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ESIPUHE 
 

Tämä teos on syntynyt osana Mikkelin ammattikorkeakoulun hallinnoimaa, 

Euroopan sosiaalirahaston ja Itä-Suomen lääninhallituksen rahoittamaa Työ-

pajojen kehittäminen Etelä-Savossa -hanketta. Vuosina 2004−2006 toteutetun 

koulutus- ja kehittämishankkeen tavoitteena oli kehittää eteläsavolaista työpa-

jatoimintaa pajojen sisältöjen ja pajoilla työskentelevien työ- ja yksilövalmen-

tajien osaamisen vahvistamisen näkökulmista. Kehittämishankkeen tavoittee-

na oli tarjota mukana oleville pajoille resursseja ja mahdollisuuksia toiminnan 

moniulotteiseen analysointiin ja kehittämiseen − valtakunnan ja kansainväli-

sen tason ulottuvuuksia unohtamatta.  

 

Hanke rakentui vahvan verkostoitumisen ja sen mahdollistaman osaamisen 

jakamisen ja jalostumisen varaan. Erilaisia verkostoja syntyi pajojen välisten 

verkostojen lisäksi pajojen ja koulutusorganisaatioiden sekä eri viranomaisten 

välille. Myös tämä julkaisu on syntynyt hankkeen projektityöntekijöiden, työ- 

ja yksilövalmentajien sekä heidän esimiestensä yhteistyönä. Teos jakaantuu 

kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa avataan työpajatoiminnan taustoja ja 

teoreettisia lähtökohtia. Näkökulma on nuorten työpajatoiminnassa, ohjauk-

sen ja valmennuksen sekä nuorten sosiaalisen vahvistamisen problematiikassa 

ja käsitteistössä. Toisessa osassa tarkastellaan kehittämistyön konkreettista 

etenemistä muun muassa muutosjohtamisen ja starttipajatoiminnan näkö-

kulmista. Samalla avataan kehittämishankkeen taustoja, etenemistä ja tuloksia 

hankkeen eri osioiden näkökulmista.   

 

Teos on monitasoinen ja moniääninen kuvaus työpajatoiminnan kehittämisen 

nykytilasta ja tulevaisuuden haasteista. Näkökulmia yhdistää kirjoittajien ha-

lu, rohkeus ja taito etsiä uudenlaisia avauksia työpajatoiminnan kehittämiseen 

erilaiset kohderyhmät sekä Etelä-Savon alueelliset erityispiirteet tiedostaen ja 

ne toiminnassaan huomioiden. Teoksen tavoitteena on tuottaa tietoa työpaja-

toiminnan kehittämiseksi ja päätöksenteon pohjaksi sekä eri toimijoiden yh-

teistyön kehittämiseksi.  

  

Mikkelissä 20.3.2006 
Katja Komonen 



 



   

SISÄLTÖ 

 

ESIPUHE 

 

1  TYÖPAJAT NUORTEN HYVINVOINNIN TUKIJANA................................1 

Hannu Huotelin & Katja Komonen 
 

2  TYÖPAJAT OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ .........................................................25 

Katja Komonen 
 

3  ERITYISOHJAUKSEN HAASTEET AMMATILLISESSA 

KOULUTUKSESSA............................................................................................44 

Eija Lappeteläinen 
 

4  HALLINNON JA SOSIAALITYÖN NÄKÖKULMA 

TYÖPAJATOIMINTAAN .................................................................................63 

Esko Oikar nen i
 

5  TYÖPAJA MUUTOKSESSA .............................................................................69 

Heidi Lyytikäinen 
 

6  VIISI MUUTOKSEN VUOTTA ........................................................................84 

Kepa Laitsaari 
 

7  STARTTIPAJATOIMINTA ...............................................................................92 

Osmo Härkönen 
 

8  VERKKOPEDAGOGIIKKA TYÖ- JA YKSILÖVALMENNUKSEN 

AMMATILLISISSA ERIKOISTUMISOPINNOISSA ...................................104 

Hannu Huotelin & Kalevi Niemi 
 

9  TYÖPAJOJEN KEHITTÄMINEN ETELÄ-SAVOSSA -HANKKEEN 

SYNTYSANOJA SEKÄ ARVIOITA TÄSTÄ HETKESTÄ ..........................135 

Markku Huovinen 
 

10 TYÖPAJOJEN KEHITTÄMINEN ETELÄ-SAVOSSA ................................146 

Kirsi Purhonen & Katja Komonen 



   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1

1 TYÖPAJAT NUORTEN HYVINVOINNIN TUKIJANA 

Hannu Huotelin & Katja Komonen  

 

 

1 JOHDANTO 

 

Nuorten työpajatoiminta sijoittuu nuoren elämänvaiheen kannalta tärkeään 

saumakohtaan. Nuorten työkasvatus kotona on muuttunut ja osa vastuusta 

on siirtynyt koululle ja muille instituutioille. Koulun merkitys kasvatusinsti-

tuutiona on suhteellistunut ja muuttunut. Myös työmarkkinat ovat muuttu-

neet ja nuorten pääsy työmarkkinoille on usein pitkittynyt. Näistä muutoksis-

ta johtuen myös nuorten integroituminen yhteiskuntaan, työhön ja instituuti-

oihin on muuttunut. Pajatoiminnan tarkoituksena on toimia yhtenä nuorten 

yhteiskunnallisena turvaverkkona osana muita yksilöllisiä kuntoutus-, val-

mennus-, koulutus- ja työllistämispalveluita. (OPM 37:2004.) 

 

Tässä artikkelissa tarkastellaan nuorten työpajatoiminnan lähtökohtia, tavoit-

teita sekä työmuotoja. Aluksi käsitellään nuorten koulutukselle ja työmarkki-

noille kiinnittymisen ehtoja ja edellytyksiä 2000-luvun myöhäismodernissa 

koulutusyhteiskunnassa. Tämän jälkeen siirrytään nuorten työpajojen määri-

telmiin ja teoreettisiin lähtökohtiin. Työpajatoiminnan tavoitteena on nuorten 

elämänhallinnan tukeminen, osallisuuden vahvistaminen sekä syrjäytymisen 

ehkäisy. Artikkelissa tarkastellaan mitä näillä tavoitteilla tarkoitetaan sekä 

niihin liittyvää teoreettista käsitteistöä. Lopuksi käsitellään työpajojen erilaisia 

toimintamuotoja ja toiminnan organisointiin liittyviä sisältöjä. 

 

 

2 OSALLISUUDEN TULKINNAT TYÖPAJATOIMINNAN 

TEOREETTISENA LÄHTÖKOHTANA 

 

2.1 Nuoret koulutus- ja työmarkkinoilla 
 

Työelämän osaamisvaatimukset kasvavat ja muuttuvat entistä ennakoimat-

tomammin. Tämä asettaa merkittäviä haasteita nuorten ammatillisen osaami-
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sen tukemiselle niin koulutusjärjestelmän kuin muidenkin toimijoiden piiris-

sä. Myös eläköityminen tulee asettamaan suuria haasteita sekä koulutusjärjes-

telmälle että työmarkkinoille. Työministeriön asettaman poikkihallinnollisen 

Varautuminen suurten ikäluokkien aiheuttamaan työmarkkinamuutokseen -

projektin loppuraportin mukaan vuodesta 2000 vuoteen 2015 työelämästä 

poistuu noin miljoona henkilöä. Vuoteen 2010 mennessä työelämästä poistuu 

runsaat 600 000 henkilöä, mikä on vajaa kolmannes vuoden 2000 työllisistä. 

Suurten ikäluokkien vanheneminen vaikuttaa jo nyt työikäisen väestön 

(15−64-vuotiaat) ikärakenteeseen. Muutos on nopea ja lähivuosina työikäises-

tä väestöstä poistuvien 55−64-vuotiaiden määrä ylittää työikään tulevien 

15−24-vuotiaiden määrän koko maan tasolla. (Työministeriö 2003.) 

 

Vaikein tilanne on Itä-Suomen maakunnissa, jossa työikään tulevien ikäluok-

kien koko on vuoden 2010 jälkeen enää 60−70 prosenttia työvoimasta poistu-

vien ikäluokkien koosta. Arvioiden mukaan esimerkiksi Etelä-Savon työvoi-

masta siirtyy vuosina 2001−2010 työmarkkinoiden ulkopuolelle noin 30 000 

henkilöä. Etelä-Savossa väestö on myös Suomen ikääntyneintä; yli 65-

vuotiaiden osuus vuonna 2000 oli 19 prosenttia ja vuoteen 2020 mennessä 

osuus on kasvanut jo 30 prosenttiin.  Työväestön ikääntymisen lisäksi useilla 

aloilla työikään tulevan väestön poismuutto vaikuttaa voimakkaasti työvoi-

man määrään ja rakenteeseen. (Työministeriö 2003.) 

 

Työvoiman saatavuuden turvaaminen edellyttää erityisen huomion kiinnit-

tämistä maakunnan nuorten hyvinvoinnin tukemiseen ja yhteiskuntaan integ-

roitumisen edistämiseen. Nuoren ja yhteiskunnan suhdetta on usein tarkastel-

tu osallisuuden käsitteen avulla. Osallisuus on ihmisestä itsestään lähtevä, 

hänen päämääriinsä, kykyuskomuksiinsa ja emootioihinsa perustuva prosessi. 

Osallisuudella on kuitenkin aina jokin konteksti, sillä siihen vaikuttavat myös 

toiset ihmiset, olosuhteet ja sosiaaliset rakenteet. Osallisuutta voi siten lähes-

tyä ”osallisuutena johonkin” ja ”osattomuutena jostakin” näkökulmien avulla. 

Näin ymmärrettynä osallisuuden käsite lähestyy syrjäytymisen käsitettä tai 

asettuu ehkä enemmänkin sen vastakohdaksi. (Komonen 2005.) 
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Myöhäismodernissa suomalaisessa yhteiskunnassa osallisuus – tai aktiivinen 

kansalaisuus – rakentuu yhä vahvemmin erilaisiin yhteisöihin osallistumisen 

varaan. Koulutusta voidaan kuvata siksi mahdollisuuksien ja valintojen, mut-

ta myös riskien ympäristöksi, jossa nuoren yhteiskuntaan integroituminen – 

tai siitä syrjäytyminen – tapahtuu.  

 

Suomalaisen koulutusyhteiskunnan menestystarinaa on tarkasteltu viime 

vuosina niin hyvien oppimistulosten, koulutusputken pituuden, väestön kor-

kean koulutustason kuin oppimistuloksissa sukupuolten välillä olevien vä-

häisten erojen kautta. Vaikka suomalainen koulutus näyttäytyy tutkimuksissa 

kansainvälisesti vertailtuna korkeatasoisena ja rakenteiltaan toimivana, ei 

suomalainenkaan koulu onnistu turvaamaan kaikille oppilaille tulevaisuuden 

kannalta välttämättömiä tietoja ja taitoja. 2000-luvun ongelmana on ollut kou-

lutuksellisen eriarvoisuuden kasvaminen. (Komonen 2005.) 

 

Nuorten siirtyminen koulutuksesta työelämään on muuttunut yhä monimut-

kaisemmaksi ja epävarmemmaksi prosessiksi. Peruskoulun jälkeinen tulevai-

suuden suunnittelu, ammatinvalinta ja koulutukseen kiinnittyminen ovat vai-

keutuneet sekä opiskelu- ja työpaikoista käytävä kilpailu on koventunut. 

Nuorten syrjäytymiseen liittyvät ongelmat ovat myös selvästi kasvaneet. 

 

Keväällä 2005 toisen asteen yhteishaussa hakematta jättäneitä yhdeksännen 

luokan oppilaita oli yhteishakurekisterin mukaan koko maassa 1390 ja lisä-

opetuksen oppilaita 207. Tällä perusteella yhteishaussa opiskelupaikkaa haki 

97,4 prosenttia päättöluokkien oppilaista. Yhteishakualueiden välisiä eroja 

tarkasteltaessa voidaan havaita, että suhteellisesti eniten hakematta jättäneitä 

oli Uudellamaalla, jossa noin 3,5 prosenttia yhdeksännen luokan oppilaista ei 

hakenut opiskelemaan. Vähiten hakematta jättäneitä oppilaita sekä absoluut-

tisesti että suhteellisesti oli Pohjois-Karjalan hakualueella, jossa yksi prosentti 

jätti hakematta opiskelupaikkaa. (Niittymäki 2005, 12.) 

 

Yhteishakurekisterin tilasto kattaa vain hakuhetken ratkaisut, eikä yhteisha-

kujärjestelmän kautta hakematta jättäminen välttämättä kuvaa oppilaan lo-
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pullista tilannetta. Kaikki yhteishaussa hakematta jättäneet eivät ole jäämässä 

koulutuksen ulkopuolelle, sillä osa oppilaitoksista ja opintolinjoista ei ole yh-

teishakujärjestelmän piirissä. Tällaisia ovat esimerkiksi steinerkoulujen lukio-

opetus, vieraskielinen lukio-opetus ja kansanopistojen lukio-opetus. Näiden 

lisäksi ammatillista erityisopetusta antavat oppilaitokset sekä useat kansan-

opistojen linjat eivät kuulu yhteishakujärjestelmän piiriin. Oma ryhmänsä 

muodostuu lisäksi niistä, jotka aikovat jatkaa opintojaan perusopetuksen lisä-

opetuksessa (23 prosenttia hakematta jättäneistä). (Niittymäki 2005, 12.) Toi-

seksi, syksyllä tilanne on huomattavasti monisyisempi. Osa hakeneista ei ehkä 

pääsekään ensisijaisesti haluamalleen alalle ja jää kokonaan koulutuksen ul-

kopuolelle. Osa hakematta jättäneistä puolestaan saattaa hakea jälkihaussa tai 

kysellä oppilaitoksesta peruutuspaikkoja ja aloittaa syksyllä opintonsa kaikes-

ta huolimatta.  

 

On arvioitu, että vuosittain perusopetuksen päättäneistä koulutuksen ulko-

puolelle jää noin 5,5 prosenttia eli 3400 nuorta. Jos arvioidaan, että ulkopuolel-

le jääneistä noin 1000 eli 1,5 prosenttia perusopetuksen päättäneistä sijoittuu 

vuosittain tilastoinnin ulkopuoliseen koulutukseen, jää edelleen arviolta 2500 

perusopetuksen päättäjää kokonaan koulutuspalveluiden ulkopuolelle. Kun 

lisäksi otetaan huomioon ne perusopetuksen lisäopetuksen suorittaneet, jotka 

eivät päädy jatkokoulutukseen ja vuosittain perusopetuksen ilman päättöto-

distusta lopettavat, jää peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen nivel-

vaiheessa vuosittain noin 3000 oppilasta koulutusjärjestelmän ulkopuolelle. 

(OPM 2005.) 

 

Huomattavaa on, että 26 prosenttia hakematta jättäneistä ilmoittaa syyksi sen, 

että ei tiedä, mihin hakisi (Niittymäki 2005, 20). TE-keskusten vuonna 2004 

tekemän työllisyysselvityksen mukaan Etelä-Savon maakunnassa 8,2 prosent-

tia peruskoulun päättäneistä (167 nuorta) ei vuonna 2004 jatkanut peruskou-

lun jälkeen opintojaan ja 12,7 prosenttia (718 nuorta) keskeytti ammatillisen 

toisen asteen opintonsa. Lukion keskeyttäneitä oli 4 prosenttia (154 nuorta).  
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Siirtymävaiheen ohella toinen kriittinen vaihe sijoittuu opintojen aloittami-

seen. Koulutukseen sijoittuminen ei tarkoita koulutukseen kiinnittymistä: 11 

prosenttia opintonsa aloittaneista keskeyttää ammatillisen toisen asteen kou-

lutuksen. Tutkimusten mukaan yleisimpiä syitä koulutuksen keskeyttämiselle 

ovat koulutusvalinnan epäonnistuminen, poissaolojen kertyminen, opiskelu-

motivaation laskeminen, elämänhallintaongelmat ja oppimisvaikeudet (Ko-

monen 2001; Niittymäki 2005). 

 

2.2 Osallisuuden ”merkittävät muut” 
 

Nuorten yhteiskuntaan kiinnittymistä ei ole mielekästä arvioida ainoastaan 

koulutukseen osallistumisen näkökulmasta. Jo se, että keskeyttämisen taustal-

la korostuvat usein monet muut kuin itse koulutukseen liittyvät asiat, ohjaa 

kiinnittämään huomion nuoren elämäntilanteen kokonaisuuteen. Osallisuus 

merkitsee siten myös oman elämän hallintaa arkisten perusvalmiuksien tasol-

la, kykyä selviytyä omassa arjessa ja lähiyhteisössä. Ihminen tarvitsee myös 

sosiaalista kanssakäymistä. Osallisuutta voidaan tarkastella osallistumisena 

erilaisten sosiaalisten yhteisöjen toimintaan. Forssén, Laine ja Tähtinen (2002) 

korostavat tutkimuksessaan kodin ja perheen merkitystä nostaen esiin per-

heen sisäiset resurssit, erityisesti lasten ja vanhempien välisen suhteen merki-

tyksen. Sisäisillä resursseilla, samoin kuin kasvatukseen liittyvillä tekijöillä, on 

suurempi merkitys nuoren hyvinvoinnille kuin esimerkiksi ulkoisilla resurs-

seilla, kuten perheen taloudellisella tilanteella ja asumisella. (emt.) 

 

Törrösen ja Vornasen (2002) tutkimat yläasteikäiset nuoret eivät liittäneet syr-

jäytymistä taloudellisiin vaikeuksiin tai köyhyyteen, vaan syrjäytyminen mer-

kitsi nuorille ensisijaisesti yksinäisyyttä ja ryhmän ulkopuolelle jäämistä, osat-

tomuutta suhteessa vertaisryhmään. Hartup (1989) totesi laajassa, vertaisryh-

mätutkimusta koskevassa katsauksessaan, että nuorten huomattava vaikutus 

toisiinsa alkaa jo varsin nuorella iällä, ja vertaisryhmä muodostaa merkittävän 

vaikuttajan sosialisaatioprosessissa. Viimeisen kolmenkymmenen vuoden ai-

kana vertaisryhmän asemaan sosialisaatiossa onkin alettu kiinnittää yhä 

enemmän huomiota. Nuoremmilla lapsilla vertaisryhmä kietoutuu tiukasti 

konkreettisiin ystävyyden käsitteisiin, kun taas vanhemmilla nuorilla vertais-
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ryhmä koetaan abstraktimmaksi sosiaaliseksi kokonaisuudeksi, jonka perus-

tana ovat yhtenevät asenteet ja normit. Tällöin vertaisryhmä ei käsitä tiettyjä 

henkilöitä vaan sosiaalisen kokonaisuuden, joka ei ole riippuvainen henkilöi-

den lukumäärästä tai edes paikallaolosta.  

 

Vertaisryhmä voitaisiin määritellä sekä todelliseksi että kuvitteelliseksi ikä-

luokan yhteisöksi. Tästä seuraa se, että vertaisryhmän vaikutus ei ulotu pel-

kästään niihin, joilla on kiinteitä ystävyyssuhteita, vaan se vaikuttaa myös 

näiden ulkopuolella oleviin nuoriin. Nuorilla on voimakas ryhmään kuulumi-

sen tarve, ja riippumatta siitä, onko nuorella läheisiä ystäviä vai ei, hän pyrkii 

samaistumaan sosiaaliseen kategoriaansa eli vertaisryhmäänsä.  

