskuntaan kiinnittyvän tarkastelun koh-

teeksi (Chisholm & Hoskins 2005). Non-formaalin oppimisen avulla on kat-

sottu voitavan vastata koulutuksesta syrjäytyneiden nuorten tarpeisiin – ei 

ainoastaan poluttamalla heitä koulutukseen ja työhön sellaisin menetelmin, 

joihin formaali koulutus ei ole kyennyt – vaan tarjoamalla laajemmin val-

miuksia aikuiselämässä selviytymiseen (ks Colley 2005; du Bois-Reymond 

2005, 162). Non-formaalia oppimista ei kuitenkaan pitäisi määritellä ensisijai-

sesti formaalin oppimisen marginaaliin jääneille suunnatuksi kompensoivak-

si tai ”vapauttavaksi” oppimiseksi, vaan pikemminkin aidoksi vaihtoehtoi-

seksi väyläksi työmarkkinoilla ja kansalaisyhteiskunnassa tarvittavan osaa-

misen hankkimiseen (Chisholm & Hoskins 2005). 
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Työpajojen parempaa sopivuutta viralliseen koulujärjestelmään verrattuna on 

perusteltu myös nuorten ja heitä ohjaavien henkilöiden henkilökemioihin 

liittyvillä seikoilla. Esimerkiksi Vehviläisen (1999, 208) mukaan ongelmaisen 

elämänhistorian omaavat nuoret asettavat suuria vaatimuksia heitä ohjaavan 

tai auttavan ihmisen persoonalle. Koulukielteisten nuorten ympärillä olevat 

ihmiset ja viranomaiset eivät ole helposti vaihdettavissa toisiin. Tämän on 

katsottu tekevän pajoista nuorille sopivia toimintamuotoja. 

 

Työpajatoiminnalle tyypillinen yksilökohtainen toimintatapa 
mahdollistaa läheisen oppilas-ohjaaja -kontaktin synnyn. Niinpä 
toiminnassa on mahdollisuus soveltaa opetuskulttuurissa nykyi-
sin tarpeellisena pidettyä nuorten ehdoilla työskentelemistä, jon-
ka seurauksena toiminnassa vapautuu energiaa nuorelle tärkeän 
identiteettityön läpikäymiseen. (STM 5:2003) 

 

Myös puhe yhteisöllisyydestä työpajatoiminnan keskeisenä arvona ja toimin-

tamuotona elää vahvana. 

 
Yks, mikä on hirmu tärkee meillä, niin myö ei lasketa koskaan 
nuoria, välittömästi puututaan siihen, että esimerkiks uusi kaveri 
tulee, pyritään siihen, että se kaveri loksahtaa näitten muiden 
joukkoon. Eikä se jää yksin täällä. Ei ikinä saa jäädä yksin. Meiän 
tarkoitus on aina tehä semmonen sillä hetkellä, meillä on sem-
monen tiivis porukka, mikä on aina tietyn ajan meillä tässä näin. 
Tulee toimeen keskenään, tuntee toisensa, koska siitä tulee sitten 
tuossa hallin puolella semmonen oma tiivis maailmansa. Tuntuu 
siltä. että niistä tulee pajajakson aikana frendejä, ja se on musta 
hienoo. Ne rupee sitten jopa tuolla paja-ajan ulkopuolella viettä-
mään aikaa. Se on hieno arvo. (M/11) 

 

Tosin näyttää siltä, että monen pajan arjessa yhteisöllisyys näyttää joutuneen 

tekemään tilaa korostuneelle yksilöllisyydelle ja olevan siten varsin tilanteit-

taista ja suunnittelematonta ja kutistuvan äärimmillään yhteisiksi retkiksi tai 

vierailuiksi eri viranomaisten luona.  

 

Eihän sitä pysty, koska pajoilla on ne omat työt. Välillä jotkut 
asiakastyöt on semmosia, että eri pajojen välillä tehdään yhteis-
työtä sen saman työn puitteissa. (N/3) 
 



 122

Me tehtiin päihdepelisääntöjä yhteisöllisesti. Mutta kokonaisuu-
dessaan yhteisöllisyys, niin kyllä se näkyy ja me pyritään sitä 
ruokkimaan. Et meillä on erilaisia, noista menetelmistä muuten 
tohon äskeiseen vielä, niin onhan meillä sitten esimerkiksi tälla-
set kun tyky-iltapäivät. Et meillä on esimerkiksi ja nimenomaan 
sekin on niinku ei sen takia, että me liikutaan tai tällein näin, 
vaan siinäkin on tää kasvatuksellinen pointti, että kerran kuu-
kaudessa yksi iltapäivä tehdään kaikki yhdessä jotain, jossa kaik-
ki osallistuu ja sitoutuu siihen ja sellasta yhdessä tekemistä myös. 
Sit meillä on yhtenä menetelmänä sellanen, että me tehdään 
muutamia tapahtumia vuodessa yhdessä eli se on kans tämmöstä 
meidän yhteisöllisyyden lisäämistä elikkä nyt meillä on esimer-
kiks laskiaisrieha tulossa tonne kodalle. (N/1) 

 

Epävirallisuus rakentaa työpajoista jonkinlaista vastaiskua byrokratialle, jon-

ka katsotaan tappavan kaiken luovuuden ja uhkaavan työpajan ydintä, nuo-

ren kohtaamista. Nuorten työpajatoiminnalle on siten langennut jonkinlainen 

sankarin rooli syrjäytymisen vastaisessa taistelussa (Paju & Vehviläinen 

2001). Antisankarin rooliin asettuu joustamaton ja byrokraattinen koulujärjes-

telmä. Työpajoissa ei tästä näkökulmasta ole siis kysymys vain koulun ja työ-

elämän murros- ja siirtymävaiheen ongelmista, vaan selvästi työmuodosta, 

jolla toimitaan luokkahuonekoulun jäykkyyden ja yleissivistävän teoreetti-

suuden tuolla puolen. Siellä kohdataan nuoria, jotka eivät kouluun sovi tai 

eivät siellä halua oppia. (Paakkunainen 1995, 32.) 

Et niissä on oikeesti luovuutta ja etitään niitä innovaatioita ja ha-
lutaan antaa myöskin nuorille mahdollisuus toteuttaa niitä omi-
aan, sillä tavalla ettei puhuta aina, ettei noin oo koskaan tehty. 
Siinä on se voima, mikä nuorten työpajoilla voi olla, jos niistä ei 
lähdetä tekemään byrokratian linnakkeita. (M/9) 

Erottautumisen ohella suhde koulujärjestelmään rakentuu kompensaatiopu-

heelle, jossa työpajat nähdään kasvatuksellisina yksikköinä, joissa tehdään 

perinteisesti koululle (ja myös kodille) kuulunutta kasvatustyötä: työpajoilla 

paikataan niitä asioita, joita kouluinstituutio ei ole pystynyt täyttämään tai 

sinne ohjataan niitä nuoria, joiden kanssa koulu on menettänyt toivonsa. 

Kompensaatiopuheessa niin sanottu työpajojen harmaa vyöhyke paikantuu 

kodin ja hyvinvointivaltioammattilaisten tekemän sosiaalistamisen välimaas-

toon (Paju & Vehviläinen 2001, 128–129; 251). 
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Normaaliin koulunkäyntiin liittyvät oppimisvaikeudet, kuten lu-
kihäiriöt tai hahmotus- ja keskittymisvaikeudet tai alisuoriutu-
minen ovat tyypillisiä työpajalle ohjautumisen perusteita. (OPM 
33:2005) 
 

 Osalla nuorista suurin ongelma on näistä syistä johtuen motivaa-
tion aleneminen tai sen puute; teoreettiset opinnot aiheuttavat 
ongelmia, mutta käsillä tekeminen ja käytännön kautta oppimi-
nen onnistuvat. …Pajalle ohjautuu opetuksen / koulutuksen jär-
jestäjien kautta koulupudokkaita ja keskeyttämisuhan alaisia op-
pilaita / opiskelijoita sekä niitä, joille koulu- 
/oppilaitosmuotoinen opiskelu ei tunnu soveltuvan. (OPM 
33:2005) 
 
Nuorten työkasvatus on kotona muuttunut ja osa vastuusta siir-
tynyt koululle ja muille instituutioille. Koulun merkitys kasva-
tusinstituutiona on muuttunut ja suhteellistunut. Nyt on olemas-
sa enemmän kilpailevia kasvattajia. Työmarkkinat ovat muuttu-
neet ja nuoren pääsy töihin on usein pitkittynyt. Näistä muutok-
sista johtuen myös nuoren integroituminen yhteiskuntaan, työ-
hön ja instituutioihin on muuttunut. Työpajatoiminta muodostaa 
tällöin mahdollisuuden korvata niitä sosiaalistumisen ja integ-
roinnin puutteita mitä kodin, koulun ja työmarkkinoiden muu-
tokset aiheuttavat. (OPM 37:2004) 

 

Sekä erottautumis- että kompensaatiopuheessa työpajat sijoittuvat enemmän 

tai vähemmän irralleen vakiintuneista ohjausinstituutioista.  Nyyssölän 

(1999) mukaan työpajojen rasitteena on ollut niiden leima perinteisessä järjes-

telmässä epäonnistuneiden nuorten turvasatamana, kouluoppimisen ja työ-

elämän järjestelmällisyydelle vastakkaisena puuhasteluna. Työpajat on nähty 

eräänlaisina koulutusjärjestelmän puskureina, joiden tehtävänä on valmentaa 

peruskoulusta päässeitä, ammatinvalinnastaan epävarmoja nuoria ja saada 

nuoret hakeutumaan koulutukseen (Virtanen 1998).  

 

Lähinnä virallisissa asiakirjoissa vahvana esiintyvässä ja vasta 2000-luvulla 

korostuneessa kumppanuuspuheessa pyritään puolestaan puhumaan erot-

tautumis- ja kompensaatiopuhetta vastaan. Työpajojen tehtävä ei ole paikata 

vakiintuneiden instituutioiden puutteita, vaan toimia uudenlaisena instituu-

tiona, jolla on selkeä paikka osana nuorille tarjottuja ohjaus- ja koulutuspalve-

luja. Kumppanuuspuheen mukaisesti työpaja ja oppilaitos etsivät yhdessä 

ratkaisuja lähinnä kouluinstituution sisällä ilmeneviin pulmakohtiin. 
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Opetustoimi on voinut käyttää työpajoja pajakoulutoiminnan ke-
hittämiseen sekä ammatillisessa koulutuksessa että erityis- ja li-
säopetuksessa. Samalla on löydetty uusia ratkaisuja koulutuksen 
keskeyttämisen vähentämiseen ja koulutukseen ohjaamiseen sekä 
oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja kohtaamiseen. (OPM 
37:2004) 

 

Kumppanuuspuheen korostumisen taustalla on huoli nuorten koulutukselli-

sesta syrjäytymisestä. Nuorten koulutuspolkujen tukemiseksi on 1990-luvun 

puolivälistä alkaen pyritty kehittämään malleja ja käytäntöjä, joissa nuoret 

voivat liikkua tarpeen mukaan hyvinkin joustavasti koulutuksen järjestäjien 

ja erilaisten instituutioiden, esimerkiksi nuorten työpajojen välillä.  Yhdeksi 

keskeiseksi työpajatoiminnan sisällöksi on noussut ammatillisessa koulutuk-

sessa opiskelevien nuorten tukeminen ammatillisen tutkinnon suorittamises-

sa. Nuorille on tarjottu työpajoilla muassa työssäoppimispaikkoja, mahdolli-

suuksia nuorten näyttöjen tai muiden opetussuunnitelmaan kuuluvien osioi-

den suorittamiseen, koulutus- tai ammatinvalinnan vahvistamiseen sekä elä-

misen taitojen ja opiskeluhalujen vahvistamiseen. Työpajoilla nuoren on 

myös mahdollista suorittaa peruskoulun oppimääriä ja hankkia peruskoulun 

päättötodistus (STM 2003:5). Myös oppilaitosten yhteyteen perustetut paja-

koulut ovat yksi ilmiö siitä kehityksestä, jossa työpajat ovat menestyksellisesti 

laajentaneet perustehtäväänsä aloille, joita aiemmin ei ole liitetty työpajatoi-

mintaan.  

 

Työpajojen suhde viralliseen koulutusjärjestelmään on (edelleen) hyvin 

jännitteinen siitäkin huolimatta, että opetustoimi on ollut etenkin työpaja-

projekteissa mukana jo 1990-luvun alkupuolelta lähtien.  Tiiviimpi yhteis-

työ koulujen ja oppilaitosten sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien 

kanssa on kuitenkin verraten uutta. Virallisissa asiakirjoissa korostettu 

koulujärjestelmän kumppanina toimiminen jakaakin voimakkaasti mieli-

piteitä valmentajien keskuudessa. Osa katsoo pajoille siirrettävän tehtä-

viä, jotka eivät työpajatoimintaan luontevasti kuulu. Osa taas näkee kou-
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luyhteistyössä keinon pajan heikoksi koetun imagon kohottamiseen49. 

Uudenlaisen oppimisympäristöimagon luominen onkin ollut yksi keskei-

simmistä teemoista siinä erottautumisen ja selviytymisen prosessissa, jos-

sa työpajat ovat hakeneet paikkaansa nuorille suunnatussa palvelujärjes-

telmässä. Työpajoja oppimis- ja kasvuyhteisöinä ja –ympäristöinä luon-

nehtivia diskursseja ovat viime vuosina olleet avoimuus, joustavuus, 

asiakaskeskeisyys, kokemuksellisuus ja yhteisöllisyys. Samalla työpajoi-

hin on istutettu non-formaalin oppimisen ajatusta. Non-formaaliin oppi-

miseen liitetty vapaaehtoisuuden (Colley 2005) periaate ei kuitenkaan täy-

sin toteudu työpajakentässä, johon osallistuminen on esimeriksi ammatti-

kouluttamattomien ja työttömien alle 25-vuotiaiden nuorten kohdalla 

vahvasti ohjattu ja johon osallistumattomuudesta seuraa taloudellisia 

sanktioita. Niin kauan, kuin työpaja periaatteellisesti on velvollisuus, on 

hankalaa puhua aidosta vaihtoehdosta. 

 

                                                 
49 Formaalin koulutuksen hegemonia-asema korostuu hyvin etenkin 1990-luvun lopun teks-
teissä, joissa työpajojen huonona koettua imagoa ehdotettiin parannettavan sillä, että se kyt-
kettäisiin virallisen koulutusjärjestelmän yhteyteen tai ainakin että se toimisi läheisesti sen 
kanssa (Nyyssölä & Pajala 1999, 103). 
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6 TYÖPAJAN JA NUOREN VÄLISEN SUHTEEN RAKENTUMINEN 

 
Yhteiskunnan ja työpajatoiminnan välisen suhteen rinnalla rakentuu työpaja-

toiminnan ja nuoren välinen suhde. Tässä suhteessa on kyse siitä, miten edel-

lä kuvattu yhteiskunnallinen tehtävä näkyy suhteessa nuoreen: millaisia tul-

kintoja nuorista ja heidän tarpeistaan esiintyy, miten nuorten mahdollisesti 

ongelmalliseksi koettuun käytökseen suhtaudutaan ja miten työpaja tehtä-

väänsä suhteessa nuoreen täyttää?  

 

Työpajan ja nuoren välistä suhdetta koskevassa puheessa erottuu kaksi toi-

siinsa kietoutuvaa teemaa. Ensimmäinen kiinnittyy ”työpajanuoren” hal-

tuunottamiseen erilaisten kategorisoivien määrittelyjen avulla. Työpajatoi-

minta näyttää edellyttävän osapuolilta – työpajamaailmassa pääsääntöisesti 

viranomaisilta sekä työ- ja yksilövalmentajilta – tulkintoja kasvattamisen ja 

normalisoinnin tarpeesta. Laajemmassa viitekehyksessä on todettu, että kaik-

kinainen väestön hallinnointiin (biovaltaan)50 liittyvä toiminta erilaisine hal-

linnointitekniikoineen sisältää aina jonkinlaisen käsityksen hallittavista yksi-

löistä: heitä voidaan pitää hyödynnettävänä resurssina, johtamista kaipaavan 

lauman jäseninä, koulutusta tarvitsevina lapsina tai esimerkiksi kansalaisina 

velvoitteineen ja odotuksineen. (Foucault 1979; 1991.)  

 

Toinen teema kiteytyy valmentajien ja nuorten väliseen ammatilliseen koh-

taamiseen, minkä katsotaan haastattelupuheessa muodostavan työpajatyös-

kentelyn ytimen. Puheessa kuvataan, miten valmentajat konstruoivat kielelli-

sessä toiminnassaan itselleen identiteettejä ja asettuvat erilaisiin positioihin 

suhteessa nuoriin. Koska työpajatoiminta on yhteiskunnallinen instituutio, 

valmentajien ja nuorten kohtaamisten tavat ja roolit eivät ole yksinomaan 

heidän itsensä päätettävissä. Heidän suhteensa laatua määritetään ja ohjeiste-

taan monissa yhteyksissä. Valmentajina ja asiakkaina ollaan aina jossakin yh-

teiskunnallisessa tilanteessa. Niissä työpajatoiminnalle hahmottuu luvussa 5 

kuvattuja tehtäviä ja paikkoja, jotkä määrittävät toimijoiden suhteen sisältöjä.  

 

                                                 
50 Kasvatuksellista hallintaa käsittelen tarkemmin luvussa 7. 
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Työpajan ja nuoren välinen suhde on kuitenkin vuorovaikutteinen. Työpajal-

le asetettu yhteiskunnallinen tehtävä ei suoraan sanele sitä, miten valmenta-

jan ja nuoren välisessä suhteessa ollaan ja millaiseksi nuorten kohtaaminen 

rakentuu. Paljolti on siten kysymys siitä, miten työpajatoiminta valmentajan 

ja nuoren välisenä suhteena tulee määritellyksi ulkoapäin, mutta myös siitä, 

miten määritykset työpajatoiminnana arjessa otetaan vastaan. (ks. Juhila 2004, 

12; 49.) 

 

Työpajojen sisäistä vuorovaikutusta näyttää hallitsevan kontrollin ja va-

pauden dilemma. Esimerkiksi virallisissa asiakirjoissa valmentajien kas-

vatusroolista tai –kontrollista puhutaan erittäin niukasti. Lähinnä niissä 

nousee esiin työpajojen yksilökohtainen toimintatapa läheisen oppilas-

ohjaaja-kontaktin synnyttäjänä prosessissa, jossa nuori aktivoidaan oman 

elämänsä sankariksi, kuitenkin tietoisena aikuisen ohjaajan läsnäolosta. 

Samoin työpajojen tarjoaman kiinteän vuorovaikutuksen ohjaajien kanssa 

on katsottu pienentävän riskiä ikäryhmän sisäiseen, aikuisyhteisöstä vie-

raantuneeseen arvomaailmaan. Ammatillisessa puheessa kontrollitehtä-

västä sanoudutaan pääasiallisesti irti: kontrolli on jotain, joka ei ole istu-

tettavissa työpajojen epäviralliseen toimintaympäristöön.  

 

Työpajan institutionaaliselle vuorovaikutukselle on kuitenkin leimallista, että 

neuvottelut työpajan ja nuorten välillä käydään hierarkkisissa suhteissa (Jo-

kinen ym. 2000), joten kysymystä vallasta on vaikea ohittaa.  Paju ja Vehviläi-

nen (2001, 136) ovatkin todenneet, että asiantuntijuus ja tietoinen kasvattami-

nen ovat nuoriin kohdennetuissa interventiossa, joiksi työpajatoimintakin 

voidaan laskea, esillä hieman näkymättömämmin kuin perinteisissä sosiaalis-

tamisjärjestelmissä. 

 

Tarkastelen tässä luvussa työpajanuoren saamia toimijapositioita sekä niitä 

niin sanottuja hegemonisia diskursseja, joiden kautta nuorista aineistossa pu-

hutaan. Lisäksi kuvaan työpajan ja nuorten välisiä suhteita ja niihin liittyviä 

valmentajan ja nuoren kohtaamisen tapoja kolmen erilaisen suhteen kautta, 
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jotka osaltaan rakentavat ja täsmentävät työpajatoiminnan yhteiskunnallisten 

tehtävien toteuttamista ja työpajatoiminnan paikkoja. 

 

6.1 Työpajanuoren positointi 

 
6.1.1 Työpajanuoren rakentaminen hallinnoinnin kohteeksi 

 

Nuorelle annetaan työpajapuheessa erilaisia toimija-asemia tai subjektiposi-

tioita: erilaiset puhetavat tuottavat eri osapuolille tiettyjä ominaisuuksia, oi-

keuksia ja velvollisuuksia (Peräkylä 1997, 22). Työpajan asiakkuus on monella 

tavoin kategorisoitua. Vaikka lähes kaikissa työpajatoimintaa koskevissa asia-

kirjoissa, samoin kuin haastattelupuheessa, systemaattisesti todetaan työpa-

joilla valmentautuvan erittäin heterogeenisia nuoria, jotka tulevat työpajoille 

erilaisista lähtökohdista ja heidän tavoitteensa ja valmiutensa tulevaisuuden 

suhteen vaihtelevat51, puhe on toimenpiteitä ja toiminnan painopisteitä kuva-

tessaan hyvin kategorisoivaa. Näin siitä huolimatta, että esimerkiksi opetus-

ministeriön asiakirjoissa (OPM 37:2004) korostetaan, että työpajatoiminta 

pohjaa varhaisen puuttumisen ja mielekkään tekemisen ideologiaan ja siksi 

toimintaan tulee jatkossakin päästä mukaan ilman diagnosoitua vammaa tai 

muuta tarkkaan määriteltyä ominaisuutta, joka edellyttää erityistoimenpidet-

tä. Puheessa nuoria ryhmitellään sekä nuoria työpajalle lähettävien tahojen 

nuorelle rakentamien institutionaalisten statusten että nuorten persoonallis-

ten piirteiden perusteella. Nuoren positiointi asiakkaiksi ja sijoittaminen työ-

pajan tilaan tapahtuu lähes yksinomaan ongelmapuheen kautta: työpaja-

asiakkuuden alkamiseen liittyy useimmiten jokin ongelma tai ongelmia, joi-

den ratkaisemiseksi tarvitaan nuorten työpajaan kiinnittyvää asiantuntemus-

ta.  

                                                 
51 (STM 5:2006). 
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6.1.2 Hallinnollisesti haltuunotettava nuori 

 

Työpajanuori tulee kategorisoiduksi useimmiten erilaisten asiakkuuden pe-

rustana olevien luokitusten, tyypillisimmin iän ja institutionaalisen statuk-

sensa kautta. Kyse on nuoren asettamisesta suhteellisen helposti tunnistetta-

viin ja näkyväksi tehtäviin kategorioihin. Tällainen on esimerkiksi ikä, joka 

rajaa nuoret työpajalle oikeutettuihin ja ulosjääviin. Institutionaalisella sta-

tuksella tarkoitan puolestaan nuoren positioimista suhteessa erilaisiin insti-

tuutioihin, joihin hän kuuluu ja joihin hänen ainakin tulisi kuulua.  

 

Työpajan kohderyhmänä ovat ensisijaisesti työttömät tai toi-
meentulotuen varassa olevat alle 25-vuotiaat nuoret, enintään 28-
vuotiaat nuoret aikuiset. (Työpajan asiakirja) 

 
Työpajan asiakkaana voi olla työtön nuori tai aikuinen, perus-
opetusta suorittava, toisella asteella opiskeleva tai opintonsa kes-
keyttänyt nuori, pitkäaikaistyötön, vanhentuneen koulutuksen 
omaava aikuinen, päihde- ja / tai mielenterveyskuntoutuksesta 
tuleva, maahanmuuttaja tai vajaakuntoinen. (OPM 33:2005) 
 
Meillehän tullee viittä kuutta erilaista nuorta. On semmonen 
nuori, joka on työttömänä, peruskoulun tai ammattikoulun käy-
ny, menee työvoimatoimistoon ja sieltä kautta sitten näkkee, että 
siellä on meillä vapaana työharjoittelijan tai valmentautujan 
paikka tai sitten tämmönen ihan työpesti ja sitä kautta ohjautuu 
meille. Tai sitten on semmosia nuoria, jotka on kuullu kaverilta, 
joka on täällä. Sit on niitä, jotka sosiaalitoimen kautta kuntoutta-
vaan työtoimintaan ohjautuu työvoimatoimiston kautta. Lisäksi 
on ammattikoulun oppilaita, jotka tulee työssäoppimisjaksoihin 
tänne. (M/12) 
 

Työpaja-asiakkuuden rakentuminen on prosessi. Työpajan asiakkuuden al-

kamisen kriteerit on siten määritelty selvästi. Niiden mukaan asiakkuus al-

kaa, koska tulija tarvitsee paikan, missä olla.  Asiakkuus ei kuitenkaan aina 

ala työpajajaksosta, vaan suuri osa työpajoille tulevista nuorista kantaa jo 

mukanaan asiakkuutta, joka kuvastaa ongelmia ja joka rajaa hänelle tietyn 

ajallisen ja toiminnallisen paikan työpajayhteisössä. 
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Työpajan asiakasvirrat koostuvat nuoriso-, sosiaali- ja opetustoi-
men sekä työhallinnon lähettämistä nuorista, jotka tulevat pajalle 
yksilöllisten, eriasteisesti tunnistettujen tarpeiden vuoksi. (OPM 
33:2005) 

 

Et yleensä meidän nuoret tulee työvoimatoimiston kautta tai sit-
ten työvoiman palvelukeskuksen kautta tai sosiaalitoimen kautta. 
Ja se tarkoittaa sitä, että jotakin vaikeuksia heillä on ollut työelä-
mään sijoittumisessa ja opiskelemaan lähdössä. Se ei oo lähtenyt 
siitä sujuvasti peruskoulun jälkeen se elämä eteenpäin. (N/7) 

 

6.1.3 Ei-valmis nuori 

 

Nuorten kategorisointi rakentuu institutionaalisen statuksen ohella heidän 

elämäntilanteensa sekä persoonallisten piirteidensä kuvaamiselle. Nuorten 

tilanteessa on mitä suurimmassa määrin kysymys vailla olemisen problema-

tiikasta, joka asettaa nuoren erityiseen syrjäytymisvaaraan. Esillä ovat lähinnä 

ne puutteet ja vajavaisuudet, jotka perustelevat työpajan tarvetta. Nuoren 

toimijuus kuvataan kielteiseksi yleistävien ja ei-toivotun käyttäytymisen tosi-

asiallisuutta painottavien ääri-ilmaisujen avulla.  

 

Puheessa korostuva nuorelta puuttuva ”normaalius” tarkoittaa normaaliin 

arkielämään liittyviä valmiuksia, jotka kiinnittyvät sosiaalisiin taitoihin, itses-

tä huolehtimiseen sekä yhteiskunnallisen viranomaiskoneiston tuntemiseen. 

Normaaliuden mittana on useimmiten myös suunnitelmallisuus sekä sään-

nöllinen päivärytmi. Kokonaisvaltainen kyvyttömyys on siten yhtä kuin elä-

mänhallinnan täydellinen puuttuminen, joka ilmenee esimerkiksi päihteiden 

ongelmakäyttönä ja rikollisena käyttäytymisenä.  

 

Samoin nuorilla saattaa olla erilaisia sosiaalisia vaikeuksia, on-
gelmia ryhmässä toimimisessa ja vuorovaikutussuhteen luomi-
sessa. Osalla nuorista suurin ongelma on näistä syistä johtuen 
motivaation aleneminen tai sen puute; teoreettiset opinnot aihe-
uttavat ongelmia, mutta käsillä tekeminen ja käytännön kautta 
oppiminen onnistuvat. Taustalla saattaa olla myös ongelmallisia 
perhesuhteita, psyykkisiä ongelmia, rikollisuutta sekä päihde- tai 
huumeongelmia. Pajoille ohjautuu opetuksen / koulutuksen jär-
jestäjien kautta koulupudokkaita ja keskeyttämisuhan alaisia op-
pilaita / opiskelijoita sekä niitä, joille koulu- ja oppilaitosmuotoi-
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nen opiskelu ei tunnu soveltuvan. Usein nuorten ongelmat ovat 
kasaantuneita ja opiskeluun liittyvät vaikeudet ovat vain osa laa-
jempaa vyyhtiä. (OPM 33:2005) 

 
Nää kumminkin näillä nuorilla on jollain aika heikot lähtökohdat 
niin kutsuttuun normaaliin arkielämään. Et lähtee ihan tuolta 
ruuanlaitosta ja henkilökohtaisesta hygieniasta. Ei tiietä, miks on 
Kela, ei tiietä, miks on Työkkäri, et mitä nää niinku tekee. Ja sosi-
aalinen vahvistuminen, et jos ei oo kavereita ja ollaan vaan siellä 
kotona, ei tehä mittään. Pelataan siellä nettipelejä ja siinä on se 
elämä, niin se on aika heikkoo silloin. (N/7) 

 

Just, että semmonen asenneongelmakin on tavallaan niin suuri 
nykyään. Että en viitti lähteä pajoille töihin, koska siitä ei tienaa 
sen enempää, kun kotona olemalla. Semmonen, että eihän se vält-
tämättä aina oo laiskuutta eikä tällastä, vaan se voi olla sitä roh-
keuden puutetta. Et onhan se sinänsä turvallista päivärahoilla 
maata siellä kotona. Et jos ei riitä kantti lähteä kokeilemaan, mi-
tes siellä pajoilla pärjäis. (N/3) 

 

Kuva nuoresta rakentuu paitsi kuvaamalla suoran ongelmapuheen avulla 

tyypillisten asiakkaiden persoonallisuuteen, käyttäytymiseen tai sosiaaliseen 

taustaan liittyviä piirteitä myös epäsuoran ongelmapuheen avulla korosta-

malla työpajan tarjoamia mahdollisuuksia. Tällaisessa puheessa nuoren vaja-

vaisuudet tulevat näkyviksi työpajatoiminnan positiivisina esitettyjen toimin-

tojen ja niiden myönteisten vaikutusten kautta.  

 

Työpajatoiminta tarjoaa nuorelle yhteisön ja vahvistaa hänen si-
toutumistaan ja kiinnittymistään yhteiskuntaan, mitä pidetään 
suojaavana tekijänä ja pidäkkeenä ongelmakäyttäytymisen yllyt-
täville impulsseille. (STM 5:2003) 
 

Organisoitu ja toimelias ajankäyttö vähentää myös riskiä, jonka 
yhteiskunnan instituutioiden heikkeneminen ja niiden kyvyttö-
myys kontrolloida ongelmakäyttäytymistä aiheuttavat, kun nuo-
ret eivät samaistu kotinsa ja yhteiskunnan arvoihin. (STM 5:2003) 

 

Sekavalta ja toimettomalta näyttävään elämänhorisonttiin on 
mahdollista saada uudenlaista avaruutta erilaisia vaihtoehtoja 
kokeilemalla ja näistä kokemuksista oppimalla. Tässä yhteydessä 
preventiomekanismina toimiikin nuoren aktivoiminen oman 
elämänsä sankariksi, kuitenkin tietoisena aikuisen ohjaajan läs-
näolosta. (STM 5:2003)  
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Työpajatoiminnan tavoitteena on tukea asiakasta aktiivisuuteen 
ja ulevaisuusorientoituneeseen toimintaan. (STM 5:2003) 
 
Tarkoituksena on edistää nuorten työssä oppimista, lisätä nuor-
ten opiskelu- ja työelämävalmiuksia sekä tukea nuorten tulevai-
suuden suunnittelua ja ammatinvalintaprosessia sekä yleistä 
elämänhallintaa. (OPM 33:2005)  
 

Edellä kuvattu puhe rakentaa paitsi kuvaa kasvatuksen ja ohjauksen, muu-

toksen ja muokkauksen, kohteeksi asettuvasta nuoresta myös aukaisee mah-

dollisuuspuheen ytimen. Nuoressa on potentiaalia ja työpaja voi tarjota mah-

dollisuuden muutokseen. Työpajatoiminnan aikaansaama muutos kiinnittyy 

ensinnäkin tiettyjen myönteisten ominaisuuksien vahvistamiseen, jollaisia 

ovat muun muassa motivaation lisääminen, arjenhallinnan taidoissa tukemi-

nen ja valmiuksien luominen työpainotteiseen toimintaan osallistumiseksi, 

vastuunoton tukeminen, nuorten tulevaisuuden suunnittelun ja ammatinva-

linnan valmiuksien lisääminen, sellaisten fyysisten, psyykkisten, sosiaalisten, 

ammatillisten että koulutuksellisten valmiuksien tarjoaminen, jotka edistävät 

nuoren työhalua, -kykyä ja -taitoa. (OPM 27:2004; OPM 33:2005)  

 

Puheessa työpaja saa oikeutuksensa nuoren elämän keskeneräisyydestä ja 

ongelmista nousevista kasvatus- ja ohjaustarpeista. Puhe ei nouse ainoastaan 

asiakaskunnan ongelmallisista piirteistä sinänsä, vaan nuorten pulmat pai-

kantuvat voimakkuudestaan huolimatta usein siirtymävaiheeseen nuoruu-

desta aikuisuuteen. 

 
Ja siinä vaiheessa, mitä nyt monesti parikymppisillä tulee, ettei 
sit oikein tiiä mitä haluaa ja on meiän katsantokannasta tämmö-
nen niin sanottu normaali reipas nuori. Et ainoo vaiva, mitä kor-
keintaa on, on just tällainen työpaikan puuttuminen. (N/7) 

 

Semmonen jos aatteelee, tämmönen perusnuori tulee työvoima-
toimistosta ja ei oo vielä sitä ensimmäistä ammattia, saattaa olla 
amiska keskeytetty tai se lukio. Työnhaku on hänellä voimassa ja 
ei oo päässy palkkatöihin ja tulee meille sitten työharjoitte-
luun…vois aatella, et ammattipajoilla on normaaleja nuoria, mut-
ta semmosia, joilla on ollu vaan siinä jokin kriisi, et se opiskelu ei 
oo lähtenyt tai jotain muuta, mut pystyy päivärytmiin ja näin. 
(N/8) 
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Hyvän sanan löytäminen siihen, miten näitä kuvais, on tosi vai-
keeta. Miä käytän sanaa haasteellinen nuori, mutta sekin on ehkä 
vähän negatiivinen sanonta. Mutta mun mielestä se on niinku ai-
ka luonnollista sillä tavalla, että eihän nyt kaikki voi nuorella ih-
misellä mennä putkeen tollein tosta noin vaan. Et ei se niinku 
ihmist mikskään siitä sillä tavalla muuta, et ihan mukavia ne 
meidän nuoret ovat. (N/1) 

 

6.1.4 Toimeton nuori 

 

Nuoren vajavaisuutta korostavat ilmaisut painottuvat usein työn puuttee-

seen, joka samalla sijoittaa työpajanuoret osaksi työttömien nuorten kategori-

aa, jota katsotaan kokonaisuudessaan luonnehtivan ongelmallisuus. Työttö-

myys tarkoittaa elämän poikkeamista normaalin työyhteiskunnan ajallisesta 

ja toiminnallisesta rytmistä.  

 

Työttömän nuoren suurimpana ongelmana on elämänhallinnan puute, mikä 

kiteytyy epäsäännölliseksi elämäksi, toimettomuudeksi, mielekkään tekemi-

sen ja päivärytmin puutteeksi. Puheeseen on sisäänkirjoitettuna näkemys 

työttömien nuorten laiskuudesta. Näkemys työttömyyden passivoivasta vai-

kutuksesta elää asiantuntijoiden puheessa yhä vahvana. Esimerkiksi Tapani-

nen (2000, 30) on todennut työttömistä nuorista seuraavasti: Erityisesti nuor-

ten kohdalla on vaara, että työttömyydestä muodostuu itseään ylläpitävä 

elämäntapa, johon ohjauksen keinoilla on vaikea saada otetta. Työtön oppii 

tulemaan toimeen ilman työtä ja omaksuu asenteita tai suorastaan elämänfi-

losofian, joka estää häntä hakeutumasta koulutukseen tai harjoitteluun. 

 

Työttömyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen välisestä yhteydestä on kiistelty jo 

vuosikymmeniä. Työttömyyttä pidetään usein muunlaisten syrjäytymisen 

kierrettä vahvistavien ongelmien syynä tai ainakin riskitekijänä, sillä pitkäai-

kainen työttömyys ja työstä syrjäytyminen voivat johtaa vakaviin taloudelli-

siin ja sosiaalisiin ongelmiin (Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vastai-

nen kansallinen toimintasuunnitelma 2003, 18). Haapola (2002, 15–16) on to-

dennut, että sen lisäksi, että työttömyyden nähdään johtavan muihin ongel-

miin (kausaatiovaikutus), on mahdollista olettaa, että muista ongelmista, ku-



 134

ten huonosta terveydestä ja huonosta koulutuksesta kärsivät henkilöt valikoi-

tuvat muita varmemmin pitkäaikaistyöttömiksi (selektiovaikutus). 

 

Erityisesti joitakin vuosikymmeniä sitten työttömyys nähtiin uhkana yhteis-

kuntajärjestykselle. Työttömyyden katsottiin aiheuttavan erityisesti nuorille 

vakavia sosiaalisia, psyykkisiä ja psykosomaattisia ongelmia. Näiden ongel-

mien katsottiin muuttuvan pysyviksi, mikäli työttömyys jatkuu pitkään (Siu-

rala 1994, 58). Kuten Kärkkäinen (1995, 10) on todennut, nuorten työttömien 

pelättiin ikään kuin sairastuvan ”työttömän tautiin”. Työttömyydestä juontu-

van moraalisen paniikin keskeinen oletus on, että ”joutilaisuus” rapauttaa 

varsinkin nuoren työmoraalia: suoraan koulusta työttömiksi jäävät nuoret 

passivoituvat ja eristyvät sosiaalisesti sekä alkavat hyväksyä työttömänä 

olemisen todellisena vaihtoehtona. 

 

Vaikka työttömyyttä ei pidetä enää yksiselitteisesti syrjäytymistä indikoivana 

tekijänä52, uhkapotentiaali tuskin on kokonaan hävinnyt hyvinvointivaltion-

kaan aikakaudella. Esimerkiksi työpajatoiminnan taustalla elää vahvana käsi-

tys työstä yksilön yhteiskuntaan kiinnittymisen ja identiteetin rakentumisen 

keskeisenä elementtinä. Tämä näkemys korostuu erityisesti puhuttaessa työn 

ulkopuolella olevista nuorista. Heidän kohtaamansa toimettomuus ja tyhjä 

tila ovat jotain, joka altistaa yhä uusille uhille, kuten päihteille ja ei-

toivottaville vertaissuhteille.  Samalla työmarkkinallinen ja sosiaalinen syrjäy-

tyminen rinnastetaan toisiinsa. 

 

Työtön nuori on paitsi työn myös virikkeellisen vapaa-ajan ja ra-
kentavien sosiaalisten suhteiden tarpeessa. Työttömän nuoren 
elämäntilanteen parantaminen onnistuu parhaiten, jos työllistä-
mistoimiin voidaan kytkeä ohjaus nuorta kiinnostavien harras-
tusten, nuorisojärjestöjen ja positiivisia vaihtoehtoja tarjoavien 
vertaisryhmäkontaktien pariin. (STM 5:2003) 

                                                 
52 Valtakunnallisten nuorisobarometrien tuloksia vuosina 1994–2002 arvioinut Saarela (2004) 
toteaa, ettei työttömyys näytä heikentävän nuorten koulutususkoa tai koulutushalukkuutta. 
Esimerkiksi vuonna 2002 haastatteluhetkellä työttömänä olleista nuorista 92 prosenttia uskoi 
koulutuksen parantavan olennaisesti työnsaantia. Vuonna 1994 vastaava luku oli 83 prosent-
tia. Työn arvostusta ja työttömyyteen suhtautumista mittaavan väitteen ”Ottaisin mieluum-
min tilapäistäkin työtä kuin eläisin työttömyysturvalla, jos käteen jäävä tulo olisi yhtä suuri” 
kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä oli vuonna 2002 86 prosenttia vastanneista.  



 135

 

Joillakin työpajojen nuorista on suurta epävarmuutta siitä, mitä 
he haluaisivat jatkossa tehdä. Nuori etsii itseään ja kykyjään, 
pohtii, missä olisi hyvä ja mikä olisi mahdollista hänelle itselleen. 
Jotkut näistä ”etsijöistä” saattavat käyttää päihteitä säännöllisesti 
tai jopa siinä määrin, että voidaan puhua ongelmakäytöstä. Kun 
nuorella ei ole mitään erikoisempaa tekemistä ja elämää eletään 
tässä ja nyt, päivä kerrallaan, voivat päihteet tarjota vaihtelun 
tyhjyyteen. Tällöin on olemassa riski, että päihteet muodostavat 
suurimman osan elämän sisällöstä. Näille nuorille olisi tärkeää 
olla tarjolla sellaisia vaihtoehtoisia aktiviteetteja, joista he voisivat 
löytää itselleen merkityksellistä tekemistä. (STM 2003:5) 
 

Työnteon ja yhteiskuntaan integroitumisen tiivis yhteys näkyy erityisen hy-

vin myös laajemmissa yhteiskuntapoliittisissa puheenvuoroissa, samoin kuin 

erilaisissa syrjäytymisen ehkäisyprojekteissa: vaikka työttömyyden ei välttä-

mättä uskotakaan olevan syrjäytymisen syy, syrjäytymisen ratkaisu- ja kat-

kaisukeinona katsotaan useimmiten olevan syrjäytyneiden työllistäminen ja 

saaminen tuottavaan toimintaan mukaan.  Työnteolla yhteiskuntaan integ-

roiminen sopii myös laajemmin eurooppalaiseen eetokseen. EU:n tavoittele-

massa sosiaalisessa Euroopassa hyvän elämän mahdollisuuksien tarjoaminen 

kansalaisille toteutuu ennen muuta palkkatyöhön integroitumisen kautta. 

Hyvä elämä toteutuu työhön osallistumalla ja työntekoon myötävaikuttami-

nen määrittää yksilön sosiaalisen arvon. Tämä perustelee julkisen vallan oi-

keutta ja velvollisuutta toteuttaa työllistymistä edistäviä toimenpiteitä sil-

loinkin, kun nämä voivat vähentää yksilön oikeuksia ja itsemääräämistä. 

(Raunio 2006, 84.) 

 

Työllistymisen merkityksen lisääntymistä yhteiskuntapolitiikassa on kuvattu 

siirtymäksi hyvinvoinnin politiikasta (welfare) työperustaiseen hyvinvointiin 

(workfare). Workfare perustuu aktivointiin ja kannustamiseen, joista on tullut 

yhä keskeisempiä syrjäytymisen vastaisen toiminnan välineitä. (Julkunen 

2001, 63.) Raunion (2006, 83) mukaan työnteolla yhteiskuntaan integroiminen 

näyttää sopivan suomalaiseen yhteiskunnalliseen eetokseen erityisen hyvin. 

Myös Julkusen (2001, 170) mielestä Suomessa työetiikka on keskeinen arvo ja 

niin keskeinen osallisuuden väylä, että integraatio työhön ja työn kautta yh-

teiskuntaan näyttää edistykselliseltä.  
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6.1.5 Ongelmadiskurssi ja objektinuori 

 

Ongelmakeskeinen kielenkäyttö objektioi nuoren. Objektiutta luodaan teks-

teissä kirjoittamalla nuoresta ulkopuolisen silmin, passiivimuodossa. Esimer-

kiksi asiakkuuden alkaminen näyttäytyy siten, että viranomaiset määrittävät 

asiantuntijapositionsa kautta asiakkuuden alkamisen tarpeen ottamalla nuo-

ren elämä tarkastelun, analyysin ja arvioinnin kohteeksi. Tässä tarkastelussa 

nuori rakentuu ei-kompetenttina, passiivisena, viranomaisten toimenpiteiden 

kohteena, jolla on erilaisia tarpeita ja joka on siksi tulossa toimenpiteiden pii-

riin.  

Työpajatoimintaan ohjataan nuoria, joiden on todettu tarvitsevan 
yksilöllisesti suunniteltuja moniammatillisia palveluja ja tukitoi-
mia koulutus- ja työpolun löytämiseksi. Syy työpajalle ohjautu-
miseen voi olla esimerkiksi se, että nuoren tarve moniammatilli-
seen palveluun on tunnistettu ja on havaittu, että nuori ei kykene 
selviytymään normaalista arjesta, mutta taustaa ja syitä asialle ei 
riittävästi tiedetä. Monesti tukea tarvitsevat ne nuoret, joiden ei 
arvioida oman lähiverkostonsa tuen avulla sitoutuvan riittävästi 
esimerkiksi jatko-opintoihin ja jotka tämän vuoksi tarvitsevat 
monipuolisia muita palvelu- ja tukitoimia. (OPM 33:3005) 

 

…Ja muihin yksilön elämäntilanteesta johtuviin yksilöllisiin tuen 
tarpeisiin, jotka on tunnistettu työpajatoimintaan ohjattaessa tai 
tunnistetaan pajajakson aikana. (OPM 37:2004) 

 

Ongelmallista identiteettiä luo myös tapa palauttaa ongelmien syy nuoreen. 

Työpajapuheessa korostuu varsin individualistinen tulkinta työpajanuoresta 

ja hänen ongelmiensa syistä. Ongelmien ajatellaan johtuvan nuoresta itses-

tään ja olevan hänen sisäisiä ominaisuuksiaan. Objektivoivassa tarkasteluta-

vassa nuori rakentuu ongelmiensa suhteen siten myös subjektiksi, koska vii-

me kädessä kaikki on yksilöstä kiinni. 

 
Ja kyllä siinä tietysti omaa päätäkin tarvitaan siinä vaiheessa, että 
eihän siun oo pakko mennä niihin porukoihin, mitkä vaan pyörii 
tekemättä mitään. Et jos on vahva pää, niin sinä voit kieltäytyä 
hakeutumasta semmosiin porukoihin. Et kyllä siinä omaa valin-
taakin on. (N/4) 
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Et jokkainen tavallaan omilla jaoillaan ja päällään kuitenkin ne 
ratkaisut tekee, kukkaan ei esimerkiks sitä lientä sulle kurkusta 
alas pakolla kaava. (M/12) 

 

6.1.6 Voimavarapuhe ja subjektinuoren rakentuminen 

 

Vaikka puhe ongelmista on varsin keskeisessä roolissa työpajatoiminnassa, 

sillä on myös vastapuolensa: puhe asiakkaan resursseista ja voimavaroista, 

jotka realisoituvat, kun heille osataan tarjota oikeanlaista toimintaa. Voima-

varapuheella tähdätään osin samantyyppisiin tavoitteisiin kuin ongelmapu-

heella eli työpajatoiminnan legitimoimiseen. Ilman voimavarapuhetta, uskoa 

nuorten mahdollisuuksiin sekä työpajojen työmuotojen vaikuttavuuteen paja-

toiminta olisi jokseenkin turhaa. 

 

Voimavarapuhe rakentuu pajan tehtävästä ja työpajalla työskentelevien työ- 

ja yksilövalmentajien ammatillisesta missiosta käsin. Työpajan tarkoitus on 

antaa jokaiselle nuorelle ensimmäinen, toinen ja vielä kolmaskin mahdolli-

suus ja työ- ja yksilövalmentajien tehtävä tuon mahdollisuuden realisoitumi-

seksi on nähdä nuoressa voimavarat. Asiakkailla katsotaan siten olevan voi-

mavaroja, mutta he eivät joko käytä näitä tai ole tietoisia näiden olemassa-

olosta. Toiseksi, juuri nämä voimavarat ovat olennaisia selviytymisen ja elä-

män suunnan muuttumisen kannalta. Kolmanneksi, nämä voimavarat ovat 

usein jääneet muilta auttajatahoilta huomaamatta, mutta työpajoilla tapahtu-

va nuoren kohtaaminen ja valmentajien ammatillinen osaaminen tekee ne 

(ensin) työ- ja yksilövalmentajille ja sen kautta myös nuorelle itselleen näky-

viksi.  

En oo nähny yhtään niin hölmöä ihmistä, joka ei lähtis mene-
mään eteenpäin, jos vaan suunnan löytää, et se on sitä, mitä mä 
ainakin omalla panoksellani haluan antaa, et se on sitten meiän 
ammattitaitoo, että me kaivetaan esille se joku pikkuriikkinenkin 
idea, millä voidaan saada aikaan jokin mielenkiinnon kohde. 
(M/9) 
 

Et kyllä ne perusasiat on näillä jokaisella nuorella siellä jossain, 
mutta toisilla ne pittää kaivaa esiin. Et ei se meidän tehtävä oo 
niinkään ees antaa niitä tietoja ja taitoja, vaan opettaa käyttämään 
niissä itsessään jo olevia resursseja. (M/5) 
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Voimavarapuheessa nuori nousee lopultakin subjektiksi. Nuoren subjektius 

tulee kuvatuksi ensinnäkin työn lähtökohtana, toiminnan rakentamisena 

nuoren halulle toimia vastuullisesti yksilönä. Toiseksi subjektius korostuu 

työn tavoitteena; työpajatoiminnan tehtävä on tukea asiakasta aktiivisuuteen 

ja tulevaisuusorientoituneeseen toimintaan sekä edistää hänen toimintakyky-

ään koulutukseen ja työelämään pääsemiseksi ja työllistymiseksi, tukea nuor-

ta subjektiuteen.  

 

Nuoren subjektius rakentuu kahta kautta. Ensinnäkin nuori subjektina tar-

kentuu suhteessa työ- ja yksilövalmentajiin. Tällöin nuorta ei tarkastella työn 

kohteena, vaan aktiivisesti työpajajakson suunnitteluun osallistuvana toimi-

jana, jolloin nuori pyritään myös ottamaan mukaan häntä itseään koskevien 

asioiden käsittelyyn. Subjektius on tällöin omien mielipiteiden ilmaisua, yksi-

löllisten valintojen tekoa, osallisuutta yhteiseen tekemiseen – kuulluksi ja 

kuunnelluksi tuloa pajayhteisössä. Se tarkoittaa myös kunkin nuoren koh-

taamista yksilönä ja mahdollisten rajoitusten huomioimista pajatyöskentelys-

sä, jopa toimimista nuorten ehdoilla. 

 

Työpajatoiminnassa hyödynnetään eri toimialojen erityisosaa-
mista siten, että niistä kootaan pajalaisen tavoitteita vastaava 
palvelu- ja toimenpidekokonaisuus. Pajalaisella itsellään on kes-
keinen asema tavoitteiden asettamisessa ja työpajajaksoa koske-
van suunnitelman laatimisessa. (Nuorten työpajatoiminnan ylei-
set perusteet ja suositukset 2007) 

 

Osallisuus tarkoittaa aktiivista pyrkimystä ottaa pajanuoret yh-
dessä ohjaajien kanssa mukaan pajatoiminnan suunnitteluun, itse 
toimintaan ja tulosten arviointiin. Pajatoiminta on nuorten kanssa 
toteutettava oppimisprosessi. (STM 5:2003) 

 

Ja toki me kysytään, mitä he haluatte ja mitä te tarvitsette ja jär-
jestetään sen mukaan meidän toiminta. Et se ei lähde niin, että 
me suunnitellaan etukäteen kaikkia, vaikka se ei nuoria kiinnos-
tais pätkääkään, et porskutettais vaan eteenpäin. Ei se mee niin, 
vaan se on aina nuorista lähtöisin se toiminnan sisältö…et myö-
hän nuorten kanssa yhdessä luodaan starttipajaohjelma, elikkä 
on tärkeetä, et nuoret on ite kiinnostuneita siitä, mitä lähdetään 
tekemään. Ensimmäinen juttu on se, että se on jotain semmosta, 
mitä nuoret ite haluu tehä. (N/4) 
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Et sekin on hyvin sillä tavalla yksilöllistä, että sanosko näin, että 
kaikki nuoret ei halua oppia kaikkea. Mutta kun täällä on pienet 
ryhmät, niin täällä on mahdollisuus valita itte, että mitä haluaa. 
(M/2) 
 

Sitten yksilöllisyyttä me joudutaan ottamaan monella eri tavalla 
huomioon, että esimerkiksi on poikkeuksia, jotka ei voi osallistua 
näihin yhteisiin juttuihin. Esimerkiksi meillä jos on vaikeasti pa-
niikkihäiriöinen nuori tai muuta, niin se ei pysty esimerkiksi tu-
lemaan kahvitilaan. Silloin hänelle annetaan se mahdollisuus sit-
ten yksilölliseen ratkaisuun. Et jokainen nuori otetaan sellasena 
kun hän tulee. (N/1) 

 

Toiseksi nuorten subjektiutta rakennetaan suhteessa hänen omaan elämäänsä.  

 

Valmennettavat nähdään yksilöllisinä subjekteina, jotka tekevät 
omia valintojaan ja vaikuttavat omaan käyttäytymiseensä, mutta 
heillä on myös velvollisuuksia itseään ja muita kohtaan. Nuorten 
työpajojen henkilökunta tukee valmennettavien kasvua kanta-
maan vastuuta itsestään ja yhteisöstään. Vastuun kantaminen ei 
valmennettavalla tule olla ulkoisen pakotteen aiheuttamaa, vaan 
sen tulee perustua omaan motivaatioon ja elämän yhteisöllisen 
luonteen ymmärtämiseen. (Työpajan asiakirja) 
 

Työ nuorten työpajoilla on myös ”identiteettityötä”. Nuorta aute-
taan rakentamaan identiteettiään työstämällä elämänhistoriaansa 
ja tulevaisuuttaan. Työssä tuetaan sekä minä- että me-identiteetin 
kehittymistä, koska itsetuntemus on osallistumisen ja osallisuu-
den peruselementti. Sosiaalipedagoginen työ on usein pitkä pro-
sessi. Nuoren muuttuminen ja/tai vahvistuminen tapahtuu sisäi-
sen kasvuprosessin avulla, jossa hän alkaa nähdä itsensä uudella 
tavalla. Nuoren subjektinen itsetyöskentely johtaa hänen oman 
tahdon kehittymiseen, joka on muutoksen edellytys. (Työpajan 
asiakirja) 
 

Ja ennen kaikkea, että miten tehdään siitä ihmisestä subjekti. Mi-
ten hän itse tekee itsestään subjektin. Ja oppii sanomaan, että mä 
tein ja mä sain. Eikä mulle tapahtu, mulle tehtiin ja mua vietiin ja 
näin poispäin. (M/9) 

 

Subjektius merkitsee tällöin nuoren vastuullistamista ja vastuuttamista. An-

saitakseen paikkansa työpajamaailmassa ja myöhemmin työmarkkinoilla, 

nuoren on muututtava vastuulliseksi yksilöksi, joka kykenee hallitsemaan 

itseään ja laskelmoimaan toimintansa tuloksia (Helén 2004, 220). Vastuullis-
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taminen näkyy hyvin esimerkiksi työpajan toteuttamassa sopimuksellisuu-

den politiikassa, jossa erilaisten tulohaastattelun pohjalta rakentuvien sopi-

musten ja henkilökohtaisten polkusuunnitelmien avulla nuorta vastuutetaan 

ja osallistetaan sopimuksen sisällön taakse (ks. Hilpinen & Kokkonen 2004, 

73).  

 

Myös edellä kuvattu yksilöllinen työote ja asiakalähtöisyys, jossa nuori noste-

taan toiminnan keskipisteeksi, tähtäävät tähän. Työpajan kontrolloivan val-

lankäytön tavoitteena on siten vaikuttaa nuoriin niin, että nämä alkavat itse 

kontrolloida omaa toimintaansa yhteiskunnan tavoitteiden mukaisesti. Juuri 

työttömien aktivointiohjelmien on todettu olevan ehkä selvin esimerkki yksi-

lölle sälytettävän vastuun lisääntymisestä. On kuitenkin huomioitava, että 

tällaisessa kontrolloinnissa päämääränä ei ole kaventaa nuorten toiminta-

mahdollisuuksia, vaan vahvistaa ja hyödyntää niitä. (vrt. Dean 1999.) 

 

Vastuullistamispuhetta voidaan lukea myös selontekona, jossa erotetaan työ-

pajan ja nuoren vastuut ja velvollisuudet toisistaan ja kuvataan, mikä työpaja-

toiminnalle on mahdollista. Tässäkin nuoren rooli viimesijaisena vastuunotta-

jana korostuu. 

Ja kaikilla on kumminkin se oma mahdollisuutensa, jotkut käyt-
tää sen tehokkaammin, jotkut tehottomammin, mutta sille me ei 
voida mitään, että meidän lähtökohta on se, että annetaan kaikille 
tasavertaiset mahdollisuudet ja valmiudet ja nuori miettii, miten 
ne käyttää. (M/2) 

 
Et kyllä mä ajattelen, että ne semmoset perusasiat täytyy olla jo 
tässä vaiheessa kunnossa. Reilua parikymppistä nuorta, kun tän-
ne tulee, on niinku jotain semmosia asioita, mihin mä en usko, et-
tä työpaja pystyy enää vaikuttamaan siinä iässä. Enkä lähde nii-
hin ees pyrkimään. Et kyllä esimerkiksi semmoset säännöt ja 
yleensäkin semmonen oikeen ja väärän  ero pitäis olla jo selvä 
hyvin vahvasti. Lähinnä näkisin sen meidän tehtävän sellasena, 
et sit opetellaan oleen osa tätä yhteiskuntaa. (M/5) 

 
Kun nää nuoret tulee meille, niin ne on jo nuoria aikuisia. Van-
hemmat kasvattaa niitä lapsina ja koulu kouluttaa ja kasvattaa, 
mut me päästään mukaan sit siinä vaiheessa kun nää nuoret on 
vähintään 17 vee. Eli heillä on sellanen tietty itsenäisyys jo ole-
massa ja semmonen niinku, miten mä nyt sanosin, meidän tehtä-
vä on kunnioittaa heidän yksilöllisyyttään ja itseyttään. Me läh-
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detään liikkeelle siitä, missä se nuori menee. Ja siellä takana on jo 
tapahtunut paljon asioita. Ja niihin me ei voida enää vaikuttaa. 
(N/1) 

 

Astuessaan työpajalle nuori astuu maailmaan, jossa korostetaan päämäärätie-

toisuutta ja suunnitelmallisuutta. Nuoren subjektiutta korostava kielenkäyttö 

esittelee nuoren kompetenttina, ajattelevana, kehityskykyisenä, tuntevana ja 

tahtovana persoonana, joka ansaitsee yksilöllisen kohtelun ja joka aktiivisesti 

osallistuu ja pystyy osallistumaan oman tulevaisuutensa suunnitteluun ja 

vastuun ottamiseen omasta elämästään. Itse asiassa on ironista, että pajatoi-

mintaan ohjattavan nuoren, jonka asiakkuus rakentuu ongelmille ja ajautumi-

selle, tulisi työpajajaksolle astuessaan kyetä tunnistamaan oppimisen tar-

peensa, suunnitelmallisesti jäsentämään tavoitteita sekä osallistumaan toi-

minnan suunnitteluun.   

 

6.1.7 Hegemonisten diskurssien merkitykset 

 

Nuorten kategorisointia ei tule lähestyä sinänsä ongelmallisena piirteenä. 

Usein erilaisten vastakkaisuuksien kautta tapahtuva kategorisointi on osa 

jokapäiväistä arkeamme. Määrittelemme ihmiset työssäkäyviksi ja työttömik-

si, syrjäytyneiksi ja aktiivikansalaisiksi (Bowker & Star 2000, 1–32). llman ka-

tegorisointia ihmisten olisi mahdotonta orientoitua toisiinsa erilaisissa tilan-

teissa ja koordinoida yhteistä toimintaa. Kategorisointi toisin sanoen ylläpitää 

ja tuottaa sosiaalista ja moraalista järjestystä, se on siis sujuvan vuorovaiku-

tuksen olennainen osa. (Juhila 2006, 205.) Vanhala (2000, 247) on kysynyt, on-

ko ylipäätään mahdollista, että esimerkiksi auttamistyön verkostossa asiak-

kuus vain alkaisi ilman sen kummempaa syytä tai selitystä. 

 

Myös työpajojen kohdalla asiakaskategorisaatiolla on tehtävänsä. Nuoren 

pääseminen työpajalle – asiakkuuden alkaminen –  edellyttää useimmiten 

hänen määrittelemistään johonkin ongelmakategoriaan ja tämän ongelman 

hoidon katsotaan edellyttävän toimenpiteitä, joita juuri työpaja voi tarjota. 

Tällöin asiakkuuden edellytykset täyttyvät. Asiakkuus määrittelee myös nuo-
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ren ajallista (pajajakson kesto) ja sisällöllistä (nuoren pajalla saama valmen-

nus) pajatilaa.  

 

Et työpajoilla on erilaisia sopimuksia, joilla nuori voi tulla. Et on 
ihan työharjoittelusopimus, mikä nyt on se yleisin eli se on se 
työvoimatoimiston kautta tuleva. Tai sitten, jos on ammatti, niin 
sitten se on työvalmennussopimus. Tai sitten voi tulla työkokei-
luun katsomaan sitä alaa. Tai sitten, jos sosiaalitoimen kautta tu-
lee, niin sitten se on yleensä kuntouttavassa toiminnassa. (N/7) 

 

Jokinen, Suoninen ja Wahlström (1999) ovat todenneet, että auttamistyön 

ammattilaisten tehtävänä on saada aikaan haluttu muutos yksilön elämässä, 

mikä suuntaa tapoja määrittää yksilön institutionaalisia minuuksia. Kullakin 

instituutiolla on omat asiakkuuden ehtonsa, jotka kertovat siitä, millaisia ti-

lanteita ja asioita kussakin instituutiossa hoidetaan ja käsitellään. Instituutiot 

ovat näin tavallaan olemassa ennen asiakkaitaan, jolloin asiakkuutta voi ku-

vata instituution läpi tulkituksi. Kun ihminen astuu sisään johonkin instituu-

tioon, siellä on häntä jo odottamassa jonkinlainen tulkintakehys, johon häntä 

sovitellaan (Leonard 1997, 86–95).  

 

Jokaisella instituutiolla on siten omat mallitarinansa, jotka ovat vakiintuneita 

tapoja tulkita asiakkaita, heidän tilanteitaan ja ongelmiaan. Instituutioihin 

sisään astuvat ihmiset astuvat samalla näihin mallitarinoihin, joissa olennai-

set asiat heistä, heidän menneisyydestään ja tulevaisuudestaan on ikään kuin 

valmiiksi kirjoitettu. (Loseke 2001.) Työpajatoiminnan mallitarinoissa kuvattu 

nuoren rooli ei kuitenkaan palaudu yhdenlaiseen malliin, vaan vaihtelee ti-

lanteittain. Vaikka työpajan asiakkuus näyttää esimerkiksi olevan hyvin kate-

gorisoitua, asiakkuus on kuitenkin enemmän prosessi kuin tila ja asiakkuutta 

määritellään koko ajan uudelleen niin, että ongelmanmääritykset voivat 

muuttua toisiksi tai kokonaan purkautua.  

 

Nuorten positioita koskevasta työpajapuheesta voidaan tavoittaa kaksi he-

gemonista diskurssia tai mallitarinaa, jotka ylittävät edellä kuvatut yksittäiset 

mallitarinat toimettomasta ja ei-valmiista nuoresta. Jokinen ja Juhila (1999) 

kuvaavat hegemonisiksi diskursseiksi yksittäisen haastattelupuheen ylittäviä 
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tapoja käsitteellistää asioita ja ihmisiä. Työpajanuoresta puhutaan ongelma-

diskurssissa sekä voimavaradiskurssissa. Ongelmadiskurssissa nuori raken-

tuu sekä objektina että subjektina, voimavaradiskurssi korostaa nuorta sub-

jektina. Diskursseissa nuorille tarjotaan tietynlaisia valmiita sosiaalisia identi-

teettejä, joiden sisältöä määrittävät niin instituutioiden asiakkuuden ehdot 

kuin kulttuuriset diskurssitkin. Näihin yleisempiin ongelmille sekä toisaalta 

voimavaroille rakentuviin institutionaalisiin mallitarinoihin asettaminen ja 

asettautuminen tapahtuu heti työpaja-asiakkuuden alussa. Esimerkiksi työpa-

jojen tulohaastattelulomake ja siihen pohjautuva tulohaastattelu nojaavat  

usein ”ennakolta tiedettyihin” ongelmiin ja samalla käsityksiin siitä, millai-

nen on työpajalle tuleva nuori, samoin kuin odotuksiin piilevistä voimava-

roista (Juhila 2004, 26–27). 

 

Työpajatoimintaa koskevassa puheessa ongelmapuhe ja voimavarapuhe li-

mittyvät. Näillä molemmilla on oma tärkeä ja kiinnostava paikkansa työpajan 

toimintakäytännöissä ja asiakkuuden määrittämisen prosessissa. Voidaan 

esimerkiksi kysyä, olisiko työpajatoimintaa olemassa ilman oletusta ongel-

mista, luonnehditaanhan työpajatoimintaa usein ongelmatilanteisiin kohdis-

tuvaksi interventioksi, jossa tavoitteena on ongelman ratkaiseminen tai lievit-

täminen. Erilaiset viimesijaiset instituutiot yleensäkin kategorisoivat asiak-

kaansa ongelmallisiksi. Ongelmat voivat olla monenlaisia, suuria tai pieniä, 

mutta olennaista työpajatoiminnan näkökulmasta on, että niissä on joku tun-

nistettava ongelma, jonka käsittelyyn sekä asiakkaat että työntekijät orientoi-

tuvat. Jo työpaikan lomakkeistossa ohjaajan ja nuoren ensikohtaaminen läh-

tee liikkeelle siitä, että ohjaaja pyrkii paikantamaan sitä, mihin ongelmaan 

työskentelyssä tulisi hakea apua.  

 

Ongelmapuheen tehtävä on ensinnäkin legitimoida työpajatoiminta nuorten 

ongelmallisuuden kautta: ongelmapuhe avaa tilaa työpajatoiminnalle sekä 

perustelee ja vakuuttaa työpajatoiminnassa käytettyjen menetelmien validi-

suutta. Raitakarin (2006, 248) mukaan auttamistyön yksi paradoksi onkin, että 

yhtäältä tuen tarpeen osoittaminen ja toisaalta instituution tarpeellisuuden 

osoittaminen edellyttävät ammattilaisilta negativiisia kategorisointeja asiak-
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kaista. Ammatillisessa auttamistyössä työntekijät toki nojautuvat myös asiak-

kaan asemaa vahvistaviin arvoihin, kuten yksilöllisyyden kunnioittamiseen, 

yhdessä toimimiseen ja voimavarojen olemassaoloon. Samalla ongelmapuhe 

kertoo, mitä kysymyksiä voidaan käsitellä, mutta myös mitä jätetään ulko-

puolelle. Se avaa tietynlaisia mahdollisuuksia pajatoiminnan sisällöille ja ra-

jaa tiettyjä tehtäviä, joihin pajatoiminnan tulisi tarttua.  

 

Ongelmapuhe pitää sisällään prosessin, jossa ihmisten elämän jotkut aspektit 

maalataan sillä tavalla ei-toivottaviksi, että ne saattavat vaatia muutosta asi-

akkaan käyttäytymisessä tai elämänorientaatiossa. Ongelmapuheen sosiaali-

nen luonne voi tarkoittaa myös sellaisia kollektiivisia huolen tai toiminnan 

muotoja, jotka johtavat lainsäädäntöön tai yhteiskuntapoliittisiksi ohjelmiksi.  

 

Ongelmapuhe rakenteistaa hyvin vahvasti ammatillista auttamistyötä. Sen 

kautta täytetään niitä velvollisuuksia ja odotuksia, joita niin asiakkaat, työn-

tekijät kuin ”muukin yhteiskunta” ammatilliselle toiminnalle asettavat. On-

gelmapuhe on kohtaamisissa läsnä silloinkin, kun painopiste on ongelmien ja 

niiden syiden selvittelyn sijasta enemmänkin asiakkaiden voimavarojen kar-

toituksessa ja tulevaisuuden ratkaisujen rakentamisessa. Jos työntekijä ja 

asiakas eivät jakaisi yhteistä käsitystä jonkinlaisen pulman olemassaolosta, ei 

tarvittaisi myöskään ratkaisukeskeistä puhetta eikä ammatillista auttamista 

ylipäätään. Ilman ongelmapuhetta ammatillinen toiminta olisi tavallaan miel-

tä vailla; asiakkaiden ja työntekijöiden kohtaamisista katoaisi se perusta, jo-

hon osapuolet yhdessä orientoituvat ja jonka he samalla yhdessä tuottavat. 

(Juhila & Pösö 2000, 38–39.) 

 

Määrittely – esimerkiksi työpajanuoren määritteleminen syrjäytymisvaarassa 

olevaksi – on kielellinen teko (Vanhala 2005, 162). Juhila (2006, 206) toteaa, 

että ihmisten sijoittaminen johonkin kategoriaan on väistämättä seurauksel-

lista, eikä vähiten sen vuoksi, että kategoriat tuottavat ihmisille sosiaalisia 

identiteettejä: käyttämällä kieltä eri konteksteissa, siis puhumalla erilaisissa 

sosiaalisissa yhteyksissä muotoilemme perustaa ihmisten sosiaalisille identi-

teeteille ja heidän toimijuudelleen. Sosiaalisen identiteetin kannalta juuri ka-
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tegorisointi on merkityksellistä. Kategoriasta käsin häneen liitetään tietyt 

ominaisuudet, joita hänen odotetaan edustavan ja joiden mukaisesti hänen 

odotetaan toimivan. ”Syrjäytymisvaarassa” olevan nuoren kannalta määritte-

ly merkitsee todennäköisesti sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Nuorelle voi 

avautua mahdollisuus päästä työpajatoimintaan ja mielekkääseen sosiaali-

seen toimintaan. Raitakarin (2006, 33) mukaan tällainen produktiivinen val-

lankäyttö avaa toimijoille uusia olemisen ja nimeämisen tapoja. Samalla hä-

nen tulee avata elämäntilanteensa ja arkensa erilaisten toimijoiden arvioita-

vaksi, kontrolloitavaksi ja ohjattavaksi. Samalla voidaan todeta, että vaikka 

oletettavasti kaikki työpajanuoret eivät itse määrittelekään itseään ongel-

manuoriksi, voidaan näillä puhetavoilla saada nuoret toimimaan heistä piir-

retyn kuvan kaltaisesti. 

 

Kysymys ongelma- ja voimavarapuheen merkityksestä tai seurauksista on 

ollut erityisesti sosiaalityössä esillä. Ammatillisessa sosiaalityössä on vaikea 

välttyä kommunikoimasta ongelmakielellä. Raunion (2006, 47) mukaan kyse 

ei ole vain asioiden tietynlaisesta määrittämisestä tai siitä, miten asioista pu-

hutaan, vaan myös siitä, että ihmiset tulevat sosiaalityön asiakkaiksi tavalli-

sesti siksi, että heillä on ”oikeasti” ongelmia arkielämässä selviytymisessä tai 

toimeentulossa. Ongelmien ”todellisuudesta” huolimatta työntekijän ei tule 

kuitenkaan kohdistaa huomiotaan ongelmiin niin perusteellisesti, ettei huo-

maa asiakkaalla olevia voimavaroja. Huomion kiinnittäminen voimavaroihin 

johtaa tarkastelemaan asiakkaan tilannetta aktiivisen toiminnan ja osallisuu-

den näkökulmasta. Negatiivisesti ongelmoituneeksi määrittyminen johtaa 

helposti asiakkaan pitämiseen passiivisena toimenpiteiden kohteena.  

 

Nimeämisellä on seurauksia myös työntekijän näkökulmasta. Kun ammatti-

lainen nimeää yksilöä hä luo samalla merkityksiä asiakkuudesta ja työn läh-

tökohdista sekä nostaa esiin ne teemat, jotka otetaan työn (muutos)kohteiksi 

(Raitakari 2006, 22; 34). Nimeämisten kautta tietyt asiakkaat saattavat näyt-

täytyä haluttavimpina kuin toiset. Esimerkiksi asiakkaan nimeäminen ”kun-
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touttavan työtoiminnan kautta tulevaksi53” saattaa jo ennen asiakkaan saa-

pumista herättää vastentahtoisia tuntemuksia työpajakentässä. Tämä johtuu 

siitä, että juuri kuntouttavan työtoiminnan kautta työpajalle tulevia asiakkai-

ta pidetään usein kaikkein haastavimpina.  

 

Kiinnostavaa on erilaisten nimeämisten vuorovaikutuksellisuus. Samalla ta-

valla kuin yksittäiset työ- ja yksilövalmentajatkaan eivät sitoudu julkidiskurs-

sin pajan formaalia paikkaa määrittävään asemointipuheeseen, vaan puhuvat 

sitä vastaan, myös yksittäiset nuoret voivat vastustaa heille annettuja identi-

teettejä, positioasemia ja institutionaalisia minuuksia. Yksilö ei välttämättä 

hyväksy ammattilaisten tekemiä tulkintoja itsestään, vaan päinvastoin puhuu 

itseään niistä pois (Raitakari 2006, 34). On muistettava, että työpajan vuoro-

vaikutuksessa asiakkaat eivät suinkaan aina asetu toivottuihin identiteettei-

hin. Foucault´n sanoin, kysymys on siitä, että siellä, missä on valtaa, on myös 

vastarintaa.  Kysymykseen, miten nuoret ottavat heille tarjottuja identiteettejä 

vastaan ja onko nuorilla valtaa ja liikkumatilaa vuorovaikutuksessa vai ovat-

ko he pikemminkin sääntelyn kohteita, ei tämä tutkimus anna vastausta.  Ai-

emmista tutkimuksista voidaan lukea ainakin jonkinasteista vastustamista. 

Esimerkiksi Pietikäisen (2005) tutkimat työpajanuoret kaihtoivat syrjäytyjän 

muotokuvaa – he eivät kokeneet itseään syrjäytyneiksi. Nuoret arvostivat 

pajatoimintaa ja pitivät sitä merkittävänä keinona rakentaa omaa, institutio-

nalisoidulle elämänkulkumallille vaihtoehtoista elämänpolkuaan. Työpaja 

merkitsi heille mahdollisuutta toteuttaa ja vahvistaa heille tärkeitä ja heidän 

nuoruuteensa olennaisesti kuuluvia asioita: itsensä henkistä kehittämistä, 

yhteisöllistä osallistumista ja luovaa toimintaa.   

                                                 
53 Tätä asiakasryhmää pidettiin monella pajalla kaikkein haastavimpina, koska pajan työpai-
notteisuuden ei katsottu voivan vastata asiakkaiden tarpeisiin. 
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6.2 Ammatillisen kohtaamisen rakentuminen 

 

6.2.1 Kumppanuussuhde 

 

Kumppanuussuhde rakentuu pääosin työpajatoimijoiden omassa ammatilli-

sessa keskustelussa, joka tässä tutkimuksessa oli luettavissa valmentajien 

haastatteluista sekä työpajojen omista asiakirjoista. Kyse on ideaalisesta suh-

teesta, joka ei puhtaimmillaan aina pääse toteutumaan työpajojen arjessa, 

mutta jota kuitenkin pidetään ammatillisesti kestävän ja eettisesti hyvän työ-

pajatoiminnan ihanteena. 

 

Kumppanuussuhteen rakentumisen kasvualustana toimii työpajojen alkuai-

kojen ”epävirallisuuden eetos”, jonka suuri osa valmentajista katsoo edelleen 

muodostavan työpajojen ytimen. Epävirallisuus kiinnittyy paitsi pajojen toi-

mintakulttuurissa kumpuilevaan luovuuteen, joustavuuteen ja byrokratiasta 

irrottautumiseen myös valmentajien ammatillisuuteen.  

 

Epävirallisuus valmentajien ammatillisuudessa viittaa sekä nuoren kohtaami-

sen ehtoihin että kohtaamisen luonteeseen. Nuoren kohtaamisen kuvataan 

olevan herkkyydessään tilanne, jonka esimerkiksi byrokraattisuus saattaa 

pahimmillaan estää. Todellinen kohtaaminen alkaakin silloin, kun erilaiset 

työpajan sisäänottomuodollisuudet (esim. tulohaastattelu ja lomakkeiden 

täyttö) on täytetty ja valmentajalla on vapaus ottaa pajatila haltuun. Tässä 

prosessissa esimerkiksi erilaisilla asiakirjoilla ei näytä olevan enää kovinkaan 

suurta merkitystä. 