 

Nuorten yksinäisyyteen ei kuitenkaan ole syrjäytymistä koskevissa tutkimuk-

sissa kiinnitetty juurikaan huomiota, vaan sosiaalista syrjäytymistä on lähes-

tytty varsin kapeasti koulutuksellista ja työmarkkinallista syrjäytymistä seu-

raavana vaiheena – syrjäytymisprosessin eräänlaisena huipentumana. Vertais-

ryhmän ulkopuolelle jääminen on kuitenkin otettava vakavasti. Useissa tut-

kimuksissa (mm. Perlman & Landolt 1999) on havaittu, että nuoret ovat kai-

kista ikäryhmistä yksinäisimpiä. Stakesin Kouluterveyskysely 2005 -

tutkimuksen mukaan 16 prosentilla peruskoulun 8. luokkalaisista pojista ei 

ole yhtään ystävää. Tytöillä vastaava luku oli 7 prosenttia.  

 

Sosiaalisessa yksinäisyydessä on kyse sosiaalisen verkoston puuttumisesta tai 

tyytymättömyydestä olemassa olevaan verkostoon. Kangasniemen (2005, 242) 

mukaan sosiaalinen yksinäisyys liittyy erilaisten sosiaalisten roolien kautta 

myös identiteettiin, joka muodostuu näihin rooleihin kytkeytyvien erilaisten 

yhteiskunnallisten arvostusten myötä. Sosiaalinen yksinäisyys viittaa tällöin 

myös sosiaalisesti arvostetusta toiminnasta eristyneisyyteen. Osallisuutta voi-

daan siten tarkastella myös yksilön sisäiseen elämismaailmaan kietoutuvana 

kokemuksena, jäsenyyden tunteena.   

 

Osallisuudesta voidaan puhua myös aktiivisessa vaikuttamismerkityksessä. 

Tällöin käsitteen sisältö rajautuu jonkin hyvänä pidetyn asian puolesta aktii-
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visesti toimimiseen ja yhteisiin asioihin vaikuttamiseen niin, että hyväksi tul-

kitulla asialla on mahdollisuus toteutua. Osallisuus on tällöin subjektiutta, 

yksilön itsetoteutusta jokapäiväisessä elämässä, itsenäisyyttä, vastuun otta-

mista ja omaan elämänkulkuun vaikuttamista. Ja edelleen – osallisuus on 

myös tietoista yhteiskunnan jäsenyyttä, ja yhteiskunnallista osallistumista. 

(Hämäläinen 2000; Antikainen, Houtsonen, Huotelin & Kauppila 1996; Anti-

kainen 1996.) Osallisuuteen liittyy myös voimaantumisen, valtaistumisen 

(empowerment) mahdollisuus, jos nuori tuntee pätevyyttä, pitää omaa rooli-

aan merkittävänä ja hänellä on tunne, että hän voi omana itsenään osallistua, 

kokea oppivansa ja vaikuttavansa siinä sosiaalisessa kontekstissa, missä hä-

nen oppimisensa tapahtuu. (Siitonen 1999.) 

 

Osallisuuteen liittyy olennaisesti elämänhallinnan käsite. Roosin (1985, 43) 

mukaan elämänhallinta tai sen puuttuminen lyö leimansa koko elämään ja se 

on kaikkein tärkein kysymys ihmisen elämän aikana. Elämänhallintaa voi-

daan kuvata subjektiiviseksi tunteeksi ja kokemukseksi siitä, että itse pystyy 

vaikuttamaan omaan elämäänsä. Kyse on myös yksilöllisestä elämisen taidos-

ta ja tilanteiden hallinnasta arkielämän asioissa. Monesti puhutaankin ensin 

arjen hallinnasta ja vasta tämän jälkeen elämänhallinnasta. Elämän ollessa hal-

lussa ihminen on rauhallinen, tuntee tyytyväisyyttä, pystyy toimimaan ja saa-

vuttamaan hyviä tuloksia. 

 

Elämänhallinnasta voidaan erottaa ulkoinen ja sisäinen ulottuvuus (vrt. Roos 

1985, 41−45). Ulkoinen elämänhallinta tarkoittaa aineellista selviytymistä, ta-

loudellista turvaa, itsenäistä asumista ja elämän ulkoisten puitteiden ylläpitoa. 

Tällöin yksilön on mahdollista ohjata elämänsä kulkua, tehdä suunnitelmia ja 

toteuttaa itsestä lähteviä tavoitteita ilman, että ulkoiset edellytykset määräävät 

liikaa. Kokemuksellisesti tällainen tilanne jäsentyy aineellisena ja henkisenä 

turvan tunteena. Huono ulkoinen elämänhallinta ilmenee useimmiten tilan-

teena, jossa ei tunnu olevan minkäänlaista otetta elämänsä tapahtumien kul-

kuun, vaan asiat etenevät enemmänkin muiden ehdoilla. Sisäinen elämänhal-

linta puolestaan tarkoittaa enemmänkin henkisiä voimavaroja ja sisäistä 

eheyden tunnetta. Käytännössä tämä tarkoittaa henkilön kykyä sopeutua ja 
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selviytyä jatkuvasta muutoksesta, epävarmuudesta ja ennakoimattomuudesta 

huolimatta. Erityisesti kyse on kyvystä nähdä ja kokea elämänsä merkityksel-

lisenä ja mielekkäänä. Sisäisesti elämänsä hallitseva yksilö uskoo itseensä ja 

mahdollisuuksiinsa vaikuttaa tapahtumien kulkuun ainakin jossakin määrin. 

 

Syrjäytymiskehitykseen vaikuttavat nimenomaan puutteet ulkoisessa ja sisäi-

sessä elämänhallinnassa. Monesti kyse on vaikeudesta sopeutua yhteiskun-

taan, johon liittyy irrallisuuden kokeminen, aloitekyvyttömyys, ihmissuhde-

ongelmat, elämänhalun kadottaminen ja päihteiden väärinkäyttö. Monesti 

tämä johtaa ulkoisten ongelmien kasautumiseen, jossa huonot olosuhteet va-

kiintuvat ja ketjuuntuvat siten, että seurauksena on hyväksyttävällä tavalla 

saadun arvostuksen kapeutuminen. Sisäisessä ongelmien kasautumisessa taas 

koetut epäonnistumiset vahvistavat pohjaa sellaisten tavoitteiden, uskomus-

ten ja toimintatapojen muodostumiselle, jotka eivät ole rakentavia. Kyse on 

itseä koskevien negatiivisten ajattelutapojen omaksumisesta, heikosta itsetun-

nosta ja vähäisestä uskosta omiin mahdollisuuksiin. Tämä puolestaan johtaa 

helposti avuttomuuteen, vetäytymiseen ja näköalattomuuteen. Tällöin tavoit-

teet ovat selkiytymättömiä ja nuori ajelehtii vailla elämänsuuntaa. 

 

 

3 NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA 2000-LUVULLA 

 

Koulutuksen ja työn ulkopuolella, pelkästään perusasteen koulutuksen varas-

sa, on tällä hetkellä maassamme yli 40 000 alle 25-vuotiasta nuorta. Koulutta-

mattomien nuorten asema on entisestään heikentynyt. Heikoiten koulutetuilla 

on selvästi suurin riski altistua niin pitkäaikais- kuin toistuvaistyöttömyydel-

le. Pelkän perusasteen tutkinnon suorittaneiden nuorten työttömyysaste (27 

prosenttia) oli vuonna 2003 lähes kaksinkertainen keskiasteen tutkinnon suo-

rittaneisiin verrattuna. Nuorisotyöttömyyttä onkin viime aikoina ruvettu tul-

kitsemaan enemmän koulutukselliseksi kuin työmarkkinaongelmaksi. (Järvi-

nen & Vanttaja 2005; Siurala 2003, 17−18.) Koska kansalaisuus ja yhteiskunnal-

linen osallisuus rakentuvat vahvasti työn kautta, on osa nuorista vaarassa jää-

dä yhteiskunnan marginaaliin jo varhaisessa vaiheessa. Työstä syrjäytymisen 
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seuraukset näkyvät erityisesti toimeentulossa ja ulkoisessa elämänhallinnassa. 

Lyhyet työttömyysjaksot nuoren elämässä eivät ole vielä syrjäyttäviä, mutta 

työttömyyden ja huono-osaisuuden kasautuminen samoille henkilöille lisää 

ahdinkoa.  

 

Alle 25-vuotiaita työttömiä oli vuonna 2004 Etelä-Savossa 1066. Heidän osuu-

tensa omasta ikäluokastaan on suhteellisen suuri, 7,4 prosenttia. Toisin kuin 

esimerkiksi Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa, nuorten työttömien määrä 

ei Etelä-Savossa vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Osaavan työvoi-

man varmistamiseksi Etelä-Savon alueella on kiinnitettävä erityistä huomiota 

edellä mainittuihin ryhmiin. Näiden nuorten työllistyminen ja motivoiminen 

koulutukseen vaatii erityistä kannustusta sekä koulutuksen aikaista tukea, 

ohjausta ja yksilöllisten opinpolkujen räätälöimistä. 

 

Nuorten työpajatoiminta on koulutuksen ja työelämän sekä perusopetuksen ja 

toisen asteen koulutuksen välille sijoittuva toimintamuoto, jonka tarkoitukse-

na on edistää nuorten työssä oppimista, lisätä nuorten opiskelu- ja työelämä-

valmiuksia sekä tukea nuorten tulevaisuuden suunnittelua ja ammatinvalin-

taprosessia sekä yleisiä elämisen taitoja. Osaltaan kyse on syrjäytymistä ennal-

taehkäisevästä toiminnasta, osaltaan nuorten työpajojen tavoitteena on integ-

roida jo marginaaliin ajautuneita nuoria takaisin yhteiskunnan koulutus- ja 

työjärjestelmään. Erityisesti työllistymistä tukeva ammatillinen koulutus alkaa 

olla ehdoton edellytys työmarkkinoilla pärjäämiselle. 

 

Työpajojen asiakasvirrat koostuvat nuoriso-, sosiaali-, ja opetustoimen sekä 

työhallinnon lähettämistä nuorista, jotka tulevat pajoille yksilöllisten, eriastei-

sesti tunnistettujen tarpeiden vuoksi. Eniten nuoria ohjautuu pajoille työvoi-

matoimistojen kautta, mutta viime aikoina asiakasvirta on kasvanut sekä sosi-

aalitoimen että opetustoimenkin kautta. (OPM 2005.) 

 

Nuorten työpajatoiminnan ylläpitäjiä on koko maassa 230 ja työpajoissa toimii 

vuosittain yli 7000 alle 25-vuotiasta nuorta. Etelä-Savon maakunnassa on tällä 

hetkellä kuusi työpajaa, jotka ovat kohdentaneet tai kohdentamassa toimin-
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tansa selkeästi alle 25-vuotiaisiin nuoriin. Nämä pajat sijaitsevat Mikkelissä, 

Savonlinnassa, Joroisissa, Juvalla, Mäntyharjulla ja Kangasniemellä. Keskeisi-

nä toimintamuotoina pajoilla korostuvat starttipajatyöskentelyn ja siihen so-

veltuvien sisältöjen kehittäminen. Tämä on nostanut esiin yhteistyötarpeen 

maakunnan ammatillisten oppilaitosten kanssa. Myös Työvoiman palvelu-

keskusten kanssa ollaan tiivistämässä yhteistyötä. 

 

Etelä-Savossa nuorten työpajatoimintaan osallistui vuonna 2004 886 nuorta, 

joista valtaosa tuli työpajoille työhallinnon ohjaamina. Kaikista pajan toimin-

taan osallistuneista 69 prosenttia oli alle 29-vuotiaita. Työpajojen toiminta-

muodot tukivat maakunnassa lähinnä työpainotteista, perinteistä työpajatoi-

mintaa, jonka tarkoituksena on lisätä työ- ja oppimiskykyä. Pajalla vuonna 

2004 olleista nuorista kuntouttavaan työtoimintaan osallistui ainoastaan 4,7 

prosenttia.  (Itä-Suomen läänin peruspalveluiden tila 2004.)  

 

Työpajoilla tehdään pääsääntöisesti työtä niiden nuorten parissa, jotka syystä 

tai toisesta tarvitsevat tukea elämässään ja/tai koulutukseen ja työllistymiseen 

liittyvissä tavoitteissaan. Nykyaikaa ja nyky-yhteiskuntaa on kuvattu monen-

laisilla käsitteillä: muun muassa epävarmuus, katkoksellisuus, sattumanvarai-

suus, avoimuus, keskeneräisyys, pätkittyminen, pirstoutuneisuus, perinteen 

löystyminen, arvojen moninaisuus, taustavarmuuksien kyseenalaistuminen, 

jatkuva muutos ja tulevaisuuden sumeus. Muutoksia on odotettavissa sekä 

ihmisten elinolosuhteissa että arvojärjestelmissä, mikä aiheuttaa monen nuo-

ren kohdalla näköalattomuutta ja elämänhallinnan horjumista. Otteen saami-

nen elämästä voi tuntua vaikealta. Nuorten työpajat omalta osaltaan pyrkivät 

realistisen tulevaisuuden suunnittelun ja positiivisten työkokemusten kautta 

valamaan nuorille luottamusta ja otetta elämään. 

 

Nuorten työpajojen tavoitteena on etsiä mielekkään toiminnan muotoja, jotka 

tukevat nuorten itsetuntoa, itsenäistymistä ja vastuunottoa omasta elämäs-

tään. Hyviin tuloksiin pääsemisen kannalta on keskeistä kehittää sellaisia 

työmenetelmiä, joiden avulla olisi mahdollista saada myönteisiä kokemuksia. 

Kasvaminen omaehtoisuuteen edellyttää ohjauksellista työotetta ja oikeanlais-
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ta tukea, jonka avulla nuoren on mahdollista edetä omassa asiassaan. Hyvin-

voinnin ja elämänhallinnan tukemisessa tulisi kehittää fyysisiä, psyykkisiä, 

sosiaalisia, ammatillisia ja koulutuksellisia valmiuksia. 

 

Nuorten työpajojen tavoitteena on ehkäistä koulutuksesta syrjäytymistä kou-

lutukseen liittyvän elämänsuunnittelun ja pajoilla hankittavan työkokemuk-

sen kautta. Koulutuksen merkitys korostuu nyky-yhteiskunnassa ja siitä on 

tullut elämässä selviytymisen itsestään selvä edellytys (vrt. Huotelin & Kaup-

pila 1995). Koulutuksen keskeyttäneille pajat tarjoavat tavallaan uuden mah-

dollisuuden hakeutua takaisin opiskelun, ammattien ja työn maailmaan.  

 

Pajaympäristö voi toimia myös sosiaalisena ympäristönä, josta on mahdollista 

saada vertaistukea ja kokea yhteenkuuluvuuden tunteita. Itsensä toteuttami-

sen näkökulmasta elämän suunnan etsiminen ja löytäminen ovat erityisen 

merkittävässä asemassa. Erityisen merkittäviä nuoren identiteetin kehittymi-

sen kannalta ovat sosiaaliset verkostot, jotka tukevat nuoren hyvinvointia ja 

selviytymistä. Sen sijaan usein on vaikeampaa selvittää, minkälainen yhtei-

syys on yksilölle eduksi. Lähiyhteisön antaman tuen voima perustuu näiden 

suhteiden kestävyyteen, mutta liiallinen tukeutuminen johtaa taas riippuvuu-

teen ja kyvyttömyyteen itsenäisesti määritellä elämänsä suuntaa.  

 

Asuinympäristön eri paikkojen, toimintojen, ihmisten ja palvelujen muodos-

taman tukiverkoston tulisi suoda nuorelle mahdollisuuksia kokeilla erilaisia 

rooleja ja harjoittaa itsetutkiskelua (Gretschel 2002, 49). Kansalaisyhteiskunta 

jäsentyy tilaksi, jossa pidetään tärkeänä, arvostetaan ja mahdollistetaan kansa-

laisten osallisuutta. Kansalaisuus on nimenomaan mahdollisuutta osallistua 

työ- ja kulttuurielämään, koulutukseen ja yhteiskunnalliseen päätöksente-

koon. Sosioekonomiset, poliittiset ja kulttuuriset tekijät määrittelevät kaikki 

osaltaan sitä, minkä asteinen osallistuminen nuorelle tietyssä ympäristössä on 

mahdollista.  

 

Pahoinvoinnin, syrjäytymisen ja vaillinaisen elämänhallinnan taustalla voi 

olla yleisten yhteiskunnallisten ja kulttuuristen ilmiöiden ohella erilaisia opit-
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tujakin ajattelu- ja tulkintatapoja. Nuoren kokemusmaailmassa ja ajattelussa 

tämä voi näyttäytyä tulkintoina, joissa korostuu vaikeus löytää soveltuvaa 

koulutusta ja ammattia. Tämä johtaa käytännössä siihen, että koulutus- ja 

työura on epävakaa, joka puolestaan heikentää itsetuntoa. Usko omiin mah-

dollisuuksiin horjuu. Kyse on eräänlaisesta tavasta kohdata haasteita ja on-

gelmia. Epäonnistumiset voivat seurata toisiaan hyvinkin erilaisissa tilanteissa 

(mm. koulussa ja työpaikan valintatilanteissa). Keskeistä toimintastrategian 

määräytymisessä on yksilön itsetunto. Voidaan puhua epäonnistumisen ke-

hästä, jossa epäonnistumisesta tulee kasautuvaa. (Vrt. Nurmi, Salmela-Aro, 

Anttonen & Kinnunen 1992.) 

 

Osallisuus ei ole ominaisuus, jota yksilöllä joko on tai ei ole, vaan se voidaan 

nähdä prosessina, jossa nuorella on mahdollista kasvaa (oppimis-)yhteisön 

jäsenyyteen. Nuorten työpajoissa nuoria kannustetaan omaehtoisuuteen hei-

dän elämänhallintaansa tukemalla. Tässä tehtävässä nimenomaan rakentaval-

la tukiverkostolla ja oikeanlaisella vertaisryhmällä on merkittävä rooli. Nuor-

ten työpajojen tavoitteena on lisätä nuorten osallisuutta, merkittävien ja iden-

titeettiä rakentavien hyvien kokemusten kautta tapahtuvaa voimaantumista 

sekä opiskeluun ja/tai työhön liittyviä mahdollisuuksia. Tavoitteena on pa-

januoren eteneminen epäonnistumisen kehältä onnistumisen kehälle, jolle 

pääsemisen tukena ovat alan ammattilaiset erilaisine työotteineen. 

 

Tämä merkitsee sitä, että nuoren itsetuntoa ja uskoa omiin kykyihinsä syste-

maattisesti vahvistetaan. Pajatoiminnan tulisi tarjota nuorille hyviä kokemuk-

sia, jotka voimaannuttavat ja valtauttavat. Tähän päästään pienten askelten 

ohjauksellisella toiminnalla, jossa toiminnalle asetetut tavoitteet asetetaan rea-

listisiksi ja luodaan mahdollisuuksia avaavia suunnitelmia niiden toteuttami-

seksi. ”Epäonnistumisansan” taustalla on useimmiten joukko epäonnistumi-

sen kokemuksia. Nuori on oppinut epäonnistumaan muun muassa koulussa 

ja työssä, eikä perhe tai tukiverkosto ole kyennyt tarjoamaan riittävän varmoja 

mahdollisuuksia onnistumiseen. Onnistumisenkehälle pääseminen edellyttää 

sellaisen määrän valtauttavia ja identiteettiä vahvistavia kokemuksia, että 

huonot kokemukset tavallaan kumoutuvat. Tilalle tulee suunnitelmallisen ja 
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tehtäväkeskeisen toiminnan tuloksena onnistumisen kokemuksia, jotka vah-

vistavat itsetuntoa. 

 

Tämä kaikki asettaa ohjauksen tutkimiselle valtavan haasteen. Mitä voimava-

raistava ohjaus asenteena, menetelmänä ja tekniikkoina on? Tutkimus- ja ke-

hittämishaasteeksi täsmentyy sellaisten ohjausmenetelmien ja -asenteiden ke-

hittäminen ja kokeilu, joilla onnistumisen kehälle päästäisiin. Pajaohjaajille 

tämä asettaa koulutuksellisia haasteita, joihin taas ammattikorkeakoulun tulisi 

pystyä tarjonnassaan vastaamaan. 