 

Kyllähän me nuoria seurataan ja arvioidaan. Että ihan päivittäin, 
mutta ei minkään näköstä dokumenttia, paperia, asiakirjaa ole. 
Koska meillä on tuota byrokratiaa näissä kansioissa, niinku nä-
kyy tässä huoneessa, kahessa eri kerroksessa…niin sitä ei nuoren 
kanssa ole. Mutta meiän omassa päässä se päiväkirja pyörii kui-
tenkin. Että jotenkin tuntuu, että tässä työpäivässä on jo ihan tar-
peeksi sitä tekemistä muutenkin, kun ilman, että jotain työpäivä-
kirjaa tai muuta dokumenttia täyttää nuoren kohdalta…et meillä 
on ihan tarpeeksi näissä arjen rutiineissa, siis tosi paljon jo muu-
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tenkin kynän pyörittämistä, et kuitenkin se nuoren kanssa olemi-
nen ja keskustelu on tärkeintä. Siinä se. (M/11) 
 

Et kyllä meidän täytyy oikeesti olla näiden nuorten kanssa, et ei 
me voida linnottautua johonkin koppiin täyttelemään papereita 
ja kurkkimaan niitä nuoria sieltä. (M/12) 
 

Työpajan nuori tulee usein määritellyksi auktoriteettivastaisuuden kautta 

(esim. Hilpinen & Kokkonen 2004), mikä tarkoittaa, että nuori on usein koh-

dattavissa ainoastaan epävirallisesti ilman auktoriteettia. Epävirallisuus tulee 

siten tulkituksi suhteessa kontrolliin ja vallankäyttöön, jotka ovat yksi keskei-

simmistä työ- ja yksilövalmentajia itseään puhututtavista asioista. Seuraavis-

sa katkelmissa käydään kamppailu työn toteuttamisen raameista ja nuoren 

elämään puuttumisen oikeutuksesta: 

 

Se puuttuminen on vaikeeta. Itelle pitää aina välillä muistuttaa, 
että oikeesti nää pajalaisetki on monet aikusia. Saattaa olla jopa 
saman ikäsiä kun itse. Sitä pitää varoo. (M/5) 
 

Että meidän tehtävä on kunnioittaa heidän yksilöllisyyttään ja it-
senäisyyttään. (N/1)  

 

Vaikka nuorten ongelmana katsotaan olevan rajattomuus esimerkiksi ajan-

käytössä ja elämänhallinnassa ja heidän todetaan tarvitsevan kuria ja ryhtiä 

elämäänsä, valmentajat eivät halua toimia rajojen asettajina, vaan nuorten ja 

valmentajien välillä halutaan säilyttää aito solidaarinen tasa-arvo. Hassinen 

(2004, 13) perustelee tätä sillä, että valmentajat joutuvat itsekin sietämään vi-

rallisen järjestelmän taholta aliarvostusta ja väliaikaisuuden vähemmän mo-

tivoivaa ilmapiiriä, mikä luo tiettyä yhteiskunnalliseen asemaan kiinnittyvää  

samankaltaisuutta nuorten kanssa. Haastattelupuheessa työpaja rakentuu 

vapaana, informaalina ja yhteisöllisenä tilana, jossa keskeisiksi arvoiksi ra-

kentuvat humaanisuus, solidaarisuus sekä tasa-arvoisuus ja jossa kunnioite-

taan kaikkien pajatoiminnassa mukana olevien yksilöiden mahdollisuutta 

olla mukana määrittelemässä ja arvioimassa työtään (ks. Paakkunainen 1995, 

11).   
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Jokainen valmennettava sijoittuu työpajoille omasta tahdostaan. 
Valmennettavien ja valmentajien välillä vallitsee solidaarinen 
työilmapiiri, joka perustuu pedagogiisiin elementteihin. Yhteisöl-
lisyys ja yhteenkuuluvuuden tunne rakentuu sosiaalisesta suh-
tautumisesta ja demokraattisesta kanssakäymisestä. (Työpajan 
asiakirja) 
 

Nuorten työpajojen tavoitteena on saattaa yhteisön jäsenet kas-
vamaan yhteistoimintaan yhteisön ja itsensä kehittämiseksi sekä 
kiinnostumaan osallistumisesta, osallistamisesta ja osallisuudes-
ta. Nämä seikat sisältävät yhteisvastuun kehittymisen. Valmen-
nettavat ja valmentajat oppivat demokraattiset yhteiselämän pe-
lisäännöt. Yksilöissä ja yhteisöissä tapahtuu itsekasvatusta. Pola-
risoitumista tulee välttää. (Työpajan asiakirja) 

 

Plus sitten on semmonen tietynlainen tasa-arvosuus, mikä täy-
tyykin olla valmentajan ja valmennettavien välillä. Työskennel-
lään yhessä, päätöksiä tehään yhessä, asioista keskustellaan yhes-
sä. Siis semmonen, että ei liikaa nosteta sitä, että me ohjaajat ol-
laan täällä ja te ohjattavat siellä vaan semmonen, kuitenkin aika 
paljon ollaan saman ikäsiä. Vaikka nuoret on se pääkohderyhmä 
niin mullakin on puolet pajalaisista saman ikäsiä tai vanhempia 
kuin miä ite. Et sen takia se tasa-arvo on jotenki musta semmo-
nen. (N/3) 
 

Oikeestaan miä näkisin tän yhteisön semmosena, että hyvin pit-
källe monissa asioissa täällähän ollaan tasa-arvosia näitten nuor-
ten kanssa…Et ehkä tärkeintä olisi luoda nuorille jonkinlainen 
yhteenkuuluvuuden tunne johonki. Et joku paikka, johon nuoret 
vois tuntee kuuluvamsa. Et pystyttäis tarjoo tasa-arvoinen sosiaa-
linen ympäristö, jossa ihmiset voi kokea olevansa muitten kanssa 
samalla viivalla ja hyväksyttyjä. Aika alhaalta lähdetään. (M/5) 

 

Auktoriteetin rakentamisen sijasta työ- ja yksilövalmentajat pyrkivät mie-

luummin kumppanuuteen, jopa kaveruuteen. Suhde ei siten rakennu sen 

enempää nuorten kontrolloinnille kuin holhoamiseen kalskahtavalle huolen-

pidollekaan, jossa nuoria pidettäisiin omaan toimijuuteen täysin kykenemät-

töminä lapsina, jotka vaativat jatkuvaa, joskus jopa pysyvää apua (vrt. Juhila 

2004, 171; Tronto 1994, 146; 170).  Kumppanuussuhteessa valmentajat ja nuo-

ret toimivat rinnakkain. Nuorten elämää ja ongelmatilanteita sekä mahdolli-

sia muutostarpeita jäsennetään yhdessä, jolloin myös nuoren rooliin kuuluu 

kumppanina oleminen. (ks. Juhila 2004, 14.) Kumppanuussuhde on siten 

nuoren kasvamaan saattamista: kasvun voima ja kyky tulee yksilöstä, mutta 
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työpaja ja siellä toimivat henkilöt voivat antaa tukea ja virikkeitä kasvuun 

(Aaltonen 2003, 21). 

 

Myö ei olla täällä mitään työnjohtajia, vaan täsmälleen samalla 
viivalla näitten ukkojen kaa. Ihan samalla tasolla. Myös kohda-
taan ne ihan silmästä silmään. Myö ei olla mitään pomoja täällä. 
Miusta on hirmu tärkee pointti se, että se kaveri ei koe mitään 
semmosta. Nuoria on paljon, just armeijan keskeyttäneitäkin, 
niillä on se auktoriteettiongelma ja se on ikävä asia. (M/11) 
 

Miusta jotenki kaikille on tosi selkeitä nää roolit kuiteki täällä, 
vaikka ei voi sanoa, et ite olis esimerkiks jonkinlainen johtaja mil-
lekään ryhmälle. Aika paljon yhessä suunnitellaan ja tehään. Se 
on semmosta. Me ollaan se luvattukin ja sovittu nuorten kanssa, 
että myö osallistutaan kuitenki kaikkeen mitä tehään. (M/5) 

 

Mä en nyt ehkä semmonen opettajamainen oo, että mä oon 
enemmän just semmonen kanssakulkeva ohjaaja. Mä teen aika 
paljon tuolla yhdessä ja pyrin siihen, että me yhessä suunnitel-
laan ja mietitään ne kohat. Yritän pistää heiät sillä tavalla vähän 
ajattelemaankin sitä asiaa, että en mä vaan sano tästä näin teet. 
Ehkä mä oon semmonen kanssakulkeva ohjaaja. (N/4) 

 

Kumppanussuhteeseen perustuvassa työpajatoiminnassa valmentajien asian-

tuntijuus on horisontaalista. Tällä Juhila (2004, 137–138) tarkoittaa sitä, että 

valmentajan ja nuoren välisessä suhteessa kummallakaan ei ole lähtökohtai-

sesti sellaista asiantuntijuutta, joka ylittäisi toisen osapuolen asiantuntijuu-

den. Valmentaja ei siten ole suhteessa ainoa asiantuntija, vaan myös nuori 

asiakkaana omaa erilaista osaamista. Horisontaalisuus tarkoittaakin samalle 

tasolle asettumista ja toistensa kuuntelemista. Valokivi (2004, 127–128) puo-

lestaan käyttää jaetun asiantuntijuuden käsitettä viittaamaan toimintaan, jos-

sa asiakkaan näkemys omasta tilanteesta saa tilaa asiantuntijoiden tulkinnan 

rinnalla ja jossa työntekijä ja asiakas rakentavat yhdessä erilaisia vaihtoehtoja 

tilanteen ratkaisuun. 

 

Kumppanuussuhteen keskeisenä sisältönä voidaan pitää dialogia, joka tulee 

ymmärretyksi nuoresta käsin lähtevänä työnä, vastavuoroisuutena, tasa-

arvoisuutena, kohtaamisena ja yhdessä tekemisenä (vrt. Vuorikoski & Kiila-

koski 2005, 309). Valmentajien ja valmennettavien välisen suhteen ideaaliksi 
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voidaan siten ajatella piirtyvän Buberin (1993, 192–193) kuvaama dialoginen 

Minä-Sinä-suhde vastakohtana monologiselle (minäkeskeiselle) Minä-Se-

suhteelle, jossa ihmiset puhuvat itsekeskeisesti, itsensä kanssa. Kun dialogi-

sessa suhteessa käännytään toisen puoleen, monologissa käännytään pois-

päin ja otetaan reflektiivinen ja objektoiva asenne toista kohtaan.  

 

Myös Hankamäki (2003, 48) tulkitsee, että vain Minä-Sinä-yhteys edustaa ih-

misten välistä autenttista kohtaamista. Minä-Se-suhde puolestaan edustaa 

ihmisen luontoon kuuluvaa esineellistävää ja kategorisoivaa taipumusta kaik-

keen kohdattuun. Isaacs (2001, 30) tarkoittaa dialogilla yhdessä tapahtuvaa 

perehtymistä johonkin asiaan, tapaa ajatella ja miettiä yhdessä. Määritelmä 

korostaa vastavuoroisuutta; dialogi ei ole yhden ihmisen toiseen kohdistamaa 

toimintaa, vaan ihmiset käyvät dialogia yhdessä.  

 

Työpajatoiminnassa dialogisuudella ei viitata mihinkään yksittäiseen tilan-

teeseen eikä sen avulla pyritä niinkään ratkaisemaan ongelmia tai pääsemään 

sopimukseen. Pikemminkin kyse on sellaisen ilmapiirin rakentamisesta, joka 

mahdollistaa yhteisten käsitysten perustan luomisen, joka voi auttaa suuresti 

työpajajakson tavoitteiden ja toimenpiteiden yhteensovittamista nuoren elä-

mässä. (kv. Isaacs 2001, 40.) Minä-Sinä-suhde rakentuu työpajaympäristössä 

valmentajan ja valmennettavan väliselle luottamukselle, jonka puolestaan 

katsotaan olevan edellytys dialogin edellyttämälle tunnustuksellisuudelle. 

Nuorten luottamuksen voittamista on pidetty niin työpajatoiminnassa kuin 

erilaisissa syrjäytymisen ehkäisyprojekteissa yhtenä kriittisenä menestysteki-

jänä (esim. Väisänen & Hämäläinen 2003, 93–95). Hankamäen (2001, 223–224) 

mukaan tunnustuksellisessa puheessa ihminen kertoo itsestään jotain sellais-

ta, jota hän ei muuten sanoisi. Hän kertoo jotain, mitä hän pitää itsessään ja 

omassa tai läheistensä elämässä arvokkaana ja tärkeänä.  

 

Työpajakontekstissa tunnustuksellisuuden katsotaan näkyvän siten, että nuo-

ri nostaa aratkin asiansa työpajavalmentajan – tai joskus koko työpajayhtei-

sön – käsiteltäväksi.  On syytä kuitenkin kriittisesti kysyä, missä määrin tun-

nustuksellisuus on aidossa dialogisessa suhteessa tapahtuvaa – tunnustuksel-
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lisuuden vaade näyttää kuitenkin koskevan lopulta ainoastaan nuorta, ei dia-

logisen suhteen toisena toimivaa valmentajaa. 

 

Värri (2000, 83) kuitenkin tulkitsee Buberin ajattelua siten, että kasvatussuhde 

perustuu kaksisuuntaiseen emotionaaliseen kokemukseen, mutta kasvattajan 

kasvatuksellisten tavoitteiden vuoksi se on kuitenkin kognitiivisesti yk-

sisuuntainen: vain kasvattaja voi kokea suhteen molemmat puolet ja elää yh-

teiset tilanteet myös kasvatettavansa näkökulmasta. Suhde menettäisi kasva-

tuksellisuutensa, mikäli myös kasvatettava alkaisi eläytyä kasvattajansa kas-

vatuskokemuksiin ja –motiiveihin. Näin se muuttuisi pikemminkin ystävyys-

suhteeksi.  

 

Kasvatuksessa kysymys dialogisuudesta kiteytyy usein kysymykseen aukto-

riteetista. Dialogisuus ei ole auktoriteettisuhteen vastakohta, sillä esimerkiksi 

opettajuuteen kuuluu aina auktoriteettiasema. Auktoriteetti sekoitetaankin 

herkästi autoritarisuuteen, jossa kasvattaja kontrolloi kasvatettavan käytöstä 

ja asenteita yleensä korkeamman auktoriteetin muotoilemien standardien 

mukaan ja edellyttä kasvatettavan tahdon mukautumista kasvattajan tahtoon 

perusteluitta tai keskusteluitta. Kasvatussuhdetta voidaankin pitää dialogis-

ten suhteiden erityistapauksena. Se ei voi koskaan olla täydellisesti molem-

minpuolinen Minä-Sinä-yhteys. Koska kasvattaja on kasvatettavalleen ensisi-

jainen maailmankantaja, maailman olennaisten merkitysten ja arvojen välittä-

jä, kasvatussuhteessa toteutuu yhteisyys, jolla on suunta ja tarkoitus. (Värri 

2000, 83.) Vaikka nuoren kohtaamisen ja pajajakson onnistumisen kannalta on 

olennaista aluksi poistaa kaikki auktoriteettiin viitaavat asetelmat, Hilpinen ja 

Kokkonen (2004, 68) toteavat, että ajan kuluessa asetelmat ja olosuhteet muut-

tuvat suotuisammiksi myös autoritääristen kysymysten käsittelylle. Dialogi-

suus avaa tässäkin näkökulman auktoriteetin rakentumisen ehtoihin ja edel-

lytyksiin.  

Et ei meillä oo mitään ansaitsematonta yhtäkkistä auktoriteettia. 
Ei niitten nuorten silmissä ainakaan. Meiän pitää ansaita se, 
meiän pitää rakentaa se. Et kun heillä on se auktoriteettikammo, 
niin murennetaan se auktoriteetti. Sen jälkeen rakennetaan auk-
toriteetti sille pohjalle, että kun se meiän yhteistyö toimii, se auk-
toriteetti muodostuu siitä. Se on ollu meiän pääteema itse asiassa 



 153

koko tän kuuden vuoden ajan. Auktoriteettiakin tarvitaan, mutta 
sen pitää syntyä, ei se saa olla mikään ennalta asetettu. Näitä 
nuoria kohtaan on käytetty auktoriteettia väärin läpi koko heidän 
elämänhistoriansa ja sen takia he sitä kammoaa. (M/9) 
 

Toisin sanoen työpajan valmentajalle ei ole tarjolle valmista roolia tai auktori-

teettia, vaan auktoriteeriksi tullaan demokraattisessa prosessissa, jossa arvos-

tus ja kunnioitus on ansaittava. Tämä korostaa valmentajan vuorovaikutustai-

tojen ja persoonan merkitystä entisestään ja tekee hänestä itsestään auktori-

teettinsa rakentajan. (vrt. Harjunen 2002, 17.) Edellä kuvattua luottamuksen 

syntymistä pidetään yleisemminkin yhtenä keskeisimmistä valmentajien auk-

toriteettiasemaa rakentavista tekijöistä (ks. Pohjantammi 2007, 117). Luotta-

mus näkyy arjessa paitsi siten, että vaikeissakin tilanteissa otetaan yhteyttä 

ohjaajiin myös siten, että ohjaajille annetaan oikeus puuttua nuoren tekemi-

siin. 

Tuntuu, että on aika semmoset luottamukselliset välit. Et jollain 
lailla oon vielä vähän vielä yllättynyt siitä, että miten paljon var-
tijana sitä tavallaan on ja minkälaisiin asioihin törmää. Sen ottaa 
kuitenkin sillein kredittinä tavallaan, jos valmennettava on val-
mis puhumaan ihan mistä tahansa omista ongelmistaan. Yritän 
olla pomottamatta liikaa, suoranainen työnjohtajatoiminta, että 
jaetaan tehtävät, niin se ei tietysti omalla pajalla toimikaan työn 
luonteesta johtuen. Et sellasta ei onneksi tarvii, totta kai välillä on 
sitten, onhan siinä semmosia tilanteita, mulla kuitenki tuntuu, et-
tä on sitten se viimenen sana monissa ratkasuissa ja ihan käytän-
nön töissä. En hirveen mielellään sitä viimestä sanaa aina edes 
sano, vaan johdatella ja tuuppia että tulis niitä omia ratkasuja. 
Kai miä oon vähän semmonen potkuri. (N/3) 

 

Auktoriteetin rakennusaineksia löytyy kumppanuussuhteessa luottamuksen 

lisäksi muitakin. Yhtenä teemana, eräänlaisena valmentajan työn ydinsisältö-

nä, korostuu kokemusperäinen tieto, jonka ulottuvuuksina nousevat esiin 

ammatin hallinta, nuoren elämän yleinen tunteminen sekä ihmistuntemus.  

 

Työpajan arki ja kohdattavien nuorten tarpeet ovat moninaisia ja jokainen 

nuori kuvataan ainutkertaiseksi. Päivittäin joudutaan myös tilanteisiin, joissa 

valmentajalla ei ole valmista käsikirjoitusta. Valmentajat korostavatkin, että 

asioita ei saa ratkaistuksi teoreettisella tiedolla tai pajoille laadituilla valmiilla 

toimintaohjeilla, vaan tilanteissa tarvitaan reflekoivaa työotetta ja toimimista 
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praktisen tiedon eli käyttötiedon varassa. Praktinen tieto on kokemusperäistä 

tietoa, omien tulkintojen kautta syntynyttä, osittain hiljaista ja sanattomaksi 

muuttunutta työhön liittyvää persoonallista osaamista (Aaltonen 2003, 6; 13; 

Niikko 1993, 154–158). 

 

Meillä on kuitenkin silleen näkemystä, että me nähdään heti se, 
mitä nuori tarvii. (N/6) 

 

Et kyllä sitä heti huomaa, millanen kaveri se on, et minkälainen 
hänellä on se ulosanti, onko hän vetäytyvä, kyllä myös yleensä 
ammennetaan se aika nopeesti. Huomaa, että tässä vuosien var-
rella on tullut aika semmonen selvä kuva tai oikeestaan, miten 
vois sanoo, tietty aistiherkkyys, että pystyy lukemaan kaverin ja 
aika nopeella tempolla, et mimmonen se on, miten sitä voi lähes-
tyä. (M/11) 

 
Ne on varmaan tämän minun koko työhistorian aikana yhen 
käen sormilla laskettavissa, että ihminen olis ollu sellasessa tilas-
sa, et se on täysin kykenemätön toimintaan. Se on sitten meiän 
ammattitaitoo, että miten me kaivetaan esille se joku pikkiriikki-
nenkin idea, millä voidaan saaha joku semmonen yhteinen teke-
minen, yhteinen mielenkiinnon kohde, josta syntyy sitten itse 
asiassa se tasavertanen tilanne, että minä en ole sinua tässä opet-
tamassa, etkä sinä ole tässä auktoriteetin alaisuudessa, mikä on 
näille meidän nuorille aika kova kynnys kohdata auktoriteetti. Et 
saadaan semmonen yhdessä tekemisen malli ja ennen kaikkea se 
yhteinen oivallushan on usein se, mikä ihmisiä yhdistää. Ahaa, 
sinä sanoit sen, siitä minä oivalsin tämän, nyt me nähään tää 
kahdesta kulmasta ja oivalletaan, mikä tässä on se pointti. Tätä 
me haetaan. (M/9) 
 

Oikeestaan sitten kun lähetään näitä asioita ratkasemaan. Niitä 
asioita ei tarvii selittää…miä esimerkiks ratkasen asioitani sillä, 
että olisin aikuisempi, vaan ainoostaan sillä, että itellä sattuu 
olemaan niistä asioista kokemusta. Se on jotenkin miusta luon-
nollinen keino, en oo huomannu kyllä ainakaan nytten vuoden 
aikana, että ois kovin vaikee tai että tulis semmosia auktoriteet-
tiongelmia. (M/5) 
 

Et meillä on se ihmistuntemus ja et on oikeesti halu auttaa niitä 
nuoria. Ne tietää, vaistoo sen, et jos siä teet tätä sen työn takia, et-
tä siä saat siitä pelkästään rahaa, et muuten en täällä kävis. Ne ei 
usko siua, ne ei luota siuhin ja sen kyllä näkee sitten, että yhteis-
työ ei toimi, jos sitä luottamusta ei oo. Et kyl niinku oikkeesti täy-
tyy haluta auttaa näitä nuoria. (M/2) 



 155

Ku myö ollaan kuitenkin niin paljon vanhempia ja elämänkoke-
musta on takana. Miäkin oon nähny hurjan maailman. (M/12) 

 

6.2.2 Kontrollisuhde – neuvottelut, dokumentaatio ja sopimukselli-
suus 
 

Työpajan institutionaalinen tehtävä paikantuu syrjäytymisen ilmiöön, jota 

työpajan tulee tavalla tai toisella pyrkiä ratkaisemaan. Lisäksi työpajan insti-

tutionaalista vuorovaikutusta ohjaa käsitys siitä, miten tuota tehtävää tulisi 

suorittaa (Raevaara, Ruusuvuori & Haakana 2001, 12). Kontrollilla on usein 

nähty olevan keskeinen merkitys syrjäytymisvaarassa olevien nuorten yh-

teiskunnallistamisessa.  Kuten Paju ja Vehviläinen (2001, 249) nuorisoprojek-

tien toimintakäytäntöjä analysoidessaan toteavat, elämänhallinnan kehittä-

minen ja projektien kasvatustyö eivät tähtääkään aina aktiivisuuden lisäämi-

seen, vaan usein on kysymys prosessista, jossa nuoren energiaa ja aktiivisuut-

ta vähennetään tai vähintäänkin suunnataan uudelleen – nuorta kontrolloi-

daan. Aktiivisuuden lisäämisen ohella syrjäytymisen ehkäisy on siten myös 

aktiivisuuden kanavointia ja hallisemista.  

 

Vaikka työ- ja yksilövalmentajat korostavatkin pajan roolia yhteiskuntaan 

valmistavana pienoisyhteiskuntana, jossa opetellaan yhteiskunnan rytmiä, 

valmentajat itse kaihtavat ja jopa väistävät kysymystä kontrollista. Kontrolli-

tehtävää toteutetaankin enemmän piiloisesti erilaisten työpajan toiminnallis-

ten järjestelyjen kautta. Nuorten kontrolloinnin tarve tulee kuitenkin näkyviin 

paitsi erilaisissa näkemyksissä, joiden pohjalta voidaan toteuttaa yhteiskun-

nallisia ohjausmekanismeja myös niissä konkreettisissa toimenpiteissä, joita 

yhteiskunnan kanssa ”neuvottelutilanteeseen” saatuihin nuoriin kohdenne-

taan työpajajakson aikana.  

 

Kuten Vehviläinen (2002a, 58) on todennut, saapuessaan (ehkä sanktion uhal-

la) työpajalle nuori joutuu samalla erilaisten keskusteluun ja sopimukseen 

perustuvien toimenpiteiden kohteeksi. Työpajalle leimallisia kontrolloinnin 

tekniikoita ovat dokumentointi, sopimuksellisuus, työnteon ohjaaminen ja 

valvonta sekä nuoren tilan ja ajankäytön rajoittaminen. Näillä ”normaaliin 
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elämään vetoamiseen” perustuvilla tekniikoilla valmentajat suuntaavat nuo-

ren arkea ja toimintaa. He korostavat säännöllisyyttä, itsekontrollia ja jatku-

vaa liikkeessä olemista normaaliuden tunnusmerkkeinä.  

 

Nuoren pajatilan voidaan nähdä tästä näkökulmasta olevan paitsi yksilölli-

nen, epävirallinen ja vapaa myös muodollinen, kontrolloitu ja vastuullisuutta 

edellyttävä. Työpaja rakentuu tällöin tilana, jossa käydään instituution ja yk-

silön välisiä kamppailuja.  Kontrollisuhde nostaa esiin sen, miten työpajains-

tituutio ja nuori tuossa rajatussa tilassa kohtaavat ja mistä ja miten kohtaami-

sessa neuvotellaan. Puheessa työpaja piirtyy esiin pajojen ja reunaehtojen 

kautta, korostaen työpajan nuorelle avaamia mahdollisuuksia, mutta myös 

velvollisuuksia.   

 

Kontrollisuhteessa työpajaan liitetään sekä liikkeessä olemisen että muutok-

sen käsite. Työpajan julkilausuttuna tehtävänä on saada aikaan muutosta. 

Pajalle astuessaan nuori sitoutuu muokkauksen kohteeksi, jossa muokkauk-

sen kohteena on sekä nuoren mieli että konkreettiset arjen olosuhteet, elä-

mäntilanne ja hänen fyysinen ruumiinsa. Nuoren yksilöllisyyden ja identi-

teettityön tulee siten mahtua pajan asettamiin raameihin. Voisi todeta, että 

työpaja instituutiona – kuten mikä tahansa instituutio – luo omanlaisensa 

edellytykset toimijoiden väliselle kanssakäymiselle ja ongelmanratkaisuille, 

mutta se myös rajoittaa sitä, mikä on vuorovaikutuksessa mahdollista ja tar-

koituksenmukaista (Raitakari 2006).  

 

Kontrollisuhteessa kontrollointi ja puhe nuoren kohtaamisesta kietoutuvat 

yhteen. Nuoren kohtaaminen ei kontrollisuhteessa tapahdu milloin ja missä 

vain. Keskeisiä kohtaamisen areenoita ovat valmentajien ammatillisiksi käy-

tännöiksi nimetyt työnteon ohjaustilanteet sekä erilaiset tulo- ja arviointihaas-

tattelut ja niissä tehtävä dokumentaatio.  

 

Nuoren institutionaalisen ja sosiaalisen tilan rajaamisessa ja hallinnointikei-

nojen toteuttamisessa työ- ja yksilövalmentajat saavat keskeisimmän määrit-

telijän, ehdonasettajan ja toimintojen käynnistäjän roolin. Lainetta (2000, 34) 



 157

lainaten, heillä on sosiaalisen tilan luomisen avain ja valta käyttää sitä. Nuo-

ren määrittelyvalta sosiaalisen tilan suhteen on alisteinen ohjaajaan nähden, 

eivätkä he ole sosiaalisen tilan ensisijaisia tai aktiivisia rakentajia.  

 

Työpajalle tulevan nuoren identiteettityön raamittumisen ja asiakkuuden 

paikantumisen ensi askeleet otetaan vakiintuneiden ”sisäänottokäytänteiden” 

puitteissa, mikä tarkoittaa tulohaastattelua.  Seuraavissa sitaateissa yksilö-

valmentajat avaavat haastattelun kulkua: 

 

Siinä on nuoren lisäksi yleensä pajaohjaaja tai yksilövalmentaja 
tai sitten kaikki kolme siinä haastattelussa mukana. Siinä on tar-
kotus ensin kartottaa nuoren lähtökohat, mitä koulutusta on, 
päihteitten käyttöö, terveydentilaa, niihin ei oo pakko vastata, 
mutta oon huomannu, että nuoret esimerkiks päihteiden käytön 
osalta on paljon rehellisempiä kuin terveydentilan osalta. On pal-
jon vaikeempi myöntää, jos on esimerkiks ollu mielenterveydelli-
siä asioita, kun esimerkiks ihan tämmönen huumausaineiden 
käyttökin on helpompi tunnustaa. Kaikkia tämmösiä asioita käy-
dään läpi nuoresta itestään. Sitten sitä, että mitä haluaa tehä. Sit-
ten kerrotaan meiän talon toiminnasta. Ja seuraava askel on tehä 
jo sopimus, jos kiinnostaa. Sopimukset tehään yleensäkin, meillä 
Startilla tehään aina kuukaudeks kerrallaan, muille pajoille 
yleensä kuukaus ensin. Ja sit katotaan, et jos se sujuu, niin pi-
temmäks aikaa. (M/5) 
 

Meillä keskustelu käydään heti, kun nuori tulee pajalle. Siinä 
käydään läpi kaikki historia, koulutushistoria, työhistoria tai har-
joitteluhistoria ja terveydentila, tämmöset perusasiat. Ja sitten 
siinä on se, mitä tavoitteita on pajajaksolle ja mihinkä se haluais 
jakson jälkeen lähteä, opiskelemaan tai töihin, että mikä ala sitä 
kiinnostaa. (N/8) 
 

Raitakari (2006, 20) on todennut, että kun nuori ja instituutio, tässä tapauk-

sessa työpaja, kohtaavat, ei puhuta tai kirjoiteta mistä tahansa, vaan on ole-

massa rajattu joukko mahdollisia puheenaiheita. Myös työpajan tulohaastat-

telussa asiakkuudesta neuvotellaan ennakkoon sovitun – ensisijaisesti työpa-

jan tarpeita palvelevan – kaavan mukaisesti. Tulohaastattelussa noudatetaan 

usein seuraavaa kaavaa: taustan selvittäminen, tulevaisuuden kartoittaminen, 

pajan tarjonnan ja tulevaisuuden tarpeiden yhteensovittaminen ja sen vahvis-



 158

taminen sopimuksella. Tiivistetysti, kyse on nuoren menneisyyden ja tulevai-

suuden yhteensovittamisesta pajan nykyhetken mahdollisuuksien kanssa.  

 

Työpajan institutionaalinen vallankäyttö näkyy myös seuraavan sitaatin ku-

vaamassa tulohaastattelun jäsennyksessä, jossa ohjaajan tehtävänä on kysyä 

ja nuoren vastata ja jossa nuoren oletetaan olevan valmis tuomaan elämänsä 

aratkin asiat mukaan keskusteluun: 

 

Siellä on vähän semmosia arempiakin asioita, et se pitää vähän 
tunnustella ja makustella, että onko siihen tilanteeseen, ensim-
mäiseen tapaamiseen soveliasta sitten kysyä ihan kaikkea. Et sit 
siinä matkan varrella ruvetaan sitten tarkentaa ja selventää niitä. 
Et aina on parempi, et mitä enemmän saahaan siinä alussa tietoo, 
niin pystytään sitten niitä asioita kattomaan vähän erillä tavalla, 
ei tuu sitten kuukauden kahen jälkeen yllätyksenä. On tullu asi-
oita, et ai jaa, täällä on tämmönen taustalla, sit taas tämmönen, 
tuonko ois tienny, niin ois ollu helpompi tehä tää asia. Ja niin 
päin pois. (M/2) 

 

Haastattelu ei siten näytä rakentuvan nuoren halulle kertoa itsestään yhteis-

työn kannalta olennaiseksi kokemiaan asioita, vaan kohtaamisessa on kyse 

asiakasinformaation keräämisestä, millä esimerkiksi Hilpinen ja Kokkonen 

(2004, 70) tarkoittavat mahdollisimman totuudenmukaisen tiedon hankkimis-

ta asiakkaan todellisuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tällaisiksi voi-

daan laskea nuoren voimavarat, oppimisen perusedellytykset, samoin kuin 

suoriutumista haittaavat tekijät, kuten erilaiset elämänhallinnan ongelmat ja 

riippuvuudet. 

 

Vehviläinen (2002a, 58) nimittää edellä kuvattuja asiakaskohtaamisia neuvot-

teluiksi, joiden toteuttamista voidaan hänen mukaansa pitää yhtenä keskei-

senä työvoimapolitiikan tavoitteena. Neuvottelujen eräänä keskeisenä tavoit-

teena on asiakkaan kokonaiselämäntilanteen kartoittaminen. 1990-luvulta 

lähtien on lisääntynyt sellainen ajatus, että nuoren ympärillä olevien asian-

tuntijoiden ja auttajien on tunnettava nuoren kokonaiselämäntilanne. Tämä 

kokonaiselämäntilanne voidaan kartoittaa nuoren kanssa käydyissä keskuste-

luissa.  
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Kokonaiselämäntilanne jäsentyy ongelmien ja voimavarojen ympärille. Neu-

vottelut ja kokonaiselämäntilanteen kartoittaminen paljastavat yleensä sen, 

että nuorelle asetettavat tavoitteet on muotoiltava mahdollisimman yksilölli-

sesti. Tämä on ristiriidassa esimerkiksi työvoimapoliittisten toimenpiteiden 

vaikuttavuuden mekaanisen mittaamisen kanssa. Esimerkiksi työpajoja on 

totuttu arvioimaan sillä perusteella, kuinka monta prosenttia työpajalla olleis-

ta nuorista on työssä tai koulutuksessa 6 ja 12 kuukauden kuluttua työpaja-

jaksosta.  

 

Edellä kuvattuun tulohaastatteluunkin liittyy myös erilaisten lomakkeiden 

täyttäminen, joka osaltaan ohjaa keskustelun jäsentymistä. 

 

Se on aika kattava se lomakkeisto, että vähän siinä ensimmäisen 
kerran kun nuoen kanssa tapaa ja lähetään näitä asioita kysele-
mään. (M/2) 
 

Tässä yhteydessä myös pajalainen arvioi erillisellä ”pajalaisen peruslomak-

keella” terveydentilaansa, päihteidenkäyttöään sekä huumaavien aineiden 

käyttöään.  Tavoitelomakkeella hän puolestaan asettaa työtehtäviä ja omia 

tavoitteitaan pajajaksolle. Samalla lomakkeella arvioidaan pajajakson aikana 

myös vuorovaikutustaitoja, työtaitoja ja oppimista.  

 

Työpajan sisäänottokäytänteet perustuvat sopimuksellisuuteen, jonka voi-

daan katsoa jäsentävän kaikkia sellaisia käytäntöjä, joissa pyritään asiakkaan 

yksilölliseen ja kuuntelevaan kohtaamisen sekä yhteisten suunnitelmien te-

kemiseen. Sopimuksellisuus leimaa muutoinkin nuoren työpajajaksoa. Se nä-

kyy myös tulohaastattelun lopuksi rakentuvassa työpajasopimuksessa, jossa 

määritellään valmennussisällöt, työskentelyaika, yksilölliset tavoitteet ja nii-

den seuranta ja jossa nuori allekirjoituksellaan sitoutuu toimimaan sopimuk-

sen mukaisesti.  

 

Työpajajakson aikana dokumentoidaan monenlaisia asioita. Tähän tarkoituk-

seen useimmilla pajoilla on käytössä oma sähköinen dokumentointiohjelman-

sa. Vanhala (2005, 115) on todennut, että on vaikea kuvitella sellaisia kasva-
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tus- ja auttamisinstituutioita tai auttamisinstituution asiakkuutta, josta ei syn-

tyisi dokumenttia. Instituution lomakkeet tekevät näkyväksi työntekijöiden 

tapoja määrittää ja rajata tietynlaiseen instituutioon soveltuvaa asiakkuutta. 

Työntekijät valikoivat teksteihin ne asiakas- ja ongelmakategoriat, jotka ovat 

tilannekohtaisesti relevantteja yksittäisen asiakirjan ja koko instituution teh-

tävän kannalta.  

 

Työntekijöiden tekemä asiakasdokumentointi on olennainen osa myös työpa-

jan toimintaa ja tiedontuotantoa. Dokumentoinnin merkitys on korostunut 

voimakkaasti viime vuosina erilaisten henkilökohtaisten pajasuunnitelmien ja 

niiden arvioinnin vakiintuessa osaksi nuorten työpajoja. Dokumentoinnilla 

on työpajatoiminnassa ainakin kolmenlaisia funktioita. Ensinnäkin doku-

menttien katsotaan palvelevan nuorta itseään ja edistävän nuoren yksilöllistä 

kohtaamista, siitäkin huolimatta, että haastatteluissa tuli usein ilmi, etteivät 

nuoret ole aina itse tietoisia pajasuunnitelmistaan ja heistä ja heille tuotetuista 

dokumenteista.  

 

Et mahollisimman pitkälle otetaan huomioon se nuoren tavoite 
siinä pajalla. Mitä me ollaan keskusteltu, mitä se nuori ite on ker-
tonut. Että ne kirjataan sinne asiakirjoihin. Et se palvelis mahdol-
lisimman hyvin nuorta se työskentely, et mikä hänen tavoite on. 
Toki ei lähetä vaan silleen, et jos on vaikka kiinnostunu kuvalli-
sesta ilmasusta, et sä nyt vaan piirrät tai teet kaikkee kuvallista 
työtä, vaan et toki kaikki tekee kaikkee ja kokeilee kaikkee. (N/7) 

 

Toiseksi, dokumentit vakiinnuttavat tapoja nimetä asioita, jolloin ne osaltaan 

rakentavat erilaisia asiantuntija- ja hallinnointikulttuureja. Kun työntekijä 

kohtaa ja kirjaa yksilön, hän tiivistää organisaation näkökulmasta relevanttia 

tietoa. Hän käsitteellistää yksilön ja hänen tilanteensa kyseiseen instituutioon 

soveltuvalla tavalla. Dokumenttien tavoitekielen passiivimuoto ei kutenkaan 

kerro lukijalle (työpajan nuorelle tai yhteistyökumppanille), kuka on laatinut 

suunnitelman tai kenen tulisi saavuttaa tavoitteet, vaan tavoitteet esitetään 

laajan kollektiivin hyväksyminä, eikä niiden katsota kaipaavan perusteluja tai 

tarkennuksia. (ks. Raitakari 2006, 99; 237.) 
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Dokumenteilla on myös selkeästi yleisö, joka kirjoittajan täytyy vakuuttaa. 