 

Työpajojen vahvinta aluetta on työn tekemiseen ja ammatillisiin valintoihin 

kohdistuva tuki. Pajat voivat tarjota työllistymisen polun yhden tärkeän osan 

sekä merkittävän ohjauksellisen panoksen koulutukseen ohjaamisessa. Nuo-

ren kokonaisvaltaisella huomioimisella, polkujen rakentamisella, ammatinva-

linnan edistämisellä ja selkiyttämisellä haetaan rakentavia vaihtoehtoja kul-

loiseenkin tilanteeseen. Kyse on positiivisten merkitysten tuottamisesta työn 

ja elämänsuunnittelun kautta, voimaantumisesta ja onnistumiskehälle pääsys-

tä. 

 

 

4 TYÖPAJOJEN TOIMINTAMUODOT 

 

4.1 Ohjauksesta valmennukseen 
 

Ohjaustermi yleistyi 1990-luvun puolivälissä työpajatoimintaan. Ohjauksen 

käsite on hyvä yleiskäsite, jolla kuvataan yleensä tuen antajatahon toimintaa, 

jossa ”ohjataan jotakuta johonkin”. Käsitteellä ohjaus viitataan toisaalta ope-

tus- ja ihmissuhdeammateissa käytettävään työmenetelmään, ammatillisen 

keskustelun muotoon ja/tai institutionaaliseen toimintaan, jolle on asetettu 

tietyt sisällölliset tavoitteet (mm. ammatinvalinnanohjaus, oppilaanohjaus, 

nuoriso- ja kulttuuriohjaus, sosiaaliohjaus) ja joissa käytetään tiettyjä ammatil-

lisia työmenetelmiä. Yleensä puhutaan informointi-, neuvonta- ja ohjauspalve-

luista, jotka koostuvat edellä mainittujen ammattiryhmien tekemästä työstä. 
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British Association of Counsellors -määritelmän (Bond 1994) mukaan ”ohjaus- 

ja neuvontatyössä (counselling) toimitaan silloin, kun henkilö, jolla on sään-

nöllisesti tai tilapäisesti ohjaajan rooli, antaa tai sopii antavansa aikaa, huo-

miota tai kunnioitusta määräaikaisesti asiakkaan roolissa olevalle henkilölle 

tai henkilöille. Ohjauksen tehtävänä on antaa asiakkaalle tilaisuus tutkia, kek-

siä ja selkeyttää tapoja elää voimavaraisemmin ja hyvinvoivemmin.” Onnis-

maa, Pasanen ja Spangar (2000, 7) näkevät ohjauksen siten, että kyseessä on 

”vuorovaikutustoimintojen ja -asetelmien tuottaminen niin, että ohjattava tu-

lee kuulluksi, hyväksytyksi ja ymmärretyksi sekä pääsee eteenpäin. Ohjaus-

dialogin ja -toiminnan kautta luodaan mahdollisuuksia nähdä ja tehdä asioita 

’ainakin hieman toisin’. Tässä mielessä ohjaus voidaan käsittää myös kaiken-

laisen elämänsuunnittelun vuoropuhelun metodologiana.” 

 

Ohjauksessa käytettävät teema-alueet voidaan luokitella esimerkiksi Euroo-

pan unionin jäsenmaiden ohjausjärjestelmiä koskeneessa vertailututkimukses-

sa (vrt. Vuorinen & Huotelin 2003) sovelletun niin sanotun DOTS -mallin mu-

kaisesti. Sen mukaan merkityksellistä on, miten nuorella on mahdollisuus 

käydä keskusteluja seuraavista teemoista: 

o Itsetuntemus − tietoisuus niistä henkilökohtaisista ominaisuuksista 
(kyvyistä, asenteista, persoonallisista ominaisuuksista, taidoista, kvali-
fikaatioista, arvoista ja mielenkiinnon kohteista), jotka jäsentävät omaa 
sen hetkistä sekä tulevaa, tavoiteltavaa persoonallisuutta – oma tilan-
ne, itsearviointi ja arvo-osaaminen (Self awareness).  

 
o Tietoisuus toimintaympäristön tarjoamista mahdollisuuksista ja niiden 

asettamista vaatimuksista – tilannekohtainen mahdollisuuksien raken-
ne ja vaihtoehdot (Opportunity awareness).  

 
o Päätöksenteon oppiminen – tietoisuus päätöksentekoon liittyvistä eri-

laisista prosesseista ja tietoisen päätöksenteon oppiminen – suunnitel-
mien toteuttaminen ja niiden arviointi (Decision learning).  

 
o Elämään liittyvien muutostilanteiden kohtaaminen – tietoisuus omien 

päätösten merkityksestä oman elämän tuleviin muutostilanteisiin, sekä 
tietoisuus ratkaisuista, jotka liittyvät uuteen elämäntilanteeseen siirty-
miseen (Transition learning).   

 

Ohjauksen ja elämänvalintojen näkökulmasta on keskeistä oppia olemaan 

osallisena oman tulevaisuutensa tekemisessä, oppia olemaan oman tulevai-
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suuteen ulottuvan elämäkertansa kertoja. Tästä näkökulmasta ohjaus on luon-

tevaa hahmottaa analogisena mallina tulevaisuudentutkimukselle, jossa voi-

daan erottaa kolme tasoa, vaihetta tai kohtaa. 

 

Valmennuskäsitteistön kehittyminen alkoi 1990-luvun lopulla. Valmennuskä-

sitteen käyttöönotolla on haluttu korostaa prosessin suunnitelmallisuutta ja 

tavoitteellisuutta, samoin kuin valmentautujan omaa aktiivisuutta − toimiva-

na subjektina oloa. Valmennus on kaikkiaan kokonaisvaltaisempi, tavoitteelli-

sempi ja osallistavampi käsite kuin ohjaus. (Pekkala 2004, 21−22.) Nuorten 

työpajatoiminnassa on nykyisin kaksi päätehtävää, joista perinteisempi on 

koulutukseen ja työhön ohjaaminen, niin sanottu työvalmennus. Marniemi ja 

Pekkala (2005, 15) määrittelevät työvalmennuksen prosessimaiseksi työsken-

telyksi, jossa työskennellään yhdessä etukäteen määriteltyjen tavoitteiden 

saavuttamisesi. Kysymys on toisaalta yhteisöllisestä toisaalta kahdenvälisestä 

suhteesta, joka tarjoaa pitkäjänteistä osallistumista, tukea, ohjausta ja moti-

vointia eli valmennusta.  

 

Uudempana toimintamuotona työpajoihin on tullut yksilövalmennus, jossa on 

kyse kokonaisvaltaisesta elämänsuunnittelun, -hallinnan ja arjenhallinnan 

tukemisesta, johon kuuluu eri elämänalueisiin liittyviä teemoja. Tavoitteena 

on pysäyttää uhkaava tai mahdollisesti jo alkanut syrjäytymiskierre aikaisessa 

vaiheessa. Tätä tehtävää ovat toteuttamassa erilaisen ammatillisen taustan 

omaavat ammattilaiset ja toiminnassa yhdistyy monialainen osaaminen. Huo-

limatta ammattinimekkeestä (nuorisotyöntekijä, sosionomi, sosiaaliohjaaja, 

sosiaalikasvattaja, terveydenhoitaja, psykiatrian erikoissairaanhoitaja, fysiote-

rapeutti, kasvatustieteilijä) kaikkien osaamista tarvitaan. Yhdistävänä nimek-

keenä ammattilaisilla on ohjauksellisuus. Kun työvalmentajan päätehtävä on 

antaa päivittäistä työhön liittyvää tukea ja kehittää työvalmiuksia, yksilöval-

mentaja keskittyy valmentautujan tilannearviointiin ja seurantaan, suunnitel-

mallisuuteen sekä yksilöllisiin tarpeisiin. (Marniemi & Pekkala 2005, 15.) 
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4.2 Nuorten työpajatoiminnan keskeiset toiminnot 
 

Nuorten työpajatoimintaa voidaan kuvata ja luokitella monin eri tavoin. Yksi 

keskeisimmistä jaotteluista erittelee työpajatoiminnan seuraavasti: 

1. Starttipajatoiminta, jossa selvitetään pajalaisen odotukset, vahvuudet ja 
tuen tarpeet sekä kartoitetaan työssä suoriutumista. Saatujen tietojen 
pohjalta tehdään yhdessä asiakkaan kanssa räätälöity suunnitelma al-
kavaa työpajajaksoa varten. Työ on pitkälti yksilöohjausta ja -
valmennusta, jossa painottuu asiakkaan työ- ja sosiaalisten taitojen tu-
keminen. 

 
2. Työpainotteinen työpajatoiminta, jossa nuori pajalainen saa mahdolli-

suuden hankkia työkokemusta ja tutustua lähemmin työelämään. Työ-
painotteisessa vaiheessa pajalaisella on jo motivaatiota työtä kohtaan ja 
samalla kehitetään henkilökohtaisia valmiuksia.  

 

Nuorten työpajat ovat perinteisesti tarjonneet em. palveluja ja tukea perus-

koulusta toisen asteen koulutukseen siirtymisen sekä koulutuksesta työelä-

mään siirtymisen vaiheessa. Nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa kes-

keiseksi haasteeksi on nousemassa myös ammatillisen tutkinnon suorittami-

sen tukeminen. Tästä johtuen kolmas keskeinen pajojen osatoiminto on: 

3. Pajakoulutoiminta, jota on sekä oppilaitoksissa että työpajoissa. Erityi-
sesti ESR-rahoitteiset Innopaja-projektit (mm. Vehviläinen 2002) ovat 
toteuttaneet pajakouluajatusta tukien ammatillisen tutkinnon suoritta-
mista siten, että usein ammatillisen oppilaitoksen sisälle on perustettu 
oma pajaryhmä, jossa on voitu opiskella koko tutkinto tai sen osia. Pa-
jakoulujen toiminnassa ovat painottuneet henkilökohtainen ohjaus ja 
henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen. Perinteiseen amma-
tilliseen opetukseen verrattuna pajaopiskelussa painottuu työkeskeinen 
oppiminen. Lisäksi pajoilla kiinnitetään korostuneempaa huomiota 
opiskelijoiden elämänhallinnan tukemiseen; esimerkiksi yhteinen va-
paa-ajan harrastustoiminta on monen pajakoulun ohjelmassa. 

 

Työpajojen työotteita ja -teemoja voidaan listata seuraavalla tavalla. 

 

Työharjoittelu on työpaikoilla suoritettavaa toimintaa, jonka avulla voi paran-

taa ammattitaitoaan ja sitä kautta sijoittumistaan työmarkkinoille. Kyse on 

pajoissa edustettuina olevien alojen tuotannollisesta työtoiminnasta ja siihen 

liittyvien taitojen harjaannuttamisesta. Harjoittelu on tarkoitettu kaikenikäisil-

le. Työharjoittelu ei ole työsopimussuhteinen työsuhde, vaan harjoittelusta 

tehdään erillinen sopimus. Harjoittelija voi saada jakson ajalta työharjoittelu-
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tukea, joka on päivässä vähintään työllistämistuen verran ja sitä maksetaan 

enintään viideltä päivältä viikossa kerrallaan enintään 10 kuukauden ajalta. 

Työnantajalle ei aiheudu palkkaus, eikä muita työvoimakustannuksia.  

 

Työkokeilussa kartoitetaan henkilön edellytyksiä yleensä työmarkkinoille. 

Tällöin selvitetään henkilön terveydellisiä ja työelämässä muutoin tarvittavia 

ominaisuuksia. Työkokeilun ajalta työnantaja antaa lausunnon henkilön sel-

viytymisestä ja arvioi lausunnossaan niitä tekijöitä, joihin lausunnon tilaaja on 

pyytänyt kiinnittämään huomiota. Työterveyslääkäri antaa oman erillisen lau-

suntonsa. Näiden lausuntojen perusteella lääkäri valmistelee kannanoton sii-

tä, kuuluuko henkilö työmarkkinoille pyrkivien joukkoon vai työkyvyttö-

myyseläkkeelle. 

 

Kuntouttavassa työtoiminnassa mukana olevat ovat etupäässä alle 25-

vuotiaita. Kunnilla on lakiin perustuva velvoite järjestää kuntouttavaa työ-

toimintaa. Laissa asiakkaaksi määritellään työtön henkilö, joka saa työttö-

myyden perusteella toimeentulotukea ja työmarkkinatukea. Alle 25-vuotiaalla 

työttömällä työnhakijalla ei ole oikeutta ilman hyväksyttävää syytä kieltäytyä 

lain edellytykset täyttävästä kuntouttavasta työtoiminnasta ilman toimeentu-

loseuraamuksia. Tarkoituksena on katkaista nuorten työttömyys ja syrjäyty-

minen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa riittävän tehokkaasti. Ennen 

kuin asiakas päätyy lain soveltamisalan piiriin, on hänellä mahdollisuus saada 

normaaleja työvoimapalveluja ja päästä työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. 

Nämä mahdollisuudet säilyvät myös sen jälkeen, kun asiakas täyttää kuntout-

tavaa työtoimintaa koskevan lain soveltamisalan edellytykset. Kuntouttava 

työtoiminta voi olla järjestettyä työtä. Kuntouttavassa työtoiminnassa yksilöä 

pyritään saattelemaan epätyydyttävästä elämäntilanteesta kohti parempaa 

elämää, joka tässä tapauksessa tarkoittaa parempaa toimintakykyä, selviyty-

mismahdollisuuksia tai elämänlaatua. Kuntoutujaa tuetaan niin, että hänen on 

mahdollista voimaantua. Kuntouttava työtoiminta perustuu aktivointisuunni-

telmaan. Aktivointisuunnitelma on yksi kunnan sosiaalipalvelun muoto. 
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Työvoimapoliittisessa koulutuksessa ja ohjaavassa koulutuksessa on kyse sel-

laisesta koulutuksesta, jota työvoimatoimistot ja työvoiman palvelukeskukset 

voivat ostaa tai tilata muun muassa työpajoilta. Kyse voi olla erityisesti val-

mentavasta koulutuksesta tai muista työllistymiseen liittyvistä erityispalve-

luista. Ohjaavaan koulutukseen liittyy useimmiten kolmenlaisia tavoitteita: 

työn- ja koulutuksen hakuun painottuvat tavoitteet, ammatinvalintaan painot-

tuvat tavoitteet ja elämäntaitoon painottuvat tavoitteet (vrt. Huovinen, Poiko-

lainen & Sanmark 2002). 

 

Nuorten työpajoihin tulee henkilöitä eri taustoilla, mikä luo ohjaajille moni-

ulotteisen ja haasteellisen toimintakentän. Tehtävä työ tulisi suhteuttaa henki-

lön valmiuksiin ja samalla tulisi toteuttaa ohjauksellista ammatinvalinnan oh-

jelmaa (Huovinen, Poikolainen & Sanmark 2002). Jokaiselle pajatoimintaan 

osallistuvalle henkilölle laaditaan yksilöllinen toimintasuunnitelma henkilön 

historian ja tulevaisuuden mahdollisuudet huomioon ottaen. 

 

Monet pajatoimintaan osallistuvista ovat ammattikouluttamattomia nuoria, 

joilla työttömyys on jatkunut pitkään ja jotka ovat moniongelmaisia. Pajojen 

keskeinen toiminta-ajatus on lievittää toiminta-alueen nuorisotyöttömyyttä ja 

edistää työllistymiseen liittyvien ammatillisten valmiuksien parantumista. 

Työpajojen sosiaalisessa työllistämisessä yhdistyvät sekä työn valmiuksien 

että elämän kokonaisuuden tukeminen.  

 

Valtakunnallinen työpajayhdistys ja PAKE-projekti tekivät keväällä 2002 sel-

vityksen työpajatoiminnan nykytilanteesta. Kyselylomakkeilla saatiin pajoilta 

vastauksia 106 kappaletta, joissa työpajojen toimintamuotoina ilmoitettiin tau-

lukon 1 mukaisia toimintoja. 
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TAULUKKO 1. Työpajojen toimintamuotoja. 

   f   % 

Tukityö / työharjoittelu 103 97,2 % 

Kuntouttava työtoiminta 63 59,4 % 

Työvalmennus 63 59,4 % 

Kouluyhteistyö 57 53,8 % 

Yksilövalmennus  55 51,9 % 

Ehkäisevä päihdetyö 45 42,5 % 

Oppisopimuskoulutus 21 19,8 % 

 

 

5 LOPUKSI 

 

Työpajatoiminnassa on käynnissä vahva erikoistumisen ja ammattilaistumi-

sen prosessi, jossa erilaisilla työmenetelmillä pyritään vastaamaan paikallisiin 

tarpeisiin. Työpajojen perustehtävä on muuttunut 1990-luvun laman hätäapu-

työllistäjästä työssäoppimisen sekä psykososiaalisten kuntoutuspalveluiden 

tuottajaksi. Tulevaisuuden yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on nuoren oman 

elämänhallinnan tukemiseen liittyvien ohjauksellisten työotteiden ja -

menetelmien kehittäminen. Tämä tarkoittaa yksilöllisten menetelmien lisää-

mistä ja tilannekohtaisten verkostojen kehittämistä. Ajankohtaisia haasteita 

asettavat myös työpajojen organisaatiomuotoon, ylläpitämiseen, toiminnan 

suunnitteluun ja tuloksellisuuteen liittyvät kysymykset. 

 

Vaikka työpajoilla keskitytään työ- ja yksilövalmennuksen kautta nuoren oh-

jauksen pedagogiseen puoleen, on niillä runsaasti kytkentöjä myös yhteiskun-

tapolitiikkaan, erityisesti alue-, koulutus-, elinkeino- ja nuorisopolitiikkaan. 

Alueellisuus ja asuinpaikka muovaavat nuorten elämää monella tavalla. Itä-

Suomessa on paljon taantuvia alueita, joista nuoret muuttavat pois. Valtakun-

nallisesti nuorten väestökato on suurinta Etelä-Savon ohella Kainuussa ja 

Keski-Pohjanmaalla. Itä-Suomen avainongelmana olevan nuorison lisäänty-

neen poismuuton syyt ja seuraukset, samoin kuin ratkaisumahdollisuudet 

muodostavat monimutkaisen vyyhdin. Esimerkiksi Jukarainen ja Tuhkunen 
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(2004) nostavat nuorten omien kertomusten pohjalta avaintekijöiksi alueelli-

sen identiteetin ja sitä vahvasti muokkaavan alueen imagon.  

 

Tavanomaisen käsityksen mukaan nuoret muuttavat parempien palveluiden 

sekä työ- ja koulutusmahdollisuuksien perässä enemmän kuin omien asumis-

toiveidensa perusteella. Tutkimusten mukaan nuorten elämän peruselement-

tien määrittelemiseen vaikuttaa yllättävän paljon nuorelle rakentunut mieli-

kuva paikallisesta ympäristöstä (Jukarainen & Tuhkunen 2004).  

 

Tästä näkökulmasta nuorten pakoa syrjäseuduilta ei pidä tarkastella ainoas-

taan osoituksena mielekkäiden elinolosuhteiden puuttumisesta, vaan osin 

tietämättömyytenä alueen tarjoamista koulutus-, oppimis-, itsensätoteuttamis- 

ja työskentelymahdollisuuksista. Lopputulos on kuitenkin sama: elinkei-

noelämä taantuu, koska tarjolla ei ole osaavaa työvoimaa, ja osaavaa työvoi-

maa ei ole, koska nuoret ovat elinkeinoelämän taantumisen vuoksi muutta-

neet pois. Elinkeinoelämän toimivuuden edellyttämää tasapainoa työvoiman 

kysynnän ja tarjonnan välille ei näin ollen synny. (Ks. Hämäläinen, Eskelinen, 

Komonen, Kiiski & Rautiainen 2005.) 