Kolmanneksi, kirjoittamalla asiakirja tuotetaan tietoa yhteistyökumppaneille 

ja vakuutetaan ylläpitäjätahoa ja mahdollisia muita rahoittajia siitä, että työ-

pajalla työskennellään suunnitelmallisesti ja ammatillisesti. Kuten Raitakari 

(2006, 47) on todennut, instituutiot rakentavat itseään tekstuaalisten tuottei-

den avulla ja niiden kautta. Asiakirjoihin ja lomakkeisiin sisältyy vakavasti 

otettavuuden ja todenmukaisuuden odotus. Asiakirjoihin kirjaantuu se, mitä 

instituutio pitää totena ja relevanttina informaationa.  

 

Haastattelupuheen kuvaamassa arjen institutionaalisessa vuorovaikutuksessa 

korostuu moraalisen järjestyksen asettaminen. Työ- ja yksilövalmentajat teke-

vät päivittäin rajanvetoja hyvän ja pahan sekä hyväksytyn ja ei-hyväksytyn 

välillä. Tilannekohtaisissa neuvotteluissa etsitään rajoja yhteiskunnallisesti 

hyväksyttävälle toiminnalle. (ks. Raitakari 2006.) Valmentajien tehtävä on 

myös huolehtia erilaisiin dokumentteihin kirjattujen tavoitteiden realistisuu-

desta sekä seurata niiden toteutumista työpajan arjessa. Valmentajien käyt-

tämä valta tulee näkyviin erilaisissa arjen kohtaamisissa, joista yksi keskei-

simmistä on nuoren identiteettityön ohjaaminen tavoitteiden asettamisen 

raamittamisen kautta. Elämänhallinnan puutteen takia työpajatoimintaan 

tulleen nuoren tulee osata asettaa tavoitteita tulevaisuudelleen jo tulohaastat-

telussa. Näiden tavoitteiden täytyy kuitenkin mahtua tiettyihin kehyksiin: 

 
Heti puututaan, kun ne tavotteet kirjotetaan, että miten näihin 
aiotaan päästä. Että siellä ei oo semmonen jumalaton lista, eikä 
mittään tietoa, miten niihin päästään. (N/8) 
 
Mut ei piä kumminkaan liikaa antaa nuorille sitten uskoa ja toi-
voa, että hehkutetaan, joo kyllä siä pääset sinne ja tänne. Pitää ol-
la kumminkin realisti. (M/2) 
 
Niin kyl se kuuluu jollain tavalla myöskin meiän sanoo näitä yh-
teiskunnan tosiasioita, et jos ei koulutusta oo niin ei tänä päivänä 
kumminkaan sillein työpaikkoja niin helposti lohkee. Koska 
työnantajalla kumminkin tänä päivänä on varaa valita ne työnte-
kijät. (N/1) 
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Valmentajat ovat myös keskeisessä roolissa nuoren etenemisen arvioijina.  

 

Siellä on, ensinnäkin ne tehtävät ja miten ne tehtävät on sujunu ja 
mikä niitten laatu on ollut. Ja tosiaan sitä säännöllisyyttä, miten 
on ollu paikalla. Ja sit semmosta vuorovaikutusta, sosiaalista 
kanssakäymistä, että onko se ollu pelkästään siihen ohjaajaan vai 
onko se ollu semmosta vuorovaikutteista siellä muittenkin kans-
sa se toiminta. (N/6) 

 
Meillä on semmosia yhteisiä palavereja, tai voiko niitä nyt sem-
moseksi voi sanoa, semmosia väliarviointeja aina nuoren kanssa. 
Et niissä yhteisissä tapaamisia aina sitte katotaan, miten on men-
nyt pajalla, onko ollu jotakin hyviä kokemuksia, onko ollu jotakin 
ehkä semmosta kehittämisen paikkaa ja niitä jatkoja, niitä sillä 
tavalla seurataan. Ja sit meillä on päivittäin käytössä semmonen 
järjestelmä, jota me täytetään. Sekä nuoret täyttää omalta kohdal-
taan joka päivä ja sitten ohjaajat täyttää jokaisesta nuoresta sen 
arvioinnin. Siellä on tiettyjä kysymyksiä, mitä on tehnyt, onko ol-
lu paikalla ja onko ollu poissaoloja minkä verran. Sieltä tulee sit-
ten semmonen kooste, mikä otetaan yleensä mukaan näihin yh-
teisiin tapaamisiin. Sieltä voidaan sitten katsoa, et näin on men-
nyt.  (N/6) 

 
Kontrollointi kiinnittyy myös nuoren ajan- ja tilankäytön hallintaan. Puhe 

työpajoista kiteytyy vahvasti aktivoinnin käsitteeseen54: työpajan tehtävä on 

saada työttömät nuoret liikkeelle mielekkääseen ja valvottuun toimintaan ja 

pitää heidät liikkeessä ja siten rakentaa heille aktiivisen toimijan identiteettiä. 

Työpajajakson merkitys on erityisesti siinä, että se luo tauon työttömyydelle 

ja sen aikana koetulle tilapäisyyden tunteelle, passiiviselle odottamiselle.  

 

Mutta hyvin toiminnallista, se on varmasti se ihan perusasia. Ja 
sitten se mikä on selkeesti ongelma, jos tulee työssä semmosia 
taukoja, ettei oo mitään tekemistä tai ei pysty tarttumaan mihin-
kään. Se on ongelma. Koska semmosta hetkee, jos tulee puolen-
toista kahen tunnin tauko, ettei oo mitään tekemistä, niin se syö 
motivaatiota tosiaan. (M/5) 

 
                                                 
54 Vaikka yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa työelämään aktivoimista pidetään tavallisesti tavoitel-
tavana asiana sekä työttömän että yhteiskunnan kannalta, aktivoimiseen on kohdennettu myös kriittisiä 
kommentteja. Esimerkiksi sosiaalityön näkökulmasta on kiinnitetty huomiota siihen, että työntekoon 
aktivoimisen kautta tapahtuva yhteiskunnallisen normaalisuuden vahvistaminen voi johtaa joidenkin 
sosiaalityön asiakkaiden kohdalla syrjäytymisen syvenemiseen. Sosiaalityön on nähty aktivointiin 
osallistumalla seulovan ne, jotka ovat palautettavissa yhteiskunnalliseen normaalisuuteen niistä, jotka 
eivät ole palautettavissa. (Raunio 2006, 90-91.) Juhila (2002, 15-16) toteaakin, että aktivoiva sosiaali-
työ vahvistaessaan joidenkin ihmisten yhteiskunnallista normaalisuutta samalla syventää joidenkin 
muiden syrjäytyneisyyttä ja tuottaa yhteiskunnallista toiseutta. 
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Miä koen ainakin ite henkilökohtaisesti tärkeimpänä sen justiin, 
että ei nuori jää tonne ihan tyhjän päälle roikkumaan toimetto-
mana. Et jos vaan saahaan toimintaan mukaan, mikä nykysin vä-
lillä on aika vaikeeta. Se, että ei jäis siihen tilanteeseen, että ei oo 
mitään. (N/7) 

 

Tavanomaisin on se just, että on sitä mielekästä tekemistä. Että 
on paikka, mihin tulet, paikka, missä tietyn porukan osana olet. 
Ja sit se että kyllä mun mielestä sekin välittyy, että tavote on 
myöskin se, että ei täältä ketään tyhjän päälle oo tarkotus päästää 
tai pihalle heittää, vaan et tavote on myöskin se, että löydetään se 
jatkopaikka. (N/3) 

 

Meillä on täällä joka päivä tekemistä, konkreettista tekemistä ja 
kaverilla ei todellakaan oo yhtenäkään päivänä epävarmuutta, et-
tä mitähän myös huomenna tehhään, että jokaiselle on todellakin 
annettu se oma pikku juttu täällä. (M/11) 

 

Kontrollisuhteessa valmentajien tehtäväksi rakentuu syrjäytymisvaarassa 

olevien nuorten kiinnittäminen palkkatyöyhteiskuntaan. Tällaisessa toimin-

nassa valmentajien asiantuntijuuden voidaan todeta olevan vertikaalista.  

Juhilan (2004, 84–85) mukaan vertikaalinen asiantuntijuus perustuu asetel-

maan, jossa on tietäjä ja tietämisen kohde. Työpajatoiminnassa valmentajalla 

katsotaan olevan sellaista tietoa, jota nuorella ei ole ja jonka avulla hän pystyy 

jäsentämään nuoren tilanteen, tarvittavat muutokset ja niiden vaatimat toi-

menpiteet. Toinen vertikaalisuuden ominaisuus on, että muutoksen suunta, 

se mitä kohti pitäisi pyrkiä, on sekin valmentajan määriteltävissä. Nuoren 

oikeus omiin, yhteiskunnasta erottuviin arvostuksiin tai normeihin ei ole pu-

heesta luettavissa. Näyttää siltä, että valmentajat ja nuoret eivät arjessa neu-

vottele moraalisista arvoista, vaan työpajajaksolla vallitsee jonkinlainen yh-

teisymmärrys, mitä nuorten tulisi hallita työpajajakson jälkeen.  

 

6.2.3 Huolenpitosuhde  

 

Kolmantena työpajan ja nuoren välistä kohtaamista kuvaavana suhteena nou-

see esiin huolenpitosuhde. Huolenpitosuhde avaa työpajatoimintaan näkö-

kulman, joka on viime aikoina jäänyt tai haluttu – ehkä uuden dynaamisen 

työpajaimagon rakentamisesta johtuen – jättää vähemmälle käsittelylle. 
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Luvussa 5 kuvatussa työpajatoiminnan yhteiskunnallisen tehtävän jäsennyk-

sessä korostui aktiivisen kansalaisuuden ihanne, joka näyttäytyi palkkatyö-

hön sosiaalistumisena tai yhteiskunnallisiin instituutioihin kiinnittymisenä. 

Työpajapuheesta löytyy kuitenkin myös teemoja, joissa aktiivisuutta ja yh-

teiskuntaan liittymistä ei korosteta työn ensisijaisina lähtökohtina ja tavoittei-

na, vaan tilaa haetaan sellaiselle tulkinnalle, että jokaisella nuorella on arvo 

yksilönä sinänsä, eikä sille voida asettaa ehtoja.  Tällaiset teemat nousivat 

esiin lähinnä työpajojen yleistä kasvatus- ja ohjaustehtävää korostavassa pu-

heessa. 

 

Kasvatustehtävä näkyy työpajan arjessa usein huolenpitosuhteena, jonka yti-

menä korostuu se, että nuoret eivät kaikissa tilanteissa ja kaikissa siirtymä-

vaiheissa välttämättä selviä omillaan, vaan tarvitsevat kokonaisvaltaista apua 

ja tukea. Huolenpitoa tarvitaan silloinkin, kun elämänkulku ei näytä suunni-

telmista huolimatta etenevän odotusten mukaisesti. Huolenpitosuhteessa ote-

taan siten kantaa myös työpajojen julkilausuttuun tehtävään tilapäisinä inter-

ventioina: kaikkien nuorten kasvuvauhti ei puristu siihen puoleen vuoteen, 

joka usein on pajajakson kesto, vaan he tarvitsisivat pidempiaikaisen paikan 

kerätä voimia seuraavaa ponnistusta varten. Huolenpitosuhteessa valmenta-

jat näkevät itsensä ennen kaikkea ”isällisinä”, ”äidillisinä” ja välittävinä oh-

jaajina.   

 

Kyllähän myö varmaan jollain viisiin monellekin näille ollaan 
jonkinsorttinen isähahmo. Monella ei esimerkiksi isää oo ollut 
läsnä siinä perheessä. Et kyllähän se väistämättä tulee meille se 
rooli. (M/12) 

 

Ehkä vähän semmonen äidillisen roolin oon ottanu tonne nuoril-

le. (N/7) 
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6.2.4 Valmentajien ammatillisuuden rakentuminen – epävirallisuudes-
ta kasvatukselliseen asiantuntijuuteen 
 

Edellä kuvatut valmentajien ja nuorten väliset kohtaamisen suhteet nostavat 

valmentajien ammatillisuuden tarkastelun keskiöön. Työpajatoiminnan arjen 

asiantuntijuus on työvalmentajilla. Siitä, mille tuo asiantuntijuus rakentuu, ei 

toistaiseksi ole mitään yhteistä käsitystä. Näyttää ensinnäkin siltä, ettei ole 

olemassa mitään vakiintunutta tapaa puhua työpajanuorten kohtaamisesta tai 

valmentajien työstä. Erilaisten ammatti-ihmisten puheita tutkittaessa on kui-

tenkin usein todettu (esim. Vehkakoski 2006), etteivät ammatti-ihmiset puhu 

kielenkäytössä yksilöinä, vaan omien ammatillisten taustojensa ja tiettyjen 

instituutioiden edustajina. Nämä institutionaaliset tekijät yhdessä rakenteel-

lis-materiaalisten käytäntöjen kanssa asettavat osaltaan ehtoja sille, millaisia 

merkityksiä esimerkiksi yksilölle voidaan tietyssä instituutiossa antaa (Rap-

ley 2004).  

 

Myös Raitakari (2004b, 36) toteaa, että instituutioiden käytäntöihin sisältyy 

osallistujia velvoittavia puhuja-asemia. Tässä tutkimuksessa puheen institu-

tionaalinen kehys näytti kuitenkin haastatteluissa vahvasti murtuvan eikä 

mitään yhteistä tapaa puhua työpajatoiminnasta tai sen asiakkaista ollut ero-

tettavissa. Yhtenä syynä lienee se, etteivät työ- ja yksilövalmentajat ole samal-

la tavalla homogeeninen, selvärajainen ammattikunta55, kuten esimerkiksi 

monet auttamistyön ammattilaiset (lääkärit, sosiaalityöntekijät), joiden pu-

heen on todettu olevan vahvasti instituutiolähtöistä.  

 

Valmentajien taustalta ei ensinnäkään löydy mitään selkeää koulutuksellista 

yhdistävää tekijää. Työvalmentajina toimivat ovat pääsääntöisesti pajalla teh-

tävien töiden ammatillisia osaajia. Yksilövalmentajien koulutustausta taas 

paikantuu usein nuorisotyöhön tai sosiaali- ja terveysalaan. Valmentajien 

koulutuksellisen ja ammatillisen(kin) profiilin epämääräisyys näkyy siten, 

että valmentajat toimivat työpajoissa pikemminkin oman työhistoriansa ja 

                                                 
55 Ammatit ymmärretään tässä yhteiskunnallisina sopimuksina, jotka koskevat työtä ja työn-
jakoa. Yhteiskunnallisten muutosvoimien voidaan katsoa muokkaavan ammattien rakennetta 
ja kulttuurisia piirteitä. (Henriksson & Wrede 2004, 9.) 
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ammattikuntansa (nuorisotyöntekijät, sosiaalialan työntekijät) tradition kaut-

ta, kuin työ- ja yksilövalmentajien julkilausuttuihin tehtäviin nojautuen. Tä-

mä näkyy haastattelupuheessa retorisena keinona siirtyä puheessa käytetystä 

me-puheesta minä-puheeseen silloin, kun keskustelu ohjautuu arkisten työ-

käytäntöjen tasolle. 

 

Se on tullu sieltä miun kenttätyöstä, ikään kuin järjestelmän an-
turina toimimisesta jossain tuolla slummeissa, mitä nyt tässä 
kaupungissakin on. Mutta mun henkilökohtanen ambitio on ni-
menomaan siihen, että miten tarjotaan se rehellinen mahdolli-
suus sille, joka ei oo sitä kenties koskaan saanu. Et kenttätyönte-
kijänä mä oon joutunu aikanaan erikoistumaan kriisin purkami-
seen ja erilaisten luovien ratkasujen toteuttamiseen, koska on sel-
viytymisestä kysymys. Ja mä oon nyt yrittäny siirtää sitä mallia 
työpajatoimintaan…niin henkilökohtasesti mä tavottelen just nii-
tä ihmisiä, jotka ansaitsee sen mahdollisuuden nimenomaan sii-
hen tukeen ja sellaseen kokonaisvaltaseen lähestymistapaan. Mä 
oon huono työskentelemään sellasten ihmisten kanssa, jotka on 
lellittyjä tai laiskoja. Niitä mä potkin persuuksille ja sanon niille 
ihan suoraan, että jumatsuikka sä oot vaan laiska. Sulla on kaikki 
edellytykset, tee jotain. Mut sellasia ihmisiä, joilla tosiaan on sel-
laset tilanteet, että heidän kanssaan täytyy tämmösin valmen-
nuksellisin keinoin lähtee rakentaa sitä itsetuntoo ja sitä onnis-
tumista pala palalla. Käyttää erilaisia lähestymistapoja, niinku 
esimerkiksi liikuntapedagogiikkaa ja taiteita ja ettiä sitä lahjak-
kuutta ja voimavaraa ja käyttää aikaa. Se on se ensimmäinen taso 
tietenkin. Sitten meillä on semmonen yksilövalmennuksellinen 
neuvova, ohjaava taso. Sitten meillä on työvalmennuksellinen ta-
so, joka taas sitten perustuu siihen työrutiineihin ja koulutuspol-
kuihin ja näin edespäin. Mutta mun henkilökohtanen ambitio on 
nimenomaan siinä, että miten tarjotaan se rehellinen mahdolli-
suus sille, joka ei oo sitä kenties koskaan saanu. (M/9) 
 

Et meillä on noi tulostavoitteet ja kaikki. Mut miä koen ainakin 
ite henkilökohtaisesti tärkeimpänä sen justiin, että ei nuori jää 
tonne tyhjän päälle. (N/3) 
 

Omista henkilökohtaisista arvoista johdetaan joskus jopa koko pajan ar-

vot.  

 
Et jotkuthan lähtee työpajoilla enemmän siitä sosiaalisen työn 
näkökulmasta pelkästään, mutta meillä se on niinkun ehkä 
tosiaan tästä mun omasta historiasta liittyen, koska mä oon 
aina ollut nuorisotyöntekijä ja katon sitä sillä tavalla nuoriso-
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työntekijän silmin. Ja katsosin että tää meidän ohjenuora tulee 
sieltä…et kun tässä on tätä parikyt vuotta seurannut niin tosi-
aankin, kun ei edes ministeritasolla pystytä päättämään, mitä 
tämä on. Elikkä siellä on kaikki opetusministeriö, sosiaali- ja 
terveys- sekä työhallinto takana. Että miä nyt kuitenkin nuo-
risotyöntekijänä kallistuisin siihen, että tää ois kuitenkin 
enemmän semmosta ihmisten tukemista ja kasvatuksellista 
toimintaa, että tämä ei ole mitään pelkkää työllistämistä. 
(N/1) 

 

Valmentajien työsuhteiden määräaikaisuuden on katsottu myös estäneen 

paitsi sellaisen yhtenäisen ammattikunnan muotoutumisen, joka jakaisi yhte-

näisen näkemyksen työn sisällöistä ja työorientaatiosta, myös olevan merkit-

tävä este työpajatoiminnan kehittämiselle. Valmentajien ongelmallisesta ase-

masta on keskusteltu työpajatoiminnan alkuajoista lähtien (esim. Laakso 

2001, 5). Haastattelupuheessa korostetaan valmentajien  – samoin kuin nuor-

ten –  jatkuvaa vaihtuvuutta uhkana työpajan sisäisen rytmin ylläpitämiselle. 

Lyhyen työjakson ongelmaksi mainitaan yleisesti se, että toimintaa ei kyetä 

riittävän määrätietoisesti kehittämään lyhyellä aikavälillä. Nuorten tavoin 

myös henkilöstö on sosiaalistettava pajamaailmaan. Erään kuvauksen mu-

kaan ensimmäinen puoli vuotta uudella valmentajalla menee työn opettele-

miseen, keskimmäinen vuosi on intensiivistä työskentelyjaksoa ja viimeinen 

puoli vuotta on ”jäähdyttelyä”(ks. Nyyssölä 1999a, 31). Pietikäisen (2001, 50) 

tutkimuksessa valmentajat korostivat määräaikaisuuden haittapuolia nimen-

omaan tiedon siirtämisen ja yhteistyöverkostojen rakentamisen näkökulmas-

ta. Uuden työntekijän perehdyttäminen vie aikaa, ja ympäristöön luodut toi-

minnallisuuteen liittyvät kontaktit ovat vaarassa kadota, ellei vakituinen 

valmentaja ole turvaamassa niiden jatkuvuutta. 

 
Et jos aatellaan, et meillä on 21 vuotta ollut pajatoimintaa niin 
henkilökunta on vaihtunut hirveesti. Et henkilökunta sitä pa-
jatoimintaa on muokannut sillä tavalla, että jokainen on anta-
nut aina sen kahden vuoden panoksensa siihen. (N/1) 
 

Mut toisaalta se on harmi sinänsä, siitä on puhuttu pitkään ja sii-
tä tullaan puhumaan pitkään ja sitä tullaan puhumaan siihen asti 
kun kaikki ohjaajat on vakinaisia. Et se toiminta ei kumminkaan 
kehity pajaosastoilla, koska se pajakohtanen ohjaaja pystyy ole-
maan maksimissaan sen kaks vuotta. Se kehittää sitä omaa toi-
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mintaa, ensimmäisen puolen vuoden jälkeen alkaa tietää talon 
tavat, sit sillä alkaa olla uusia ideoita ja sitten kolmas pätkä sit 
vähän jo viet ideoita eteenpäin ja neljäs pätkä on sitä, että ootel-
laan että kohta loppuu työt. Ja sitten, kun aina vaihtuu ihmiset 
siinä niin tavallaan se tilanne menee taaksepäin. Sitten tulee seu-
raava ohjaaja, joka alottaa pelin alusta. Sillä on kuitenkin aina ne 
omat näkemykset. Et se on semmonen vähän harmi, mut se on 
näin ollu 21 vuotta ja en tiiä miten monta vuotta tulee olemaan. 
Mutta pikku hiljaa mennään parempaan suuntaan. (M/2) 

 

Esimerkiks on tää henkilöstön vaihtuvuus. Vaikka me aina saa-
daan ja löydetään aika hyvin uusia ammatti-ihmisiä, mutta meil-
lähän joka kahden vuoden välein vaihtuu nää ohjaajat. Ja sanos-
ko näin, että aina kun se ohjaaja on päässy oikeen hyvin perille 
tähän työhön ja on sisäistänyt nää meidän arvot ja strategiat ja 
linjaukset ja niin edelleen, niin sit hän lähtee. Meilläkin on nyt 
siellä esitys menossa kahden ohjaajan vakinaistamisesta, mutta 
se on vielä vähän kesken. (N/1)  

 

Valmentajien heterogeeninen koulutus- ja työhistoria sekä nopea vaihtuvuus 

näyttävät osaltaan ainakin hidastaneen valmentajien ammatillisuuden mää-

rittelyä. Muodollisella koulutuksella katsotaan joka tapauksessa olevan paja-

toiminnassa suhteellisen vähän merkitystä. Tietoon, jota työpajalla tarvitaan 

nuoren tukemiseen, eivät riitä teoreettiset tiedot, vaan tarvitaan ennemmin-

kin kokemuksellista, kokonaisvaltaista, jopa intuitiivista näkemystä nuoresta 

(ks. Komonen 2004, 52). Ammatillisena osaamisena korostuu siten herkisty-

minen yllättäville havainnoille. Arjen hämmentävissä tilanteissa tämä merkit-

see pyrkimystä tilanteen kuuntelemiseen, jolloin valmentajan pitää yrittää 

löytää vihjeitä tai ituja asioista, joihin tarttumalla prosessia voidaan viedä 

eteenpäin. 

 
Monesti on tullu mieleen, kun on pohdittu näitä asioita, et ihmi-
sen perusluonteessa on varmaan se, että pystyykö se kohtaamaan 
sen nuoren. Se nyt ei vaan ole semmonen taito, joka koulussa opi-
taan. (M/11) 

 

Työ- ja yksilövalmentajien kertomuksista nousee esiin erilaisia kuvia valmen-

tajan asiantuntijuudesta. Työn löyhäksi viitekehykseksi näyttää rakentuvan 

kädentaitojen vankka hallinta sekä erityisesti kumppanuussuhteessa koros-

tuva epävirallinen nuoren kohtaaminen.  Kädentaitojen merkityksen painot-
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taminen on ymmärrettävää, sillä suurelta osin valmentajan työssä korostuu 

edelleen kädentaitojen opettaminen nuorille ja heidän valmentamisensa am-

mattiin. Valmentajan ammatillisuus näkyy tällöin tietämyksenä ammatissa 

tarvittavista valmiuksista, mikä tarkoittaa alan käytännöllistä ja monipuolista 

hallintaa. Erityisesti työvalmennuksessa oma ammatillinen kokemus on heille 

olennaisen tärkeä, eräänlainen valmentajuuden kivijalka, jota ilman heidän 

olisi mahdotonta rakentaa toimintaansa. Oman ammatin hallinnan katsotaan 

myös olevan yksi valmentajan uskottavuuden ja auktoriteetin edellytys. 

Ammatillisen osaamisen ja yhdessätekemisen kautta luodaan suhdetta nuo-

reen: haastateltavien puheessa korostuu auktoriteetin rakentaminen ja nuor-

ten kunnioituksen saaminen nimenomaan työn tekemisen ja osaamisen kaut-

ta yhdessä nuoren kanssa. (vrt. Komonen 2004, 54–55.) 

 

Yksilövalmentajat korostavat enemmän valmentajuutta ihmissuhdetyönä. 

Myös heille työssä keskeistä on nuoren kohtaaminen. Tuo kohtaaminen ei 

kuitenkaan välttämättä tapahdu yhteisenä ja yhteisöllisenä työn äärelle aset-

tautumisena, vaan nuoren elämän tukemisen ja hänen ohjaamisensa kautta. 

Tässä puheessa kasvattajuus helpommin sulautuu valmentajan identiteettiin.  

Työn tavoitteeksi määrittyy ”kasvamaan saattaminen”, millä viitataan ihmi-

seksi kasvamisen prosessin tukemiseen. Nuorelle halutaan antaa elämässä 

selviytymisen taitoja. Nämä tavoitteet tulevat usein ennen ammatillisia ta-

voitteita. Kärjistettynä valmentajien keskuudessa voidaan erottaa kaksi työ-

orientaatiota. Osan mukaan yhteiskuntaan integroituminen tapahtuu tehok-

kaimmin työtä tekemällä ja ammattiin oppimalla. Toisen näkemyksen mu-

kaan pajoilla tulisi ensisijaisesti korostaa kasvatuksellista ja sosiaalista otetta, 

jossa työnteolla ei ole kovinkaan suurta merkitystä.   

 

Puheesta on siten tunnistettavissa erilaisia valmentajuuden teemoja, jotka 

voidaan nimittää ammatillisuuden ja kasvatuksellisuuden teemoiksi ja niitä 

voidaan pitää erilaisten työorientaatioiden kulmakivinä, jotka saavat erilaisen 

painoarvon ja erilaisen sisällön kumppanuus-, kontrolli- ja huolenpitosuh-

teissa. On kuitenkin huomattava, että valmentajan rooli vaihtelee tilanteittai-

sesti ja pajajakson kaaren aikana. Myös Pietikäinen (2001, 43) on kiinnittänyt 
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huomiota roolien moninaisuuteen ja päällekkäisyyteen. Hän on erotellut tut-

kimuksessaan valmentajien keskuudesta esimiehen, vetäjän ja kaverin roolit. 

Vetäjien rooli – jossa ohjaajan tehtävä on antaa nuorella mahdollisuus kokeil-

la erilaisia asioita ja pitää toiminta käynnissä – näyttäytyi yleisimpänä ja esi-

miehen harvinaisimpana. Eniten korostui aikuisen rooli, jossa siinäkin oli 

useita vivahteita. Aikuinen saatettiin käsittää esimerkiksi vanhemmaksi hen-

kilöksi, jonka kanssa nuori voi asiallisesti keskustella, tai se saattoi merkitä 

välittävää huolehtijaa, joka on aidosti kiinnostunut siitä, miten nuorella me-

nee. Moni naispuolinen valmentaja koki itsensä satunnaisesti myös äitihah-

moksi, vaikka totesi, ettei ohjaajan kuulu tällaiseen rooliin asettautua. Myös 

nuoriso-ohjaajan, psykologin ja sosiaalityöntekijän roolit mainittiin Pietikäi-

sen tutkimuksessa.  

 

6.3 Työpajadiskurssit ja paikan rakentuminen 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastelun keskiöön on asettunut nuorten työpajatoi-

mintaa koskeva kerronta, jota kutsun työpajapuheeksi. Larson (1997, 459) on 

todennut, että puheessa ei ole kysymys ainoastaan tapahtumien kuvaamises-

ta, vaan siinä on aina läsnä sekä kertoja että yleisö. Työpajapuheen yleisöksi 

erilaisissa puhetavoissa asettuvat työpajakentän viralliset toimijat. Viran-

omaisten tuottamissa asiakirjoissa yleisönä ovat erityisesti työpajojen ylläpitä-

jäorganisaatiot henkilöstöineen, samoin kuin muut sosiaalisen työllistämisen 

kentän toimijat. Työ- ja yksilövalmentajien puhe taas on suunnattu vahvem-

min pajojen ylläpitäjille, samoin kuin ”ministeriön osin arjen haasteista tietä-

mättömille virkamiehille”, joille useissa haastatteluissa toivottiin tutkimuksen 

kantautuvan luettavaksi. Myös suuri yleisö – pajojen palveluista ja todelli-

suudesta osin tietämöttömät kuntalaiset – asetetaan kuulijoiksi.  

Työpajapuheen luonnetta aineistossa voidaan kuvata vakuutteluksi. Erilaisia 

selontekoja käyttämällä vakuutetaan niin ylläpitäjiä, yhteistyökumppaneita 

kuin työpajoja itseäänkin toiminnan tärkeydestä. Selonteoilla tarkoitan tapoja, 

joilla toimintaa perustellaan ja joiden avulla yritetään saada toiminta näyttä-

mään kulttuurisesti hyväksyttyvältä ja ymmärrettävältä (ks. esim. Morris, 

White & Iltis 1994; Suoninen 1997). Selontekojen – joita joskus käytetään sy-
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nonyymisesti myös repertuaarien kanssa – käyttö ei kuitenkaan jakaudu pu-

huja-asemien mukaan niin, että viranomainen tai valmentaja käyttäisi syste-

maattisesti aina samaa repertuaaria tilanteesta toiseen. Näin ei tapahdu 

myöskään yksittäisten puhujien kohdalla. Sen sijaan puhujat turvautuvat eri 

tilanteissa hyvinkin erilaisiin repertuaareihin, jotta ne vastaisivat heidän kul-

loisiaankin tarpeitaan. (ks. Vehkakoski 2006, 29.) 

 

Vakuuttelu rakentuu pääasiassa asiakkaiden ongelmallisuudelle. Työpajalle 

tulevat yksilöt kantavat mukanaan tiettyjä puutteita, joita voidaan paikata 

(kompensaatio-näkökulma). Samalla yksilölle voidaan antaa sellaisia val-

miuksia, joita hän tulevana kansalaisena tarvitsee (resurssikeskus-

näkökulma). Samalla säästetään yhteiskunnan rahoja (kustannusten säästö-

näkökulma) sekä turvataan yhteiskuntarauhaa (suojelunäkökulma). Näyttää 

siltä, että työpajakeskustelusta on erotettavissa nykyisin niin yhteiskunta-

rauhan turvaamisen tarve, ekonomistinen hyötyajattelu kuin individualismi, 

joilla kaikilla on vaikutuksensa työpajan tehtäviin ja paikkoihin. Yhteiskunta-

rauhan turvaamista korostava puhe nojaa syrjäytymisvaarassa olevien nuor-

ten oletettuun moraaliseen arveluttavuuteen ja korostaa näiden joutilaiden 

nuorten liikkeelle saamisen olennaisuutta häiriöiden estämiseksi ja yhteis-

kunnan moraalisen järjestyksen ylläpitämiseksi.  

 

Ekonomismissa korostetaan talouden asettamien rajoitusten ja kansainvälisen 

taloudellisen kilpailukyvyn turvaamisen ensisijaisuutta (Kantola 2002). Niin-

pä syrjäytymisen vastaista toimintaakin on alettu 1990-luvulta lähtien perus-

tella sosiaalisten argumenttien rinnalla taloudellisilla argumenteilla56. Esi-

merkiksi Kortteisen ja Tuomikosken (1998) luokittelun mukaisesti sosiaalises-

ti syrjäytyneiden määrä lisääntyi 1990-luvulla 20 000 hengellä. Kajanojan 

(2000, 233) laskelman mukaan lisäyksen aiheuttama vuotuinen kansantulon 

menetys oli noin 2,5 miljardia markkaa ja julkisen talouden menetys noin 1,7 

miljardia markkaa. Työpajapuheesta onkin erotettavissa puhe yhden syrjäy-
                                                 
56 Erilaisissa laskelmissa (esim. Kajanoja 2000) on arvioitu, mitä työmarkkinoilta pysyvästi 
syrjäytyminen maksaa. Laskelmat ovat kohdentuneet syrjäytymisen vaikutuksiin kansantu-
loon sekä julkisen talouden menoihin ja tuloihin. Laskelmissa on korostettu, että syrjäytymi-
sen kustannuksia kansantulolle ei tule arvioida ainoastaan menetettyinä työtuloina, vaan 
samalla tulisi huomioida inhimillisen pääoman menettämisestä aiheutuneet menetykset.  
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tyneen nuoren yhteiskunnalle aiheuttamista kustannuksista ja työpajan koh-

dalla tällöin korostetaan tulevaisuuden säästöjä ja syrjäytyneitä nuoria lasku-

na yhteiskunnalle.  

 

Yhteiskuntarauhan turvaamisen ja ekonomistisen hyötyajattelun varjosta 

kumpuaa individualismia korostava puhe, joka rakentuu nuorista itsestään ja 

heidän oikeuksistaan. Individualismi tarkoittaa sitä, että yksilöiden oikeudet, 

esimerkiksi oikeus osallistua työelämään ja yhteiskuntaan, yksilöiden oma 

toiminta ja henkilökohtaiset valinnat korostuvat yhteiskunnan edun rinnalla.  

Tällöin nuorten oikeutena voidaan ajatella olevan myös sellaisten valintojen 

tekeminen ja elämänkulun aikataulujen noudattaminen, mitkä merkitsevät 

yhteiskunnan valtavirtaa vasten kulkemista. 

 

Tulkintani mukaan työpajojen nuorille tässä tutkimuksessa käsiteltyä työpa-

japuhetta ei suunnata. Haastatteluissa saatettiin esimerkiksi todeta, että nuo-

rille jostain asiasta ei voi haastattelussa käytetyillä termeillä puhua tai että 

nuorille jokin asia täytyy viestittää hieman eri tavoin kuin haastattelussa teh-

tiin. Jokainen tutkimukseen osallistunut nuorten työpaja tuottaakin oman 

”virallisen” asiakirja-aineistonsa ohella erillistä nuorille suunnattua aineistoa, 

eräänlaista markkinointimateriaalia nuorten työpajoista. Näissä aineistoissa ei 

puhuta syrjäytymisen ehkäisystä, vaan korostetaan pajan avaamia mahdolli-

suuksia luovaan toimintaan sekä uudella tavalla avautuviin kouluttautumis- 

ja työllistymismahdollisuuksiin. 

 

Luvuissa 5 ja 6 on kuvattu nuorten työpajatoiminnan paikkaa sellaisena kun 

se erilaisissa työpajatoimintaan liittyvissä suhteissa esiintyy. Erilaisista suh-

teista voidaan paikkaa kuvaamaan tiivistää neljä puhetapaa, diskurssia, joilla 

Jokinen ym. (1993, 27) viittaa verrattain eheisiin säännönmukaisten merkitys-

suhteiden systeemeihin, jotka rakentuvat sosiaalisissa käytännöissä ja samalla 

rakentavat sosiaalista todellisuutta. Puhetavat voidaan nimetä asemointi-, 

mukautumis-, legitimointi- ja muutospuheeksi. Kullakin puheella on oma 

”toiminnallinen funktionsa” työpajatoiminnan paikan määrittämisessä.  
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Työpajatoimintaa jäsennetään ensinnäkin sellaisen puhetavan kautta, joka on 

mahdollista nimetä asemointidiskurssiksi. Tällainen diskurssi on selkeimmin 

tavoitettavissa erilaisista virallisista asiakirjoista, joissa puhujapositio raken-

tuu pääosin kasvottomalle (viranomais)vallalle.  Tosin puhetapa on luettavis-

sa myös työ- ja yksilövalmentajien haastatteluista, joissa se esiintyy useimmi-

ten haastattelujen alussa, eräänlaisena virallisena kehyskertomuksena paikal-

lisen pajatoiminnan rakentumisesta. 

 

Asemointidiskurssin tehtäväksi nousee työpajatoiminnan paikantaminen 

suhteessa muihin sosiaalisen työllistämisen toimialan instituutioihin sekä 

myös laajemmin erilaisiin aikuistumista tuottaviin ja elämää rakenteistaviin 

instituutioihin, esimerkiksi kouluinstituutioon ja avoimiin työmarkkinoihin. 

Puheessa nuorten työpajatoiminta saa paikkansa sekä marginaaliin ajautu-

massa olevien nuorten yhteiskuntaan palauttajana että laajemmin nuoren 

normaalielämänkulkua tukevana ja kontrolloivana instituutiona, jonka tar-

koitus on huolehtia nuorten sujuvasta integroitumisesta yhteiskuntaan.  