 

Taantuvien alueiden problematiikkaa, työttömyyttä, työmarkkinoiden tasa-

painoa horjuttavaa elinkeinojen rakennemuutosta ja elinkeinoelämän toimin-

taedellytysten heikkenemistä tulee tarkastella kokonaisuutena, jonka yksi 

olennainen vaikuttava tekijä on nuorten koulutuksellinen syrjäytyminen. 

Työpajoilla on nuorten koulutuksellista syrjäytymistä ehkäisevänä instituu-

tiona siten keskeinen rooli yhteiskunnallisten elintoimintojen taantumista es-

tävänä tekijänä. Alueelle kiinnittymisen näkökulmasta työpajoilla on nähdäk-

semme keskeinen rooli nuoren poluttajana koulutuksen ohella myös työelä-

mään, harrastustoimintaan ja sosiaalisiin suhteisiin. 
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2 TYÖPAJAT OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ  

– Pajojen ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyön kehittäminen 

Katja Komonen 

 

 

1 JOHDANTO 

 

Ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen välisen yhteistyön kehittämisellä 

voidaan paremmin kohdata haasteellisten nuorten ryhmät, vaikuttaa nuorten 

syrjäytymisen uhkaan ja siten edelleen varmistaa osaavan työvoiman saata-

vuus myös tulevaisuudessa. Yhteistyö voi kohdentua joko ammatillisten oppi-

laitosten yhteydessä toimivien erillisten pajakoulujen rakentamiseen tai työ-

pajojen kehittämiseen siten, että ammatillisen oppilaitoksen opiskelija voi 

osallistua työpajan toimintaan soveltuvin osin esimerkiksi suorittamalla siellä 

tutkinnon osia. Toisaalta yhteistyössä voi olla kyse erilaisten kohderyhmien 

poluttamisesta kahden oppimisympäristön, työpajan ja ammatillisen oppilai-

toksen välillä nuoren siirtyessä yhdestä ympäristöstä toiseen. 

 

Toistaiseksi työpajojen tarjoamat palvelut ovat olleet osin oppilaitosten sekä 

nuoria pajoille poluttavien tahojen, kuten työhallinnon, edustajille tuntemat-

tomia, eikä pajoja tämän takia ole täysimääräisesti hyödynnetty erilaisten 

nuorten oppimisympäristöinä. Vuoden 2005 alusta voimaan tullut yhteiskun-

tatakuu tulee ohjaamaan pajoille yhä enemmän alle 25-vuotiaita nuoria, mikä 

edellyttää työttömien nuorten palveluprosessin tehostamista ja nopeuttamista 

sekä palveluiden järjestämistä moniammatillisen palveluyhteistyön periaat-

teiden mukaan (OPM 2004a). Työpajoilta itseltään vaaditaan sisältöjen kirkas-

tamista ja kehittämistä yhteistyössä nuoria lähettävien tahojen kanssa.  

 

Pajankäsite on osin selkiintymätön. Erilaisten kehittämisprojektien yhteydessä 

on puhuttu muun muassa ammattipajoista, työpajoista ja innopajoista. Nuor-

ten työpajoista käytetään puolestaan useita nimekkeitä lähinnä suuntautumi-

sen ja pajan erikoistumisen mukaan: muun muassa innovatiiviset työpajat, 

työpajakoulut, ohjaavat pajat ja starttipajat. Ammattioppilaitoksessa pajalla 
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voidaan puolestaan tarkoittaa esimerkiksi opetussuunnitelmapohjaiseen pe-

dagogiseen oppimistoimintaan liittyvää fyysistä tilaa (ns. rästi-tuvat, pysäkit 

jne.), jossa rästiin jääneitä opintoja voidaan suorittaa. Käsitteellä voidaan toi-

saalta tarkoittaa myös ammattioppilaitoksessa käyttöön otettuja toimintoja, 

joilla pyritään kiinnittämään opiskelijat opintoihinsa ja tukemaan opiskelijoita 

tutkinnon suorittamisessa.  

 

Tässä artikkelissa tarkastellaan työpajojen ja ammatillisten oppilaitosten eri-

laisia yhteistyömuotoja ja yhteistyön keskeisiä kysymyksiä. Tarkastelun kes-

kiöön nostetaan työpajojen merkitys uudenlaisina oppimisympäristöinä. 

 

 

2 PAJOJEN JA PROJEKTIEN MAA 

 

Vaikka suurin osa suomalaisnuorista sijoittuu peruskoulun jälkeiseen koulu-

tukseen suhteellisen sujuvasti, ei tie tutkintoon aina ole kivuton prosessi. 

Nuoren koulutuksellisen syrjäytymisen ehkäisyssä voidaan erottaa kolme 

ryhmää, joiden lähtötilanne on erilainen, mutta joiden kohdalla työpajatoi-

minnalla ja uudenlaisilla, yksilöllisillä opiskelupoluilla, sekä toisaalta työpajo-

jen ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyöllä on selkeä tarve. Nämä ryhmät 

ovat: 

1. Peruskoulun päättövaiheessa olevat nuoret, joilla on motivaatio-
ongelmia jatko-opiskeluun ja/tai epävarmuutta ammatinvalinnassa. 

 
2. Tavanomaisen ammatillisen koulutuksen aloittaneet nuoret, joilla on 

motivaatio-ongelmia, oppimisen ongelmia tai tarvetta elämisen taitojen 
tukemiseen. 

 
3. Koulutuksen ja työn ulkopuolelle jääneet nuoret, joilla on takanaan rik-

konainen koulutusura ja mahdollisesti jo useita yrityksiä ja keskeytyk-
siä. 

 

Sekä ammatillista koulusta että työpajatoimintaa on edellä mainittujen kohde-

ryhmien tarpeiden näkökulmasta kehitetty viime vuosina. Maassamme ku-

koistaa nuorten koulutuksellista syrjäytymistä ehkäisevien ja koulutukseen 

aktivoivien kehittämisprojektien tiheikkö. Työttömyyden ehkäiseminen, työ-

markkinavalmiuksien kehittäminen ja koulutukseen aktivointi ovat Euroopan 
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unionin keskeisiä nuoriin kohdistuvia toimenpidetavoitteita. Tähän sisältyy 

ammatillisen koulutuksen joustavien koulutusmuotojen kehittäminen ja sa-

malla koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen.  

 

Edellisellä EU:n ohjelmakaudella 1995−1999 Suomessa toimi yli 4000 Euroo-

pan sosiaalirahaston rahoittamaa projektia. ESR-osarahoitteisen toiminnan 

kokonaisrahoitus oli Suomessa tuolloin noin kolme miljardia euroa. Kehittä-

mistoiminta on pitkälti kohdentunut ammatillisten oppilaitosten ja peruskou-

lun nivelvaiheen yhteistyöhön (ks. Pirttiniemi & Päivänsalo 2001), yksilöllis-

ten opintopolkujen tarjoamiseen, verkostoyhteistyön muotoihin, nuorten osal-

lisuuden lisäämiseen sekä opettajien tukemiseen koulutuksen avulla. Myös 

ammatillisten oppilaitosten sisälle on kehitetty uudenlaisia, työvaltaisia ja 

opiskelijan kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen perustuvia niin sanottuja vaih-

toehtoisia koulutusmalleja (ks. Hämäläinen & Komonen 2003). Etelä-Savossa 

muun muassa ESR-rahoitteisessa Itä-Suomen työkoulu 2000 -hankkeessa 

(2001−2004) sekä Equal-rahoitteisessa Muuntaja-hankkeessa (2005−2007) on 

kokeiltu ja kehitetty uudenlaisia yksilöllisiä opiskelumahdollisuuksia amma-

tillisen koulutuksen sisälle. 

 

Myös työpajatoimintaa on kehitetty projektivaroin 1990-luvun alusta asti, ja 

Euroopan unioniin liittymisen myötä vuonna 1995 rakennerahastovarat lisä-

sivät merkittävästi työpajaprojektien määrää. 1990-luvulla työpajatoiminnasta 

muodostui keskeinen suomalaisen työvoimapolitiikan nuorille suunnattu 

toimi. Vuosina 1995−1999 työpajoissa työskenteli arviolta 40 000 nuorta ja työ-

pajojen määrä kipusi 350:een. (Pekkala 2004.)  

 

Työpajojen vakinaistamista on Etelä-Savossa edistetty muun muassa ESR-

rahoitteisella Työpajojen kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeella.  Myös työ-

voiman palvelukeskukset Reitti ja Reimari edistävät yksilöllisten ratkaisujen 

löytymistä vaikeasti työllistyvien henkilöiden tilanteeseen rakentamalla uu-

denlaisia yhteistyöhön perustuvia palvelujärjestelmiä. 
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Vaikka nuorille soveltuvia opiskelu- ja oppimismahdollisuuksia ja erilaisia 

syrjäytymisen ehkäisyyn liittyviä toimenpiteitä on suhteellisen hyvin tarjolla, 

vaativat nuorten palvelujen saatavuus, resursointi sekä palveluohjausyhteis-

työn toimivuus edelleen kehittämistä. Toisaalta kyse on oppilaitosten ja työ-

voimapoliittisten toimenpiteiden ulkopuolella olevien nuorten tavoittamisesta 

palvelujen piiriin, toisaalta erilaisissa lyhytaikaisemmissa toimenpiteissä ole-

vien nuorten poluttamisesta projekteista eteenpäin. Tässä on piillyt eräs pro-

jektien dilemmoista. Projektimainen toiminta hyödyttää monia nuoria, mutta 

nuoren on jossakin vaiheessa siirryttävä normaalin opiskelun tai työelämän 

pariin vailla erityistä tukea. Tämä siirtymä voi olla nuorelle riskialtista aikaa. 

 

Ammatillisen koulutuksen keskeyttäneet – tai jatkokoulutukseen ylipäätään 

hakematta jättäneet – koulupudokkaat muodostavat nuorten työpajatoimin-

nan keskeisen asiakasryhmän. Vuonna 2004 tehdyn selvityksen mukaan pajan 

nuorista asiakkaista lähes puolella (49,5 prosenttia) oli koulutustaustanaan 

pelkkä perusaste. Perusopetuksen päättötodistus puuttui noin 2,5 prosentilta. 

(Nuorten työpajat 2004.) Ammattikouluttamattomien nuorten kohdalla väli-

tön työllistyminen ei ole mielekäs tavoite, vaan väliin tulevana muuttujana 

tulisi nähdä koulutukseen hakeutuminen. Tästä näkökulmasta tarvitaan luon-

tevaa yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen kesken. Esimerkik-

si Itä-Suomen läänissä vuonna 2004 työpajatoimintaan osallistuneista nuorista 

ainoastaan 30 prosentilla oli ammatillinen toisen asteen tutkinto tai ylioppilas-

tutkinto (Nuorten työpajat 2004). Kouluttautumis- ja työllistymisvalmiuksien 

heikkouksien lisäksi nuorilla on usein puutteita valmiuksissa suunnitella tu-

levaisuuttaan. Nämä nuoret tarvitsevat kokonaisvaltaista arjen uudelleenjär-

jestelyä. 

 

Työpajojen toiminnan ansiot nuorten tukemisessa on vahvasti todennettu 

monen tutkijan toimesta (mm. Paakkunainen 1995; Virtanen 1998; Karjalainen 

1999; Nyyssölä 1999). Myönteistä muutosta saadaan aikaan erityisesti elä-

mänhallinnan ja perusvalmiuksien vahvistumisen osalta. Erityisen merkittä-

väksi pajatoiminnan todistavat sellaiset tulokset, joissa todetaan pajojen vie-



 29

vän nuoria kohti myönteisempää työmarkkina-asemaa ja kohti avautuvia työ- 

ja koulutusmahdollisuuksia.  

 

Useiden tutkimusten (mm. Leinonen & Pekkala 2004; Pietikäinen 2005) mu-

kaan pajajakso on vahvistanut nuorten omaa käsitystä itsenäisestä elämänhal-

linnasta ja se on lisännyt nuorten myönteisyyttä työmarkkinoita kohtaan. Lei-

nonen ja Pekkala (emt.) toteavat, että pelkkä sisäinen elämänhallinnan tuke-

minen ei kuitenkaan riitä pajatoiminnan perusteiksi, vaan nuoren täytyisi in-

tegroitua joko koulutukseen tai työelämään. Kuitenkin pajajakson käyneistä 

nuorista ainoastaan 50−60 prosenttia on vuoden kuluessa työpajajaksosta si-

joittunut koulutukseen tai työhön (OPM 2004b). Itä-Suomen läänissä 33,3 pro-

senttia nuorista sijoittui heti pajajakson jälkeen koulutukseen, 14,8 prosenttia 

työelämään ja työttömäksi jäi 27 prosenttia nuorista. (Nuorten työpajat 2004.) 

Sijoittumisprosentissa on edelleen tehostamisen varaa, ja siihen on oppilaitos-

ten ja työpajojen yhteistyöllä mahdollista vaikuttaa.  

 

 

3 TYÖPAJA JA AMMATILLINEN OPPILAITOS NUOREN 

POLUTTAJINA 

 

Ammattioppilaitosten ja pajojen keskinäinen yhteistyö on ollut niin muualla 

maassa kuin Etelä-Savon alueellakin toistaiseksi satunnaista. Vuonna 2004 

lääninhallitusten tekemään peruspalvelujen arviointikyselyyn vastanneista 

työpajoista 55,8 prosenttia ilmoitti tekevänsä yhteistyötä koulujen ja/tai oppi-

laitosten kanssa. Yhteistyön käytänteet muun muassa tavoitteiden, työnjaon, 

vastuiden, resursoinnin ja toimintatapojen osalta ovat selkiytymättömiä.  

 

Kehittämisen tulisi kohdentua eri instituutioiden väliseen yhteistyöhön, jossa 

nuori, työpaja, ammattioppilaitos sekä paikallinen palvelujärjestelmä toimivat 

aktiivisesti yhdessä nuoren poluttamisen näkökulmasta. Työhallinto on kes-

keinen yhteistyökumppani, jonka kanssa tehtävällä palveluyhteistyöllä voi-

daan tehokkaasti vaikuttaa nuorten sijoittumiseen jatkokoulutukseen ja työ-

hön. Nuoren kannalta tämä merkitsee sitä, että hänen tuen tarpeensa sekä tar-
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vittavat toimenpiteet kartoitetaan. Nuorelle luodaan integroitu palveluketju, 

poluttaminen, jossa työpajan tarjoama oppimisympäristö, ohjaus ja tuki ovat 

osa nuorelle räätälöityä kokonaisvaltaista palvelukokonaisuutta. Samalla nuo-

relle pyritään rakentamaan yksilöllinen polku työelämään yhdistelemällä eri-

laisia työvoimapoliittisia toimenpiteitä kuten esimerkiksi koulutusta, työhar-

joittelua, ammatinvalinnan ohjausta ja tukityöllistämistä.  

 

Yksi keskeinen keino ehkäistä nuorten ammatillisen koulutuksen keskeyttä-

mistä ja aktivoida työpajoilla työskenteleviä ammattikouluttamattomia nuoria 

ammatilliseen koulutukseen on kehittää työpajojen ja ammatillisten oppilai-

tosten sekä paikallisen palvelujärjestelmän väliseen yhteistyöhön nuoren oh-

jauspolun kattava, sisällöltään ja menetelmiltään ajanmukainen palveluoh-

jausjärjestelmä. Kysymys on järjestelmästä, joka kattaa ajallisesti nuoren koko 

ohjauspolun (ns. ohjauksen vertikaalisuus). Voidaan määritellä neljä keskeistä 

vaihetta, joissa ohjausta tarvitaan. Ne ovat:   

 

o Pajalle siirtymisen vaihe (nivelvaihe), johon tulisi luoda selkeät käytän-

teet pajojen tarjoamista palveluista tiedottamiseen (pajoissa edustettui-

na olevat alat, työ- ja yksilövalmennuksen muodot) ja nuoren saattaen 

vaihtoon. Erityisesti tulisi löytää ratkaisuja taloudelliseen resursointiin 

koskien ammattioppilaitoksen, ja mahdollisesti myös peruskoulun, op-

pilaan siirtymistä opiskelun aikana työpajajaksolle. Toisin sanoen tulisi 

luoda toimintatapa, jossa oppilaitoksen oppilaan työpajajakson myötä 

osa oppilaasta saadusta yksikköhinnasta suunnataan työpajalle.  

 

o Pajajakson aloittaminen (kiinnittymisvaihe), jossa puolestaan tulisi olla 

käytänteet nuorten vastaanottamiselle ja henkilökohtaisen polkusuun-

nitelman laatimiselle (palvelutarpeen määritys, tavoitteet, toimenpiteet, 

tukiverkostot, seurannasta sopiminen). Nuoren polkuun voi sisältyä 

työ- ja yksilövalmennuksen puitteissa työharjoittelua, koulutuskokeilu-

ja, työssäoppimista, ryhmätoimintaa. 
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o Itse pajajakso, jolloin nuoren etenemistä asetettujen tavoitteiden suun-

taisesti tulisi selkeästi ja säännöllisesti seurata ja arvioida sekä ohjata 

nuorta niiden saavuttamisessa. 

 

o Pajajakson päättövaihe, jolloin nuori tulisi saattaen vaihtaa esimerkiksi 

ammatilliseen oppilaitokseen tai työelämään. 

 

 

4 PAJAKOULUTOIMINTA 

 

Nuorten työpajat ovat perinteisesti tarjonneet palveluja ja tukea peruskoulus-

ta toisen asteen koulutukseen siirtymisen sekä koulutuksesta työelämään siir-

tymisen vaiheissa. Nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa keskeiseksi 

haasteeksi on nousemassa myös ammatillisen tutkinnon suorittamisen tuke-

minen. Viime vuosina on voimakkaasti vahvistunut pajakoulutoiminta, jolla 

yleensä viitataan ammatillisten oppilaitosten sisälle perustettuihin, usein eril-

lisiin yksiköihin tai opiskelijaryhmiin. 

 

Pajakoulutoiminnan synty kytkeytyy vahvasti ammatillisen toisen asteen kou-

lutuksen viimeaikaisiin haasteisiin. Samaan aikaan kun ammatillisten oppilai-

tosten merkitys uuden henkilöstön rekrytointikanavana on kasvanut vuosi 

vuodelta, sinne tulevat opiskelijat ovat yhä heterogeenisempia. Erilaiset op-

pimisvaikeudet ja psykososiaaliset ongelmat ovat lisääntyneet. Erilaisten op-

pimisvaikeuksien vuoksi tukea tarvitsee 25 prosenttia peruskoululaisista ja 8 

prosenttia ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista. Kaikkien opiskelijoi-

den tarpeisiin ei ole pystytty normaalein opiskelijahuollollisin tukitoimin tai 

edes perinteisin erityisopetuksen pienryhmin vastaamaan, vaan on tarvittu 

uudenlaisia pienryhmiä. 

 

Pajakoulutoiminnan lähtökohdat ovat pitkälti ESR-rahoitteisessa Innopaja-

projekteissa (mm. Vehviläinen 2002), joissa toteutettiin pajakouluajatusta tuki-

en ammatillisen tutkinnon suorittamista siten, että ammatillisen oppilaitoksen 

sisälle perustetussa omassa pajaryhmässä on voitu opiskella koko tutkinto tai 
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sen osia. Myös niin sanottu työkoulumalli (ks. Hämäläinen & Komonen 2003) 

perustuu ajatukseen, että oppilaitoksen sisällä voidaan perustaa (erityis-) ope-

tuksen pienryhmiä, joissa niin sanotuin vaihtoehtopedagogisiin menetelmiin 

ja työvaltaiseen opetussuunnitelmaan nojautuen opiskellaan yksilöllisesti ja 

joustavasti ammatillinen perustutkinto.  

 

Ammattioppilaitosten omien pajojen tavoitteena on pyrkiä erilaisin keinoin 

kiinnittämään opiskeluun haasteellisia opiskelijoita. Tällaisia ratkaisuja ovat 

esimerkiksi erilaisten rästitupien ohella muun muassa joidenkin opintojakso-

jen opettaminen tarpeen mukaan perustettavissa pienryhmissä tai yksilöllises-

ti, sekä puuttuvien opintojaksojen suoritusohjelman laatiminen erilaisista 

opiskelureiteistä, kuten lisäämällä työssäoppimista. Pajaopiskelulla pyritään 

tukemaan opiskelijan yleistä elämänhallintaa ja tuottamaan onnistumisen ko-

kemuksia. Opiskelija voi olla pajavastaavan ohjauksessa henkilökohtaisten 

keskustelujen ajan tai osan päivästä yksilöllisessä tukiopetuksessa. Tavoittee-

na on, että erityistoimenpiteitä tarvitsevien opiskelijoiden opetus toimisi 

mahdollisimman vähällä poikkeamisella normaaliopetuksesta. (ks. esim. Lau-

nonen 2005; Vehviläinen 2002.) 

 

Pajakoulujen toiminnassa painottuvat henkilökohtainen ohjaus ja henkilökoh-

taisen opintosuunnitelman laatiminen. Perinteisempään ammatilliseen ope-

tukseen verrattuna pajaopiskelussa painottuu työkeskeinen oppiminen. Li-

säksi pajoilla kiinnitetään korostuneempaa huomiota opiskelijoiden elämän-

hallinnan tukemiseen, esimerkiksi yhteinen vapaa-ajan harrastustoiminta on 

monen pajakoulun ohjelmassa. 

 

 

5 TYÖPAJA AMMATILLISEN OPISKELUN TUKIJANA 

 

Pajakoulutoiminnan ja ammatillisten oppilaitosten järjestämän pajaopiskelun 

rinnalle on alkanut syntyä uudentyyppisiä niin sanottuja kelluvia pajaratkai-

suja, jossa ammatillisessa oppilaitoksessa kirjoilla oleva nuori osallistuu joksi-

kin aikaa esimerkiksi kunnan tai säätiön ylläpitämän työpajan toimistaan. Pa-
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joille ohjautuu koulutuksen järjestäjien kautta koulupudokkaita ja keskeyttä-

misuhan alaisia oppilaita sekä niitä, joille oppilaitosmuotoinen opiskelu ei – 

oppilaitosten omien pajojen puuttuessa tai niistä huolimatta – tunnu soveltu-

van. 

 

Normaaliin koulunkäyntiin liittyvät oppimisvaikeudet, kuten luki- tai hahmo-

tushäiriöt ja keskittymisvaikeudet, motivaatio-ongelmat tai alisuoriutuminen 

ovat tyypillisiä työpajalle ohjautumisen perusteita. Samoin nuorilla saattaa 

olla erilaisia sosiaalisia vaikeuksia, ongelmia ryhmässä toimimisessa ja vuoro-

vaikutussuhteen luomisessa. Taustalla saattaa olla myös ongelmallisia per-

hesuhteita, psyykkisiä ongelmia, rikollisuutta sekä päihdeongelmia. Vaikka 

nuorilla teoreettiset opinnot aiheuttavat ongelmia, useimmilla käsillä tekemi-

nen ja käytännön kautta oppiminen onnistuvat. 

 

Aina kyseessä ei tarvitse olla häiriöt normaalissa opiskelussa tai keskeyttä-

misuhka. Pajalle voidaan myös tulla opiskelemaan tavoitteellisesti osia tut-

kinnosta tai suorittamaan nuorten näyttöjä. Peruste tähän löytyy usein pajan 

työpainotteisuudesta ja yksilöllisemmästä ohjauksesta. Pajojen rooli on siten 

alkanut korostua myös uudenlaisina oppimisympäristöinä. 

 

Ammatillista koulutusta on alettu tehdä työelämälähtöisemmäksi, mikä on 

näkynyt muun muassa siinä, että opiskelijoiden perehtyminen työelämään, 

työssäoppiminen, on liitetty osaksi ammatillisia perustutkintoja. Vuoden 1999 

alusta lähtien toisen asteen kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin on kuu-

lunut vähintään 20 opintoviikon verran työssäoppimista, millä tarkoitetaan 

ammatilliseen peruskoulutukseen sisältyvää, oppilaitosten ja työpaikkojen 

yhteistyönä toteutettavaa tavoitteellista ja ohjattua opiskelua aidoissa työ-

olosuhteissa. 

 

Viimeaikaisten kokemusten perusteella tämä ei näytä olevan riittävää. Työs-

säoppimisen mukaantulo osaksi toisen asteen ammatillista koulutusta on suu-

ri haaste oppilaitoksille, työelämälle sekä opiskelijoille. Ammatillisessa koulu-

tuksessa opiskelijat ovat lähtökohdiltaan aikaisempaa heterogeenisempia ja 
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monikulttuurisempia. Erityisopiskelijalla voi olla vaikeuksia tiedon vastaanot-

tamisessa, valikoinnissa, arvioinnissa sekä yleensä tiedon käsittelyssä ja kielel-

lisessä ilmaisussa. Vaikeudet voivat ilmetä oppimisen hitautena tai fyysisten 

toimintojen heikkoutena. Yhä useammalla erityisopiskelijalla on päihde- tai 

mielenterveysongelma tai sosiaalista sopeutumattomuutta. Erityisen tuen tar-

ve – liittyypä se sitten heikkoon motoriseen suoritustasoon tai käyttäytymis-

häiriöön – asettaa ohjaukselle erityisiä vaatimuksia. Tällöin työssäoppimisen 

suorittaminen pienemmässä ja ohjauksellisemmassa ympäristössä, esimerkik-

si työpajalla, voi olla paras vaihtoehto. Myös ammatilliseen koulutukseen 

vuoden 2006 alusta kuuluneita nuorten näyttöjä on mahdollista antaa työpa-

jaympäristössä. Luonnollisesti tämä vaatii ammatillisten perustutkintojen ope-

tussuunnitelmien tarkastelua opettajien ja työvalmentajien yhteistyönä, käsit-

teistön avaamista sekä oppimistavoitteiden asettamista kolmikantayhteistyö-

nä, jossa myös opiskelija on mukana. 

 

Millainen oppimisympäristö paja sitten on ja mitä pajaympäristössä voidaan 

oppia? Oppiminen tapahtuu aina jossain ympäristössä. Oppimisympäristöllä 

tarkoitetaan paikkaa, tilaa, yhteisöä tai toimintakäytäntöä, joka edistää oppi-

mista. Viime aikoina on paljon pohdittu sitä, miten perinteisiä koulumaisia 

oppimisympäristöjä voitaisiin kehittää oppimista tehostaviksi ja opiskelijoi-

den viihtyvyyttä ja motivaatiota parantaviksi. Työvaltainen oppiminen, työssä 

oppiminen ja myös työpajalla tapahtuva oppiminen voidaan tästä näkökul-

masta nähdä uudenlaisina, kokemuksellisina oppimisympäristöinä. Ne tar-

joavat mahdollisuuden kokemuksellisuuteen, subjektiivisiin elämyksiin ja 

tekemällä oppimiseen. Käytännön työtehtäviin osallistumisen voidaan ajatella 

tehokkaammin edistävän ”kouluallergisen” nuoren oppimista kuin luokka-

huonemuotoinen opiskelu.  

 

Työntekoon osallistuminen tarjoaa nuorelle uusia kokemuksia ja mahdolli-

suuden työstää omaa identiteettiään. Kouluallergiselle nuorelle työpajasta voi 

tällöin tulla kouluinstituutiolle vaihtoehtoinen pärjäämisen kenttä, jonka kaut-

ta hankituilla kokemuksilla voidaan kompensoida aiempia koulutuksellisia 

epäonnistumisia. Oppimisen kokemukset ja selviytymisen tunne voivat par-
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haassa tapauksessa muokata heidän käsityksiään omista kyvyistään ja mah-

dollisuuksistaan, ja siten madaltaa koulutukseen hakeutumisen kynnystä. 

Työhön kiinnittymisen myötä nuorten voidaan katsoa myös sosiaalistuvan 

laajemminkin yhteiskunnalliseen todellisuuteen. (ks. Hämäläinen & Komonen 

2003.) Työpajalla nuoret eivät opi pelkästään teknisiä kvalifikaatioita, vaan 

pajan sosiaalisessa ympäristössä he oppivat tulemaan toimeen toisten työnte-

kijöiden kanssa ja ottamaan vastuuta.   

 

 

6 PAJOJEN SISÄLLÖLLISET KEHITTÄMISHAASTEET 

 

Työpajat sijaitsevat enemmän tai vähemmän ”ulkopuolella” tai irrallaan va-

kiintuneista ohjausinstituutioista. Työpajojen yritykset päästä osaksi virallista 

järjestelmää lykkääntyivät vuosiksi kun ensimmäinen ESR-rahastokausi kytki 

työpajojen ylläpidon ja kehittämisen pitkälti projektitoiminnan kautta tapah-

tuvaksi. Tällöin kunnat saattoivat rauhassa lykätä pajojen vakinaistamispää-

töksen vuosiksi eteenpäin. Tämä etäännytti pajat ylläpitäjäorganisaation muis-

ta toiminnoista ja vakinaistamispyrkimyksistä. 

 

Erilaiset vaihtoehtoiset järjestelmät joutuvat usein määrittämään itseään suh-

teessa viralliseen koulutusjärjestelmään. Suomessa on perinteisesti suosittu 

koulumuotoista järjestelmää, jossa suurin osa ikäluokasta hankkii itselleen 

ammatillisen tutkinnon. Vaihtoehtoiset väylät, kuten työpajat ja oppisopi-

muskoulutus, ovat usein jääneet epämääräisesti koulun ja työelämän väliselle 

harmaalle vyöhykkeelle, virallisen koulujärjestelmän marginaaliin.  

 

Etenkin työpajojen rasitteena on ollut niiden leima perinteisessä järjestelmässä 

epäonnistuneiden nuorten turvasatamana, kouluoppimisen ja työelämän 

suunnitelmallisuudelle vastakkaisena puuhasteluna. Työpajat on nähty erään-

laisina koulutusjärjestelmän puskureina, joiden tehtävänä on valmentaa pe-

ruskoulusta päässeitä ammatinvalinnastaan epävarmoja nuoria ja saada nämä 

nuoret hakeutumaan koulutukseen (Virtanen 1998). Pajojen kulta-aikana, 

1990-luvun puolivälissä Aaltojärvi ja Paakkunainen (1995, 5) määrittelivät pa-
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jat yhdeksi työelämän ja koulutusjärjestelmän välissä olevaksi ”julkisen vallan 

muodoksi kohdata nuoret”. Pajoista puhutaan usein työvoimapoliittisina in-

terventioina osattomien nuorten elämään. Niiden tarpeellisuus tunnustetaan, 

mutta koulujärjestelmän näkökulmasta ne ovat pikemminkin toissijaisia vaih-

toehtoja – silloin kun ”ei muu enää auta”.  

 

Työpajoille tulevat nuoret ovat kuitenkin hyvin heterogeeninen joukko: jou-

kossa on peruskoulun kesken jättäneitä, aikuistumisprosessissaan tukea kai-

paavia elämässään ajelehtijoita sekä ylioppilaita, jotka etsivät itselleen sopivaa 

ammatillista koulutusta. Nuorten työpajoilla on edelleen myös nuoria, joilla 

on ammatillinen koulutus, mutta joiden työkykyä tulee parantaa työllistymi-

sen mahdollistamiseksi (OPM 2004b).  

 

Esimerkiksi Pietikäinen (2005) löysi tutkimuksessaan useita erilaisia ”pa-

jaidentiteettejä”, jotka kuvaavat nuorten asennoitumista ja toimijuutta työpa-

jalla sekä laajemmin heidän elämänintressejään. Samalla ne kertovat siitä, mil-

laiseksi nuorten yhteiskunnallinen toimijuus määrittyy. Psykologisen itsensä 

kehittämisen orientaation omaavat nuoret ovat pajajakson aikana ”oppineet 

näkemään eri tavalla asioita ja ihmisiä” sekä korostavat työpajan merkitystä 

itsetunnon vahvistajana. Myönteisen kehityksen taustalta nostetaan esiin 

ryhmähenki, avoin ilmapiiri sekä eri ikäryhmien hyödyntäminen pajan toi-

mintamallissa. Yhteisöllisen osallistumisen orientaatiossa korostetaan pajajak-

son merkityksellisenä antina uusien ihmissuhteiden luomista sekä muun mu-

assa vertaistuen muodossa toteutuneen sosiaalisen tuen saamista. Luovan il-

maisun orientaatiossa korostetaan paja-aikaa nuoren omien mielenkiinnon-

kohteiden toteuttamisen mahdollistajana. Samalla korostuu ”oman jutun” te-

kemisen merkitys, joka voi olla pitkälinjaisen elämänsuunnittelun torjuvaa 

boheemia ajelehtimista tai aktiivista ja jossain määrin myös hedonistista itsen-

sä toteuttamista. 

 

Olennaista on, että Pietikäisen (2005) tutkimat työpajanuoret kaihtavat syrjäy-

tyjän muotokuvaa, he eivät kokeneet itseään syrjäytyneiksi. Nuoret arvostavat 

pajatoimintaa ja pitävät sitä merkittävänä keinona rakentaa omaa, institutio-
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nalisoidulle elämänkulkumallille vaihtoehtoista elämänpolkuaan. Työpaja 

merkitsee mahdollisuutta toteuttaa ja vahvistaa heille tärkeitä ja heidän nuo-

ruuteensa olennaisesti kuuluvia asioita: itsensä henkistä kehittämistä, yhtei-

söllistä osallistumista ja luovaa toimintaa.  

 

Nuorten siirtyminen koulutuksesta työelämään on muuttunut monimutkai-

semmaksi ja epävarmemmaksi. Elämänkulkujen yleinen pirstaloituminen, 

kilpailun kiristyminen opiskelupaikoista ja työmarkkinoiden epävakaisuus ja 

ennakoimattomuus hankaloittavat peruskoulun jälkeistä tulevaisuuden suun-

nittelua ja koulutukseen kiinnittymistä. Nuorten koulutuspolun tukemiseksi 

on kehitettävä malleja ja käytäntöjä, joissa nuoret voivat liikkua tarpeen mu-

kaan hyvinkin joustavasti opetuksen, koulutuksen järjestäjien ja erilaisten in-

stituutioiden (oppilaitokset ja työpajat) välillä. Mielekkäämpää olisi nähdä 

erilaiset projektit ja työpajat uusina instituutioina. Ne eivät pyri paikkaamaan 

vakiintuneiden instituutioiden puutteita, vaan näillä uusilla instituutioilla on 

selkeä paikka osana nuorille tarjottuja ohjaus- ja koulutuspalveluja.  

 

Sisällöllisessä kehittämisessä painopisteenä tulee olla työpajojen säilyttäminen 

ei-muodollisena ja avoimena oppimisympäristönä sekä työpajatoiminnan pe-

rusarvojen, toiminnallisuuden, yhteisöllisyyden ja työn kautta oppimisen 

kunnioittaminen. Ryhmätoimintaan, avoimeen demokratiaan ja vuorovaiku-

tusympäristön rakentamiseen nojautuva yhteisöllinen suuntaus on ollut paja-

toiminnan ydintä, ja se tulee säilyttää. (ks. Marniemi & Pekkala 2005.) Työpa-

jojen alistamista ainoastaan ammatillisen koulutuksen ja siellä työskentelevien 

opettajien ja opiskelijoiden tarpeille ei voida pitää kannatettavana suuntana. 

Työpajoja tulee kuitenkin epäilemättä kehittää tavoitteellisemmiksi, suunni-

telmallisesti toimiviksi ja erilaiset oppijat toiminnassaan ja työssään huo-

mioiviksi oppimisareenoiksi. Tulevaisuudessa työpajojen sisällöllisen toimin-

nan kehittämisen kannalta keskeisiä teemoja ovat muun muassa seuraavat: 

 

Yksilöllisyys ja henkilökohtaistaminen. Yksilöllinen asiakastyö on nostettu 

iskusanaksi esimerkiksi työvoima- ja sosiaalihallinnon kehittämistavoitteissa. 

Erilaisia yhteiskunnallisia palveluita pyritään kehittämään aikaisempaa yksi-
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löllisemmiksi. Myös työpajaympäristöön tulisi kehittää erilaisten nuorten 

kohderyhmät ja erilaiset oppijat huomioivia ohjaus- ja valmennustapoja, jotka 

edistävät pajojen toimintakulttuurin pedagogista kehittymistä. Yksilöllistämi-

nen voisi työpajaympäristössä tarkoittaa esimerkiksi pedagogisia oppimisjär-

jestelyjä, -materiaalia ja oppimisympäristöjä koskevia toimenpiteitä, joilla 

suunnitellaan ja toteutetaan nuoren oppimisen henkilökohtainen prosessi (ks. 

Ikonen, Ojala & Virtanen 2003). Tällöin nuoren oppimispolku voitaisiin räätä-

löidä erilaisista oppimisympäristöistä (työpaja, ammatillinen oppilaitos, yri-

tys), sisällöistä (työharjoittelu, koulutuskokeilu, ura- ja yksilöohjaus, ryhmä-

toiminta) sekä tavoitteista (arjen hallinta, koulutusvalinnan selkiyttäminen, 

työhön sijoittuminen jne.) muodostuvaksi tavoitteelliseksi ja ohjatuksi proses-

siksi. Nuoren saama ohjaus kohdentuisi tällöin selkeästi esimerkiksi psy-

kososiaaliseen ohjaukseen, oppimisen ohjaukseen, koulutuksellisen ja amma-

tillisen suuntautumisen tukeen.  

 

Oppimisen yksilöllistäminen työpajaympäristössä edellyttää luonnollisesti 

nuorten hyvää tuntemusta, joka puolestaan vaatii vuorovaikutus- ja luotta-

mussuhteen rakentamista työ- tai yksilövalmentajan ja nuoren välille. Oppi-

joiden yksilöllisyyden huomioiminen – ja sen hyödyntäminen – erilaisissa yk-

silö- ja ryhmätilanteissa niin pajalla kuin sen ulkopuolellakin vaatii työ- ja yk-

silövalmentajilta ainakin aluksi paljon aikaa ja opettelua sekä mahdollisesti 

huomattavia muutoksia aikaisempiin työskentelytapoihin ja -menetelmiin. 

Pajan arki tulisi pystyä suunnittelemaan siten, että toimintaan sisältyy useita 

elementtejä, joiden kautta nuori kykenee osallistumaan työskentelyyn ja op-

pimaan omien edellytystensä mukaisesti. (Ikonen, Ojala & Virtanen 2003.) 

 

Nuorten osallistaminen. Työpajojen yhtenä tavoitteena on saada nuori omasta 

elämästään vastuunottavaksi aktiiviseksi toimijaksi. Tähän tavoitteeseen pyri-

tään sekä yksilöllisellä työotteella että asiakaslähtöisyydellä. Tämä merkitsee 

sitä, että nuoret tulee yhä vahvemmin ottaa mukaan heitä itseään koskevien 

asioiden käsittelyyn. Nuoren on koettava olevansa oman oppimisensa subjekti 

eikä objekti. Työskentelyn tulisi perustua pitkälti nuoren omaan aktiivisuu-

teen. Yksilölliset ratkaisut ja nuoren tekeminen tietoiseksi omista kehittymisen 
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ja oppimisen tarpeistaan ovat lähtökohtia toimivalle käytännölle. Nuori tulee 

selvästi vastuuttaa omasta oppimisestaan ja elämästään yksilöllisten paja-

suunnitelmien avulla. (ks. Hämäläinen & Komonen 2003.) Nuoret tulisi ottaa 

mukaan pajasisältöjen ja ohjausmenetelmien suunnitteluun ja toteutukseen. 