 

Asemoinnin kautta työpaja saa formaalin muotonsa ja hallinnollisen paikkan-

sa. Työpajasta piirtyvä kuva ylläpitää ja vahvistaa julkisessa keskustelussa 

esiintyvää kuvaa työpajoista. Asemointipuhe on sekä velvoittavaa että mah-

dollistavaa. Puheella on ensinnäkin hallinnollinen merkitys. Asemoimalla 

työpaja luodaan asiakkuuskategorioita, joiden avulla suljetaan tietty joukko 

työpajalle ja tietty joukko sen ulkopuolelle. Samalla sillä on merkitys valtiolli-

sen ohjauksen avulla. Kuvaamalla, mitä työpaja suhteessa muihin instituuti-

oihin on tai mitä se ei ole, voidaan myöntää tai olla myöntämättä erilaisia ke-

hittämisavustuksia paikalliseen työpajatoimintaan. Asemoimalla työpaja 

osaksi erilaisten instituutioiden verkostoa tehdään tiettäväksi instituution 

perustehtävä ja toimintamahdollisuuksien rajat, samoin kuin mahdollisuudet 

muiden instituutioiden kanssa tehtävään työhön. Puhetapa kertoo, millaisia 

asioita instituutiossa voidaan ottaa käsiteltäväksi ja millaisiin pulmiin voi-

daan odottaa ratkaisua.  
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Toisena diskurssina voidaan erottaa legitimointidiskurssi, jota esiintyy erityi-

sesti silloin, kun kuvataan työpajalla tehtävää työtä ja muita toiminnallisia 

elementtejä.  Legitimointidikurssin ensisijainen tehtävä on perustella ja oike-

uttaa työpajatoiminnan sisältö, joksi puhetavassa määrittyy työn tekeminen, 

joka puolestaan näyttäytyy keskeisimpänä keinona vastata ongelmalliseksi 

koetun asiakasryhmän tarpeisiin. Työvalmennusta tai työkasvatusta toteutta-

vana tuotannollisena instituutiona se erottautuu monista muista sekä sosiaa-

lisen työllistämisen kentän toimijoista että keskeisistä kasvatusinstituutioista. 

 

Kolmas diskurssi, joka aineistosta on tunnistettavissa voidaan nimetä 

mukautumisdiskurssiksi. Se haastaa sekä asemointi- että legitimointipu-

hetta nostamalla edellisistä puhetavoista puuttuvan nuoren kasvun tu-

kemisen teeman käsittelyn keskiöön, samoin kuin rakentamalla työpajan 

tehtävää pikemminkin yksilön tarpeista kuin työpajan yhteiskunnallisesta 

tehtävästä käsin. Kasvatuksen teeman kautta puhutaan osin edellä kuvat-

tuja puhetapoja vastaan, korostamalla työpajan kokonaisvaltaista huolen-

pitotehtävää silloinkin, kun nuoren eteneminen normaalielämänkulun 

mallin mukaisesti näyttää pysähtyneen. Samalla puhe kasvatuksesta ker-

too myös työpajojen osin vastentahtoisestikin tapahtuneesta roolimuutok-

sesta, jossa asiakaskunnan muutos on tehnyt työpajoista tuotannolliseen 

työhön keskittyvien työyksikköjen sijasta viimesijaisia auttamisen yksilöi-

tä. 

 
Neljäs työpajatoiminnan paikkaa rakentava puhetapa on muutosdiskurssi. Se 

on eroteltavissa valmentajien työpajatoiminnan kehityskulkua koskevasta 

puheesta, virallisista asiakirjoista en tätä puhetta tavoittanut. Puhetapa raken-

tuu paikalliselta tasolta. Sen keskiössä on paikallisen työpajatoiminnan ja yh-

teiskunnan välinen suhde ja sen rakentumisen ehdot ja edellytykset. Muutos-

puhe rakentuu menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden vuorovaikutuk-

sessa ja sillä tarkoitan haastattelemieni henkilöiden omakohtaisiin kokemuk-

siin sidottua puhetta ”perinteisestä” työpajatoiminnasta, sen murroksesta ja 

uuden työpaja-aikakauden alkamisesta. Filander (2000, 13) on todennut, että 

kulttuurinen muutos tai murros ymmärretään usein syvällisenä ja jyrkkänä 
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käänteenä tai taitekohtana. Tällöin menneisyyteen, aikaan ennen mullistuk-

sia, liitetään etenkin julkipuheessa pääosin negatiivisia määreitä. Muutoksen 

mukanaan tuoma aika nähdään mahdollisuuksien ja eteenpäin menemisten 

sävyttämänä ja entistä parempana aikana. 

 
Valmentajien puheessa asia kääntyy toisin päin. Työpajapuheessa mennei-

syysnäkyy oman työpajayksikön alun muistelemisena, jolloin työpajan kivi-

jalka muurattiin lähinnä nuorisotyöttömyyden ratkaisukeinoksi. Mennei-

syyspuheesta kuultaa esiin romantisoitu kuva alun kiivaasta työnteosta, vaa-

tivista asiakastöistä ja henkilöstön ja nuorten innostuksesta. Nykyisyyspuhet-

ta taas hallitsee kuvaus ”työpaja-aineksen” muuttumisesta, sisältöjen moni-

puolistumisesta, samoin kuin valmentajien muuttumisesta työnjohtajista mo-

nitoimihenkilöiksi, joiden tulee työnteon ja nuorten kohtaamisen ohella halli-

ta projektityöskentely sekä verkostoituminen niin työelämän kuin viran-

omaistenkin kanssa. Tähän muutokseen suhtaudutaan usein ristiriitaisin tun-

tein ja siitä puhutaan myös vastustavin argumentein. Tulevaisuus tulee kuva-

tuksi pääosin epävarmana. Nykyisyys ja tulevaisuus limittyvät puheessa si-

ten, että työpajan arki täyttyy erilaisilla projekteilla ja kehittämishankkeilla, 

joilla omalta osaltaan pyritään turvaamaan työpajan olemassaolo, samalla 

kun pyritään arvailemaan pajatoiminnan ylläpitäjien näkemyksiä pajan koh-

talosta.  

 
Puhuessaan muutoksesta valmentajat puhuvat kolmesta teemasta: paikallisen 

pajatoiminnan rakentumisesta, työpajan sisäisen toimintakulttuurin muotou-

tumisesta sekä valmentajien työn ja ammatillisuuden rakentumisesta. Näissä 

teemoissa on valmentajien mukaan tapahtunut tai ainakin tapahtumassa eni-

ten muutoksia. Muutoksen keskeinen sisältö puolestaan kiinnittyy väljästi 

kontrollin ja vapauden dilemmaan, jonka ratkaiseminen näyttää olevan olen-

naista työpajatoiminnan identiteetin (uudelleen)rakentumisen kannalta.  

 
Vapaudella viittaan toisaalta työpajatoimijoiden autonomisuuteen suhteessa 

pajojen ylläpitäjiin ja yhteistyökumppaneihin, toisaalta pajan sisäisen maail-

man epävirallisuuteen, joka näkyy pajan toimintakulttuurissa ja ammatillisis-

sa käytännöissä. Kontrolli taas kiinnittyy pajatoiminnan vakinaistumisen ja 
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siihen kytkeytyvän ammatillistumisen prosessiin, jonka katsotaan tiukem-

malla tavalla raamittavan sekä paikallista pajatoimintaa että pajojen sisäisiä 

toimintakäytäntöjä.  

 
Edellä kuvatuilla puhetavoilla on kullakin keskeinen merkitys työpajatoi-

minnan paikantumisen näkökulmasta. Ne vakuuttavat kuulijaa nuorten on-

gelmallisuudesta ja työpajan toimenpiteiden välttänättömyydestä, perustele-

vat työpajan työmuotojen soveltuvuuutta sekä luovat edellytyksiä pajatoi-

minnan hallinnoinnille. Yhteiskunnalliseen tehtävään vetoamisen, palvelu-

tuotantoroolin korostamisen sekä nuoren elämänkulkuun perustuvin argu-

mentein diskursseissa rakennetaan sekä työpajatoiminnan formaalia että legi-

tiimiä paikkaa yhteiskunnallisella kentällä. 

 
Kielenkäytöstä tiivistämäni neljä diskurssia eivät ole yksiselitteisiä tai toisiaan 

poissulkevia kokonaisuuksia, vaan puhetavat ovat päällekkäisiä ja samatkin 

toimijat voivat käyttää niitä kertoessaan työpajatoiminnasta. Jokinen ja Juhila 

(1993) toteavat, että yhdessä tekstissä voi esiintyä keskenään kilpailevia dis-

kursseja, eikä mitään diskurssia voida tyhjentävästi ilmaista yhdessä ainoassa 

tekstissä.  
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7 TYÖPAJA KASVATUKSELLISENA HALLINTANA 

 

7.1 Työpajojen kehittyvä kasvatuksellisuus 

 

Nuorten työpajatoiminnan paikkaa rakentavat erilaiset suhteet piirtävät ku-

kin osaltaan kuvaa työpajatoiminnasta. Suhteet eroavat toisistaan siinä, mistä 

käsin – yhteiskunnasta vai nuoresta – työpajatoiminnasta puhutaan ja sille 

annetaan merkityksiä ja millaisia asemia työpajanuorelle tuossa merkityk-

senannossa avataan.  

 

Suhteiden läpileikkaavana teemana erottuu puhe nuoren kasvatuksesta ja 

ohjauksesta. Kasvatuksella on työpajatoiminnassa monia ulottuvuuksia. Puhe 

työpajatoiminnasta yhteiskuntaan liittämisenä avaa kasvatukseen instituu-

tionäkökulman peilaten työpajatoiminnan asemoitumista ja paikkaa suhtees-

sa muihin kasvatus- ja ohjausinstituutioihin. Työpajatoimintaa palkkatyöhön 

sosiaalistajana korostava näkökulma puolestaan tuo keskusteluun työkasva-

tuksen ja sen moninaiset lataukset palkkatyöhön sosiaalistamisen prosessissa. 

Työpajojen ominta ydintä näyttää olevan rinta rinnan tapahtuva yhteisöllinen 

työn tekeminen ja sen lomassa tapahtuva nuoren hienovarainen ohjaus kohti 

yhteiskuntaa, jolloin kasvatus määrittyy pitkälti myös tapakasvatukseksi, jär-

jestykseen ja täsmällisyyteen opettamiseksi sekä nuorten kurissapitämiseksi 

ja protestanttiseen työetiikkaan kasvattamiseksi (ks. Tiilikkala 2004, 223). 

Kasvatusta voidaan tavoittaa myös pajan sisäiseen vuorovaikutustilaan pai-

kantuvasta puheesta, jossa keskiöön nousee nuoren ja työpajainstituution 

välinen suhde ja siinä tapahtuva kasvatussuhteen ja kasvatuksellisen auktori-

teetin rakentuminen. 

 

Kysymys kasvatuksesta näyttää jakavan valmentajien mielipiteitä. Jotkut sa-

noutuvat siitä vahvasti irti todeten kasvatuksen olevan jotain, joka kuuluu 

kodille ja koululle, ei työpajoille ja sen täysi-ikäisille asiakkaille.  Suuren osan 

mielestä työpajanuorten kohdalla ohjaus painottuu kuitenkin kasvatukseen: 

ohjaus on kasvattamista ja yksilöllisen kasvun tukemista. Se on myös sosiaa-

lista ohjaamista työsysteemeihin ja työssä pysymiseen (ks. Heikkuri & Tak-
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kunen 2003, 39). Kasvatus on myös asennekasvatusta, mihin liittyy 

(työ)yhteiskunnan pelisääntöjen oppiminen, mikä tarkoittaa sosiaaliturvan 

varassa elämisen välttämistä ja ”rehellistä työntekoa.” Työpajan kasvatuksel-

lisuus rakentuu kahta kanavaa pitkin. Ensinnäkin työ- ja yksilövalmentajan 

sekä nuoren kasvatuksellisen kohtaamisen kautta, toiseksi työpajaympäristön 

rakentamisena fyysisesti sekä toiminnallisesti sellaiseksi sosiaaliseksi ympä-

ristöksi, että nuori sen avulla oppii yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia 

taitoja (ks. Heikkuri, Takkunen ja Takkunen 2005, 90).  

 

Kontrollin ja vapauden välinen jännite on yksi keskeisimmistä sekä yksittäi-

sen nuoren pajatilaa että yksittäisen pajan tilaa muovaava tekijä. Kasvatuksen 

näkökulmasta se viittaa siihen, että yhtäältä työpajatoiminta on toimintaa, 

jonka ammatillinen missio on seistä asiakkaiden rinnalla ja vahvistaa heidän 

omia resurssejaan. Esimerkiksi voimavaradiskurssissa korostuu nuorten aut-

taminen emansipoitumaan, vapaumaan itsetoteutusta kahlitsevista yhteis-

kunnallisista pakotteista, hallinnoimaan itse itseään. Itsekasvatuksen ajatuk-

sen työpajojen asiakirjoissa nuoret nähdään täysivaltaisina oman elämänsä 

subjekteina. Heidän tulee kyetä päättämään omista asioistaan ja elää täysi-

painoista elämää yhteiskunnan jäseninä. Integraatio ja emansipaatio täyden-

tävät toisiaan. 

 

Toisaalta työpajatoimintaan kuuluu myös kontrollitehtävä silloin, jos nuori ei 

käytä ”vapauden tilaansa” ja subjektiuttaan viisaasti tai nuoren käyttäytymi-

sen katsotaan olevan haitallista heille itselleen tai koko yhteiskunnalle. Tämä 

tarkoittaa kasvun tukemisen sijasta ”kasvun oikean suunnan osoittamista”, 

jolloin kontrolli kohdentuu nuoren ajankäyttöön ja liikkumiseen, mutta myös 

identiteetin rakentumiseen. Työpajatoiminnan vuorovaikutuksessa nämä mo-

lemmat puolet, tuki ja kontrolli, ovat usein läsnä toisiinsa kietoutuneina niin, 

että on mahdotonta sanoa kyseen olevan vain jommastakummasta. (Juhila 

2006, 216.) Nuorten työpajatoiminnalla kokonaisuudessaan kontrolloidaan 

kouluttamattomien ja työttömien nuorten liikumista yhteiskunnallisissa insti-

tuutioissa, mutta myös heidän omaa aikaansa ja arkeaan. Kontrollointi näkyy 

monin tavoin myös yksittäisen työpajan toiminnassa ja tapahtuvissa kohtaa-
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misissa. Työpaja tähtää tavalla tai toisella muutokseen nuoressa ja / tai hänen 

elämäntilanteessaan.   

 

Työpajatoiminta ei siten ole mikä tahansa instituutio, vaan valta-elementti on 

aina läsnä työpajatoiminnassa. Työvoimapoliittisia toimenpiteitä voidaan 

yleisemminkin pitää vallankäyttönä. Erilaisissa työpajoissa tai nuorisoprojek-

teissa olevien nuorten on usein todettu olevan jatkuvan ja osin piiloisen ohja-

uksen kohteena, jolloin työpajatoiminnan virallisten tavoitteiden ohella nuo-

ria ohjataan ja kasvatetaan sen tyyppisiin asemiin, jotka eivät ole julkilausut-

tuja57. Vallankäytöllä voi olla erilaisia ulottuvuuksia. Pajun ja Vehviläisen 

(2001) mukaan esimerkiksi työvoimapoliittisissa projekteissa nuoria pyritään 

kasvattamaan, kouluttamaan ja ohjaamaan, ja tällöin heihin kohdistetaan pe-

dagogista valtaa. Terapeuttisesta vallasta on puolestaan kyse silloin, kun pro-

jektit auttavat nuoria ”löytämään” itsensä. Yhteiskunnallista valta on taas 

siinä mielessä, että tämän ”itsensä löytämisen” katsotaan tapahtuneen silloin, 

kun nuori elää yhteiskunnallisesti hyväksytyn elämäntavan mukaisesti. 

 

Työpajatoimintaa instituutiona ja sen kasvatuksellisuutta on mahdollista jä-

sentää osana yksilöiden hallinnoimista ja kasvattamisista koskevaa keskuste-

lua (Hänninen & Karjalainen 1997).  Työpajainstituutiolla on nykyisin merkit-

tävä asema modernin yksilöllisyyden ja kunnon kansalaisen kasvattamisessa. 

Työpajojen tehtävää voidaan tarkastella kasvatuksellisena hallintana ja työpa-

januoria tuon hallinnan kohteena. Työpajatoiminta on hallintaa, vallankäyt-

töä, jossa nuoren käyttäytymiseen ja elämäntilanteeseen pyritään vaikutta-

maan osoittamalla käyttäytymisen ja elämäntilanteen ongelmakohtia.  

 

Foucault´n (1979; 1991) käyttämä hallinnoinnin käsite tarjoaa mielekkään työ-

kalun työpajan kasvatuksellisuuden jäsentämiseen. Foucault näki hallinnoin-

nin erilaisina toimintatapoina, instituutioina, analyyseina ja laskelmina, joi-

den avulla on mahdollista käyttää väestöön kohdistuvaa valtaa, ”hallita” 

esimerkiksi muovaamalla, voimaperäistämällä ja ohjaamalla ihmisten ruu-
                                                 
57 Kovács (2005, 117) on todennut, että myös non-formaaleissa oppimisympäristöissä nuoret 
oppivat muita(kin) kuin strukturoidun oppimisen tavoittelemia asioita. 
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miillisia, sielullisia ja ajatuksellisia kykyjä ja ominaisuuksia. Hallinnointi on 

toimintaa, jonka tarkoituksena on totuuksiin vetoamalla ja haluamisen koh-

teita muokkaamalla ohjata vapaiden ja itsearviointiin kykenevien ihmisten 

käyttäytymistä ja valintoja (Dean 1999, 11–13). 

 

Silvennoisen (2002, 13–14) mukaan Foucault varoi vallankäytön alistavaa 

luonnetta. Tässä yhteydessä government, hallinta, ei tarkoita hallitusta eli 

tiettyä valtion ylintä valtaa käyttävää instituutiota, vaan tiettyä vallan harjoit-

tamisen tapaa, jonka Foucault käsitti yleiseksi ihmisjoukkojen, -yhteisöjen ja -

yksilöiden käyttäytymisen ja toiminnan johtamiseksi ja ohjailuksi. Tämä aja-

tus tiivistetään usein ilmaukseen conduct of conduct. (Helén 2004, 207–209.) 

Hallinnoinnista on käytetty myös nimitystä yksilöiden elämänhallinnan val-

tiollinen hallinnointi kuvaamaan niitä yhteiskuntapoliittisia toimia, joiden 

avulla väestö saadaan hallitsemaan käyttäytymistään toivotulla tavalla (poli-

cy of conduct). Itse asiassa koko hyvinvointivaltion ajatus noudattaa hallin-

noimisen periaatetta. Sen kautta on yhdistetty suuri määrä toimenpiteitä vaa-

tivia ongelmia, luotu kattava kehikko, jonka sisällä voidaan ymmärtää ja 

”ratkaista” näitä ongelmia, sekä kehitelty ne erilaiset käytännöt, joilla näitä 

päämääriä pyritään toteuttamaan. Asiantuntijatieto on kaikissa näissä suh-

teissa ratkaiseva tekijä tämän uuden hallinnointitavan kehittämisessä. (Miller 

& Rose 1997, 123.) 

 

Juuri asiantuntijatieto synnyttää erityisen suhteen tiedon ja hallinnan välille. 

Asiantuntijatiedolla on ensinnäkin tärkeä osuus niissä määrittelyissä, jotka 

muodostavat hallinnoinnin kohteita (esim. työpajanuorten kategorisointi)58, 

samoin kuin hallinnointiohjelmien muotoilussa (työpajatoiminnan piirteiden 

ja sisältöjen määrittely). Asiantuntijatieto on myös osaltaan tuottamassa tie-

tynlaista suhdetta työvoimapoliittisten toimenpiteiden ja niiden kohteiden 

välille. Asiantuntijatiedolla on erityinen kyky vaikuttaa yksilöiden elämän-

hallintaan. Olipa kyse henkilökohtaiseen vastuuteen tai itsenäisyyteen kan-

nustamisesta, asiantuntijatieto voi sitoa yksilöt valitsemiinsa vaihtoehtoihin 
                                                 
58 Työ- ja yksilövalmentajien tavat nimetä yksilöä asiakirjoissaan ilmentävät osaltaan heidän 
asiantuntijavaltaansa kuvata nuorta tietystä näkökulmasta. 
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tavalla, joka poikkeaa hyvinkin paljon aiemmista eettisistä järjestelmistä. 

(Miller & Rose 1997, 120–121.) 

 

Hallinnan analytiikka tarkastelee hallinnan käytäntöjä miten-kysymysten 

avulla. Huomion kohteena ei ole se, kuka valtaa käyttää ja ketä kohtaan, vaan 

miten valta toimiii ja miten se tuottaa subjekteja ja käytäntöjä (Dean 1999, 28– 

29; Helén 2004, 209–210). Dean (1999, 31–32) hahmottelee kolme keskeistä 

dimensiota, joiden avulla hallintaa voidaan analysoida. Ensiksikin hallintaa 

voidaan tarkastella rationaalisena ja pohdiskelevana aktiivisuutena eli epis-

teeminä: minkälaisia ajattelun, asiantuntijuuden ja strategioiden muotoja käy-

tetään? Episteemi viittaa siihen tietokäsitykseen, jonka varassa käsityksiä ja 

luokituksia kohteesta tehdään. Episteemissä käyttäytymisen kohde käsitteel-

listetään ja siitä tuotetaan totuus. Tässä tutkimuksessa episteemin tarkastelu 

vastaa siten kysymykseen: mikä on ymmärrys työpajan olemassaolosta ja syr-

jäytymisen syistä. Toinen ulottuvuus on vallan keinojen, mekaniikkojen, tak-

tiikkojen ja sanastojen tutkiminen eli tekniikka. Tekniset keinot ovat edellytys 

päämäärien ja arvojen saavuttamiseksi ja ne usein rajoittavat käyttäytymistä. 

Tekniikan tarkastelu työpajatoiminnassa selventää niitä hallintakeinoja, joilla 

nuoreen pyritään vaikuttamaan. Lopuksi hallinnan analytiikka kiinnittää 

huomion identiteettien muokkautumiseen eli eetokseen: minkälaisia identi-

teettejä hallittavilla odotetaan olevan (Dean 1999, 32–33)? 

 

7.2 Työpajatoiminta ja käsitys syrjäytymisestä  

 

Kasvatuksellisen hallinnan lähtökohtana voidaan ajatella olevan tulkinta jos-

tain sosiaalisesta ongelmasta. Yhteiskunnassa on havaittu ja nimetty epäkoh-

ta, jolle ammattilaisten tulisi tehdä jotain. Raitakari (2006, 263) toteaa, että 

instituutiot ja ammattilaiset nostattavat sosiaalisia ongelmia yleiseen tietoon 

ja nimeävät interventioiden kohteita. Tällöin syntyy tietoa työn kohdejoukos-

ta, ongelmien syistä ja parannuskeinoista.  

 

Tutkittaessa työpajatoiminnan paikkaa on siten vääjäämättä tultu tarkastel-

leeksi myös sitä, millaista ymmärrystä sosiaalisista ongelmista, niihin kytkey-
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tyvistä asiakkuuksista ja tarvittavista toimintatavoista työpajatoiminnan ar-

jessa. Työpajan olemassaolo perustuu ajatukseen, että on olemassa joukko 

nuoria, joilla on vaikeuksia löytä koulutus- tai työpaikkaa ja hallita omaa 

elämäänsä. Näiden huolen kohteena olevien nuorten arjen normalisoimiseen 

tarvitaan työpajan tuen ja kontrollin kudelma, koulutus- ja työmarkkinakan-

salaisuuden ja arjen selviämisen hallinnointiin erikoistunut yksikkö, jossa 

nuorille opetetaan, millaista ”normaalin” arjen tulisi olla. (Pohjola 2001; Rai-

takari 2006, 263.)  

 

Työpajatoimintaa koskeva kerronta sisältää näkemyksiä nuorten (oletetusta) 

syrjäytymisestä, sen syistä samoin kuin ratkaisukeinoista. Syrjäytymistä kos-

kevasta puheesta voidaan nostaa esille kaksi puheen läpäisevää juonnetta. 

Ensimmäinen liittyy syrjäytymisen prosessimaisuuteen ja kasautumiseen (ks. 

Macrae, Maguire & Milbourne 2002), toinen taas syrjäytymiseen yksilölähtöi-

senä ilmiönä. 

 

Pureuduttaessa tarkemmin syrjäytymisen kasautumiseen korostuu ensinnä-

kin työpajanuorten syrjäytyminen syrjäytymisenä työnteosta. Tämä syrjäy-

tyminen on nuorten kohdalla tapahtunut joko avoimilta työmarkkinoilta pu-

toamisena, sinne pääsyn estymisenä toisen asteen koulutuksen jälkeen tai 

tuon koulutuksen puuttumisena, minka yleisesti katsotaan estävän työmark-

kinoille integraatiopyrkimyksetkin. Syrjäytyminen työstä syrjäytymisenä on 

varsin tavanomainen tapa lähestyä huono-osaisuuden prosessia. Myös yh-

teiskuntapolitiikan päätöksenteon näkökulmassa syrjäytyminen yksilöä yh-

teiskuntaan yhdistävien siteiden heikkoutena jäsentyy ennen muuta yksiulot-

teisesti työstä syrjäytymiseksi (Raunio 2006, 125).  

 

Hallinnoimiseen liitetään usein vastuullisen kansalaisen käsite (Miller & Rose 

1997, 123). Vastuullinen kansalainen määrittyy edellä kuvattujen tulkintojen 

mukaan siten palkkatyökansalaiseksi, jossa olennaista on itsensä ja perheensä 

elättäminen palkkatyöllä (ks. Saastamoinen 2006, 78). Yksilöllisyyttä ja jous-

tavuutta korostavista tavoitteista huolimatta työpajojen ideologisena perusvi-

reenä korostuu edelleen työyhteiskunnan palkkatyöarvojen opettaminen 
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nuorille yhteiskuntaan integroitumisen viitekehyksessä: [työpajojen tavoit-

teena on]…opettaa nuorille sellaisia sosiaalisia, elämänhallinnallisia, opiske-

lun ja työnteon kannalta tarpeellisia taitoja, että nuoret sijoittuisivat pajajak-

sojen jälkeen koulutuksiin tai saisivat työpaikan (STM 5:2003).  

 

Työpajojen nuorten syrjäytyminen on syrjäytymistä paitsi palkkatyöstä myös 

elämänhallinnasta, joka sekin tulee tulkituksi työyhteiskunnan viitekehykses-

sä: elämänhallinta on erilaisten työelämävalmiuksien puuttumista, joiksi las-

ketaan ainakin säännöllinen elämäntapa, toimeliaisuus, tulevaisuuden suun-

nittelu sekä työelämän aikarytmin ja pelisääntöjen kuuliainen noudattami-

nen. Työpajojen asiakirjoissa hyvä elämä ja elämänhallinta rinnastetaan suju-

vasti toisiinsa. Työpaja tuottaa hyvää oloa, joka on yhtä kuin parempi arjen-

hallinta. 

 

Työpajatoiminnan tulee olla valmennettavan itseohjautuvuuden 
ja koko elämänlaadun parantuminen. Tavoitteeksi voidaan mää-
ritellä myös sosiaalipedagogisesti subjektin hyvä elämä. Nuorten 
työpajojen työ ja toiminta on silloin eettisesti hyvää, kun se yksi-
lön ja yhteiskunnan kannalta tuottaa inhimillisesti hyvää oloa. 
Valmennettavien kohdalla se tarkoittaa mm. parempaa arjenhal-
lintaa. (Työpajan asiakirja) 

 

Elämänhallinnan tavoittelu kiteytyy myös itsekuriksi ja pitkäjänteisen suun-

nittelun suosimiseksi ”tässä ja nyt” elämänasenteen sijaan.  

 

Ja sit toinen on, jollain tavalla tuntuu, että on ikäluokkia, joilla on 
hämärtynyt käsitys siitä, että mitä se normaali arki on, jotka ei oo 
nähny kotonakaan sitä, jos ajatellaan, mitä on ollu laman aikaan 
kotiympyrät ja sen jälkeen ei oo välttämättä nähny sitä perinteis-
tä kaavaa, et aamulla mennään töihin tai tiettyyn aikaan aina 
mennään töihin, tehään säännöllistä työtä… Se on jotenki vaikut-
tanu siihen, että siitä seuraa tää tämmönen näköalattomuus. Kun 
ei osata tehä suunnitelmia kuukautta pitemmälle, osa edes viik-
koa pitemmälle. Niin kyl ne ongelmat siinä vaiheessa rupee sit 
kasautumaan.  (N/3) 

 

Itseohjautuvuudesta ja tulevaisuuden suunnittelusta, elämän hallussa pitämi-

sestä näyttää laajemminkin tulleen modernissa yhteiskunnassamme arvo, jota 

ei juurikaan kyseenalaisteta (Jordan & Jordan 2000). Suurpään (1996, 52–53) 
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mukaan nuoret kuitenkin katsovat, että nopeasti muuttuvassa maailmassa 

ihmisen elämällä on yhä vähemmän ennalta määrättyjä rajoja. On yhä vaike-

ampaa hakea tulevaisuudesta turvaa tai järkeä teoilleen. Tämän vuoksi nuo-

ret hakevat merkitystä nykyhetken konkreettisista tilanteista, ”tässä ja nyt 

toiminnasta”.   

 

Edellä kuvatusta huolimatta erityisesti oletetussa syrjäytymisvaarassa oleviin 

kohdentuu tiukentuvia kasvatuksellisia ja moraalisia vaateita.  Kuten Raita-

kari (2004a, 59) on todennut, esimerkiksi työvoimatoimiston tai toimeentulo-

tuen asiakkaalta edellytetään enemmän institutionaalisia selontekoja elämän-

tavastaan kuin näiden instituutioiden palveluja käyttämättömältä nuorelta. 

Aineistossani nousi korostetusti esiin, että työpajanuorten edellytetään suun-

nittelevan tulevaisuuttaan, vaikka suurin osa suomalaisnuorista näyttää elä-

vän päivän kerrallaan. Vain harva työpajatoimija uskaltaa kuitenkin nuorten 

rationaalisen elämänkulun suunnittelun vaateen puheessaan kyseenalaistaa. 

Ainoastaan yhdessä puheenvuorossa otetaan kriittisesti kantaa työpajanuor-

ten vastuullistamiseen tulevaisuutensa suunnittelusta. 

 

Näiltä nuoriltahan, jotka ovat täällä työpajoilla, vaaditaan muu-
tenkin ihan helevetisti paljon enemmän ku normaalilta ihmiseltä, 
noitten papereitten perusteella. Niiltä vaaditaan sellasia asioita, 
että niitten pitää suunnitella elämäänsä ja kaikkee. Suurin osa 
tästä porukasta menee ihan totaalisesti sinne, minne tuuli kuljet-
taa. Vaikka ois miten hyvin elämässään pärjännyt, jos ruvetaan 
selvittämään, niin tuuli on kulettanu. Ja näiltä nuorilta vaaditaan 
tosiaan semmosta suunnitelmallisuutta, nyt on rakennettava näin 
ja näin. (M/10) 

 

Työpajan tavoittelema kansalaisuus merkitsee myös aktiivisuutta: työpaja-

toiminnan paikkaa koskevien kuvausten kautta piirtyy esiin kuva hyvästä 

elämästä ensinnäkin aktiivisuuteen ja toiminnallisuuteen pohjautuvana liik-

keessä olemisena, liikkumisena yhteiskunnallisista instituutioista toiseen. 

Passiivisuus ja riippuvaisuus muista ovat jotakin epäsuotavaa nykyisessä 

kulttuurissamme. Aktiivisuudesta ja autonomisuudesta on tullut eräs keskei-

simmistä kansalaisuuden määrittelyä ohjaavista hyveistä. Eri yhteyksissä ja 

eri asiantuntijoiden suulla ihmisille kerrotaan, kuinka omalla aktiivisuudella 
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voi ratkaisevasti vaikuttaa elämänsä kulkuun. Passiivisen ja muista ihmisistä 

liikaa riippuvaisen ihmisen kohtalona voi olla syrjäytyminen. (Saastamoinen 

2006, 53.)  

 

Toinen syrjäytymiseen liittyvä juonne liittyy työpajanuorten yksilöllisen vas-

tuun korostamiseen huono-osaisuudessa. Työpajatoimintaan liitetty syrjäy-

tymisen ilmiö konstruoituu yksilöiden ongelmaksi: nuoret ovat koulutuksen 

ja työn ulkopuolella pääasiassa omaan itseensä liittyvien vajavaisuuksien ta-

kia, jotka ovat estäneet heitä etenemästä normaalielämänkulkumallin mukai-

sesti. Nuorten työpajatoiminnan tavoitteena on korjata tilannetta ja edistää 

nuorten koulutukseen ja työmarkkinoille kiinnittymistä. Tämän uskotaan 

parhaiten tapahtuvan antamalla nuorille lisää elämänhallintavalmiuksia sekä 

toisaalta muuttamalla nuorta ja hänen arkeaan. Marginaalista yhteiskunnan 

”keskukseen” palaamisen tavoittelu merkityksellistyy yksilöstä lähtevänä 

sosiaalisten ongelmien ratkaisuna (Pohjola 2001; Raitakari 2004a, 68). 

 

Tähän liittyen syrjäytyminen käsitetään työpajapuheessa myös pedagogiseksi 

ongelmaksi. Työpajateksteissä tämä näkyy seuraavasti: 

 
Työpajoilla hahmotetaan integraatio- ja muita sosiaalisia ongel-
makohtia nuorten elämässä ja etsitään niihin pedagogisia ratkai-
suja. (Työpajan asiakirja) 

 

Suomessa kehitys on laajemminkin kulkenut yksilöllisen vastuun korostami-

sen suuntaan. On alettu korostaa syrjäytyneiden tai syrjäytymisen riskissä 

olevien yksilöiden vastuuta tilanteestaan irtautumisessa. Tämä näkyy erityi-

sesti työttömiä aktivoivissa toimenpiteissä (ks. Karjalainen & Lahti 2001, 272–

276). Myös Raitakari (2004a, 56) tulkitsee nykyistä sosiaalipoliittista keskuste-

lua siten, että sosiaalisten ongelmien poistamisen ensisijaisena keinona näh-

dään yksilöiden kilpailukyvyn, elämänhallinnan ja stressinsietokyvyn kehit-

täminen yhteiskunnallisten reformien sijasta. Myös nuoret itse tulkitsevat 

herkästi syrjäytymistä yksilöön liittyvien tekijöiden kautta. Esimerkiksi vuo-

den 1998 Nuorisobarometrissa nuorten mielestä syrjäytymiseen liittyi ennen 

kaikkea oma laiskuus ja välinpitämättömyys. Kaikista vastaajista 88 prosent-
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tia katsoi niiden liittyvän syrjäytymiseen paljon tai jonkin verran. Vuonna 

2002 kaikista vastaajista 48 prosenttia katsoi syrjäytymisen johtuvan paljon 

omasta laiskuudesta tai välinpitämättömyydestä. Vain 3 prosenttia katsoi, 

ettei niillä ole mitään tekemistä syrjäytymisen kanssa. Työttömistä tai lo-

mautetuista nuorista oman laiskuuden tai välinpitämättämyyden katsoi eri-

tyisesti syrjäytymistä aiheuttavaksi asiaksi 36 prosenttia nuorista, palkansaa-

jista taas puolet uskoi niin. (Saarela 2004, 133.) 

 

Työpajapuheessa rakentunut sosiaalisten ongelmien tulkintakehys nostaa 

esiin monenlaisia kysymyksiä. Ensinnäkin voidaan kysyä, ovatko sosiaaliset 

ongelmat vain yksilön ongelmia ja siten kasvatuksen ja ohjauksen kysymyk-

siä? Työpajapuheessa syrjäytymisen tulkintakehys ei näytä huomioivan nuor-

ten elämänkulun rakentumisen muuttuneita ehtoja. Nuorten koulutuksesta 

työelämään siirtyminen on kuitenkin muuttunut niin Suomessa kuin laajem-

min Euroopassakin. Selväpiirteinen ja ennustettava reitti peruskoulun ja toi-

sen asteen koulutuksen jälkeen vakaaseen työmarkkina-asemaan on saanut 

väistyä työttömyyden, ei-tyypillisten työsuhteiden ja vaihtoehtoisten koulut-

tautumismallien tieltä. Koulutuksesta työelämään siirtyminen on muuttunut 

yhä yksilöllisemmäksi projektiksi, jota leimaavat riskit ja epävarmuustekijät, 

eivätkä työttömyys, pitkittyvä epävarmuus ja huono-osaisuus koske enää 

pelkästään kouluttamattomia tai ongelmanuoria.  Esimerkiksi koulutuksen ja 

työmarkkinoiden ulkopuolelle ainakin hetkellisesti jääminen on yleistynyt 

1990-luvulta lähtien ilman, että sitä yhteiskunnallisella tasolla olisi tulkittu 

nuorten syrjäytymisen kasvamiseksi. (Furlong & Cartmel 1997; Nyyssölä 

1999b, 150.) 

 

Toisekseen erilaisten yhteiskunnallisten instituutioiden syrjäyttävät meka-

nismit jäävät työpajapuheessa käsittelemättä. Kuitenkin viimeaikaiset tutki-

mukset (esim. Komonen 2001; Macrae, Maguire & Milbourne 2002) ovat 

osoittaneet esimerkiksi koulutusjärjestelmässä sen kaltaisia piilotettuja toi-

mintatapoja ja mekanismeja, jotka työntävät osan oppilaista jo varhaisessa 

vaiheessa koulutuksen ulkopuolelle ja vauhdittavat syrjäytymiskehitystä. 

Jatkossa työpajatoiminnassa olisikin olennaista kiinnittää huomiota myös yk-



 187

sittäisten ihmisten ongelmien yhteiskunnalliseen taustaan. Raunio (2007, 45) 

on todennut, että kun syrjäytymistä tarkastellaan yksilöiden kohtaamiin on-

gelmiin liittyvänä asiana, on ilmeisenä vaarana syrjäytymisen liiallinen yksi-

löllistäminen ja yhteiskunnallisen taustan sivuuttaminen.  

 

7.3 Hallinnoinnin tekniikat 

 

Työpajan institutionaalinen tehtävä paikantuu syrjäytymisen ilmiöön, jota 

työpajan tulee tavalla tai toisella pyrkiä ratkaisemaan. Lisäksi työpajan insti-

tutionaalista vuorovaikutusta ohjaa käsitys siitä, miten tuota tehtävää tulisi 

suorittaa (Raevaara, Ruusuvuori & Haakana 2001, 12).  Kasvatuksellinen hal-

linta tulee näkyviin paitsi erilaisissa näkemyksissä, joiden pohjalta voidaan 

toteuttaa yhteiskunnallisia ohjausmekanismeja myös niissä konkreettisissa 

toimenpiteissä, joita ”neuvottelutilanteeseen” saatuihin nuoriin kohdenne-

taan työpajajakson aikana. Kuten Vehviläinen (2002a, 58) on todennut, saapu-

essaan – ehkä sanktion uhalla – työpajalle nuori joutuu samalla erilaisten kes-

kusteluun ja sopimukseen perustuvien toimenpiteiden kohteeksi.   