Työpajoilla työskentelevien nuorten ääni on toiminnan kehittämisessä jäänyt 

usein kuulumattomiin.  

 

Sukupuolisensitiivisyys.  Työpajoilla on sekä tyttöjä että poikia, toiminnan 

rakentuessa vahvasti tasa-arvon edistämiselle. Nuoret ovat erilaisia keskenään 

riippumatta sukupuolesta, mutta eroja on myös sukupuolten välillä.  Peruste-

luja tyttöjen erityiselle huomioimiselle ja työskentelylle pelkästään tyttöjen 

kanssa löydämme tarkastelemalla nuorten ryhmiä ja tyttöjen asemaa niissä. 

Nuorten sekaryhmissä tytöt jäävät usein jalkoihin poikien ollessa huomion 

keskipisteenä. Osa pojista reagoi edelleen näkyvämmin ja kuuluvammin kuin 

tytöt, vaikka osa tytöistä onkin ottanut perinteisesti maskuliinisiksi nähtyjä 

toimintamalleja käyttöönsä.  

 

Toistaiseksi suomalaisessa koulu-, nuoriso- ja sosiaalityön tutkimuksissa on 

ollut vain vähän viitteitä tyttöjen ja poikien kanssa tapahtuvasta eriytyneestä 

työskentelystä. Erityisesti sosiaalityössä, mutta myös nuorisotyössä, huoli ja 

toimenpiteet kohdistuvat varhaisnuoriin ja murrosikäisiin poikiin tyttöjen 

jäädessä huomioimatta.  

 

Nojautumalla sukupuolisensitiivisyyteen pajatyössä, tiedostamalla tyttöjen ja 

poikien erityisyys, heidän historiansa, elämänsä teemat, arvot ja arvostukset 

voidaan kuitenkin paremmin tukea nuorten identiteetin kehittymistä ja lisätä 

osallisuutta. Sukupuolisensitiivisellä pajatyöskentelyllä on mahdollisuus tu-

kea työpajoille tulevia tyttöjä ja poikia ympäröivän maailman pohtimisessa, 

toisaalta kyseenalaistaa arvoja, jotka estävät ihmisenä kehittymisen sekä tukea 

itsetunnon ja omanarvontunnon vahvistumista ja itsetuntemuksen lisäänty-

mistä. 
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Esimerkiksi usein sosiaalisen vahvistamisen tarpeessa olevat pojat kantavat 

mielessään hyvin kapeutunutta miehen mallia, jollaista ei todellisuudessa ole 

edes olemassa. Tytöt puolestaan tasapainoilevat naiseuteen liittyvien ristirii-

taisten ja stereotyyppisten odotusten välillä. Yhteiskunnassa 2000-luvulla 

”pärjääjätytön” kuva mureni. Tyttöjen erityisyyden huomioimisella on mah-

dollista käsitellä tyttöjen sukupuoleen kohdistuvia ristiriitaisia vaateita, pur-

kaa sukupuolistereotypioita ja käsitellä tyttöjen ainutkertaisuutta. Konkreetti-

sen toteuttamisen tasolla sukupuolisensitiivinen työ vaatii tekijöiltään yleisiä 

vuorovaikutusmenetelmien tai -taitojen hallintaa, joita tarvitaan ylipäätään 

nuorten kanssa työskennellessä. Sukupuolisensitiivinen erityisyys ei siis löydy 

menetelmätasolta erilaisina menetelminä, vaikka toiminnallisia menetelmiä 

voidaan tässä yhteydessä käyttää. 

 

 

7 LOPUKSI 

 

Oppimisella on aina kontekstinsa, esimerkiksi luokkahuone tai paja fyysisenä 

kontekstina. Työpaja voidaan nähdä uudenlaisena oppimisympäristönä, jossa 

korostuu kokemuksellinen oppiminen ja tekemällä oppiminen. Viimekädessä 

on kysymys siitä, että työpajat, ammatilliset oppilaitokset ja paikalliset palve-

lujärjestelmät pystyvät vastaamaan paremmin nuorten yksilöllisiin ohjaus- ja 

oppimistarpeisiin ja että nuorten koulutukseen sijoittumisen kynnys madal-

tuu ja työmarkkinoille sijoittuminen tehostuu. 

 

Etelä-Savon väkimäärältään pienissä kunnissa ei ole realistista kehittää aino-

astaan nuorille kohdistettuja pajoja, vaan toiminnassa tulisi huomioida eri-

ikäisten osallistujien pajayhteisöä rikastuttava vaikutus. Nuorten syrjäytymi-

sen ehkäisemiseksi on kuitenkin olennaista kehittää työpajoja sellaisina oppi-

misympäristöinä, että niiden palveluissa huomioidaan nuorten kohderyhmien 

erityistarpeet. Tällöin yhdeksi keskeiseksi sisällöksi tulee nousemaan amma-

tillisessa koulutuksessa opiskelevien nuorten tukeminen ammatillisen tutkin-

non suorittamisessa muun muassa tarjoamalla työssäoppimispaikkoja, mah-

dollisuuksia nuorten näyttöjen tai muiden opetussuunnitelmaan kuuluvien 
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osioiden suorittamiseen, koulutus- tai ammatinvalinnan vahvistaminen sekä 

elämisen taitojen ja opiskeluhalujen vahvistaminen. Myös opintojen keskeyty-

essä nuorelle tulisi yhteistyössä räätälöidä yksilöllinen ohjauspolku. 

 

Nuorten työpajat ovat kulkeneet pitkän matkan nuorisotyöttömyyden hoidos-

ta kohti uudenlaisia avauksia. Pajakoulut ovat yksi ilmiö siitä kehityksestä, 

jossa työpajat ovat menestyksellisesti laajentaneet perustehtäväänsä aloille, 

joita aiemmin ei ole liitetty työpajatoimintaan. Työpajat tarjoavat monenlaisia 

mahdollisuuksia työkyvyn, -halun ja -taidon vahvistumiseen. Niiden vahvuu-

tena on nuoren kokonaisvaltainen tuki, yhteisöllisyys sekä mahdollisuus te-

kemisen kautta oppimiseen. Kehittämistä tarvitaan kuitenkin edelleen suunni-

telmallisuuden ja tavoitteellisuuden pyrkimyksissä. 
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3 ERITYISOHJAUKSEN HAASTEET AMMATILLISESSA 
KOULUTUKSESSA 

Eija Lappeteläinen 

 

 

1 JOHDANTO 

 

Tämä artikkeli perustuu Työpajojen kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeen 

osana toteutetun Työ- ja yksilövalmentajien erikoistumisopintojen kehittämis-

tehtävään, jonka tavoitteena oli syventyä johonkin työ- ja yksilövalmennuksen 

kannalta keskeiseen sisältöalueeseen. Työyhteisössä käydyn keskustelun jäl-

keen valitsin aiheekseni erityisohjauksen.  

 

Aihe on minulle läheinen, koska työskentelen Pirkanmaan Taitokeskuksessa 

matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla erityisohjaajana. Erityisohjauksen pääta-

voitteena on opiskelijoiden tukeminen sekä opetuksellisissa että henkilökoh-

taisissa ongelmatilanteissa. Erityisohjaajan tehtäviin kuuluu ensisijaisesti 

opiskelijoiden henkilökohtainen ohjaus, opiskelun säännöllinen seuranta, tuu-

toritoiminnan kehittäminen, oppilashuoltoryhmässä toimiminen ja opetus-

henkilöstön tukeminen ongelmatilanteissa.  

 

Artikkelissa tarkastelen erityisopetuksen määritelmää ja tavoitteita, ohjausta 

käsitteenä ja ohjauksen menetelmiä, erityisopetusta / -ohjausta matkailu-, ra-

vitsemis- ja talousalalla sekä erityisohjaajan työn tavoitteita ja tehtäviä. Lo-

puksi pohdin erityisohjauksen tulevaisuuden haasteita ja toiminnan kehittä-

mistä sekä työssäjaksamista.  

 

Toivon artikkelin herättävän keskustelua erityisohjauksen ja -ohjaajien tar-

peellisuudesta kouluympäristössä. Erityisopiskelijoiden määrä tulee lähitule-

vaisuudessa kasvamaan. Erityisopetukseen siirrettyjen tai otettujen opiskeli-

joiden määrä on kaksinkertaistunut vuosina 1997–2004. Erityisen tuen tarvetta 

on enemmän kuin tukea voidaan antaa. (Koulutuksen arviointineuvosto 

2005.) Toisen asteen koulutukseen hakeutuu myös niitä hieman vanhempia 
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opiskelijoita, joilla on jo yksi tai useampi koulutuksen aloitusyritys takanaan. 

Heillä voi olla myös kokemusta työpajalla työskentelystä. 

 

 

2 ERITYISOPETUKSEN TAVOITTEET 

 

Erityisopetus määritellään ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa seu-

raavasti:  

 
”..vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän 
häiriön tai muun syyn vuoksi erityisiä opetus- tai oppilashuoltopalveluja 
tarvitsevien opiskelijoiden opetus annetaan erityisopetuksena. Opiskeli-
jalle tulee laatia henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 
suunnitelma HOJKS.” (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/98.) 

 

Koulutuksellinen tasa-arvo edellyttää, että jokaisella on erilaisista oppi-

misedellytyksistään riippumatta yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua 

ammatilliseen koulutukseen sekä sijoittua koulutuksen jälkeen työhön ja yh-

teiskuntaan sen täysivaltaisena jäsenenä. Pääsääntöisesti erityisopetusta anne-

taan tavallisissa ammatillisissa oppilaitoksissa integroituna eli samassa ope-

tusryhmässä muiden opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat – kuten ihmiset yleen-

säkin – ovat erilaisia. Erityisopetuksen yksilöllinen tarve arvioidaan opiskeli-

jan tullessa oppilaitokseen. Erityisopetuksessa opetus on mukautettava siten, 

että opiskelija mahdollisimman suuressa määrin saavuttaa saman pätevyyden 

kuin muussa ammatillisessa koulutuksessa. Erityisopetuksena ei pidetä tu-

kiopetusta, joka annetaan opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai oppilaal-

le, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumishäiriöitä. (Asetus ammatillisesta 

koulutuksesta 811/98.) 

 

Ammatillisen erityisopetuksen tavoitteena on opiskelijan henkilökohtaisista 

tarpeista lähtevän ammatillisen oppimisen ja kasvun turvaaminen. Tavoittee-

na on, että opiskelija saa omien edellytystensä mukaisen ammatillisen kelpoi-

suuden ja hänellä on mahdollisuus työllistyä ja menestyä työssä. Erityisope-

tuksella on turvattava henkilökohtaisiin edellytyksiin perustuva oppiminen, 

itsensä kehittäminen ja ihmisenä kasvaminen. Tarkoituksena on myös koulu-
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tuksellista eriarvoisuutta vähentämällä ehkäistä syrjäytymistä. Kaikille tarjo-

taan mahdollisuus opiskeluun, eikä vamma tai muu poikkeama saa olla opis-

kelun esteenä. Koulutukseen valinnassa, opinnoissa ja opintojen tukipalve-

luissa opiskelijoilla on oikeus tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti. (Hätönen 

2001, 90–94.) 

 

Erityisopiskelijoiden koulutuksellinen perusturva edellyttää opiskelun koko-

naisvaltaista järjestämistä ja oppimisen tuloksellisuus moniammatillista yh-

teistyötä ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Opiskelijoiden erilaisten elä-

mäntilanteiden ja yksilöllisten tarpeiden huomioonottaminen vaikuttaa sii-

hen, etteivät opiskelijat turhaudu ja sen vuoksi keskeytä opintojaan. Erityis-

opetukseen tulee liittää tukitoimia ja tarvittaessa kuntoutusta yhteistyössä 

kuntoutuspalvelujen tuottajien kanssa. (Hätönen 2001, 90–94.) 

 

 

3 ERITYISOPETUS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALLA 

 

Pirkanmaan Taitokeskuksen matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla (MaRaTa) 

toteutetaan erityistä tukea tarvitsevien ammatillinen koulutus sekä erityis-

ryhmissä että integroimalla opiskelijoita tavallisiin ryhmiin. Opiskelijoiden 

määrä MaRaTassa on tällä hetkellä 374, joista erityisopiskelijoita on 46 (yksi 

mukautetun tason erityisryhmä, jossa on 12 opiskelijaa, yksi harjaantumista-

son ryhmä, jossa on 10 opiskelijaa sekä 24 opiskelijaa integroituina normaali-

ryhmiin). Erityisopetuksen tarpeen määrittelevät erityisopettajat yhdessä 

opinto-ohjaajien, ryhmänohjaajien ja tukihenkilöstön (terveydenhoitaja, ku-

raattori, erityisohjaaja) kanssa opetussuunnitelman perusteiden pohjalta jo-

kaiselle opiskelijalle erikseen. Tavoitteiden saavuttamista tuetaan yksilöllisesti 

suunnitellun ja ohjatun oppimisprosessin sekä erilaisten tukitoimien avulla. 

 

Erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuk-

sen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS. Suunnitelma sisältää suoritet-

tavan tutkinnon, erityisopetuksen perusteet, tutkinnon laajuuden, opiskelijalle 

laaditun henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman HOPS:in liitteenä sekä opis-
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kelijan saamat palvelu- ja tukitoimet vastuuhenkilöineen. Jokaiselle opiskeli-

jalle otetaan opintojen alussa käyttöön HOPS-kansio, jota täytetään ja täyden-

netään opintojen edetessä kunkin opiskelijan kohdalla hänelle sopivalla taval-

la.  

 

HOPS-kansio on uusi toimintaväline, jonka avulla pyrimme seuraamaan jo-

kaisen opiskelijan opintojen etenemistä säännöllisesti niin, että kaikki mahdol-

linen opiskelijaa koskeva tieto löytyisi yhden kansion sisältä. HOPS-kansio 

sisältää muun muassa koko opiskeluajasta laaditun kaavion ja lukusuunni-

telman ja ajan tasalla olevan opintokortin. Kansioon voidaan liittää opiskelijan 

muut mahdolliset suunnitelmat esimerkiksi työssäoppimisesta, näytöistä, va-

linnaisuuksista ja hyväksiluvuista, kirjata ylös puuttuvia suorituksia ja niiden 

yhdessä sovittuja suoritustapoja. Viralliset ja erityistä luottamusta vaativat 

asiakirjat pidetään erillään HOPS-kansiosta. HOPS-kansion tärkein tavoite on 

olla apuvälineenä ryhmänohjaajan, erityisohjaajan ja opiskelijan välisissä kes-

kusteluissa, joita opintojen edetessä käydään. Pelkkä kansion käyttöönotto ei 

siis riitä, vaan säännölliset HOPS-keskustelut luovat pohjan kunkin opiskeli-

jan opintojen etenemisen seuraamiselle. Kunkin ryhmän ryhmänohjaaja säilyt-

tää opiskelijoidensa kansiot ja opiskelija itse saa tarvittaessa lukea kansiotaan. 

Alle 18-vuotiaat käyttävät kansiota myös huoltajien nähtävänä. 

 

 

4 OHJAUS KÄSITTEENÄ  

 

Suomalaisen ohjaus- ja neuvontatyön tutkimus on lisääntynyt valtavasti 1990-

luvulta alkaen. Ohjauksesta on olemassa monenlaisia määritteitä. Nummen-

maan (2002, 6–7) mukaan ohjauskäsitteellä viitataan toisaalta opetus- ja ihmis-

suhdeammateissa käytettävään työmenetelmään (ammatillinen keskustelu), 

toisaalta institutionaaliseen toimintaan, jolle on asetettu tietyt sisällölliset ta-

voitteet (esim. ammatinvalinnanohjaus, opinto-ohjaus). Ohjauksen kohteena 

voi olla yksilö, ryhmä tai laajempi yhteisö.  
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Ohjauksessa on kyse vuorovaikutustoimintojen ja -asetelmien tuottamisesta 

niin, että ohjattava tulee kuulluksi, hyväksytyksi ja ymmärretyksi ja pääsee 

eteenpäin. Ohjausdialogin – dialogi on vastavuoroinen ja tasavertainen kes-

kustelun muoto – ja ohjaustoiminnan kautta luodaan mahdollisuuksia nähdä 

ja tehdä asioita ainakin ”hieman toisin”. Ohjaus voidaan nähdä kaikenlaisen 

elämänsuunnittelun vuoropuhelun keinona. Tällöin kyse on inhimillisestä 

kohtaamisesta. (Nummenmaa 2002, 7.) 

 

4.1 Ohjauksen menetelmät 
 

Ohjauksen menetelmiä, lähestymistapoja ja teorioita, joita voi ottaa oman oh-

jaamisen taustalle ”ohjenuoraksi”, on runsaasti. Sosiodynaamisella ohjauksel-

la pyritään saamaan aikaan sellaiset olosuhteet, jotka edistävät uusien näkö-

kulmien oppimista. Tärkeässä roolissa ohjattavan ja ohjaajan välillä on vuoro-

vaikutus ja kommunikointi, yhteinen kieli sekä kulttuurisuhteet (normit, ar-

vot, asenteet) (Huotelin 2005, 1; Peavy 2002, 27–28 ). Eksistentiaalis-

humanististen teorioiden mukaan ohjauksessa keskeistä on ihmisen elämän-

tarkoituksen ja merkityksen tarkastelu. Tällöin elämän tarkoituksen hahmot-

taminen on vahvan identiteetin synnyn kannalta tärkeää ja ihmisen vapautta 

ja vastuuta korostetaan. Monikulttuurinen ohjaus kytkeytyy yhteiskuntien 

monikulttuuristumiseen. Keskeisenä lähtökohtana on kulttuuristen ennakko-

oletusten tiedostaminen ja kulttuuriin liittyvien stereotypioiden purkaminen. 

(Huotelin 2005, 2-3.) 

 

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa korostaa yksilön omia voimavaroja ja 

mahdollisuuksia ratkaista ongelmia. Tällöin ei tarkastella laajemmin ”ongel-

mien” taustaa. Lähtökohtana on positiivinen ajattelu, jossa keskitytään tavoit-

teisiin ja ratkaisuihin. Tämä tapa vaatii luottamusta ohjattavan voimavaroihin 

ja kykyihin löytää omat ratkaisunsa. Psykodynaamisten teorioiden mukaan 

merkittävät ihmissuhteet ja aiemmat kokemukset ovat lähtökohta, jonka va-

rassa ohjattava pystyy selkeyttämään ajatteluaan, tunteitaan ja valintojaan. 

Ohjaaja pyrkii edistämään ohjattavan kokonaishyvinvointia. Kognitiivis-

behavioraalisessa teoriassa korostuu rationaalisuus, ja toteutus on ärsyke-

reaktio -mallin mukainen. Tässä mallissa ihminen nähdään usein passiivisena 
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ärsykkeiden vastaanottajana, minkä vuoksi teoriaa on kritisoitu runsaasti. 

(Huotelin 2005, 4–6.) 