 

Työpajan työkäytännöt muodostuvat tavoista, joilla osapuolet määrittävät 

nuoren minuuksia ja suuntaavat hänen työpajajaksoaan. Raitakarin (2006, 

257) mukaan auttamis- ja kasvatusinstituutioilla on merkittävä rooli yksilöi-

den minuuksien muokkaamisessa ja ohjaamisessa. Nuoren arjen jäsentämistä 

esimerkiksi työnteon ja keskustelujen kautta voidaan tarkastella ammatillis-

ten käytäntöjen ohella keinoina hallinnoida ja kasvattaa nuorta. Hallinnoin-

nin tekniikat ovatkin instituution kielellisiä (esimerkiksi tapa kuvata nuorta) 

ja toiminnallisia (esimerkiksi työnteko, nuoren ajankäytön sääteleminen ja 

rytmittäminen) keinoja, joilla se hienovaraisesti sääteleee yksilöitä (Saario 

2005). Tavoitteena on nuoren elämäntilanteen parantuminen ja hänen moraa-

lisen hyväksyttävyytensä lisääminen. Auttamisinstituutioita voidaan laa-

jemminkin tarkastella eriytyvänä hallinnointikäytäntöjen verkostona, jossa 

instituutioilla on erilaisia tavoitteita, asiantuntijuuksia ja tietoon sidottua val-

taa yksilöiden ohjaamiseksi (Miller & Rose 1997). Usein minuuksien hallinta 
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tapahtuu instituutioissa hienovaraisten, mikrotasolla tapahtuvien vallan tek-

niikoiden avulla (Gordon 1991). 

 

Työpajanuoren institutionaalisen ja sosiaalisen tilan rajaamisessa ja hallin-

nointikeinojen toteuttamisessa työ- ja yksilövalmentajat saavat määrittelijän, 

ehdonasettajan ja toimintojen käynnistäjän roolin. Lainetta (2000, 34) lainaten, 

heillä on sosiaalisen tilan luomisen avain ja valta käyttää sitä. Nuoren määrit-

telyvalta sosiaalisen tilan suhteen on alisteinen ohjaajaan nähden, eivätkä he 

ole sosiaalisen tilan ensisijaisia tai aktiivisia rakentajia.  

 

Katson hallinnoinnin ja vallan käytön tekniikkojen edellyttävän osapuolilta – 

työpajamaailmassa pääsääntöisesti viranomaisilta sekä työ- ja yksilövalmen-

tajilta – tulkintoja kasvattamisen ja normalisoinnin tarpeesta. Väestön hallin-

nointiin (biovaltaan) liittyvät poliittiset ajattelutavat ohjelmineen ja hallin-

nointitekniikoineen sisältävät aina myös jonkinlaisen käsityksen hallittavista 

yksilöistä: heitä voidaan pitää hyödynnettävänä resurssina, johtamista kai-

paavan lauman jäseninä, koulutusta kaipaavina lapsina, kansalaisina velvoit-

teineen ja odotuksineen  jne. (Foucault 1979; 1991.) Luvussa 6 esittelemissäni 

puhetavoissa ”työpajanuori” piirtyi esimerkiksi esiin eri tavoin määrittyen 

niin hetkelliseksi palvelun hyväksikäyttäjäksi, huolenpidon kohteeksi kuin 

toimettomaksi ja yhteiskuntaan muokattavaksi yksilöksikin. 
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8 LOPUKSI 

 

8.1 Metodologista pohdintaa 

 

Tässä tutkimuksessa työpajan paikkaa on etsitty virallisista asiakirjoista, työ-

pajojen toimintasuunnitelmista ja muista dokumenteista, samoin kuin työ- ja 

yksilövalmentajien haastattelupuheesta. Aineisto muodostaa moniäänisen 

kokonaisuuden, jossa liikutaan sekä kansallisessa kontekstissa ja paikallisessa 

toimintaympäristössä. Virallinen asiakirja-aineisto rakentaa omanlaistaan 

diskursiivista tilaa työpajatoiminnalle, haastattelupuheen taas tavoittaessa 

työpajatoiminnan virallisten tavoitteiden muuntumista arjen toiminnaksi. 

Paikallisella tasolla työ- ja yksilövalmentajille on toimijoina annettu valta ja 

vastuu valtakunnallisten linjausten toteuttamisesta käytännössä. Olen oletta-

nut, että haastattelupuheessa paitsi kuvataan julkilausuttujen tavoitteiden 

siirtymistä käytäntöön ja siten ehkä vahvistetaan virallista puhetta, myös tuo-

tetaan uusia merkityksiä, kommentoidaan ja puhutaan virallisesta puheesta 

avautuvaa työpajatarinaa vastaan. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on ollut hahmottaa työpajatoiminnan moninaisuut-

ta ja monitulkintaisuutta ja samalla laajentaa ymmärrystä siitä, miten työpaja-

toimintaa kielen avulla rakennetaan ja ylläpidetään. Tässä mielessä tutkimuk-

seni kiinnittyy konstruktivistiseen tutkimusotteeseen, jossa perusajatuksena 

on, että kullakin yhteisöllä on sen omia tarpeita vastaava käsitys todellisuu-

desta. Konstruktivistisesti orientoituneessa tutkimuksessa tutkijan tehtävä on 

ymmärtää merkityksiin liittyviä sosiaalisia konstruktioita. Samalla tarkastel-

laan sitä, miten erilaiset toimijat käyttävät erilaisia diskursseja ja luovat niihin 

liittyviä positioita (Aapola 1999, 71).   

 

Tässä tutkimuksessa on osaltaan tuotettu tietynlaista diskurssia nuorten työ-

pajatoiminnasta. Tällaisena se asettuu tiettyyn suhteeseen aiempien työpaja-

diskurssien kanssa, osaltaan vahvistaen, osaltaan ehkä niitä rikkoen ja uusia 

sävyjä tuottaen. Positioin siten itseni tutkimukseni kautta yhdeksi moniääni-

sen työpajakentän puhujaksi – olen Juhilan (1999b, 201) sanoin kulttuurinen 
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toimija aivan kuten kuka tahansa muukin. Burrin (1995, 160) mukaan kukaan 

ei voi toimia ilman positiota. Esimerkiksi itsensä ulkopuoliseksi määrittämi-

nen suhteessa tutkittavaan toimintaan on myös toiminnallinen positio.  

 

Juhila (1999) on erotellut analyytikon, asianajajan ja tulkitsijan positiot ku-

vaamaan tutkijan erilaisia positioita diskurssianalyyttisessa tutkimuksessa. 

Katson liikkuvani jossain tulkitsijan ja asianajajan positioiden välimaastossa. 

Tulkitsijaksi olen asettautunut tekemällä tutkimuksessani jo lähtökohtaisesti 

tietynlaisia teoreettiseen viitekehykseen liittyviä paikannuksia, jotka ovat oh-

janneet vuorovaikutustani aineistoni kanssa. Aineisto ei siten ole ainoastaan 

puhunut minulle, vaan olen tutkijana puhututtanut sitä tietyllä tavalla. Asi-

anajajan positioni näkyy pyrkimyksessä työpajatoiminnan kerronnan ana-

lysoinnin kautta myös ”paljastaa” työpajatoiminnassa vallitsevia ristiriitai-

suuksia ja jännitteitä. Siten en ole ainoastaan tutkinut, miten kielelliset toimi-

jat sosiaalisen todellisuutensa rakentavat, vaan esittänyt myös näkemyksiä, 

miten nuo todellisuudet voisi rakentaa toisin.  

 

Tutkijana olen omassa positiossani ollut myös vuorovaikutuksellinen. Olen 

kuunnellut tutkimusaineistojeni tekstuaalista ääntä ja erilaisia puhteapoja 

eritellessäni asettautunut keskusteluun niiden kanssa. Olen myös suunnan-

nut puheeni tietylle kohdeyleisölle, jonka uskon muodostuvan paitsi nuorten 

työpajatoiminnan toimijoista kenttätyössä ja hallinnossa myös laajemmin 

nuorten koulutus- ja työllisyyskysymysten kanssa pohdiskelevista.  

 

Tutkimuksen metodologisen viitekehyksen muodostava konstruktivistinen 

lähestymistapa kiinnittää huomion kielen ei-heijastavuuteen. Kieli ei ole neut-

raali väline, jolla välitetään informaatiota, arvoja ja uskomuksia maailmasta, 

vaan kieltä käytetään sosiaalisen toiminnan muotona (Gilbert 1993, 289). Dis-

kurssianalyysissa korostuu kielenkäytön vaihtelevuus, jolloin samaa ilmiötä 

voidaan kuvata monin eri tavoin ja keskenään kilpailevien sekä ristiriitais-

tenkin merkitysjärjestelmien avulla. Työpajatoiminnan puhetavat ovat siten 

aina tilannesidonnaisia ja totta sellaisenaan kullakin kerrotulla hetkellä. Työ-

pajan moni-ilmeisyys – sen rooli palvelu-, sosialisaatio- ja kontrollijärjestel-
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män osana, arjen ja ammatillisen työn tekemisen ympäristönä ja yksilöiden 

kokemus- ja elämänhistoriaan kiinnittyvänä – merkitsee väistämättä sitä, että 

yksittäinen tutkimus pystyy välittämään tietoa vain jostain valitusta näkö-

kulmasta.  

 

Konstruktivismiin sitoutuneessa diskursiivisessa tutkimuksessa keskeisintä ei 

ole pohtia, onko puhe totta vai valhetta, sillä todellisuus ei jäsenny merkityk-

siksi tai kertomuksiksi suoraviivaisella tavalla. Yhden totuuden sijasta mie-

lekkäämpää on puhua subjektiivisuudesta, useista totuuksista, luotettavuu-

desta (trustworthy) sekä positionaalisuudesta (Atkinson 2001, 134; Riessman 

2001, 704).  Atkinson (2001, 134) korostaa narratiivien sisäistä eheyttä (consis-

tency), joka sekin pitää ymmärtää subjektiivisesti. Tästä johtuen tutkimuksen 

metodologisten lähtökohtien ja ratkaisujen erittely ja kriittinen arviointi on 

diskurssianalyysissa oleellista. Tästä näkökulmasta on syytä todeta, että käyt-

tämiini institutionaalisiin dokumentteihin, työpajaa koskeviin asiakirjoihin, 

liittyy omat heikkoutensa. Esimerkiksi Corbetta (2002, 306) toteaa virallisten 

asiakirjojen tarjoavan aina vain osittaisen kuvan tutkittavasta kohteesta, sillä 

ne edustavat virallista kantaa ja siten ne on tuotettu toiseen tarkoitukseen 

kuin tutkimuskäyttöön. 

 

Eri aineistojen käyttäminen rinnakkain ei sekään ole ongelmatonta, sillä täl-

löin tullaan helposti Silvermanin (1993, 157–158) kritisoimaan tilanteeseen, 

jossa erilaisista konteksteista lähtöisin olevaa tietoa käytetään yhteyksistään 

irrotettuna. Esimerkiksi työ- ja yksilövalmentajien näkemyksiin ja kokemuk-

siin perustuvat haastattelut ja työpajatoimintaa kuvaavat viranomaisten asia-

kirjat ovat syntyneet ainakin osin eri aikakausina, erilaisten tuotantoehtojen 

vallitessa. Aineistotriangulaatiossa onkin olennaista analysoida aineistojen 

sidonnaisuutta konteksteihinsa ja sen merkitystä aineistojen luonteelle. Asia-

kirja-aineistojen syntyhistorian osalta olen pyrkinyt erittelemään sitä, ketkä 

asikirjoja ovat tuottaneet, mitä tarkoitusta varten, minä ajankohtana, keille ja 

missä kontekstissa.  
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Asiakirja-aineiston ja haastatteluaineiston käyttö rinnakkain asettaa myös 

faktan ja fiktion suhteen tarkastelun keskiöön. Subjektiivisena pidetyn haas-

tattelutiedon rinnalla viranomaisten asiakirja-aineistoa on usein pidetty ob-

jektiivisena faktatietona. Se on virallista ja hallintokäytännön legitimoimaa 

tietoa, jolloin sen asema on tyypillisesti hyväksytty sellaisenaan. Tässä tutki-

muksessa sekä asiakirjoja että haastatteluja on kuitenkin lähestytty ja luettu 

siitä näkökulmasta, että ne molemmat ovat tietyssä tilanteessa, tiettyä tarkoi-

tusta varten syntyneitä ja synnytettyjä, konstruoituja aineistoja.  

 

Kuten aiemmin totesin, olen määritellyt itseni tutkijana tämän tutkimuksen 

yhdeksi puhujaksi. Tässä mielessä en ole ollut objektiivinen äänen antaja59, 

vaan tutkittavan ohella yksi tarinankertoja. Erkkilä (2005, 129) jatkaa totea-

malla, että tällöin olennaista on se, että tutkija on aidosti kiinnostunut kuule-

maan ja hän antaa tilaisuuden jollekin puhua ja tulla kuulluksi.  Diskurssi-

analyysia on usein kritisoitu siitä asemasta, jonka tutkija saa tulkintojen teki-

jänä tässä lähestymistavassa. Diskurssianalyysia tekevä tutkija lukee tutkimi-

aan tekstejä uudestaan ja uudestaan pyrkien löytämään ne piirteet, joiden 

kautta hän pystyy perustelemaan diskurssin olemassaolon tekstissään. Tämä 

tutkijan tulkinnanvapaus edellyttää myös relativistista asennetta tehtyihin 

tulkintoihin. Tässä(kään) tutkimuksessa ei siten pyritä esittämään viimeistä 

sanaa siitä, mikä tutkittavien kokemus tai tekstien perimmäinen sanoma on, 

vaan kuvataan kielen käyttöä sosisaalisena toimintana sekä niitä reunaehtoja, 

joissa tämä toiminta tapahtuu. Lukijan roolikaan ei ole passiivinen (Franzosi 

1998, 546). Siitä huolimatta, että kertoja tai tutkija yrittävät rakentaa tekstit 

tietyllä tavoin tulkittaviksi myös lukija tekee edelleen tulkintoja.  

                                                 
59 Narratiiviseen tutkimukseen liittyy kysymys siitä, miksi jonkun tarina kerrotaan ja toisen 
tarinaa ei. Miksi joidenkin ääni kuuluu, mutta toisten ei? Viime aikoina ääni on annettu niille, 
joita ei perinteisesti ole kuultu. Äänen antamista on pidetty sekä narratiivisen että feministi-
sen tutkimuksen piirteenä. Riessman (1993, 8) on tosin todennut, että ääntä ei voida antaa; 
sen sijaan tutkija voi kuulla ääniä, joita hän tallentaa ja tulkitsee.  
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8.2 Työpajojen paikannukset 

 

Olen tarkastellut tutkimuksessani työpajatoiminnan yhteiskunnallisia paikko-

ja sellaisina kuin ne näyttäytyvät vallitsevissa koulutus- ja työvoimapoliitti-

sissa, hallinnnollisissa sekä ammatillisissa keskusteluissa. Nuorten työpaja-

toiminnalle annetaan yhteiskunnallisia tehtäviä erilaisissa virallisissa asiakir-

joissa, mietinnöissä, laeissa ja asetuksissa. Työpajatoiminta saa erityisen mer-

kityksensä kuitenkin myös määrittelemällä itse omaa instituutiotaan ja ku-

vaamalla erilaisia ammatillisia käytäntöjään. Työpajainstituution paikka ei 

siten ole vakaa, ennalta määrätty ja muuttumaton, vaan se rakentuu erilaisten 

(neuvottelu)suhteiden kautta, jotka ovat avoimia uudelleenmäärittelylle. 

 

Keskeisimmiksi työpajatoiminnan paikkaa ja identiteettiä rakentaviksi suh-

teiksi nousivat työpajatoiminnan ja yhteiskunnan välinen suhde sekä työpaja-

toiminnan ja nuoren välinen suhde. Työpajatoiminnan ja yhteiskunnan väli-

sellä suhteella tarkoitan sitä, millaiseksi työpajatoiminnan tehtävä suhteessa 

yhteiskuntaan määrittyy – toisin sanoen, miten virallisissa asiakirjoissa, laeis-

sa ja asetuksissa samoin kuin työpajatoimintaan kohdistuvissa kulttuurisissa 

odotuksissa kuvatut tavoitteet otetaan paikallisessa työpajatoiminnassa vas-

taan. Vaikka yhteiskunnan ja työpajatoiminnan välinen suhde on luettavissa 

virallisista asiakirjoista, on myös huomattava, että asiakirjoihin kirjatut tehtä-

vät eivät useinkaan sellaisenaan siirry paikallisten työpajojen arkeen. Paikal-

liset työpajat voivat ottaa tehtävät vastaan, puhua niitä vastaan tai tulkita teh-

täviä omaan toimintaympäristöönsä soveltuvalla tavalla.  

 

Suhteessa yhteiskuntaan työpajalle näyttää työpajapuheessa rakentuvan kol-

me vahvaa tehtävää: yhteiskuntaan liittäminen, palkkatyöhön sosiaalistami-

nen sekä yleinen kasvatus ja ohjaus. Kaikiin tehtäviin on sisäänkirjoitettuna 

tavoite saattaa nuoret kiinteäksi osaksi – tai ainakin lähemmäksi – yhteiskun-

taa. Kuitenkin se, miten ja minkä kautta tuo liittäminen tapahtuu, saa puhees-

sa erilaisia tulkintoja. Yhteiskunnallista tehtäväänsä täyttäessään työpaja aset-

tuu siten eri tavoin nuoren ja yhteiskunnan solmukohtaan.  
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Yhteiskunnallisella kartastolla työpajaa sijoitetaan tehtävää täyttäessään usein 

koulun ja avointen työmarkkinoiden välimaastoon. Työpaja tulee tällöin jä-

sennetyksi osana nuorille suunnattujen sosiaalisen työllistämisen toimialan 

palveluiden ja vaihtoehtoisten koulutusmallien järjestelmää, yhtenä palvelun-

tuottajana.  Nuoria koskevasta huolesta näyttää tulleen asiantuntijoita, van-

hempia ja ammattilaisia koskettava teema. Nuoren ongelmien on katsottu 

moninaistuneen ja vaativan yhä useampien eri alojen ammattilaisten poik-

kisektorista ja moniammatillista yhteistyötä. Työpaja sijaitsee monessakin 

mielessä tuon yhteistyön keskiössä kutsuen ja edellyttäen toimintaansa mo-

niammatillista osaamista.  

 

Samaan aikaan se toimii monilla rajoilla.  Esimerkiksi syrjäytymisongelman 

ratkaisuun kiinnittyvä puhetapa osaltaan rakentaa ja ylläpitää kuvaa työpa-

jasta muista palvelujärjestelmistä tippuneiden nuorten viimeisenä mahdolli-

suutena, samoin kuin työvoimapoliittisena interventiona, johon nuorten on 

sanktioiden uhalla pakko tarttua. Tällöin se sijoittuu osin myös muista insti-

tuutioista ulkopuoliseksi ja marginaaliin. Toisaalta aineistossa esiintyy myös 

puhetapa, jossa työpajojen omaa identiteettiä yritetään suojata ensiksikin ko-

hentamalla työpajan kulttuurista kuvaa esittämällä työpaja mahdollisimman 

normaalina, ”kenen tahansa paikkana” (ks. Jokinen 2004, 94). Puhe tavallisis-

ta nuorista ja erityistyöllistämisen yksiköstä eivät kuitenkaan aina löydä so-

pusointua, siten työpajojen paikka korjaavan ja ennaltaehkäisevän työn väli-

maastossa on haaste paitsi profiilille myös imagolle.  

 

Työpajan yhteiskunnallisten tehtävien erilaisista painotuksista riippumatta 

kaikkiin tehtäviin sisältyy odotus työpajasta nyky-yhteiskuntaan sopivien 

toimijoiden muokkaajana, samoin kuin näkemys siitä tavoiteltavasta yhteis-

kunnallisesta asemasta – kansalaisuudesta –  johon työpajan tulee nuorta kul-

jettaa. Tällaisina ”työpajaputken pääteasemina” voidaan erotella ainakin 

palkkatyökansalainen ja yhteiskuntaan hyväksyttävästi asetettuva kansalai-

nen ja aikuinen. Näistä tavoiteltavista asemista käsin työpajan arkisissa käy-

tännöissä otetaan kantaa siihen, mikä nuorelle oikeanlaista toimintaa ja käyt-

täytymistä. Työpajan tehtävänä on siten asettaa nuoret tietynlaiseen suhtee-
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seen yhteiskunnan kanssa, jossa palkkatyö on yhteiskunnallisen järjestyksen 

keskeinen ylläpitäjä ja jossa kansalaisuuden sisällöksi nousee aktiivisen palk-

katyökansalaisen ideaali. Työpajan yhteiskunnallinen tehtävä palautuu viime 

kädessä nuorten liittämiseen yhteiskunnan valtavirtaan, ihmisten vastuutta-

miseen elämästään sekä marginaaliin jo ehkä pysyvästi ajautuneiden kontrol-

loimiseen ja kaitsemiseen tarjoamalla heille turvallisen paikan, missä olla (vrt. 

Juhila 2004, 260).  Edellä kuvatusta näkökulmasta nuorten työpajatoiminnan 

suhde syrjäytymiseen on monimerkityksinen. Työpajan ja yhteiskunnan väli-

nen suhde sijoittaa työpajan erilaisiin asemiin suhteessa syrjäytymisen prob-

lematiikkaan: hyvää elämää normittavaksi keskukseksi, hyvän elämän tavoit-

telua kontrolloivaksi toiminnaksi ja hyvän elämän tavoittelusta syrjäytynei-

den nuorten kumppaniksi ja huolenpitäjäksi (ks. Juhila 2002, 18). 

 

Työpajatoiminnassa tapahtuvassa institutionaalisessa kohtaaamisessa ei siten 

ole kyse vain ammattilaisen (työ- ja yksilövalmentajien) ja asiakkaan (työpa-

jalla työskentelevän nuoren) suhteesta, vaan näkyväksi tulevat yhteiskunnal-

liset ja kulttuuriset odotukset esimerkiksi hyvän elämän mukaisesta elämän-

kulun etenemisestä ja aikuisuuden saavuttamisesta. Siitä huolimatta, että 

työpajatoiminta on pyritty pitämään toimintana, johon voi saapua vapaaeh-

toisesti ilman erityistä diagnoosia tai ohjausta, sitä voidaan ainakin joiltain 

osin jäsentää yhteiskunnallisena interventiona nuorten elämään.  

 

Nuoren ja hänen ongelmalliseksi tulkitun elämänsä muokkausta perustellaan 

työpajapuheessa systemaattisesti asettamalla nuoren sen hetkisen elämänti-

lanteen vertailukohdaksi hyvä elämä. Tuo hyvä elämä näyttää rakentuvan 

yksilöllisyyden ja erottautumisen sijasta pikemminkin keskivertaisuudelle ja 

massojen mukana kulkemiselle. Hyvä elämä vertautuu tavallisuuden maail-

maan ja normaaliin arkeen, joiden ulkopuolelle nuori syystä tai toisesta on 

asettautunut. Nuori tulee tällöin tulkituksi yksilönä, jonka tulisi siirtyä tai jota 

tulisi siirtää, kohti normaalin aikuisen arkea. Mikäli nuori ei toimi itseohjau-

tuvasti, työntekijät ohjaavat häntä ulkoisilla kontrolli- ja säätelykeinoilla. 
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Julkisessa keskustelussa samoin kuin nuorten elinoloja koskevassa tutkimuk-

sessa korostetaan nuorten koulutuksesta työelämään siirtymisen muuttumis-

ta yksilöityneen elämänkulun ja epävakaiden työmarkkinoiden tuloksena yhä 

monimutkaisemmaksi ja epävarmemmaksi prosessiksi (esim. Komonen 

2001).  Työpajatoiminnan ja yhteiskunnan välinen suhde – eräänlainen työpa-

jan kulttuurinen mallitarina – näyttää kuitenkin kiinnittyvän institutionaali-

sen elämänkulun malliin60 (vrt. Hoikkala 1993), joka ilmaisee, mitä tietyn ikäi-

siltä yksilöiltä yhteiskunnallisesta odotetaan, miten heidän tulee käyttäytyä ja 

mitä heille toisaalta voidaan sallia.  

 

Institutionaalisen elämänkulkumallin toteuttamiseen sitoutuminen näkyy 

työpajakerronnassa kahdella tasolla: kapeammin siirtymisellä instituution 

tasolta toiselle esimerkiksi koululaitoksen piirissä sekä laajemmin diskurssien 

läpi tunkeutuvalla ennakoitavan elämänkulun ajatuksella. Tässä näkökul-

massa taloudelliset rakenteet ja koulutusjärjestelmät tarjoavat yksilölle ho-

risontin, jonka puitteissa suunnitellaan koko elämänkulkua koskevia valinto-

ja. (Raitanen 2001, 196.) Elämänkulun institutionalisoitumisella tarkoitetaan-

kin sitä, että vaikka traditiot ja tavat rajoittavat yhä vähemmän yksilön valin-

toja, on vaihtoehtojen mahduttava yhteiskunnan asettamiin raameihin. Työ-

pajatoiminnasta on rakentunut yksi tällainen instituutio. 

 

Näyttää siltä, että työpajatoiminnan julkiluausutut tavoitteet eivät aina koh-

taa työpajatoiminnan kasvatus- ja ohjaustoiminnan arkea. 2000-luvulle tulta-

essa työpajatoiminnan tavoitteeksi on noussut paitsi työelämässä myös elä-

mässä laajemminkin tarvittavien valmiuksien vahvistaminen, samoin kuin 

nuoren henkilökohtaisen kasvun tukeminen. Tällaisiin viittaavat esimerkiksi 

komietamietinnöissä puhe itsetunnon vahvistamisesta ja oman persoonallisen 

oppimistyylin löytämisestä. Myös haastattelupuheessa esiintyy häivähdys 

yksilön emansipoimisesta oman elämänsä sankarisubjektiksi, jota työpaja tar-

                                                 
60 Raitakari (2004, 60) viittaa kulttuurisen mallitarinan käsitteellä yhteisesti jaettuihin tapoihin 
ymmärtää, miten suomalaisessa yhteiskunnassa arkea eletään tai miten tietyssä tilanteessa 
olevien ihmisten oletetaan toimivan. Kulttuuristen mallitarinoiden omaksuminen mahdollis-
taa myös marginaalin ja keskuksen välisen rajanvedon.  
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vittaessa voi tukea kulkemaan myös yhteiskunnallisten odotusten vastavir-

taan. 

 

Työpajatoiminnan käytännön organisoituminen arjen toimintojen tasolla 

näyttää tarjoavan kuitenkin vain vähän mahdollisuuksia näiden ominaisuuk-

sien realisoitumiseen ja etenkin haastattelupuheessa kunnon kansalaiselta 

vaadittavat ominaisuudet kiteytyvät omaehtoisen kasvun ja ilmaisun sijasta 

vankasti kurinalaisuuteen, säännöllisyyteen sekä mukautumiseen, joita pide-

tään työmarkkinakansalaisen keskeisinä valmiuksina.  

 

Yhteiskunnan ja työpajatoiminnan välisen suhteen rinnalla rakentuu työpaja-

toiminnan ja nuoren välinen suhde. Tässä suhteessa on kyse siitä, miten edel-

lä kuvattu yhteiskunnnallinen tehtävä näkyy suhteessa nuoreen: millaisia 

tulkintoja nuoren ongelmista ja tarpeista siitä kumpuaa, miten heidän ongel-

malliseksi koettuun käytökseensä suhtaudutaan ja miten työpaja tehtäväänsä 

suhteessa nuoreen täyttää? Tarkastelukulman mukaan nuori asettautuu joko 

hallinnollisesti haltuunotettavaksi nuoreksi, toimettomaksi ja liikkeelle saata-

vaksi nuoreksi tai kasvatuksen ja ohjauksen kohteeksi. Työpaja täyttää tällöin 

yhteiskunnallista tehtäväänsä joko nuoren yhteiskuntaan liittämisen, kontrol-

lin tai huolenpidon keinoin.  

 

Työpajatoiminnan ja nuoren välinen suhde näyttää olevan joustavampi kuin 

edellä kuvattu yhteiskunnan ja työpajatoiminnan välinen suhde.  Työpajan ja 

nuoren välisissä kohtaamisissa voivat periaatteessa toteutua kaikki suhteet. 

Jossain määrin niin liittämis-, kontrolli- kuin huolenpitosuhdekin ovat näky-

vissä kaikessa työpajatoiminnassa. Nuoren tullessa työpajalle hänet positioi-

daan usein ongelmadiskurssin kautta kontrollin tarpeeksi olevaksi ja hänet 

pyritään asettamaan työpajan toiminnalliseen kehykseen, millä tarkoitetaan 

nuoren ajan- ja tilankäytön sekä toiminnan päivittäistä rajoittamista. Samalla 

hänellä tulkitaan olevan sellaisia vajavaisuuksia ”normaalin arkielämän” hal-

linnassa, mitkä edellyttävät kontrollin lisäksi myös hyväntahtoista äidillistä ja 

isällistä huolenpitoa ja ohjausta. Pajajakson aikana nuoren oletetaan edelleen 
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kasvavan subjektiksi, ottavan vastuun elämästään, minkä tulisi näkyä paja-

jakson jälkeen haluna liittyä yhteiskuntaan.  

 

Kiinnostavaksi kysymykseksi tutkimuksesa nousee työpajan suhteiden – yh-

teiskuntasuhteen ja asiakassuhteen dialogisuus: missä määrin eri toimijoilla 

on suhteessa neuvotteluvaraa ja mikä on yksittäisen työpajan tai yksittäisen 

nuoren todellinen liikkumatila? Yhteiskunnan ja työpajainstituution sekä työ-

pajainstituution ja nuoren väliset suhteet eivät ole yksisuuntaisia, ylhäältä 

alaspäin tapahtuvaa valtiollista ja kasvatuksellista vallankäyttöä sisältäviä ja 

determinoivia, vaan eri osapuolilla on jossain määrin valtaa ottaa tai olla ot-

tamatta erilaisia tehtäviä ja toimenpiteitä vastaan.  

 

Keskeiseksi teemaksi nousee siten vuorovaikutteisuus ja neuvottelu. Esimer-

kiksi sosiaalisten ongelmien tulkintatyö on prosessi, jonka tulokset eivät ole 

koskaan ennalta täysin tiedossa. Erilaisissa kasvatuksen, sosiaalisen kontrol-

lin ja rangaistuksen kohtaamisissa organisaatio taustoineen, tavoitteineen, 

resursseineen ja ideologioineen tarjoaa vain kontekstin, jossa neuvottelutyö 

tapahtuu vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa. Työpaja on omanlaisen-

sa instituutio, joka yhtäältä tekee sopimuksia ja neuvottelee ja toisaalta aset-

taa nuorelle rajoja. Voidaan ajatella, että organisaatio taustoineen, tavoittei-

neen, resursseineen ja ideologioineen tarjoaa kontekstin, jossa neuvottelutyö 

tapahtuu. Juhila ja Pösö (2000) korostavat organisaation eli kontekstin resurs-

soivaa merkitystä: neuvottelijat voivat käyttää sitä, mutta se ei yksiselitteisesti 

määrää keskustelun tulosta. On mahdollista, että organisaatiot muokkaavat 

ongelmien määrittelyä, byrokratisoivat, muodollistavat sekä professionaalis-

ten ja institutionaalisten rutiinien pohjalta kategorisoivat ongelmat yhden-

mukaisella tavalla. Yhtä lailla on mahdollista, että tulkinnallisten ja neuvotte-

lullisten prosessien tuloksena irtisanoudutaan joistakin organisaatiolle omi-

naisista painotuksista.  

 

Työpajan suhteissa käytävää neuvottelua leimaa monin tavoin jännitteisyys. 

Kontrollin ja vapauden dilemma näyttää olevan ehkä keskeisin työpajatoi-

minnan perusristiriita. Tämä ristiriita ilmenee sekä yksittäisen työpajan ja 
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ympäröivän yhteiskunnan suhteessa että työpajan sisäisessä maailmassa, 

työpajaohjaajan ja nuoren välisessä suhteessa.  

 

Työpajatoiminnan tasolla aineistossa korostui yksittäisten työpajojen huomat-

tavan suuri toimintavapaus esimerkiksi ylläpitäjiensä ja paikallisen palvelu-

järjestelmän suuntaan omien tavoitteidensa ja toimintamuotojensa määrittä-

misessä ja kehittämisessä. Myös työpajan ja nuoren välisen suhteen rakentu-

misessa korostuvat vapauden, vastuun sekä kontrollin jännitteiset teemat. 

Vaikka työpaja on yhtäältä avoin ja informaali tila, se on kuitenkin rajattu tila.  

Työpajalle on langennut sen historian saatossa nuoren kontrollointitehtävä. 

Valmentajien moraalinen tehtävä on ollut ohjata nuoria arkeen, joka sisältää 

”normaaleja arkielämän asioita61”. Työntekijät kiinnittävät huomiota siihen, 

että nuori on oikealla tavalla aktiivinen ja oikeassa rytmissä.  

 

Työpajalle tuleva nuori asettuu nykyisin kuitenkin paitsi kontrolloitavaksi ja 

normalisoitavaksi yksilöksi myös oman elämänsä subjektiksi, aktiiviseksi 

kansalaiseksi, joka on vapaa tekemään valintoja ja sopimuksia omaan tah-

toonsa perustuen. Samalla hänellä on velvollisuuksia omaa itseään, muita 

ihmisiä sekä koko yhteiskuntaa kohtaan. Hänen on kansalaiskelpoisuutensa 

ja paikkansa työpajalla ansaitakseen otettava vastuu omasta elämästään ja 

sitouduttava sen eriasteiseen muuttamiseen. Työpajasta onkin tullut Raitaka-

rin (2006, 247) mukaan tällöin näyttämö, jossa nuorella on oikeus ja velvolli-

suus toteuttaa normaalia arkielämää. 

 

Työpajan ja nuoren välisessä suhteessa kiteytyy hyvin niin sanottu uusi yh-

teiskuntasopimus, jossa vallankäyttäjien ja kansalaisten välinen sitoumus 

täsmentyy vastavuoroisuuden periaatteeksi. Valtio tarjoaa edellytyksiä hyväl-

le elämälle, mutta kansalaisten on nämä edellytykset kyettävä ansaitsemaan 

rakentamalla omaehtoisesti vastuullista kansalaisuutta.  

 

                                                 
61 Työpajan sisäisen maailman tarkastelussa voidaan yhtäältä myös kysyä, mikä on työ- ja 
yksilövalmentajien liikkumatila suhteessa nuoreen. Valmentajien puheessa korostuu pyrki-
mys aitoon kumppanuussuhteeseen nuorten kanssa, mutta instituution käytännöt pakottavat 
osaltaan kontrollisuhteeseen. 
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Aktiivisessa yhteiskuntapolitiikassa yhteiskuntaa ohjataan hallinnan teoree-

tikkojen mukaan kansalaisten itsevastuullisuudella ja yhteisöllisyydellä. Syr-

jäytymisen kysymykset tulkitaan yksilöiden syrjäytymisenä yhteisöllisyydes-

tä vastuuntunnottomuuden ja henkilökohtaisen luonteenlujuuden puuttumi-

sen vuoksi. Väylä yhteisön jäseneksi on osallisuus palkkatyöhön ja työetiikan 

omaksuminen elämän keskeiseksi arvoksi (Saastamoinen 2006, 72–73).  

 

Jokinen, Huttunen ja Kulmala (2004, 11) ovat korostaneet valtakulttuurin nä-

kökulmasta marginaaliin jääneiden ihmisten kuulemisen tärkeyttä: miten he 

paikantavat itsensä suhteessa valtakulttuurin hegemonisiin tapoihin määrit-

tää heidän asemaansa ja identiteettiään? Tässä tutkimuksessa yksilöiden rea-

gointi heille rakennettuihin identiteetteihin tai työpajan paikkoihin ei tutki-

musasetelman vuoksi tullut käsitellyksi. Voidaan kuitenkin olettaa, että työ-

pajalla työskentelevien nuorten puhe olisi moniäänisyydessään haastanut 

esimerkiksi vastapuheen keinoin esiin nostettuja diskursseja ja piirtänyt uu-

della tavalla esiin työpajan paikkaa ja heihin itseensä kohdennettuja identi-

teettimäärittelyjä. 

 

8.3 Työpajatoiminnan identiteetti ja ammatillistumisen haasteet 

 

Olen kuvannut sitä, kuinka työpajan asiakkaille rakentuu institutionaalisia 

mallitarinoita. Myös työpajainstituutiolla itsellään on mallitarina. Tuo malli-

tarina tulee kuvatuksi paitsi työpajatoimijoiden puheen myös niin sanotun 

vastapuheen kautta.  

 

Lukiessani työpajatoiminnan paikkaa erilaisista työpajatoimintaa ja sen asi-

akkaita koskevista määrittelyistä tulin samalla lukeneeksi kuvauksia tietyn 

instituution identiteetistä tai profiilista. Työpajatoiminnan identiteettiä ra-

kennetaan sekä sisältä että ulkoa, niin työ- ja yksilövalmentajien kuin eri hal-

linnonalojen edustajienkin osallistuessa sen määrittelyyn, mikä on olennaista, 

suotavaa ja tavoiteltavaa työpajatoiminnassa. Työpajan identiteetti on siten 

ymmärrettävissä sosiaalisesti rakentuvana konstruktiona, joka antaa erilaisil-

le työpajakokemuksille merkityksen (vrt. Puusa 2007, 18). Moniäänisestä 
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neuvottelusta huolimatta tulkitsen kuitenkin, että erityisesti haastattelupu-

heessa on kyse mitä suurimassa määrin oman identiteetin, me-hengen raken-

tamista. Puhetavassa hahmotetaan sitä, keitä työpajatoimijat kokevat olevan-

sa ja millaista toiminnan tulisi olla, jotta se olisi ammatillisesti ja yhteiskun-

nallisesti kestävällä pohjalla.  

 

Vaikka Puusan (2007, 84) mukaan joidenkin tutkijoiden lähtöoletus on ollut, 

että organisaatioissa on yksi hallitseva kollektiivinen metaidentiteetti, työpa-

jatoiminnasta sitä ei ollut mahdollista paikantaa: jopa yhden työpajan sisälle 

näytti rakentuvan useita paikalliskulttuureja, joissa työpajasta puhuttiin eri 

tavoin ja sille annettiin erilaisia merkityksiä62. Työpajatoiminnalla on erilaisia 

paikkoja, erilaisia identiteettejä, jotka toteutuvat tilanteittaisesti ja osin pääl-

lekkäisesti. Moninaisia diskursiviisia käytäntöjä korostava tutkimuksellinen 

lähestymistapa onkin herättänyt kysymyksen siitä, voidaanko instituutiosta 

puhua lainkaan yksikössä vai elääkö käytännössä pikemminkin lukuisia or-

ganisaatiotodellisuuksia, joita tutkijat analyyseissaan voivat tehdä näkyviksi 

(Jokinen & Pösö 2000, 37). 

 

Kysymys identiteetistä tai kuten osa pajoista toteaa, brändin kehittämisestä 

on työpajakentällä mitä ajankohtaisin teema, onhan kenttä monenlaisten yh-

teiskunnasta ja asiakkaiden elämästä nousevien muutospaineiden edessä. 

Nuorten työpajatoiminta ja sen asiantuntijuus onkin vahvasti sidoksissa yh-

teiskunnalliseen tilanteeseen ja siinä toteutuviin muutoksiin. Kolmikymmen-

vuotisen historian aikana työpajakentän toimijat – erityisesti yksittäiset työ-

pajat valmentajineen – ovat joutuneet konstruoimaan työtänsä useampaan 

otteeseen uudelleen, uudenlaisista lähtökohdista ja muuttuvista toimintaeh-

doista. 1980-luvun alun työpajatoiminta rakentui vahvasti tuotannollisen 

työn tekemiselle yhdistettynä luontevaan ja mukavaan yhdessäoloon nuorten 

kanssa. 1990-lukua puolestaan leimasi asiakaskunnan heterogeenistuminen 

                                                 
62 Autonomisuuden, epävirallisuuden sekä tuotannollisen työn tekemisen elementit näyttä-
vät olevan jotain yhteisesti jaettua ja kiinnittyvän niin vahvasti työpajatoiminnan ytimeen, 
että niisä voidaan puhua myös nuorten työpajatoiminnan identiteetin rakennusaineina. 
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niin iän kuin erilaisten tarpeidenkin suhteen. Pelkästä työnteosta on ollut siir-

ryttävä asiakkaiden kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen.  

 

Työpajat ovat saaneet aikaan ja paikkaan sidotun historiallisen prosessin tu-

loksena tuloksena normatiivisen oikeutuksen toimia nuorten elämänkulun 

siirtymävaiheisiin kiinnittyvänä työvoimapoliittisena interventiona ja syrjäy-

tymisen ehkäisijänä. Hassinen (2004, 13) on kuitenkin kriittisesti todennut, 

että kokonaisuudessaan työpajat ovat varsin luontevasti ilman kovinkaan 

suurta reflektoinnin tuskaa toteuttaneet perustehtäväänsä: nuorille on pyritty 

ja kyettykin tarjoamaan mahdollisuus mielekkääseen työhön ja tekemiseen 

ilman suurta ristiriitaa tuotannon ja ohjauksen välillä. Vasta 2000-luvulla eri-

tyisesti työpajatoiminnan vakinaistuminen on uudella tavalla nostanut kes-

kustelun työpajan paikasta ja paikan määrittymisestä olennaisemmin esille. 

Keskeiset kysymykset ovat kiteytyneet siihen, miten työpajatoiminta tulisi 

paikallistasolla organsioida ja rahoittaa, miten sisällölliset painopisteet tulisi 

määritellä ja miten toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta pitäisi arvioi-

da. Kyse on toiminnan tavoitteellisuuden, tehokkuuden ja läpinäkyvyyden 

prosesseista. Pekkala (2005, 20) onkin todennut, että toimintayksikölle, joka 

tuottaa jotain epämääräistä hyvää yhteiskunnan jäsenille ilman hintaa ja tu-

losta, ei löydy yleismaksajaa. 

 

Erityisesti työpajatoiminnan ja yhteiskunnan välisen suhteen tarkastelu on 

noussut keskeisempään rooliin osana keskustelua työpajatoiminnan vakinais-

tamisesta. Vakinaistaminen on nostattanut esiin monia kysymyksiä työpaja-

toiminnan organisoinnin näkökulmasta. Vakinaistamista on pidetty myös 

uhkana työpajojen traditionaaliselle vapauden ja epävirallisuuden ilmapiiril-

le63. Vaikka esimerkiksi työpajatoiminnan vakinaistamisen myötä vakinaistu-

van henkilökunnan katsotaan mahdollistavan aiempaa tavoitteellisemman ja 

                                                 
63 Organisaation institutionalisoituminen merkitsee Selznickin (1984, 5-22) mukaan sen jäy-
kistymistä. Ihmisten vaikutus sekä organisaation ulkopuolelta ympäristöstä että epävirallis-
ten rakenteiden kautta organisaation sisältä johtaa vakiintumiseen. Organisaation pysyvyys 
lisääntyy sitä enemmän, mitä korostetummiksi organisaatiossa tulevat yhteisön identiteetin 
kannalta keskeiset arvot. Organisaation institutionalisoituminen johtaa siihen, että organisaa-
tion toiminnassa korostuu sen oman pysyvyyden turvaaminen.  
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tuloksellisemman toiminnan sisällöllisen kehittämisen, suurta huolta kanne-

taan ylläpitäjien ja valtiovallan määräysvallan kasvamisesta ja työpajan aset-

tumista entistä tiukempien katseiden ja arviointien kohteeksi. Vakinaistami-

sen myötä työpajojen toiminnan katsotaan tulevan vahvemmin riippuvaiseksi 

niiden ulkopuolisista kehittämisprosesseista ja työpajojen joutuvan osin tah-

tomattaan muokkaamaan toimintojaan ulkopuolia, esimerkiksi ahoittajia var-

ten.  Pelko tasapäistämisestä, työpajojen omaleimaisuuden kadottamisesta 

sekä oman vallan kapeutumisesta olivatkin korostuneesti luettavissa haastat-

teluista. 

 

Kiristyneet odotukset esimerkiksi toiminnan tuloksellisuuden suhteen heijas-

tuvat myös pajan sisäisen tilan rajojen tiukentumiseen. Tuotteistamisen, sa-

moin kuin ”ajan haasteista” nousevan kasvatuksellisuuden korostumisen ja 

oppilaitosyhteistyön koetaan myös osittain uhkaavan työpajan ”oman väen 

asiantuntijuudelle” rakentuvaa suhteellisen autonomista asemaa sekä nuor-

ten kohtaamista. Työpajapuheessa korostuva nuorten kohtaaminen näyttää 

ylipäätään olevan jotain, jota kaikenlainen byrokratia uhkaa. Kriittisesti voi-

sikin todeta, että puhe nuorista ja nuoren kohtaamisesta toimii tilanteittaisesti 

myös strategisena suojakilpenä taistelussa pajojen autonomisuuden muren-

tamispyrkimyksiä vastaan. 

 

Tiivistetysti voidaan todeta, että työpajatoiminta on vahvasti institutionalisoi-

tumassa, mutta työ- ja yksilövalmentajien ammatti on vasta ammatillistumi-

sen alkuvaiheessa. Ammatillistumisen etenemisen vaade on työpajojen henki-

löstön näkökulmasta ollut suuri ja odotettu aikataulu ehkä liiankin nopea. 

Työ- ja yksilövalmentajien puheessa korostuu ammatillistumisen prosessissa 

käytävä kipuilu, jossa ei ole kyse niinkään muutos- tai mukautumishalutto-

muudesta, vaan työpajan identiteetistä käytävästä kamppailusta. Tässä 

kamppailussa taisteluita käydään kontrollin ja vapauden sekä työn ja kasva-

tuksen välillä. Perinteisesti työpajojen tehtävä on rakentunut työnteon opet-

tamiselle ja valmentajien ammatillinen tausta ja osaaminen vahvalle työn te-

kemisen ja ammatin hallinnalle. Tästä näkökulmasta kasvatus näyttää jollain 

tavoin myös uhkaavan sekä pajojen imagoa että valmentajien ammatillisuutta 
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ja herättävät ammatillista epävarmuutta sekä pelkoa omasta tulevaisuudesta. 

Kasvatuksellisten ja ohjauksellisten toimintojen korostumisen, osin työtoi-

minnasta luopumisen kustannuksella, koetaan merkitsevän luopumista jos-

tain omasta, autenttisesta ja arvokkaasta.  

 

Työpajan henkilöstön tulkitsemana identiteetin rakentumisen voidaan tulkita 

olevan vielä kesken. Organisaatio-identiteetin tarkastelussa työpajatoimin-

nassa korostuu valmentajien näkökulmasta menneisuuden lisäksi nykyisyys. 

Valtakunnalliset linjaukset taas rakentavat käsistyä enemmän tulevaisuuden 

kautta. Eri puhujat jäsentävät identiteettiä eri tavoin myös ajallisessa merki-

tyksessä. Puusa (2007) on todennut, että organisaatiossa jatkuvan, mutta eri-

tyisesti merkittävien muutosten aikana on tärkeää kyetä löytämään yhteys 

organisaation menneisyyden ja tulevaisuuden väliltä.   

 

Paikalliset, seudulliset ja alueelliset erot työpajatoiminnassa ovat suuret, mikä 

näkyy toiminnan moninaisuudessa. Esimerkiksi Etelä-Savon väkimäärältään 

pienissä kunnissa ei ole – eikä ole ollut –  realistista kehittää ainoastaan nuo-

rille kohdistettuja pajoja, vaan toiminnassa on pyritty huomioimaan eri-

ikäisten osallistujien pajayhteisöä rikastuttava vaikutus. Nuorten syrjäytymi-

sen ehkäisemiseksi on kuitenkin olennaista kehittää työpajoja sellaisina op-

pimisympäristöinä, että niiden palveluissa huomioidaan myös nuorten koh-

deryhmien erityistarpeet.  

 

Suurena haasteena tulevaisuudessa onkin työpajatoiminnan kehittäminen 

alueellisia erityispiirteitä tukevaksi, muiden toimijoiden työpanos huomioon-

ottavaksi toiminnaksi. Erilaisuus, joka ottaa huomioon läheisen toimintaym-

päristönsä haasteet, on rikkaus, jota vakinaistamisen tulee tukea. Pajojen 

omaleimaisuudelle ja paikkakunnan toimintaympäristöön soveltuvan toimin-

tamallin rakentamiselle näyttää siten olevan edelleen tilaa ja tilausta. On 

myös vaikea nähdä tarvetta ryhmätoimintaan, avoimeen demokratiaan ja 

vuorovaikutusympäristön rakentamiseen nojautuvan yhteisöllisen painotuk-

sen kadottamiseen (ks. Marniemi & Pekkala 2005.) Nämä teemat eivät ole ris-
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tiriidassa sen kanssa, että vakinaistaminen edellyttää myös tiettyjä yhtäläi-

syyksiä valtakunnallisella tasolla (OPM 37:2004). 

 

Riippumattomuudesta kumppanuuksiin siirtyminen näyttää kuitenkin ole-

van olennaista. Marniemi, Pekkala ja Virtanen (2004) ovat todenneet merkit-

tävimpänä ongelmana pajan toimintakyvyn kehittämisessä olevan liian suuri 

ohjautuvuus ulkoa päin. Tällä tarkoitetaan sitä, että työpajat eivät itse määrit-

tele esimerkiksi asiakaspalvelujaan, vaan palveluita kehitetään siihen tarpee-

seen, joka ilmenee kunkin asiakkaan ollessa jo työpajalla. Tässä tutkimukses-

sa tulos näytti olevan pikemminkin päinvastainen, ja pajojen autonomisuu-

den voidaan jopa tulkita uhkaavan niiden asemaa kunnissa. Dialogisemman 

suhteen rakentamisen toisaalta ylläpitäjiin, toisaalta verkostoihin voikin olet-

taa edistävän pajojen tunnettavuutta ja vakiintumista osaksi nuorille suunnat-

tuja palveluita.  

 

Tulevaisuudessa nuorten työpajojen identiteetin rakentamiselle haastavinta 

näyttääkin olevan järjestelmällisyyden ja luovuuden, samoin kuin kontrollin 

ja vapauden yhteensovittaminen sekä joskus varsin epämääräisenkin ”hy-

vän” näkyväksi tekeminen ja konkretisointi. Työpajojen osittaisena ongelma-

na on piiloutuminen humaanin työotteen ja asiakaskunnan omaleimaisuu-

den, yksilöllisten tarpeiden ja ennakoimattomuuden taakse.  

 

Työpajatoiminnan vakinaistaminen edellyttää ammatillisuuden pohtimista 

paitsi suhteessa asiakkaisiin myös suhteessa muihin sosiaalisen työllistämisen 

kentän toimijoihin. Moniammatillisuus ei siten tarkoita ainoastaan yhteistyö-

verkoston rakentamista, vaan oman paikan rajaamista suhteessa muihin. 

Voidaankin todeta, että profiilin muodostaminen korostuu toimittaessa mo-

niammatillisessa verkostossa: miten paja paikkana eroaa muista paikoista ja 

miten valmentajien osaaminen muiden toimijoiden osaamisesta? Toistaiseksi 

työpajojen profiili näyttäytyy muille toimijoille osin epäselvänä. Se sijoittuu 

edelleen epämääräisesti koulujärjestelmän ja avointen työmarkkinoiden vä-

limaastoon vaihtoehtoiseksi oppimisen pajaksi ja välityömarkkinoiksi.  
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Työpajatoiminnassa toinen keskeinen identiteettiä ravisteleva tekijä kietoutuu 

mitä suurimmassa määrin kysymykseen kasvatuksesta – työpajan kasvatus-

tehtävästä, sen toteuttamisesta sekä kasvatuksen auktoriteetin rakentumises-

ta. Tarvetta kasvatustehtävän (uudelleen) pohtimiseen on noussut kahdesta 

suunnasta. Ensinnäkin puheessa korostuu työpajojen asiakaskunnan muut-

tuminen ja sen heikkenevä taso. Työpajakentän viimeaikaiset muutosproses-

sit ovat pitkälti merkinneet työtoiminnan vähentämistä ja ohjaavan starttipa-

jatoiminnan lisääntymistä. Esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan kautta 

työpajoihin ohjautuu entistä enemmän sellaisia nuoria, joille mikään perin-

teinen järjestäytynyt toiminta ei tunnu sopivan. Näiden nuorten valmiuksien 

katsotaan myös olevan usein niin heikot, ettei niihin ole mahdollista pajan 

normaalin ja merkityksellisen työn keinoin tarttua. Valmentajien mukaan pa-

jatoiminnan kehittäminen tämän asiakaskunnan tarpeita vastaavaksi edellyt-

täisi työn yksinkertaistumista ja siten vaativampien tilaustöiden menettämis-

tä. Tämän taas katsotaan merkitsevän pajan imagon heikentymistä sekä yh-

teistyökumppaneiden että muun asiakaskunnan silmissä.  

 

Toinen keskeinen kysymys työpajojen kasvatuksellisen tehtävän kirkastami-

sen ja identiteetin rakentamisen kannalta liittyy oppilaitosyhteistyön tiivis-

tymiseen ja (uudenlaisen) suhteen rakentamiseen virallisen koulujärjestelmän 

kanssa: miten asettautua dialogiin sellaisen järjestelmän kanssa, jota vasten ja 

josta erottautuen identiteettiä on pitkälti rakennettu koko historian ajan? Täs-

sä erityisesti non-formaalin oppimisen käsitteen kautta tapahtuva oman kas-

vatus- ja ohjaustehtävän jäsentäminen voisi olla hedelmällistä. Non-formaalin 

oppimisen avulla on katsottu voitavan vastata erinomaisesti koulutuksesta 

syrjäytyneiden nuorten tarpeisiin – ei ainoastaan poluttamalla heitä koulu-

tukseen ja työhön sellaisin menetelmin, joihin formaali koulutus ei ole kyen-

nyt – vaan tarjoamalla laajemmin sellaisia valmiuksia, joita tietoyhteiskunnan 

työmarkkinoilla ja aktiivisessa osallistumisessa kansalaisyhteiskunnan toi-

mintaan tarvitaan. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi elämänhallinta-

taidot, kommunikatiiviset taidot, ongelmanratkaisutaidot ja tiimityöskentely-

valmiudet. (ks Colley 2005; du Bois-Reymond 2005, 161–162). Näiden vahvis-

taminenhan on ollut työpajatoiminnan ydintä toiminnan alkuajoista saakka. 
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Sille voisi työpajatoimintaa rakentaa myös jatkossa. Työpajatoiminta va-

kinaistuu, nyt pitäisi alkaa keskustella hyvinvointityön tulevista ammateista 

ja ammattinimikkeistä. Millainen työ- ja yksilövalmennus on ammattina ja 

mitä se asiantuntijalta vaatii?  



 208

LÄHTEET 

 

Aaltojärvi, P. 1995. Ajatuksia työpajaduunista – helsinkiläiset nuoret puhuvat. 

Teoksessa Aaltojärvi, P. & Paakkunainen, K. (toim.) Nuorten työpaja – sosiaa-

linen peli, palkkatyö vai varasto? Nuorisotutkimus 2000, 2/95. Helsinki, 107– 

135. 

 

Aaltojärvi, P. & Paakkunainen, K. 1995. Paja-arjen valot ja varjot: onko pajoil-

la tulevaisuutta? Teoksessa Paakkunainen, K. (toim.) Nuori työtön – itkijä, 

katsoja vai ratkaisija? Nuorisotutkimus 2000 1/95. Helsinki, 109–127. 

 

Aaltonen, K. 2003. Pedagogisen ajattelun ja toiminnan suhde. Opetustaan in-

tegroivan opettajan tietoperusta lähihoitajakoulutuksessa. Joensuun yliopis-

ton kasvatustieteellisiä julkaisuja 89. Joensuu. 

 

Aapola, S. 1999. Murrosikä ja sukupuoli. Julkiset ja yksityiset ikämäärittelyt. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 763. Nuorisotutkimusverkos-

to ja Nuorisotutkimusseura Julkaisuja 9/99. Helsinki. 

 

Aittola, T., Koikkalainen, R. & Vaherva, T. 1997. Aikuisten oppiminen arki-

elämän ympäristöissä. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitoksen julkai-

suja 6.  

 

Alheit, P. 1994. Taking the Knocks. Youth Unemployment and Biography – A 

Qualitative Analysis. Cassel. London. 

 

Atkinson, R. 2001. The Life Story Interview. In Gubrium, J.F. & Holstein, J.A. 

(eds.) Handbook. Context & Method. Sage. Thousand Oaks – London – New 

Delhi, 121–140. 

 

Barthes, R. 1977 (1966). Introduction to the structural analysis of narratives. In 

Image Music Text. Essays Selected and Translated by Stephen Heath. 

Fontana. London, 79–124. 



 209

Blumenfeld-Jones, D. 1995. Fidelity as a criterion for practising and evaluat-

ing narrative inquiry. In Hatch, J.A. & Wisniewski, R. (eds.) Life history and 

narrative. Qualitative Studies Series 1. The Farmer Press. London, 25–35. 

 

Bowker, G. & Star, S.L. 2000. Sorting Things Out: Classification and its Con-

sequences. MA: MIT Press. Cambridge.

 

Bruner, E.M. 1986. Experience and its expressions. In Turner, V.W. & Bruner, 

E.M. (eds.) The Anthropology of Experience. University of Illinois Press. Ur-

bana, 3–30. 

 

Buber, M. 1993. Minä ja Sinä. WSOY. Juva. 

 

Burr, V. 1995. An Introduction to Social Constuctionism. Routledge. London. 

 

Böök, M-L. 2001. Vanhemmuus ja vanhemmuuden diskurssit työttömyysti-

lanteessa. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Education, Psychology 

and Social Research 182.  

 

Chase, S. 1995. Taking narrative seriously. Consequences for method and 

theory in interview studies. In Josselson, R. & Lieblich, A. (eds.) Interpreting 

experience. The narrative study of lives Vol 3. Sage. Thousand Oaks, 1–26. 

 

Chisholm, L. & Hoskins, B. 2005. Introduction: tracks and tools for trading up 

in non-formal learning. In Chisholm, L., Hoskins, B. & Glahn, C. (eds.) Trad-

ing up. Potential and performance in non-formal learning. Council of Europe, 

31–45. 

 

Cohen, L. & Manion, L. 1994. Research methods in education. Forth edition. 

Routledge. London and New York. 

 

Cohler, B.J. 1994. The lifestory perspective within the human sciences. Journal 

of Contemporary Psychology 39, 137–139. 



 210

Colley, H. 2005. Formal and informal models of mentoring for young people: 

issues for democratic and emancipatory practice. In Chisholm, L., Hoskins, B. 

& Glahn, C. (eds.) Trading up. Potential and performance in non-formal 

learning.  Council of Europe, 9–17. 

 

Conle, C. 2000a. Narrative Inquiry: research tool and medium for professional 

development. European Journal of Teacher Education 23(1), 49–63. 

 

Conle, C. 2000b. Thesis as Narrative or “What is the Inquiry in Narrative In-

quiry?” Curriculum Inquiry 30(2), 189–214. 

 

Corbetta, P. 2003. Social Research. Theory, Methods and Techniques. Sage. 

London – Thousand Oaks – New Delhi. 

 

Davies, B. 1993. Shards of glass. Children reading and writing beyond gen-

dered identities. Hampton Press. Cresskill.  

 

Dean, M. 1999. Governmentality. Power and Rule in Modern Society. Sage. 

London. 

 

Dohmen, G. 1996. Lifelong learning – Guidelines for a modern education pol-

icy. Federal Ministry of Education, Science, Research and Technology. Bonn. 

 

du Bois-Reymond, M. 2005. What  does learning mean in the ”Learning Soci-

ety”? Opening plenary address. In Chisholm, L., Hoskins, B. & Glahn, C. 

(eds.) Trading up. Potential and performance in non-formal learning.  Council 

of Europe, 19–26. 

 

Edwards, D. 2005. Discoursive psychology. In Fitch, K.L. & Sanders, S.E. 

(eds.) Handbook of language and social interaction. Mahwah. N.J, Lawrence 

Erlbaum, 257–274. 

 



 211

Erkkilä, R. 2005. Moniääninen paikka—Opettajien kertomuksia elämästä ja 

koulutyöstä Lapissa. Acta Universitatis Ouluensis. Scientiae Rerum Socialium 

E 79. 

 

Eskola, J. 1991. Kasvatustieteellinen “todellisuus” ja diskursiiviset tulkinnat. 

Kasvatus 5-6, 420–427. 

 

Eskola, J. & Suoranta, J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapai-

no. Tampere. 

 

ESR:n Tavoite 1-ohjelma-asiakirja 1995–1999. 

 

ESR:n Tavoite 1-ohjelma-asiakirjan täydennysosa 1995–1999.  

 

ESR:n Tavoite 3-ohjelma-asiakirja 2000–2006. Työministeriö. Helsinki. 

 

ESR:n Tavoite 3-ohjelma-asiakirjan täydennysosa 2000–2006. Työministeriö. 

Helsinki. 

 

Eräsaari, L. 1995. Kohtaamisia byrokraattisilla näyttämöillä. Gaudeamus. Hel-

sinki. 

 

Fairclough, N. 2003. Analysing discourse and text: textual analysis for social 

research. Routledge. London. 

 

Fairclough, N. 1997. Miten media puhuu. Vastapaino. Tampere. 

 

Fairclough, N. 1992. Discource  and social change. Polity Press. Cambridge. 

 

Fairclough, N. 1989. Language and Power. Longman. London. 

 

Fielding, N.G. & Fielding, J.L. 1986. Linking Data. Qualitative Research 

Methods Series 4. Sage. Beverly Hills – London – New Delhi.  



 212

Filander, K. 2000. Kehittämistyö murroksessa. Sitoutuminen, sopeutuminen ja 

vastarinta julkisella sektorilla 1990-luvulla. Acta Universitasis Tamperensis 

777. Tampereen yliopisto. 

 

Filatov, T. 2007. Välityömarkkinat työllistymisen mahdollisuutena. Teoksessa 

Virtanen, A. & Hautaluoma, M. (toim.) Kadonneet ja pudonneet – syrjäytymi-

sen sietämätön keveys. Valtakunnallinen työpajayhdistys. Helsinki, 42–43. 

 

Foucault, M. 1991. Governmentality. In Burchell, G., Cordon, C. & Miller, P. 

(eds.) The Foucault Effect. Studies in govermentality with two lectures by and 

interview with Michel Foucault. Harvester heatsheaf. London, 87– 104.  

 

Foucault, M. 1972. Archeology of Knowledge. Käännös Sheridan, A.M. Tavis-

tock. London. 

 

Franzosi, R. 1998. Narrative analysis – or why (and how) sociologists should 

be interested in narrative. Annual Review of Sociology 24, 517–574. 

 

Furlong, A. & Cartmel, F. 1997. Risk and uncertainty in the youth transition. 

Young 5(1), 3–20.  

 

Gadamer, H.G. 1986. Wahrheit und Methode. Grundzüge einer Philoso-

phischen Hermeneutik. J.C.P. Mohr. (Paul Siebeck). Tübingen. 

 

Gergen, K.J. & Gergen, M.M. 1983. Narratives of the Self. In Sarbin, T.R. & 

Schebe, K.E. (eds.) Studies in Social Identity. Praeger. New York 254–273.  

 

Gieryn, T.F. 2000. A Space for Place in Sociology. Annual Review Sociology 

26, 463–496. 

 

Gordon, C. 1991. Governmental Rationality: an Introduction. Teoksessa 

Burchell, G., Gordon, C. & Miller, P. (eds.) The Foucault Effect. Studies in 

Governmentality. Harvester Wheatsheaf. London, 1–51. 



 213

Guba, E.G. & Lincoln, Y.S. 1998. Competing Paradigms in Qualitative Re-

search. In Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. (eds.) The Landscape of Qualitative 

research. Theories and Issues. Sage, 195–220. 

 

Gubrium, J.F. & Holstein, J.A. 1997. The New Language of Qualitative 

Method. Oxford University Press. New York.  

 

Haapala, P. 2003. Nuoriso numeroina. Teoksessa Aapola, S. & Kaarninen, M. 

(toim.) Nuoruuden vuosisata. Suomalaisen nuorison historia. Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seura. Helsinki, 66–85.  

 

Haapola, I. 2002. Toimeentuloasiakkaiden syrjäytymisriskit 1990-luvun Suo-

messa. Paneelitutkimus vuosien 1990-1992 uusista tuensaajista. Teoksessa 

Haapola, I. (toim.) Köyhyyden kynnyksellä. Toimeentulotuen dynamiikkaa 

1990-luvun Suomessa. Kela. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 79. Hel-

sinki. 

 

Haarni, T. 1997. Joustavia tiloja: vallan ja ulossulkemisen urbaania tulkintaa. 

Teoksessa Haarni, T., Karvinen, M., Koskela, H. & Tani, S. (toim.) Tila, paikka 

ja maisema. Tutkimusretkiä uuteen maantieteeseen. Vastapaino. Tampere, 

87–104.  

 

Habraken, N.J. 1998. The Structure of the Ordinary. MIT Press. Cambridge.  

 

Hankamäki, J. 2003. Dialoginen filosofia. Teoria, metodi ja politiikka. Yliopis-

topaino. Helsinki. 

 

Harjunen, E. 2002. Miten opettaja rakentaa pedagogisen auktoriteetin? Otteita 

opettajan arjesta. Suomen kasvatustieteellinen seura, kasvatusalan tutkimuk-

sia 10. Turku. 

 



 214

Hassinen, M. 2007. Idealismista ammattiyhteisöön. Teoksessa Virtanen, A. & 

Hautaluoma, M. (toim.) Kadonneet ja pudonneet – syrjäytymisen sietämätön 

keveys. Valtakunnallinen työpajayhdistys. Helsinki, 54–57.  

 

Hassinen, M. 2004. Starttipaja Aapinen. Työpajatoiminnan, yksilövalmennuk-

sen ja palveluohjauksen kehityskulku ja nykytila Suomessa. Valtakunnallinen 

työpajayhdistys & BalanssiAkatemia. Helsinki. 

 

Heikkinen, M., Leinonen, T., Paakkunainen, K. & Pekkala, T. 2000. Etsijänuo-

ria, mestareita ja kisällejä. Opetusministeriö. Kulttuuri-, liikunta- ja nuoriso-

politiikan osaston julkaisusarja 7/2000. Helsinki. 

 

Heikkuri, M., Takkunen, H. & Takkunen, U-M. 2005. Erilaiset yhdessä - työ-

pajaohjaajan painajainen vai toiveuni? Teoksessa Hassinen, J. (toim.) Työ- ja 

yksilövalmennuksen käytäntöjä – näkökulmia 2000-luvun työpajojen palve-

luihin. Valtakunnallinen työpajayhdistys & BalanssiAkatemia. Helsinki, 89–

107. 

 

Heikkuri, M. & Takkunen H. 2003. Haastattelututkimus osaamisen haasteista. 

Teoksessa Takkunen, H. (toim.) Tekemisen paikka. Työpajojen nuoret ja hei-

dän valmennustarpeensa. Valtakunnallinen työpajayhdistys & Balanssiaka-

temia. Helsinki, 33–60. 

 

Heiskala, R. 2000. Tapa, toiminta ja rakenne. Kohti konstruktionistista syntee-

siä yhteiskuntateoriassa. Gaudeamus. Tampere. 

 

Helén, I. 2004. Hyvinvointi, vapaus ja elämän politiikka: foucaultlainen hal-

linnan analytiikka. Teoksessa Rahkonen, K. (toim.) Sosiologisia nykykeskus-

teluja. Gaudeamus. Helsinki, 206–236.  

 

Henriksson, L. & Wrede, S. 2004. Hyvinvointityön ammattien tutkimus. Te-

oksessa Henriksson, L. & Wrede, S. (toim.) Hyvinvointityön ammatit. 

Gaudeamus. Helsinki, 9–19.  



 215

Heritage, J. 1997. Conversation analysis and institutional talk: analyzing data. 

In Silverman, D. (ed.) Qualitative analysis: issues of theory and method. Sage. 

London. 

 

Herranen, J. 2003. Ammattikorkeakoulu diskursiivisena tilana. Järjestystä, 

konflikteja, kaaosta. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 85. 

Joensuu. 

 

Hilpinen, K. & Kokkonen, K. 2004. Starttipaja – kohtaamisen taito. Teoksessa 

Hassinen, M. (toim.) Työ- ja yksilövalmennuksen käytäntöjä - näkökulmia 

2000-luvun työpajojen palveluihin. Valtakunnallinen työpajayhdistys & Ba-

lanssiAkatemia. Helsinki, 67–88.  

 

Hirsijärvi, S. & Hurme, H. 2000. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teo-

ria ja käytäntö. Yliopistopaino. Helsinki. 

 

Hjelm. T. 2005. Saatananpalvonta, media ja suomalainen yhteiskunta. Yliopis-

topaino. Helsinki. 

 

Hoikkala, T. 1993. Katoaako kasvatus, himmeneekö aikuisuus? Aikuistumi-

sen puhe ja kulttuurimallit. Gummerus. Jyväskylä. 

 

Hurrelman, K. 1989. The Social world of adolescents: a soviological perspec-

tive. In Hurrelmann, K. & Engel, U. (eds.) The social world of adolescents. 

Interactional perspective. de Gruyter. Berlin, 3-26. 

 

Hurtig, J. 2003. Lasta suojelemassa – etnografia lasten paikan rakentumisesta 

lastensuojelun perhetyön käytännöissä. Acta Universitasis Lapponiensis 60. 

Lapsin yliopisto. Rovaniemi. 

 

Hyvärinen, M. 1998. Lukemisen neljä käännettä. Teoksessa Hyvärinen, M., 

Peltonen, E. & Vilkko, A. (toim.) Liikkuvat erot. Sukupuoli elämäkertatutki-

muksessa. Vastapaino. Tampere, 311–336.  



 216

Hyvärinen, M. & Löyttyniemi, V. 2005. Kerronnallinen haastattelu. Teoksessa 

Ruusuvuori, J. & Tiittula, L. (toim.) Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuoro-

vaikutus. Vastapaino. Tampere, 189–222.  

 

Hämäläinen, J. 2002. Työkouluaate eilen ja tänään. Teoksessa Hämäläinen, J. 

& Komonen, K. (toim.) Työkoulu – visiosta käytäntöön. Itä-Suomen työkou-

lun julkaisuja 1. Kuopio, 9–29.  

 

Hämäläinen, J. 1999 Johdatus sosiaalipedagogiikkaan. Kuopion yliopisto. 

Koulutus- ja kehittämiskeskus, opetusjulkaisuja 1/1999. 

 

Hämäläinen, J. & Komonen, K. 2003. Työkoulumalli ammatillisessa koulutuk-

sessa. Itä-Suomen työkoulun julkaisuja 2. Kuopio.  

 

Hänninen, V. 1999. Sisäinen tarina, elämä, muutos. Tampereen yliopisto. 

Tampere. 

 

Hänninen, S. & Karjalainen, J. 1997. Johdanto. Teoksessa Hänninen, S. & Kar-

jalainen, J. (toim.) Biovallan kysymyksiä. Kirjoituksia köyhyyden ja sosiaalis-

ten uhkien hallinnoimisesta. Gaudeamus. Tampere, 7–27.  

 

Hätälä, J. 2007. Nuorten työpajatoiminta. Teoksessa Aaltonen, K. (toim.) Nuo-

risolakiopas. Tietosanoma. Helsinki, 105–107. 

 

Isaacs, W. 2001. Dialogi ja yhdessä ajattelemisen taito. Kauppakaari. Helsinki. 

 

Itä-Suomen läänin peruspalvelujen tila 2006. Itä-Suomen lääninhallituksen 

toimialan peruspalvelujen arviointi. Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisuja 

129. 

 

Itä-Suomen läänin peruspalvelujen tila 2005. Itä-Suomen lääninhallituksen 

toimialan peruspalvelujen arviointi. Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu-

sarja 116/2006. 



 217

Johnson, J.M. 2001. In-depth interviewing. In Gubrium, J.F. & Holstein, J.A. 

(eds.) Handbook. Context & Method. Sage. Thousand Oaks – London – New 

Delhi, 103–119.  

 

Jokinen, A. 2004. Asuntola kulttuurisella kartastolla. Teoksessa Jokinen, A., 

Huttunen, L. & Kulmala, A. (toim.) Puhua vastaan ja vaieta. Neuvottelu kult-

tuurisista marginaaleista. Gaudeamus, Helsinki, 74–97. 

 

Jokinen, A. 1993. Poliitikkojen puheet puntarissa – kaupunginvaltuutettujen 

asunnottomuuspuheiden retoriikka. Teoksessa Jokinen, A., Juhila, K.  &  Suo-

ninen, E (toim.) Diskurssianalyysin aakkoset. Vastapaino. Tampere, 189–226.  

 

Jokinen, A., Huttunen, L. & Kulmala, A. 2004. Johdanto: neuvottelu margi-

naalien kulttuurisesta paikasta. Teoksessa Jokinen, A., Huttunen, L. & Kulma-

la, A. (toim.) Puhua vastaan ja vaieta. Neuvottelu kulttuurisista marginaaleis-

ta. Gaudeamus. Tampere, 9–19. 

 

Jokinen, A. & Juhila, K. 1999. Diskurssianalyyttisen tutkimuksen kartta. Teok-

sessa Jokinen, A., Juhila, K. & Suoninen, E. (toim.) Diskurssianalyysi liikkees-

sä. Vastapaino. Tampere, 54–97.  

 

Jokinen, A. & Juhila, K. 1996. Merkitykset ja vuorovaikutus. Poimintoja asun-

nottomuuspuheiden kulttuurisesta virrasta. Acta Universitasis Tamperensis 

ser A vol 510. Tampereen yliopisto. Tampere. 

 

Jokinen, A. & Juhila, K. 1993. Valtasuhteiden analysoiminen. Teoksessa Joki-

nen, A., Juhila, K. & Suoninen, E. (toim.) Diskurssianalyysin aakkoset. Vasta-

paino. Tampere, 75-108. 

 

Jokinen, A., Juhila, K. & Suoninen, E. 1993. Diskursiivinen maailma: teoreetti-

set lähtökohdat ja analyyttiset käsitteet. Teoksessa Jokinen, A., Juhila, K. & 

Suoninen, E. (toim.) Diskurssianalyysin aakkoset. Vastapaino. Tampere, 17–

47.  



 218

Jokinen, A. & Suoninen, E. 2000. Rikoksesta resurssi. Narratiivien rakentumi-

nen sosiaalityön kohtaamisissa. Teoksessa Karvinen, S., Pösö, T. & Satka, M. 

(toim.) Sosiaalityön tutkimus: metodologisia suunnistuksia. SoPhi. Jyväskylä, 

207–236.  

 

Jokinen, A., Suoninen, E. & Wahlström, J. 2000. Miten tavoittaa auttamistyön 

ydintä? Teoksessa Jokinen, A. & Suoninen, E. (toim.) Auttamistyö keskuste-

luna. Tutkimuksia sosiaali- ja terapiatyön arjesta. Vastapaino, Tampere, 15–

33.  

 

Jordan, B. & Jordan, C. 2000. Social Work and the Third Way. Tough Love as 

Social Policy. Sage. London. 

 

Joutsenvirta, M. 2006. Ympäristökeskustelun yhteiset arvot. Diskurssianalyysi 

Enson ja Greenpeacen ympäristökirjoituksista. Acta Universitatis oeconomi-

cae Helsingiensis. A 273. Helsinki. 

 

Juhila, K. 2006. Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosiaalityön yhteiskunnal-

liset tehtävät ja paikat. Vastapaino. Tampere. 

 

Juhila, K. 2004. Leimattu identiteetti ja vastapuhe. Teoksessa Jokinen, A., Hut-

tunen, L. & Kulmala, A. (toim.) Puhua vastaan ja vaieta. Neuvottelu kulttuu-

risista marginaaleista. Gaudeamus, Helsinki, 20–32. 