 

Tämän luvun onnistuneen neuvonnan, ohjauksen ja valmennuksen elementti-

en kuvaus perustuu Huotelinin (2005) lähiopetusjakson monisteisiin. Onnis-

tuakseen ohjaus edellyttää tiettyjen elementtien huomioonottamista, joita ovat 

1. Kokonaisvaltaisuus (ohjattavan koko elämäntilanteen huomioiminen)  
2. Asiakaskeskeisyys (otetaan ohjattavan näkökulma lähtökohdaksi)  
3. Itsenäisyys (pyritään aktivoimaan ohjattavan otetta oman elämänsä 
tutkimiseen, suunnitteluun ja hallintaan)  
4. Ohjauksen jatkuvuus (ohjauspalvelujen tulisi olla saatavilla eri tilan-
teissa ja elämän eri vaiheissa)   
5. Luottamuksellisuus (luottamuksellisuuden säilyminen keskusteluissa)  
6. Ennaltaehkäisevyys (pyrkimys tarttua asioihin riittävän ajoissa ennen 
kuin varsinaisia ongelmia esiintyy)   
7. Vapaaehtoisuus (ohjattavalla on oikeus päättää siitä, mitä tietoja an-
taa)   
8. Tasa-arvo (tavoitteena on luoda kaikille mahdollisuus tehdä haluami-
aan valintoja ja menestyä valmiuksiensa mukaan).  

  

4.2 Ohjauksen suunnittelu koulutusorganisaatiossa 
 

Ohjausta oppilaitoksissa tulee tarkastella pitkäkestoisena kokonaisuutena ja 

käytännön toimintana niin opiskelijan, ohjaajan, oppilaitoksen kuin yhteis-

kunnan näkökulmista. Ohjauksen aseman määrittelyssä kannattaa koota 

ydinkysymyksiä, joiden avulla oppilaitos voi laatia ohjaussuunnitelman osak-

si oppilaitoksen opetussuunnitelmaa. Aiempaa enemmän valinnaisuutta sisäl-

tävät opintosuunnitelmat lisäävät ohjauksen tarpeita. Tässä tilanteessa ohjaus 

on prosessi, jossa opiskelija pyrkii ottamaan vastuuta omista päätöksistään. 

Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija oppii tunnistamaan omia mahdolli-

suuksiaan toimia erilaisissa oppimisympäristöissä. Ohjauksessa ei kerrota 

opiskelijoille, mitä heidän pitäisi tehdä. Ohjaus on oman toiminnan suunnitte-

lua ja arviointia vuorovaikutuksessa ohjaajan kanssa. (Sampson & Vuorinen 

2002, 50−54.) 

 

Ensimmäinen vaihe ohjauksen suunnittelussa on arvioida, miten koulutusor-

ganisaatio vastaa opiskelijaryhmien ja sidosryhmien kysymyksiin opiskelijan 

opinto-ohjelman eri vaiheissa. Olennaista on myös selvittää, miten oppilaitos 
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kartoittaa opiskelijoiden ja sidosryhmien mahdollisia ohjaustarpeita. Toinen 

vaihe suunnittelussa on yksilöidä ja arvioida, millaisilla palvelumuodoilla 

oppilaitos vastaa edellä kuvattuihin kysymyksiin oppimispolun eri vaiheissa. 

Käytännössä arvioidaan, millainen on koko henkilöstön asiantuntijuus ohja-

uksellisissa kysymyksissä ja miten henkilöstön täydennyskoulutus on järjes-

tetty.  Kolmas olennainen vaihe on selvittää, miten eri oppilaitosmuotojen 

opetussuunnitelmissa ja tutkimusvaatimuksissa on otettu huomioon ohjauk-

selliset kysymykset opiskelijan polun eri vaiheissa. Tulee pohtia, missä määrin 

yksilölliset koulutusratkaisut ovat todella mahdollisia. (Sampson & Vuorinen 

2002, 54−56.) 

 

 

5 ERITYISOHJAUS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALLA  

 

Erityisohjauksen tarve huomattiin oppilaitoksessamme pikkuhiljaa, kun eri-

tyisopiskelijoiksi nimettyjen opiskelijoiden määrä alkoi kasvaa ja ongelmia 

opiskelun etenemisessä alkoi ilmaantua yhä enemmän. Ensimmäinen erityis-

ohjaaja MaRaTa -alalle tuli vuonna 2002. Hänen siirtyessään muihin työtehtä-

viin tilalle palkattiin määräajaksi henkilö, jonka koulutustausta oli nuoriso-

työn puolelta. Vuoden 2004 alusta lähtien erityisohjaajan paikka vakinaistet-

tiin. 

 

Erityisohjauksen päätavoitteena on opiskelijoiden tukeminen opetuksellisissa 

tilanteissa ja tehtävissä sekä henkilökohtaisissa ongelmatilanteissa. Opiskeli-

joiden opintojen edistymisen seuranta on oleellisen tärkeää koko opiskelun 

ajan, jotta mahdollisiin opiskeluvaikeuksiin pystyttäisiin puuttumaan ajoissa. 

Erityisopiskelijoiksi nimetyt opiskelijat ovat pääasiallisin erityisohjauksen 

kohderyhmä, mutta kaikki tukea tarvitsevat opiskelijat pyritään huomioi-

maan. Tärkeä tavoite on myös opetushenkilöstön tukeminen haasteellisissa 

ongelmatilanteissa, joita välillä syntyy opiskelijoiden kanssa. Toimiva yhteis-

työ opettajien ja muun tukihenkilöstön välillä on perusedellytys, jotta yhdessä 

pystymme tarjoamaan opiskelijoille parhaan mahdollisen oppimisympäristön.  
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Erityisohjauksen yhtenä tavoitteena on myös opiskelijoiden yhteistoiminnalli-

suuden kehittäminen. Tuutoritoiminta on tähän hyvä keino. Tuutoritoimin-

nan tavoitteena on luoda positiivista kuvaa oppilaitoksesta ulkopuolisille tu-

tustujille sekä koulun omalle väelle. Tuutoriopiskelijat opettelevat suunnitte-

lemaan ja järjestämään yhteisiä tapahtumia opiskelijoille ja tuutorit voivat tar-

vittaessa olla uusien opiskelijoiden tukena heidän aloittaessa opintojaan. Tuu-

torien kouluttamiseen on panostettu: Keväällä 2005 järjestimme yhdessä eri 

koulutusalojen opinto-ohjaajien kanssa kaikille koulumme tuutoreille koulu-

tusta. Mukana oli 65 opiskelijaa. Lisäksi kuusi MaRaTan opiskelijaa on osallis-

tunut erityisohjaajan kanssa liikuntatuutorikoulutukseen. 

 

Yhteistoiminnallisuuden ja tuutoritoiminnan yhteydessä voidaan puhua myös 

sosiaalisesta innostamisesta. Kurjen (2000) mukaan sosiaalinen innostaminen 

on tavoitteellista toimintaa, joka ihmisten oman osallistumisen avulla suun-

tautuu muuttamaan sekä yksilöllisiä että kollektiivisia asenteita. Innostami-

nen herättää ihmisten tietoisuutta, organisoi heitä ja saa heidät liikkeelle, eli 

ihmiset kasvavat aktiivisiksi toimijoiksi omassa ja yhteisöjensä kehityksessä. 

Innostaminen on oleellisesti osallistumista, mutta ilman herkistymistä ja mo-

tivoitumista ei aitoa osallistumista synny. Herkistäminen tarkoittaa tuttua ar-

kipäiväänsä elävien ihmisten herättelemistä, heidän tietoisuutensa kosketta-

mista. 

 

 

6 ERITYISOHJAAJAN ARKI MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA 

TALOUSALALLA 

 

6.1 Työtehtävät 
 

Erityisohjaajan tehtävien vakinaistamisen yhteydessä Pirkanmaan Taitokes-

kuksen yhtymähallitus määritteli erityisohjaajalle seuraavanlaisen toimenku-

van:  

o Erityisopiskelijoiksi nimettyjen opiskelijoiden henkilökohtaisena oh-
jaajana toimiminen (yhteiset ja ammatilliset aineet)  

o HOJKS:issa tarkoitettuna pienryhmäohjaajana toimiminen (yhteiset ja 
ammatilliset aineet) 
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o HOJKS:ien ja HOPS:ien laadinta yhteistyössä opiskelijan, opinto-
ohjaajan, kuraattorin ja ryhmäohjaajan kanssa  

o Erityisopiskelijoiden opiskelun säännöllinen seuranta  
o Opiskelijahuoltoryhmän jäsenenä toimiminen  
o Opetushenkilöstön tukena toimiminen koskien nimettyjä erityisopis-

kelijoita sekä muita erityistukitoimenpiteitä tarvitsevia opiskelijoita  
o Integroidun erityisohjauksen kehittäminen yhteistyössä yksikkökoh-

taisen opiskelijahuoltoryhmän sekä Pirkanmaan Taitokeskuksen 
muiden koulutusyksiköiden kanssa  

o Opiskelijoiden tuutoritoiminnan kehittäminen 
 

Työssäni erityisohjaajana työpäivieni sisällöt vaihtelevat opiskelijoiden ja 

opettajien lukujärjestyksien mukaan. Työpäivääni kuuluu miltei poikkeukset-

ta poissaoleville opiskelijoille soittelua ja poissaolojen syiden tiedustelua. Yh-

teistyössä catering-osaston terveydenhoitajan kanssa varmistan, onko poissa-

olijoilla luvallinen sairauslomatodistus; jos on, niin silloin asia on kunnossa 

eikä soittaa tarvitse. Seuraan säännöllisesti poissaololukuja, ja jos luvut kasva-

vat suuriksi, pohdimme yhdessä ryhmänohjaajan ja muun tukihenkilöstön 

kanssa, mitä tilanteelle tehdään. Poissaolojen syistä keskustellaan myös opis-

kelijan kanssa. Lukujärjestyksistä riippuen olen eri luokkien kanssa tekemisis-

sä: Piipahdan opetuskeittiöllä katsomassa, ketä on paikalla ja mitä opiskelijoil-

le kuuluu, välillä myös osallistun keittiöllä työskentelyyn ryhmien kanssa ja 

ruokailen heidän kanssaan. Opettajien pyynnöstä olen valvomassa yksittäis-

ten opiskelijoiden tai pienryhmien tehtävien tai kokeiden tekoa sekä olen teo-

riatunneilla apuna. Sovin myös itse opiskelijoiden kanssa tapaamisia, jolloin 

tarkistetaan opintokortista puuttuvien opintosuoritusten tilanteita tai tehdään 

yhdessä opettajilta saatuja tehtäviä. 

 

Lukuvuoden alussa, ensimmäisen jakson aikana, haastattelemme uudet opis-

kelijat. Haastattelussa opiskelijan lisäksi on mukana ryhmänohjaaja, opinto-

ohjaaja sekä erityisohjaaja. Haastattelun avulla kartoitamme HOJKS-

opiskelijat. Osan opiskelijoista olen nähnyt jo kesällä heidän käydessä terveys-

tarkastuksessa, jolloin kyselen hieman lomakkeen avulla heidän tuntemuksis-

taan opintojen alkamisen suhteen, heidän harrastuksistaan jne. Tämä lomake 

tulee liitteeksi taustatietolomakkeeseen, jonka opiskelijat täyttävät viimeistään 

opiskelun ensimmäisinä päivinä. Taustatietolomakkeessa kysellään tietoja 

aiemmista opinnoista ja mahdollisesti siellä saaduista tukitoimista.  
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Työpäivääni kuuluu runsaasti opettajien kanssa keskustelua ”ongelmaopiske-

lijoiden” tilanteista – missä mennään, onko poissaoloja tullut lisää, onko tullut 

hylättyjä arvosanoja jne. Opintokorttijärjestelmästä seuraan säännöllisesti, 

puuttuuko opiskelijoilta suorituksia. Puutteita huomatessani otan yhteyttä 

ainetta opettaviin opettajiin ja selvitän, miten suoritukset tulisi hoitaa. Sen 

jälkeen otan yhteyttä opiskelijaan ja neuvottelen hänen kanssaan suoritusta-

voista. Usein pyydän opiskelijoita itseään vielä ottamaan yhteyttä opettajaan, 

mutta olen huomannut, ettei monikaan lupauksistaan huolimatta saa käytyä 

tapaamassa opettajaa. Jotta asiat etenisivät, on usein parempi ensin itse selvit-

tää asiat opettajien kanssa ja vasta sen jälkeen sopia tapaaminen opiskelijan 

kanssa. Teemmekin opettajien kanssa yhteistyössä tätä ”puuttuvien opintojen 

selvitystyötä”. 

 

Tuutoritoiminta on muodostunut yhdeksi tärkeäksi tehtäväkseni – ja pidän 

siitä erittäin paljon. Tuutoreiksi valitaan opiskelijoita, jotka ovat aktiivisia ja 

hoitavat asiat yleensä moitteettomasti. Kun työni painopiste on opiskelijoissa, 

joilla asiat eivät aina suju odotetulla tavalla, on todella mukavaa työskennellä 

välillä tuutoriopiskelijoiden kanssa, jotka ovat motivoituneita ja valmiita 

suunnittelemaan ja ideoimaan kanssani erilaista toimintaa. Toivon pystyväni 

kehittämään koulutuksen ja innokkaiden tuutoreiden avulla toimintaamme 

Marata -alalla entistä paremmaksi ja toimivammaksi sekä vaikuttamaan posi-

tiivisesti koulumme opiskeluilmapiiriin. 

 

Kaikkien näiden tehtävien lisäksi työpäiviini kuuluu usein palavereita erilai-

sin kokoonpanoin (oppilashuoltoryhmät, osastokokoukset, neuvottelut ku-

raattoreiden, erityisopettajien, opinto-ohjaajien ja muiden erityisohjaajien 

kanssa, Onnitiimi-projektiin sekä yhteistyökumppaneiden, kuten Omaiset 

Mielenterveystyön Tukena ry:n kanssa tehtävään työhön liittyen) sekä erilai-

siin yhteistyöpäiviin ja koulutuksiin osallistumista. Koulutukseen osallistumi-

seen suhtaudutaan meillä myönteisesti, mikä on mielestäni tärkeää. Itse olen 

kokenut hyvin tarpeelliseksi työn ohessa kouluttautumisen sekä lyhyiden 

päivän kurssien että pidempien opintopisteitä tuottavien koulutusten kautta.  
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Parasta työssäni on työn vaihtelevuus. Vaikka kalenterissa olisi millaisia mer-

kintöjä tahansa, ei päivän kulkua voi ennustaa etukäteen. Toisaalta joskus tä-

mä on myös ärsyttävä piirre: sovitut tapaamiset eivät toteudu esimerkiksi 

opiskelijan poissaolon vuoksi ja seuraavan yhteisen ajan löytäminen vie aikaa. 

 

6.2 Yhteistyö opettajien ja muun tukihenkilöstön kanssa 
 

Yhteistyö on avainsana opiskelijoiden opintojen eteenpäin saattamisessa. Mie-

timme yhdessä ratkaisuja varsinkin opiskelijoiden ongelmatilanteisiin. Yhteis-

työ auttaa näkemään asioita eri näkökulmista sekä auttaa jaksamaan hankalis-

sa tilanteissa. 

 

Lähes päivittäin olen tekemisissä terveydenhoitajan, erityisopettajien, kuraat-

toreiden, opinto-ohjaajien ja luokkien ryhmänohjaajien kanssa. Yhteisten ai-

neiden opettajien kanssa olen myös paljon yhteydessä, sillä usein kielet ja ma-

tematiikka ovat niitä aineita, joissa vaikeuksia ilmenee. Ammattiopettajien 

kanssa teen − opiskelijoista riippuen − tarvittaessa runsaastikin yhteistyötä. 

Toimistohenkilökunnan ja atk-tuen apua tarvitsen usein käytännön asioissa. 

Keittiöhenkilökunnan kanssa olen tekemisissä varsinkin silloin, kun opiskeli-

jat ovat sisäisen työssäoppimisen-jaksolla toimipisteidemme keittiöillä. Myy-

mälänhoitajan, oppilastoimiston työntekijän ja vahtimestarin kanssa käyn 

keskusteluja, sillä he ovat aitiopaikalla seuraamassa opiskelijoiden aulakäyt-

täytymistä ja usein he myös huomaavat tunnilta lintsarit.  

 

 

7 ERITYISOHJAUKSEN HAASTEET TULEVAISUUDESSA 

 

7.1 Tuen tarve  
 

Erityisopiskelijoiden määrä tulee lähitulevaisuudessa kasvamaan. Erityisen 

tuen tarvetta on oppilaitoksissa enemmän kuin tukea voidaan antaa. Perus-

opetuksessa erityisopetukseen siirrettyjen tai otettujen opiskelijoiden määrä 

on kaksinkertaistunut maassamme vuosina 1997−2004. Syksyllä 2004 heitä oli 

6,7 prosenttia perusopetuksessa olevista (noin 40 000 oppilasta), joista poikia 
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oli 69,4 prosenttia. Osa-aikaisessa erityisopetuksessa olevia opiskelijoita oli 

vuosina 2003−2004 yli viidennes peruskoululaisista (noin 126 000), joista poi-

kia oli 62,8 prosenttia. Tukiopetusta sai vuoden 2004 loppuun mennessä noin 

15 prosenttia opiskelijoista. Noin neljäsosa erityisopetukseen siirretyistä tai 

otetuista opiskelijoista kokee koulunkäyntinsä kielteisenä.  (Koulutuksen ar-

viointineuvosto 2005.) 

 

Erityisohjauksen käsite on vielä monille vieras. Oppilaitoksissa kuitenkin käy-

tetään erityistä tukea tarvitsevista opiskelijoista nimitystä erityisopiskelija, 

joten uskoisin erityisohjauksen käsitteenä yleistyvän tulevaisuudessa. Myös 

työntekijöiden työnimikkeiden viidakko on laaja, sillä sosiaali- ja nuorisopuo-

len työntekijöiden nimikkeenä voi olla esimerkiksi nuorisotyöntekijä, ohjaaja, 

projektityötekijä, projektiohjaaja, pajaohjaaja, palveluohjaaja, yhteisöpedagogi, 

työvalmentaja, yksilövalmentaja tai erityisohjaaja. Nimikkeiden runsaudesta 

olemme käyneet keskustelua erikoistumisopintojen aikana Mikkelin ammatti-

korkeakoulussa ja mielestämme olisi hyvä, jos työnimikkeiden käyttöön löy-

tyisi yhtenäisyys. 

 

7.2 Toiminnan kehittäminen 
 

On tärkeää säännöllisin väliajoin pysähtyä miettimään niin omaa kuin ympä-

rillä työskentelevienkin ihmisten toimintaa. Usein eteen tulevat tilanteet anta-

vat sysäyksen miettiä, ovatko toimintatavat oikeita, vai pitäisikö työtapoja 

muuttaa ja kehittää. Tämä koskee kaikkia opiskelijoiden kanssa työskentele-

viä, koska opiskelija-aines on muuttunut ja tulee yhä muuttumaan. 

 

Olen nyt työskennellyt kolme vuotta erityisohjaajana ja oma työnkuvani on 

muotoutunut kaiken aikaa. Aloittaessani kesti melko kauan ennen kuin pääsin 

työhön sisälle, sillä koulumaailma omine käsitteineen ja tapoineen oli minulle 

vieras. Pyrin työssäni löytämään itselleni ominaiset ja parhaimmat työskente-

lytavat, sillä tätä työtä pitää voida tehdä omalla persoonalla ja ”omannäköi-

sesti”. Olemme käyneet keskustelua niin erityisohjaajan, kuraattorin, opinto-

ohjaajan kuin ryhmänohjaajien tehtävistä. Tavoitteenamme on selkeyttää teh-

tävänkuvia, jotta välttyisimme päällekkäisen työn tekemiseltä. 
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Keväällä 2005 päätimme, että poissaolojen seurantavastuu (eli yhteydenotot 

opiskelijoihin) kuuluu erityisohjaajan vastuualueisiin. Yhteydenotot opiskeli-

joiden vanhempiin on ryhmänohjaajien tehtävä. Tämä on mielestäni selkeä 

jako. Päivittäiseen tai viikoittaiseen poissaoloseurantaan kahdessa eri toimi-

pisteessä erityisohjaaja ei yksin kykene, joten kuraattorit ovat seurannassa 

apuna. Tietenkin opiskelijoiden kotiin voidaan ottaa yhteyttä muidenkin kuin 

ryhmänohjaajan toimesta tilanteen niin vaatiessa. Vastuun jakamisella kuiten-

kin vältetään tilanteita, joissa useampi taho ottaa yhteyttä opiskelijaan tai hä-

nen vanhempiinsa toisistaan tietämättä. 