 

Juhila, K. 2002. Sosiaalityö marginaalissa. Teoksessa Juhila, K., Forsberg, H. & 

Roivainen, I. (toim.) Marginaalit ja sosiaalityö. SoPhi. Jyväskylä, 11–19.  

 

Juhila, K. 1999a. Kulttuurin jatkuvasti rakentuvat kehät. Teoksessa Jokinen, 

A., Juhila, K. & Suoninen, E. (toim.) Diskurssianalyysi liikkeessä. Vastapaino. 

Tampere, 160–198.  

 

Juhila, K. 1999b. Tutkijan positiot. Teoksessa Jokinen, A., Juhila, K. & Suoni-

nen, E. (toim.) Diskurssianalyysi liikkeessä. Vastapaino. Tampere, 201–232. 



 219

Juhila K. 1993. Miten tarinasta tulee tosi? Faktuaalistamisstrategiat viran-

omaispu-heessa. Teoksessa Jokinen, A., Juhila, K. & Suoninen, E. (toim.) Dis-

kurssianalyysin aakkoset. Vastapaino. Tampere, 151–188.  

 

Juhila, K. & Pösö, T. 2000. Auttamisen organisaatiot ja ongelmien tulkinnat. 

Teoksessa Jokinen, A. & Suoninen, E. (toim.) Auttamistyö keskusteluna. Tut-

kimuksia sosiaali- ja terapiatyön arjesta. Vastapaino. Tampere, 35–64.  

 

Julkunen, R. 2001. Suunnanmuutos. 1990-luvun sosiaalipoliittinen reformi 

Suomessa. Vastapaino. Tampere. 

 

Juppi, P. 2004. ’Keitä me olemme? Mitä me haluamme?’ Eläinoikeusliike mää-

rittelykamppailun, marginalisoinnin ja moraalisen paniikin kohteena suoma-

laisessa sanomalehdistössä. Jyväskylä Studies in Humanities, numero 29. Jy-

väskylä. 

 

Kajanoja, J. 2000. Syrjäytymisen hinta. Teoksessa Heikkilä, M. & Karjalainen, 

J. (toim.) Köyhyys ja hyvinvointivaltion murros. Gaudeamus. Helsinki, 233–

249. 

 

Kantola, A. 2002. Markkinakuri ja managerivalta. Pallas-sarja. Helsinki. 

 

Karjalainen, P. 2002. Elämänhallintaa ja työelämäpolkuja. Nuotta-projektin 

arvioinnin väliraportti. FinSoc arviointiraportteja 1/2002. Stakes. Helsinki. 

 

Karjalainen, P. 1999. Nuorten työpaja – osallisuutta omaan elämään. Helsin-

gin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksen raportteja ja selvityk-

siä 32/1999. Helsinki. 

 

Karjalainen, V. & Lahti, T. 2001. Kokeilusta käytännöksi. Miten edistää pitkä-

aikaistyöttömien aktiivikäytäntöjen yleistymistä? Stakes. Raportteja 264. Hel-

sinki. 

 



 220

Kekoni, T. 2004. Koulukoti kertomuksena. Teoksessa Jahnukainen, M., Keko-

ni, T. & Pösö, T. (toim.) Nuoruus ja koulukoti. Nuorisotutkimusverkosto ja 

Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 43. Helsinki, 331–352. 

 

Kitinoja, M. 2005. Kujan päässä koulukoti. Tutkimus koulukoteihin sijoitettu-

jen lasten lastensuojeluasiakkuudesta ja kouluhistoriasta. Stakes. Gummerus. 

Saarijärvi. 

 

Komonen, K. 2004. Opettajien ja ohjaajien työn jäsentyminen ja ammatillinen 

kehittyminen Itä-Suomen työkoulussa. Itä-Suomen työkoulun julkaisuja 5. 

Kuopio. 

 

Komonen, K. 2001. Koulutusyhteiskunnan marginaalissa. Ammatillisen kou-

lutuksen keskeyttäneiden nuorten yhteiskunnallinen osallisuus. Joensuun 

yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja 47. Joensuu. 

 

Koponmaa, T. 2005. Etukenoon. Nuorten työpajojen yhteys poliisitoimeen. 

Tutkimusraportti. Saatavana osoitteessa http://www.valtakunnallinen 

tyopajayhdistys.fi/tiedoston_katsominen.php?dok_id=333. 31.8.2005. Luettu 

29.5.2006. 

 

Kortteinen, M. & Tuomikoski, H. 1998. Työtön – tutkimus pitkäaikaistyöttö-

mien selviytymisestä. Tammi. Helsinki. 

 

Kovács, E. 2005. Individual learning in non-formal education: interaction be-

tween trainers´and participants´ views on individual learning. In  Chisholm, 

L., Hoskins, B. & Glahn, C. (eds.) Trading up. Potential and performance in 

non-formal learning.  Council of Europe, 115–123.  

 

Kukkola, K. 2001. Oman onnensa sepät. Tutkimus nuorten työpajoilla harjoi-

tettavasta pedagogiasta. Helsingin kaupungin opetusvirasto, ammatti- ja ai-

kuiskoulutuslinja. Yliopistopaino. 

 



 221

Kuoppala, K. 2001. Organisaatiotutkimuksen näkökulma institutionalisoitu-

miseen Teoksessa Riukulehto, S. (toim.) Järkäleitä ja kulmakiviä. Instituutiot 

yhteiskunnassa. Vaasan yliopisto, Levón instituutti, Julkaisuja 96. Vaasa, 29–

65.  

 

Kuoppala, M. & Virtanen, P. 2000a. Innovatiiviset työpajat. ESR-julkaisuja 

64/00. Helsinki. 

 

Kuoppala, M. & Virtanen, P. 2000b. Kadonneiden aarteiden metsästys. Suo-

malaisten nuorten työpajojen lupaavat käytännöt. Opetusministeriö. Kulttuu-

ri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston julkaisusarja 8/2000.  

 

Kuula, A. 2006. Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Vas-

tapaino. Tampere. 

 

Kuussaari, K. 2005. Näkemysten kirjo, sirpaloitunut tieto. Terveydenhuollon, 

sosiaalitoimen ja nuorisotoimen työntekijöiden käsityksiä huumeiden käyttä-

jien hoitopalvelujärjestelmästä. Stakesin tutkimuksia 155. Helsinki. 

 

Kärkkäinen, T. 1995. Työttömyyden raskas kosketus nuorison elämään 1990-

luvun Suomessa – historiallisia ja kulttuurisia erityispiirteitä. Teoksessa 

Paakkunainen, K. (toim.) Nuori työtön – itkijä, katsoja vai ratkaisija. Nuoriso-

tutkimusseura, tutkimuksia 1/95, 10–19.  

 

Kääriäinen, A. 2003. Lastensuojelun sosiaalityö asiakirjoina. Dokumentoinnin 

ja tiedonmuodostuksen dynamiikka. Helsingin yliopisto, Sosiaalipolitiikan 

laitoksen tutkimuksia 1. Helsinki. 

 

Käyhkö, M. 2006. Siivoojaksi oppimassa. Etnografinen tutkimus työläistytöis-

tä puhdistuspalvelualan koulutuksessa. Joensuu University Press. Joensuu. 

 



 222

Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vastainen kansallinen toimintasuun-

nitelma 2003-2005 (2003). Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 

2003:23. Helsinki. 

 

Laakso, K. 2001. Tekemisen meininkiä elämään. Nuorten työpajatoiminnan 

arviointia. Jyväskylän opetussosiaalikeskuksen julkaisusarja 3/2001.  

 

Laakso, K. 1999. Nuorten pajat ja pajojen nuoret. Jyväskylän opetussosiaali-

keskuksen julkaisusarja 1/1999. 

 

Laakso, K. 1997. Nuorten työpajatoiminnan vaikuttavuuden arviointi. Työpa-

jat työttömyyden ja syrjäytymisen katkaisijoina? Jyväskylän opetussosiaali-

keskuksen julkaisusarja 1/1997.  

 

Laine, K. 2000. Koulukuvia. Koulu nuorten kokemistilana. SoPhi 43. Jyväsky-

län yliopistopaino. Jyväskylä. 

 

Laine, K. 1999. ”Tunti vain”. Oppituntitila ja nuorten oppimiskokemukset. 

Teoksessa Tolonen, T. (toim.) Suomalainen koulu ja kulttuuri. Vastapaino. 

Tampere, 117–134.  

 

Laki julkisesta työvoimapalvelusta 1295/2002. 

 

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001. 

 

Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta 1996/666. 

 

Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta 1995/1705. 

 

Laki 1993/1542. Laki työmarkkinatuesta. 

 

Lapin läänin peruspalvelujen arviointiraportti 2006. Lapin lääninhallituksen 

julkaisusarja 4/2007. 



 223

Larson, C.L. 1997. Re-presenting the subject: problems in personal narrative 

inquiry. Qualitative Studies in Education 10(4), 455–470. 

 

Linna, H. 2007. Elämää työpajoilla vuonna 2018. Teoksessa Virtanen, A. & 

Hautaluoma, M. (toim.) Kadonneet ja pudonneet – syrjäytymisen sietämätön 

keveys. Valtakunnallinen työpajayhdistys. Helsinki, 58–59. 

 

Loseke, D.R. 2001.  Lived Realities and Formula Stories of ”Battered Women”. 

In Gubrium, J.F. & Holstein, J.A (eds.) Institutional Selves. Troubled Identities 

in a Postmodern World. Oxford University Press. New York and Oxford, 

107–126.  

 

Macdonald, K. & Tipton, C. 1993. Using document. In Gilbert, N. (ed.) Re-

searching social life. Sage. London – Thousand Oaks – New Delhi, 187–200.  

 
Macrae, S., Maguire, M. & Milbourne, L. 2002. Social exclusion: exclusion 

from school. International Journal of Inclusive Education 7(2), 89–101.  

 
Marniemi, J. & Pekkala, T. 2005. Johdanto. Teoksessa Hassinen, J. (toim.) Työ- 

ja yksilövalmennuksen käytäntöjä – näkökulmia 2000-luvun työpajojen palve-

luihin. Valtakunnallinen työpajayhdistys & BalanssiAkatemia. Helsinki, 9–18.  

 

Marniemi, J., Pekkala, T. & Virtanen, P. 2004. Kuoleman suudelma 1990-

luvun työpajatoiminnalle? PAKE suomalaisen työpajatoiminnan kehittämis-

hankkeen loppuraportti. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. 

 

Massey, D. 1998. Space, Place and Gender. Polity Press. Cambridge.  

McLaren, P. & Giroux, H.A. 2001. Radikaali pedagogiikka kulttuuripolitiik-

kana. Kritiikin ja antiutopianismin tuolle puolen. Teoksessa Giroux, H.A. & 

McLaren, P. (toim.) Kriittinen pedagogiikka. Vastapaino. Tampere, 29–72.  

 

Mezirow, J. 1995. Kriittinen reflektio uudistavan oppimisen käynnistäjänä. 

Teoksessa Mezirow, J. & al. Uudistava oppiminen. Helsingin yliopisto. Lah-

den Tutkimus- ja koulutuskeskus. Helsinki, 17–38.  



 224

Miller, P. & Rose, N. 1997. Köyhiä ohjelmoimassa: köyhyyslaskelma ja asian-

tuntijatieto. Teoksessa Hänninen, S. & Karjalainen, J. (toim.) Biovallan kysy-

myksiä. Gaudeamus. Helsinki, 111–149. 

 

Mishler, E.G. 1986. Research Interviewing. Context and narrative. Harvard 

University Press. Cambridge.  

 

Morris, G.H., White, C.H. & Iltis, R. 1994. “Well, ordinary I would, but”: re-

examining the nature of accounts for problematic events. Research on Lan-

guage and Social Interaction 27 (2), 123–144.  

 

Mäenpää, J. & Törrönen, M. 1996. Dokumentoitu lapsi. Miten lapsi näkyy las-

tensuojelun asiakirjoissa. Stakes. Helsinki. 

 

Niikko, A. 1993. Opettajaopiskelijoiden praktisen tiedon merkitys koulutusta 

kehitettäessä. Teoksessa Ojanen, S. (toim.) Tutkiva opettaja. Opetus 21. vuosi-

sadan ammattina. Helsingin yliopisto. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.  

 

North, D.C. 1990. Institutions, Institutional Change and Economic Perform-

ance. Cambridge University Press. New York.  

 

Nuorisolaki 72/2006. 

 

Nuorten työpajat – selvitys vuodelta 2004. Lapin lääninhallitus. Helsinki. 

 

Nyyssölä, K. 1999a. Paja-arkea ja pajahuumaa. Raportti turkulaisten työpajo-

jen toiminnasta ja kehittämismahdollisuuksista NUORAn julkaisuja Nuori-

soasiain neuvottelukunta. Turun kaupungin nuorisoasiainkeskus. Helsinki. 

 

Nyyssölä, K. 1999b. Työpajat ja koulutuksesta työelämään siirtyminen. Janus 

7(1), 150–170. 

 



 225

Nyyssölä, K. 1998. Työstä syrjäytyminen: syy vai seuraus? Nuorten työmark-

kina-aseman muutokset vuosina 1980–93. Sosiologia 4, 322–333.  

 

Nyyssölä, K. & Pajala, S. 1999. Nuorten työura. Koulutuksesta työelämään 

siirtyminen ja huono-osaisuus. Gaudeamus. Tampere.  

 

Onnismaa, J. 2000. Ohjaava koulutus: liikkumista rajapinnoilla ja toimimista 

toisin. Teoksessa Onnismaa, J., Pasanen, H. & Spangar, T. (toim.) Ohjaus am-

mattina ja tieteenalana 2. PS-kustannus. Porvoo, 150–159.  

 

OPM 2005:33. Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen ke-

hittämistyöryhmän muistio. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvi-

tyksiä. Helsinki. 

 

OPM 2004:37. Nuorten työpajatoiminnan vakinaistaminen. Opetusministeri-

ön työryhmämuistioita ja selvityksiä. Helsinki. 

 

Oulun läänin peruspalvelujen arviointi 2006. Oulun lääninhallituksen julkai-

susarja 113/2007. 

 

Paakkunainen, K. 1998. Kama-Saksan ihailusta Eurooppalaiseen kumppanuu-

teen. Onko saksalaisesta nuorisopolitiikasta meille malliksi? Nuorisotutkimus 

2000/78. Helsinki.  

 

Paakkunainen, K. 1995. Nuorisotyöpaja: tehdashallin hämärästä autonomi-

seen oppiin. Teoksessa Aaltojärvi, P. & Paakkunainen, K. (toim.) Nuorten 

työpaja – sosiaalinen peli, palkkatyö vai varasto? Nuorisotutkimusseuran 

tutkimuksia 2/1995. Helsinki, 8–104.  

 

Parmanne, P. & Siekkinen, S. 2005. Aktiivisen työvoimapolitiikan uusi aika. 

Työpoliittinen aikakauskirja 2/2005, 26–35.  

 



 226

Peavy, R. 2000. Ammatinvalinnan ja urasuunnittelun ohjaus postmodernina 

aikana. Teoksessa Onnismaa, J., Pasanen, H. & Spangar, T (toim.) Ohjaus 

ammattina ja tieteenalana I. Ohjauksen lähestymistavat ja ohjaustutkimus. 

PS-kustannus. Jyväskylä. 

 

Peruspalvelut Etelä-Suomen läänissä 2006. Arviointiraportti. Etelä-Suomen 

lääninhallituksen julkaisut 117/2007. 

 

Peruspalvelut Länsi-Suomen läänissä 2006. Länsi-Suomen lääninhallituksen 

julkaisusarja 1/2007. 

 

Paju, P. & Vehviläinen, J. 2001. Valtavirran tuolla puolen. Nuorten yhteiskun-

taan kiinnittymisen kitkat 1990-luvulla, Nuorisotutkimusverkos-

to/Nuorisotutkimusseura. Helsinki.  

 

Paloheimo, H. 2001. Instituutiot poliittisen suunnittelun kohteena. Teoksessa 

Riukulehto, S. (toim.) Järkäleitä ja kulmakiviä. Instituutiot yhteiskunnassa. 

Vaasan yliopisto, Levón instituutti, Julkaisuja 96. Vaasa, 158–176.  

 

Pekkala, T. 2004. Työ- ja yksilövalmennuksen perusteet. 2000-luvun työpajo-

jen palvelut ja menetelmät. Valtakunnallinen työpajayhdistys & BalanssiAka-

temia. Helsinki. 

 

Peräkylä, A. 1997. Institutionaalinen keskustelu. Teoksessa Tainio, L. (toim.) 

Keskustelunanalyysin perusteet. Vastapaino. Tampere, 177–203.  

 
Peräkylä, A., Eskola, K. & Sorjonen, M-L. 2001. Lääkärin ja potilaan vuoro-

vaikutus tarkastelun kohteena. Teoksessa Sorjonen, M-L., Peräkylä, A. & Es-

kola, K (toim.) Keskustelu lääkärin vastaanotolla. Vastapaino. Tampere, 7–60.  

 
Pietikäinen, R. 2005. Vaihtoehtoisia polkuja etsimässä – työpajanuorten orien-

taatiot. Teoksessa Aapola, S. & Ketokivi, K. (toim.) Polkuja ja poikkeamia – 

Aikuisuutta etsimässä. Nuorisotutkimusverkosto ja Nuorisotutkimusseura, 

julkaisuja 56. Helsinki, 219–253.  



 227

Pietikäinen, R. 2001. Uudelle polulle. Kokemuksia taide- ja mediapajan toi-

minnan vaikuttavuudesta. Helsingin kaupunki, nuorisoasiain keskus.  

 

Pohjantammi, I. 2007. Ylisukupolvinen työttömyys nuorten työpajoilla. Nuo-

risotutkimusseura ja Nuorisotutkimusverkosto. Verkkojulkaisuja 12. Saata-

vana osoitteessa http://www.nuorisotutkimusseura.fi/tyopaja.pdf. Luettu 

30.7.2007. 

 

Pohjola, A. 2001. Nuorten myyttinen ongelmallisuus. Teoksessa Suutari, M. 

(toim.) Vallattomat marginaalit. Yhteisöllisyyksiä nuoruudessa ja yhteiskun-

nan reunoilla. Nuorisotutkimusverkosto. Helsinki, 187–204.  

 

Polkinghore, D.E. 1995. Narrative configuration in qualitative analysis. In 

Hatch, J.A. & Wisniewski, R. (eds.) Life History and narrative. Qualitative 

Studies Series 1. The Farmer Press. London, 5–23.  

 

Popkewitz, T. 1998. Struggling for the Soul. The Politics of Schooling and the 

Contruction of the Teacher. Teacher College, Columbia University. New 

York. 

 

Potter, J. & Wetherell, M. 1987. Discourse and social psychology: Beyond atti-

tudes and behaviour. Sage. London. 

 

Puusa, A. 2007. Tulkinta organisaatio-identiteetin luonteesta ja ilmentymises-

tä. ”Keitä ne organisaationa oikeastaan olemme?” Joensuun yliopisto. Kaup-

pa- ja oikeustieteiden tiedekunta.  

 

Pösö, T. 2004. Vakavat silmät ja muita kokemuksia koulukodista. Stakes, tut-

kimuksia 133. Helsinki. 

 

Pösö, T. 1993. Kolme koulukotia. Acta Universitasis Tamperensis ser A vol 

388. Tampere. 

 



 228

Raevaara, L., Ruusuvuori, J. & Haakana, M. 2001. Institutionaalinen vuoro-

vaikutus ja sen tutkiminen. Teoksessa Ruusuvuori, J., Haakana, M. & Raevaa-

ra, L. (toim.) Institutionaalinen vuorovaikutus Keskusteluanalyyttisia tutki-

muksia. SKS Tietolipas 173. Helsinki, 11–38. 

 

Raitakari, S. 2006. Neuvottelut ja merkinnät minuuksista. Vuorovaikutuksel-

lisuus ja retorisuus nuorten tukiasumisyksikön palavereissa ja tukisuunni-

telmissa. Tampereen yliopisto. Acta Universitasis Tamperensis 1183. Tampe-

re. 

 

Raitakari, S. 2004a. Nuorten elämänhallinta: toivottua arkea ohjeistamalla? 

Teoksessa Jokinen, A., Huttunen, L. & Kulmala, A. (toim.) Puhua vastaan ja 

vaieta. Neuvottelu kulttuurisista marginaaleista. Gaudeamus. Helsinki, 56–

73.  

 

Raitakari, S. 2004b. Institutionaalisesti tulkittu ja neuvoteltu nuori. Huolta 

herättävä nuori palaverivuorovaikutuksen osapuolena. Nuorisotutkimus 

22(4), 35–48.  

 

Raitanen, M. 2001. Aikuistuminen. Uusi vaihe elämässä vai uusi elämä vai-

heessa. Teoksessa Sankari, A. & Jyrkämä, J. (toim.) Lapsuudesta vanhuuteen. 

Iän sosiologiaa. Vastapaino. Tampere, 187–224.  

 

Randall, W.L. 1996. Restorying a Life. Adult Education and Transformative 

Learning. In Birren, J.E., Kenyon, G.M., Ruth, J.E., Schroots, J.J.F. & Svensson, 

T. (eds.) Ageing and Biography. Explorations in Adult Development. 

Springer Publishing Company. New York, 224–247.  

 

Rapley, T. 2004. Interviews. In Seale, C., Gobo, G. & Gubrium, J.F. & 

Silverman, D. (eds.) Qualitative research practice. Sage. London, 15–33.  

 

Raunio, K. 2006. Syrjäytyminen. Sosiaalityötä kiinnostavia näkökulmia. Sosi-

aali- ja terveysturvan keskusliitto ry. Helsinki. 



 229

Riessman, C.K. 2001. Analysis of Personal Narratives. In Gubrium, J.F. & Hol-

stein, J.A. (eds.) Handbook. Context & Method. Sage. Thousand Oaks – Lon-

don – New Delhi, 695–710.  

 
Rudrum, D. 2005. From Narrative Representation to Narrative Use: Towards 

the Limits of Definition. Narrative 13(2), 195–204.  

 

Räisänen, H. 1988. Nuorten työpajojen vaihtoehtoiset toimintamallit ja työ-

markkina-asema. Työministeriö. Työvoimapoliittisia tutkimuksia 79. Helsin-

ki. 

 
Saarela, P. 2004. Nuorisobarometrit vuosina 1994-2002. Teoksessa Wilska, T-

A. (toim.) Oman elämänsä yrittäjät. Nuorisobarometri 2004. Opetusministe-

riö, Nuorisotutkimusverkosto ja Nuorisoasian neuvottelukunta. Helsinki, 

113–135.  

 

Saastamoinen, M. 2006. Riskitodellisuus ja aktiivisen kansalaisuuden ihanne. 

Teoksessa Saastamoinen, M. & Kuusela, P. (toim.) Kansalaisuuden ääriviivo-

ja. Hallinta ja muodonmuutokset myöhäismodernilla ajalla. Yliopistopaino. 

Helsinki, 53–84.  

 

Sarangi, S. & Roberts, C. 1999. The dynamics of interactional and institutional 

orders in work-related settings. In Sarangi, S. & Roberts, C. (eds.) Talk, work 

and institutional order. Discource in medical, mediation and management 

settings. Mouton de Gruyter. Berlin, 1–57. 

 

Selznick, P. 1984 Leadership in Administration. A Sociological Interpretation. 

University of California Press. Berkeley and Los Angeles.  

 

Silvennoinen, H. 2002. Koulutus marginalisaation hallintana. Gaudeamus. 

Tampere.  

 

Silvennoinen, H. 2001. Kunnallisen nuorisotyön arviointi. Nuorisotutkimus-

verkosto ja Nuorisoasian neuvottelukunta. Helsinki.  



 230

Silverman, D. 1998.  Harvey Sacks. Social Science and Conversation Analysis. 

Oxford University Press. New York.  

 

Silverman, D. 1993. Interpreting Qualitative Data. Methods for Analysing 

Talk, Text and Interaction. Sage. 

 

Simola, H. 2002. Ilmaan propattu. Toiveiden rationalismi koulureformien dis-

kursiivisena perustana. Teoksessa Honkonen, R. (toim.) Koulutuksen lumo - 

Retoriikka, politiikka ja arviointi. Tampere University Press. Tampere, 55–73.  

 

Siurala, L. 1994. Nuoriso-ongelmat modernisaatioperspektiivissä. Helsingin 

kaupungin nuorisoasiankeskusksen tutkimuksia 3. Helsinki. 

 

Soja, E.W. 1996. Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-

Imagined Spaces. Blackwell. Cambridge.  

 

Soja, E.W. 1989. Postmodern Geographies. The Reassertion of Space in Criti-

cal Social Theory. Great Britain. 

  

Soja, E.W. 1985. The Spatiality of Social Life: Towards a Transformative Re-

theorisation. In Gregory, D. & Urry, J. (eds.) Social Relations and Spatial 

Structures. Critical Human Geography Series. MacMillan. Hong Kong, 90–

127. 

 

Spangar, T., Pasanen, H. & Onnismaa, J. 2000. Alkusanat. Teoksessa Onnis-

maa, J., Pasanen, H. & Spangar, T (toim.) Ohjaus ammattina ja tieteenalana I. 

Ohjauksen lähestymistavat ja ohjaustutkimus. PS-kustannus. Jyväskylä1, 1-5. 

 

Stake, R.E. 1994. Case Studies. In Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. (eds.) Hand-

book of Qualitative Research. Sage. Thousan d Oaks, 236–272.  

 

STM 2004:19. Sosiaalisen työllistämisen työryhmän raportti. STM:n työryh-

mämuistioita. Helsinki. 



 231

STM 2003:5. Ehkäisevää huumetyötä nuorten työpajoilla kehittävän hankkeen 

ohjausryhmän muistio. Helsinki. 

 

Suoninen, E. 1997. Miten tutkia moniäänistä ihmistä? Diskurssianalyyttisen 

tutkimusotteen kehittelyä. Acta Universitasis Tamperensis 580. Tampereen 

yliopisto. Tampere. 

 

Suurpää, L. 1996. Yksilöllistä sosiaalisuutta vai sosiaalista yhteisöllisyyttä? 

Nuorten yhteiskunnallisten identiteettien poluilla. Teoksessa Suurpää, L. & 

Aaltojärvi, P. (toim.) Näin nuoret. Näkökulmia nuoruuden kulttuureihin. 

SKS. Tietolipas 143. Helsinki, 51–73.  

 

Söderlund, T. 1995. Tauko tilapäisyyteen – työllistettyjen nuorten käsityksiä 

pajatyöstä. Teoksessa Paakkunainen, K. (toim.) Nuori työtön - itkijä, katsoja 

vai ratkaisija. Nuorisotutkimus 2000, 1/95. Helsinki, 94–108.  

 

Takkunen, U-.M., Takkunen, H. & Heikkuri, M. 2003. Työpajanuoret ja hei-

dän toimintansa päämäärät. Teoksessa Takkunen, H. (toim.) Tekemisen paik-

ka. Työpajojen nuoret ja heidän valmennustarpeensa. Valtakunnallinen työ-

pajayhdistys & BalanssiAkatemia, 25–26.  

 

Tapaninen, A. 2000. Työttömyys ja ohjaus. Teoksessa Onnismaa, J., Pasanen, 

H. & Spangar, T. (toim.) Ohjaus ammattina ja tieteenalana 2. Ohjauksen toi-

mintakentät. PS-kustannus. Porvoo, 24–33.  

 

Tiilikkala, L. 2004. Mestarista tuutoriksi. Suomalaisen ammatillisen opetta-

juuden muutos ja jatkuvuus. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in educa-

tion, psychology and social research. Jyväskylä. 

 

Tissari, J. 1998. Nuorille mahdollisuus –projekti. Projektin ohjaukseen liittyvät 

raportit, Työpajanuorten kyselyn raportit. Kemi-Tornion ammattikorkea-

koulun julkaisuja Sarja A. Raportteja ja tutkimuksia 3/1998. 

 



 232

Tolonen, T. 2001. Ääni, tila ja sukupuolten arkiset järjestykset. Nuorten kult-

tuurit koulussa. Gaudeamus. Helsinki. 

 

Tronto, J. 1994. Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care. 

Routledge. London. 

 

Valokivi, H. 2004. Lainrikkojan ääni auttamisjärjestelmissä. Teoksessa Joki-

nen, A., Huttunen, L. & Kulmala, A. (toim.) Puhua vastaan ja vaieta. Neuvot-

telu kulttuurisista marginaaleista. Gaudeamus. Tampere, 115–134.  

 

Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoimapalvelusta (1344/2002). 

 

Van Dijk, T.A. 1988. News as Discourse. Lawrence Erlbaum Associates. Hills-

dale, New Jersey. 

 

Vanhala, A. 2005. Paikka ja asiakkuus. Etnografia naisten asuntolasta. Acta 

Universitasis Tamperensis 1075. Tampere. 

 

Vanhala, A. 2000. Ongelmapuhe ja voimavarapuhe asiakkuuden määrittymi-

sessä. Teoksessa Jokinen, A. & Suoninen, E. (toim.) Auttamistyö keskustelu-

na. Tutkimus sosiaali- ja terapiatyön arjesta. Vastapaino. Tampere, 245–264.  

 

Vehkakoski, T. 2006. Leimattu lapsuus? Vammaisuuden rakentuminen am-

matti-ihmisten puheessa ja teksteissä. Jyväskylä studies in education, psy-

chology and social research 297. Jyväskylä.  

 
Vehviläinen, J. 2003. Selvitys innopajojen toiminnasta. Ammatilliseen koulu-

tukseen aktivointi ja koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen. Tavoite 3-

ohjelman ESR-projektien loppuraportti 2000–2003. 

 
Vehviläinen, 2002a. Ammatillisesti kouluttamattomat nuoret työelämäkyn-

nyksiä ylittämässä. Teoksessa Mannila, S., Forsander, A., Hummasti, A. & 

Vehviläinen, J. (toim.) Työelämäkynnykset ja haasteelliset ryhmät työllisyys-

politiikan näkökulmasta. Hyvät käytännöt. Työministeriö. Helsinki, 53–67.  



 233

Vehviläinen, J. 2002b. Innovatiiviset työpajat ammatillisissa oppilaitoksissa. 

ESR-projektin loppuraportti. Opetushallitus, moniste 2/2002. Helsinki. 

 

Vehviläinen, J. 1999. Polun rakentajat. Nuorten sijoittuminen ammatilliseen 

koulutukseen ja työelämään. ESR-julkaisut 49/99. 

 

Vehviläinen, S. 2001. Ohjaus vuorovaikutuksena. Gaudeamus. Helsinki. 

 

Vilkko, A. 1997. Omaelämäkerta kohtaamispaikkana. Naisen elämän kerronta 

ja luenta. SKS. Helsinki. 

 

Vilkko, A. 1990. Omaelämäkertojen analysoiminen kertomuksina. Teoksessa 

Mäkelä, K. (toim.) Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta. Gaudeamus. 

Helsinki, 81–97.  

 

Virtanen, P. 1998. Innovatiiviset työpajat. ESR-julkaisut 18/98. Helsinki: Työ-

ministeriö. 

 
Vuori, J. 2001. Äidit, isät ja ammattilaiset. Sukupuoli, toisto ja muunnelmat 

asiantuntijoiden kirjoituksissa. Tampereen yliopistopaino. Tampere.  

 
Vuorikoski, M. & Kiilakoski, T. 2005. Dialogisuuden lupaus ja rajat. Teoksessa 

Kiilakoski, T., Tomperi, T. & Vuorikoski, M. (toim.) Kenen kasvatus? Kriitti-

nen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus. Vastapaino. Tampere, 

309–334.  

 

Väisänen, J. 2005. Murros oppikirjojen teksteissä vai niiden taustalla? 1960- ja 

1990-luvun historian oppikirjat kriittisen diskurssianalyysin silmin. Joensuun 

yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 107. Joensuu. 

 

Väisänen, R. & Hämäläinen, J. 2003. Opettajien ja ohjaajien työssä jaksaminen 

Itä-Suomen työkoulussa. Itä-Suomen työkoulun julkaisuja 3. Kuopio. 

 



 234

Välimaa, A. 2006. Työ- ja yksilövalmennuspalveluiden tuotteistaminen. Val-

takunnallinen työpajayhdistys & BalanssiAkatemia. Helsinki. 

 

Värri, V-M. 2000. Hyvä kasvatus – kasvatus hyvään. Tampere: Tampere Uni-

versity Press.  

 

Wenger, W. 2003. Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity. 

Cambridge University Press. Cambridge. 

 

Wetherell, M. & Potter, J. 1992. Mapping the language of racism. Discourse 

and the legitimation of exploitation. Harvester Wheatsheaf. New York.  

 

White, R. 2004. Discourse analysis and social constructionism. Nurse Re-

searcher 12(2), 7–16.  

 

Wiltshire, J. 1995. Telling story, writing a narrative: terminology in health 

care. Nursing Inquiry 2, 75–82.  

 

Wyn, J. & White, R. 1997. Rethinking Youth. Sage. London. 

 

Ylinampa, M. 2004. Kuntouttava, valmentava ja työllistävä työvalmennus. 

Teoksessa Hassinen, M. (toim.)Työ- ja yksilövalmennuksen käytäntöjä – nä-

kökulmia 2000-luvun työpajojen palveluihin. Valtakunnallinen työpajayhdis-

tys & BalanssiAkatemia. Helsinki, 19– 41.  

 

Julkaisemattomat asiakirjat 

 

Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen 2007 

 
Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen 2006 

 
Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen 2005 

 
Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen 2004 



 235

Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen 2003 

 
Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen 2002 

 
Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen 2001 

 
Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen 2000 

 
Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen 1999 

 

Nuorten työpajatoiminnan yleiset perusteet ja suositukset. Opetusministeriön 

päätös. Dnro 17/600/2006 

 



LIITE 1 
Teemahaastattelurunko 

1(3) 
TAUSTATIEDOT 
 
Nimi 
Ikä 
Sukupuoli 
Koulutus 
Työhistoria 
Työnimike työpajalla 
 
Pajan kuvailu: henkilöstön määrä, koulutus ja vakinaisuus, pajan ylläpito (hal-
lintokunta) ja historia 
 
 
TYÖPAJATOIMINTA 
 
 
Tavoitteet 
 
Mitkä ovat nuorten työpajatoiminnan arvot? Mitkä ovat omat arvonne? Miten 
ne ovat muotoutuneet? Miten arvot näkyvät käytännössä? 
 
Mitkä asiakirjat, säännöt ja ohjeet ohjaavat pajatoimintaa?  

 
Kuinka autonomista tavoitteiden määrittely on? Tapahtuuko määrittäminen 
pajan sisältä käsin vai ulkoakäsin? Mikä on pajan ylläpitäjän rooli? 

 
Miten valtakunnalliset ohjeistukset / tavoitteet on huomioitu ja näkyvätkö ne 
arjessa? Miten valtakunnallisissa tavoitteissa korostettu ympäristökasvatus, 
kestävä kehitys, tasa-arvo ja kansainvälisyys näkyvät pajatoiminnassa? 

 
Mitkä ovat pajatoimintanne tavoitteet? Millaisen prosessin kautta ne on mää-
ritelty, ketkä prosessiin on osallistunut?  Miksi tavoitteet on laadittu? 

 
Miten tavoitteet näkyvät / toteutuvat arjessa? Miten niitä seurataan? Miten ja 
mihin te dokumentoitte nuoren kehittymistä? Mikä merkitys lomakkeilla on? 
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Toiminta 
 

Miten kuvailisit pajaanne? Pajan luonne? 
 
Miten yhteisöllisyys ja yksilöllisyys toteutuvat pajatoiminnassa? 
 
Mitä työmuotoja käytetään? Miksi ne on valittu / käytössä? Millaisen periaat-
teet ohjaavat toimintaanne? Mikä on työ- ja yksilövalmennuksen suhde? 
 
Miten ymmärrät tekemällä oppimisen ja yhteisöllisen kasvun? 
 
Miten itseohjautuvuutta tuetaan? 
 
Mitä pajalla tehdään? Millainen oppimisympäristö paja on? 
 
Miten käyttämänne menetelmät vastaavat nuoren tarpeisiin? 
 
 
Työpajanuori 
 
Kerro nuoristanne? Mistä tulossa, mihin menossa? Mistä nuorten ongelmat 
johtuvat? 
  
Mitä kautta nuoret pajalle ohjautuvat? 
 
Millainen on tyypillinen asiakas? 
 
Mihin pajatoiminnalla nuoren kohdalla pyritään? Miten kauas tavoitteet ase-
tetaan ja miten niitä seurataan? Miten tavoitesuunnitelmat (kirjalliset) laadi-
taan? Mikä on tulohaastattelun rooli? 
 
Miten näet yksilö- ja työvalmennuksen suhteen nuoren elämässä? 
 
Mitä (tietoja, taitoja, asenteita) pajalla opitaan ja miksi?  
 
Mitä pajalla pitäisi oppia? Mitä taitoja nuori mielestäsi tarvitsee elämässään? 
 
Mikä on pajan paikka nuoren elämässä? 
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Työpajaohjaaja ja nuori 
 
Millainen on suhteesi nuoreen? 
 
Mikä on oma roolisi suhteessa nuoreen, koetko olevasi kasvattaja? 
 
Miten pajatoimintanne arvot ja tavoitteet näkyvät nuoren kohtaamisessa? 
Mikä on työ- ja yksilövalmentajan merkitys tavoitteiden saavuttamisessa? 
 
Mitä ammatillisesti pajaohjaajalta vaaditaan? Mille ammatillisuus rakentuu? 
 
Millaisia tunteita nuori herättää? 
 
Mikä työssä on haasteellisinta / palkitsevinta? 
 
 
Pajan kasvatuksellisuus 
 
Onko pajalla kasvatuksellista tehtävää, jos niin millainen? 
 
Miten pajan kasvatustehtävä eroaa esimerkiksi koulun ja kodin kasvatusteh-
tävästä? 
 
Miten kasvatus näkyy omassa työotteessasi? 
 
 
Työpaja kontekstissaan 
 
Mitkä ovat keskeiset sidosryhmänne? 
 
Miten moniammatillinen verkosto osallistuu tavoitteiden määrittämiseen?  
 
Mikä merkitys on sidosryhmällä / moniammatillisella yhteistyöllä? 
 
 
Pajatoiminnan muutos 
 
Miten pajatoiminta on omana aikanasi muuttunut? 
 
Mitkä ovat pajatoiminnan kehittämishaasteet? 
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