 

Opiskelijoiden opintojen etenemisen varmistamiseksi olisi opettajien syytä 

miettiä yhä enemmän uusia, kokeilemisen arvoisia keinoja, joilla opetettavan 

aineen saisi vaikuttamaan opiskelijan näkökulmasta mielenkiintoiselta – tai 

ainakin sellaiselta, että opiskelija pystyy suoriutumaan aineesta alimman T1-

tason mukaisesti, eikä hylättyjä arvosanoja tulisi. On hyväksyttävä tosiasia, 

että uusia ”kikkoja” opetukseen on löydyttävä, koska opiskelija-aines on eri-

laista kuin aikaisemmin. Osa opiskelijoista on hyvin heikkotasoista ja tukea 

tarvitsevaa, osa on niin hyvin pärjäävää ja itseohjautuvaa, että he kaipaavat 

entistä tasokkaampaa opetusta. Näkisin kehittymisen edellytyksenä sen, että 

opettajat uskaltaisivat jättää taka-alalle vanhat opetuskeinot ja olla rohkeita 

etsimään ja opiskelemaan uusia menetelmiä sekä heittäytyä kokeilemaan eri-

laisia tapoja opettaa. Tukihenkilöstön tehtävänä on olla opettajien tukena täs-

sä muutoksessa.  

  

Mitä uudet keinot voisivat sitten ihan konkreettisesti olla? Itse jättäisin tavan-

omaiset kokeet lähes kokonaan pois. Kokeen voi pitää myös niin, ettei se tun-

nu kokeelta. Voi esimerkiksi teettää tehtäviä, jotka arvioidaan. Erilaisten teh-

tävien teettäminen, joissa materiaali on mukana, auttavat paremmin ymmär-

tämään tehtävien sisältöjä ja tällöin sisällöstä jää paremmin muistiin asioita. 

Käytännön työnäytteet ovat parasta mahdollista näyttöä siitä, mitä on opittu 

ja samalla työtä tehdessä asioita kerrataan ja epäselviä asioita käydään yhä 

uudestaan lävitse. Tilannetta tulevaisuudessa helpottaa näyttöjen käyttöönot-

to koko laajuudessaan kaikilla aloilla.  
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Opiskeluaineiden kirjo on todella laaja. Matkailu- ravitsemis- ja talousalaakin 

miettiessä voi käytännön työhön yhdistää hyvin monia asioita ja aineita. Esi-

merkiksi kielten opiskelua voi yhdistää keittiötyöskentelyyn. Sen, mitä konk-

reettisesti opiskelija joutuu keittiössä tekemään, voi kuvata myös vieraalla 

kielellä – joko suullisesti tai kirjallisesti. Tällöin aihe saattaisi olla opiskelijasta 

kiinnostavampi, kun tekemisellä on jo aiempaa käytännön kokemuspohjaa. 

Samoin on matematiikan laita. Jos laskutoimitukset voidaan soveltaa keittiös-

sä tehtyihin töihin (esim. keittiöpäivänä käytetyt raaka-aineet), aihe voi olla 

kiinnostavampi kuin jokin keksitty ja teoreettinen raaka-ainelasku, koska 

opiskelijalla on jo mielessään kokemus keittiöpäivän raaka-aineista. Äidinkie-

len ja vieraan kielen opiskelua voisi yhdistää muun muassa sillä tavoin, että 

esimerkiksi englanniksi laadittava viikon ruokalista toteutetaan tietokoneella 

asiakirja-, mainos-, esite ym. tyyliin. Tällöin tulisi harjoiteltua kahta asiaa yhtä 

aikaa. Samanaikaisopetusta tulisi harkita, tai ainakin kokeilla sen toimivuutta. 

Opiskeltavana aineksena voisi enemmän hyödyntää myös opiskelijoiden omia 

mielenkiinnon kohteita (esim. harrastukset, matkat, elämykset). Kaikkien 

opiskelijoiden kohdalla tällaiset ainekohtaiset ”pikkujipot” eivät tietenkään 

toimi, mutta joidenkin opiskelijoiden mielenkiintoon voivat pienetkin asiat 

vaikuttaa. 

 

Yhdeksi tärkeäksi kehittämiskohteeksi näen kaikilla koulutusaloilla yhtenäi-

sen toimintamallin löytämisen järjestyssääntörikkomuksiin. Eteen on tullut 

tapauksia, joissa opiskelija on koulun henkilöstön mielestä rikkonut oppilai-

toksen järjestyssääntöjä ja asian tiimoilta on pidetty palavereita erilaisin ko-

koonpanoin. Järjestyssääntörikkomuksissa meillä pitäisi olla selkeä toiminta-

malli, millaisia sanktioita oppilaitos voi käyttää missäkin tilanteessa – ja myös 

pitää niistä kiinni. Näin viestimme kaikille oppilaitoksemme opiskelijoille sii-

tä, että rikkeistä seuraa sanktioita ja että kaikkien kohdalla noudatetaan samaa 

linjaa. Kenties tällä tavoin saisimme vähennettyä järjestyshäiriöiden syntymis-

tä. 

   

Koulussa viihtymiseen tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Opiskele-

minen on opiskelijan työtä, mutta aina työnteko − varmasti kaikkien meidän 
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työtä tekevien mielestä − ei tunnu mielekkäältä. Mukaan mahtuu harmaita 

päiviä, jolloin työmotivaatio ei ole korkeimmillaan. Opiskelumotivaatio ei 

opiskelijoillakaan ole aina huipussaan. Tähän opettajat sekä muu henkilökun-

ta voivat omalta osaltaan vaikuttaa. Joskus tunnin varmasti voi käyttää hie-

man rennommin, vaikka yleiseen keskusteluun ryhmän kanssa päivän poltta-

vista asioista tai kuluneen viikonlopun tapahtumista, tai opetus voidaan siir-

tää talon ulkopuolelle, esimerkiksi kokoontumalla ryhmän kanssa vaikka ken-

tän laidalle tai metsään nuotion ääreen tekemään ryhmätyötä. Myös erilaisia 

tapahtumahetkiä ja -päiviä on mukava järjestää silloin tällöin.  

 

Järjestelyissä tuutorien apu on suuressa merkityksessä. Ylipäätään erilaisten 

toiminnallisten hetkien järjestäminen niin, että opiskelijat voivat itse olla mu-

kana suunnittelussa, ovat niitä parhaita tapoja edesauttaa opiskeluviihtyvyyt-

tä. Suunnittelussa voidaan tietenkin kaikin tavoin pyrkiä huomioimaan kul-

loinkin opiskeltavan aiheen sisältöjä. Vaikka käytännön keittiötyössä opiskel-

taisiinkin täysipainoisesti, on se samalla täynnä mahdollisuuksia, joissa voi-

daan antaa tilaa opiskelijoiden omalle luovuudelle! Joskus kuitenkin on pai-

kallaan tehdä yhdessä asioita, jotka eivät sinällään liity opiskeluun mitenkään. 

Näin opettaja tulee ihmisenä tutummaksi opiskelijoille. Tämän päivän nuoret 

kaipaavat kipeästi kuuntelevia aikuisia lähelleen, vaikka eivät sitä läheskään 

aina näytä. Meidän tulee muistaa, että suuri osa opintonsa aloittavista on vas-

ta 15−16-vuotiaita! 

 

7.3 Työssäjaksaminen 
 

Tämän luvun työssäjaksamiseen vaikuttavien tekijöiden kuvaus perustuu 

Huotelinin (2005) lähiopetusjakson monisteisiin. Työssäjaksamiseen vaikuttaa 

työntekijän omat valmiudet ja voimavarat, kuten osaaminen, sitoutuminen, 

motivaatio, omat odotukset ja toiveet, vuorovaikutustaidot, terveydentila, 

fyysinen kunto, elämäntilanne, sekä työn kuormittavuus ja työyhteisön toi-

mintatavat, kuten työn sisältö, työympäristö, työjärjestelyt, työn aikataulu, 

työn vaatimukset ja johtaminen. (emt.) 
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Työssäjaksaminen on asia, josta usein kahvipöytäkeskusteluissa puhutaan, 

mutta valitettavan usein asia jää pelkän puheen tasolle. Nykyinen elämäntahti 

on muuttunut kiireiseksi. Työn vaativuus on kasvanut ja vastuu tuntuu pai-

navan yhä voimakkaammin työntekijöiden hartioita. Perheelliset tarvitsevat ja 

haluavat yhä enemmän aikaa olla yhdessä. Tilaisuuksia, mahdollisuuksia ja 

tarjontaa vapaa-ajalle on runsaasti. Itselle sopivan ”kultaisen keskitien” löy-

täminen oravanpyörästä on vaikeaa. 

 

Opiskelijoiden opetus- ja ohjaustyö vaatii runsaasti aikaa, pitkäjänteisyyttä, 

kärsivällisyyttä, hyviä hermoja, itseluottamusta sekä asiantuntijuutta. Lisäksi 

usein tuntuu, ettei työ lopu koskaan. Vaikka työpaikan oven sulkee perässään, 

tulee nuorten asioita ja tilanteita pohdittua työajan ulkopuolellakin. Opettajil-

la muun muassa opetuksen suunnittelu, harjoitustöiden ja kokeiden korjaa-

minen sekä yhteydenotot kotiin vievät paljon opetusajan ulkopuolista aikaa.  

 

Opiskelutehtävässäni piti listata kymmenen työssäjaksamista ja työhyvinvoin-

tia lisäävää asiaa. Minun ”TOP 10” -listani on seuraavanlainen:  

1. Avoimuus työyhteisössä  
2. Työvälineet ja -tilat asianmukaiset ja toimivat   
3. Palautteen antaminen ja saaminen  
4. Rennot tuokiot työkavereiden kanssa 
5. Mahdollisuudet kehittyä ja kouluttautua  
6. Työnjaon toimivuus ja mahdollisuus vaikuttaa siihen 
7. Työnohjaus   
8. Tiedonkulku   
9. Työhön perehdyttäminen   
10. Luottamus työyhteisön jäseniin 

 

Tästä listasta haluan nostaa esille palautteen antamisen ja saamisen sekä työn-

ohjauksen. Positiivisella palautteella saadaan usein ihmeitä aikaan. Pyrimme 

kannustamaan opiskelijoita hyviin suorituksiin, mutta useinkaan emme muis-

ta kiittää ja kehua ympärillämme olevia työkavereita hyvästä työpanoksesta. 

Työnohjauksen puute on minusta suuri miinus Pirkanmaan Taitokeskuksessa.  

Huotelinin (2005) mukaan eniten työssään väsyvät koko persoonallisuudel-

laan työtä tekevät (mm. terveydenhuolto, nuorisotyö, sosiaaliala, opetusala). 

Opettajilla ja muulla tukihenkilöstöllä tulisi olla mahdollisuus tarvittaessa 

työnohjaukseen. 
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8 LOPUKSI 

 

Erikoistumisopintojen myötä ja kehitystehtävää tehdessäni ajatukseni ohjaa-

misesta ovat selkiytyneet. Ohjaamisen käytäntöjä ja menetelmiä on lukuisia, ja 

omaa ohjaustyötä helpottaakseen on eri menetelmien tuntemuksesta hyötyä. 

Ohjauksesta puhuttaessa nostaisin vuorovaikutuksen yhdeksi tärkeimmistä 

tekijöistä. Mikäli en ohjaajana pysty luomaan ohjattavan (opiskelijan) kanssa 

toimivaa vuorovaikutussuhdetta, ei paljoakaan ole tehtävissä, jotta esimerkik-

si ongelmatilanteissa pystyisimme aitoon kohtaamiseen. Mikäli vuorovaiku-

tustilanteen tavoitteet ovat epäselvät opiskelijan ja ohjaajan välillä, ei ole 

mahdollista saavuttaa molemmille sopivaa lopputulosta. 

  

Ohjausmenetelmistä itselleni läheisin on ratkaisukeskeinen lähestymistapa. 

Ongelmatilanteissa asian purkaminen opiskelijan kanssa aloitetaan sen hetki-

sestä tilanteesta. En yleensä koe menneiden ”kaivelua” tarpeelliseksi ellei 

opiskelija itse ota esille asioita menneisyydestään. Esimerkiksi oppimisvaike-

uksia kartoittaessa aikaisemmat vaikeudet on hyvä tiedostaa, mutta niihin ei 

kannata liikaa tuijottaa, sillä opiskelumenestys voi olla ammattiopinnoissa 

hyvä, vaikka perusopetuksen puolella ongelmia olisikin ollut. Samoin jos 

opiskelijan opinnot ovat aikaisemmin keskeytyneet vaikkapa mielenterveys-

ongelmien takia, on oppilashuoltohenkilöstön hyvä tietää asiasta, mutta aikai-

semmat ongelmat eivät automaattisesti tarkoita, etteivät opinnot tällä kertaa 

onnistuisi. En väitä, ettei meillä kaikilla joskus ole ennakkoasenteita, mutta 

itse yritän suhtautua entistä ennakkoluulottomammin opiskelijoihin. Varmasti 

aikaisempi työhistoriani nuorisotyön puolelta on auttanut tässä. Siellä olen 

nähnyt, miten moniongelmaisen nuoren on mahdollista selviytyä hyvän tuki-

verkoston ja ohjauksen avulla.  

 

Olen tässä artikkelissa kuvannut ja pohtinut paljon omaa työtäni. Olen melko 

tyytyväinen työtehtäviini, jotka minulle ovat muotoutuneet. Yritän pitää kirk-

kaana mielessäni, että tärkein tavoitteeni on olla opiskelijoiden tukena ja apu-

na – unohtamatta kuitenkaan yhteistyötä opettajien ja muun tukihenkilöstön 

kanssa. Kiire on asia, josta kukaan meistä ei varmaankaan pidä. Koulun luku-
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vuosi koostuu jaksoista, ja työn kiireisyys vaihtelee jaksoittain. Lukuvuoden 

aloitus ja lopetus ovat niitä kiireisimpiä aikoja, talvella on usein enemmän 

aikaa keskittyä työn suunnitteluun ja kehittämiseen. Työssäjaksamiseen tulisi 

oppilaitoksen johdon kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota kaikilla 

aloilla.  
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4 HALLINNON JA SOSIAALITYÖN NÄKÖKULMA 
TYÖPAJATOIMINTAAN 

Esko Oikar nen  i

 

 

1 JOROISTEN TYÖPAJATOIMINNAN ALKU 

 

1990-luvun alussa alkaneeseen lamakauteen Joroisten kunta vastasi omalta 

osaltaan perustamalla kunnallisen Nuorten työpajan. Kunnanvaltuusto teki 

päätöksen työpajatoiminnan aloittamisesta 1.1.1994. Työpaja/kierrätyskeskus 

sijoitettiin omana tulosyksikkönään elinkeinotoiminnan tulosalueelle ja toi-

minnan vastuuhenkilöksi nimettiin elinkeinoasiamies. Tavoitteena oli, että 

kunnan eri hallintokunnat työllistävät tarpeensa mukaan työpajassa toimivia 

nuoria ja näin ollen yhteistoiminta varsinkin sosiaali-, nuoriso- ja teknisen 

toimen kanssa tuli olla tiivistä ja tavanomaista kunnan sisäistä yhteistoimin-

taa.  

 

Koska toiminta oli uutta, kunnanhallitus halusi asettaa kunnanhallituksen 

jäsenistä koostuvan ohjausryhmän ohjaamaan, koordinoimaan ja kehittämään 

toimintaa. Myöhemmin ohjausryhmään kutsuttiin myös yrittäjien ja työvoi-

mahallinnon edustajat. Työpajan esimiehen palkkaaminen tapahtui usean 

vuoden ajan työllistämistuella. 2000-luvun alkupuolella kunta päätti palkata 

esimiehen kunnan omilla budjettivaroilla, mikä osaltaan osoitti Nuorten työ-

pajan löytäneen paikkansa Joroisten kunnan organisaatiossa. Vuoden 1997 

alusta vastaavaksi työpajan viranhaltijaksi nimettiin sosiaalijohtaja. Työpaja 

jatkoi kuitenkin edelleen hallinnollisesti elinkeinotoiminnan alaisuudessa. 

Työpajan 10-vuotisen historian aikana esimiehinä ovat toimineet lähinnä tek-

nisen ja kaupallisen koulutuksen ja kokemuksen omaavat työntekijät.  

 

Työpajatoiminnan alkuvaiheessa tarkoitus oli nimenomaan motivoida nuoria 

joroislaisia työhön, järjestää nuorille mahdollisuus saada työkokemusta ja 

työkokemuksen avulla parantaa nuorten mahdollisuuksia saada pysyviä työ-

paikkoja. Tavoitteena oli, että työllistettävät nuoret olisivat pääsääntöisesti 

alle 30-vuotiaita. Työpajan palvelujen myynnin pääasiallisena kohdealueena 
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oli tarjota tilapäiseen tarpeeseen edullista ja ohjattua työvoimaa, jos työ muu-

ten jäisi tekemättä. Työpajan tavoitteena ei ollut välittää työntekijöitä tuotan-

nolliseen työhön, jatkuvaluonteiseen työhön eikä muuhunkaan kilpailua vää-

ristävään toimintaan. Työpaikat saattoivat olla yksityisillä, yrityksissä ja yh-

teisöissä. Kilpailun vääristymisen ehkäisemiseksi palveluja ei annettu yrityk-

sen toimialan mukaisiin tehtäviin tai alihankintoihin. Ajoittain käytiin keskus-

teluja siitä, astuuko työpaja yrittäjien alueelle.  

 

Vuonna 1995 Nuorten työpaja sai toimitiloikseen entisen paloaseman tilat ja 

näissä tiloissa paja toimii edelleen. Toiminnan alkamisen jälkeen työpaja löysi 

nopeasti paikkansa Joroisten kunnan palveluja tuottavana yksikkönä. Pajalta 

tilattiin töitä enemmän kuin työpaja pystyi vastaamaan. Nuorten osuus paja-

laisissa vaihteli melko paljon. 1990-luvun loppupuolella nuorten osuus oli al-

hainen ja tällöin päätettiin luopua Nuorten työpaja -nimikkeestä. Työpajasta 

muodostui palvelupaja, jonne työllistyi ensisijaisesti pitkäaikaistyöttömiä 

ammattihenkilöitä. Monille pajalla työskenteleville pitkäaikaistyöttömille al-

koi kehittyä ”pajaura”, jossa vuorottelivat työttömyysjaksot ja työllistymisjak-

sot pajalla. Pajalle palkattiin työllistämistuella töihin lähinnä sellaisia pitkäai-

kaistyöttömiä henkilöitä, joiden työpanoksella pystyttiin vastaamaan pajalta 

tilattaviin palveluihin. Pajan tuottamista palveluista etenkin siivouspalvelut, 

puutarhatyöt, lumityöt ja pienet remonttityöt olivat kysyttyjä.  Tässä kehityk-

sessä jäi taka-alalle työpajatoiminnan alkuperäinen tarkoitus, joka oli nimen-

omaan räätälöidä syrjäytymisvaarassa oleville nuorille polkuja työelämään ja 

koulutukseen.  

 

2000-luvun alkuvaiheessa voimaan tullut lakimuutos, jonka mukaan alle 25-

vuotiaat ilman ammattitutkintoa tai koulutuspaikkaa olevat nuoret eivät saa 

työmarkkinatukea, vaikutti myös Joroisten työpajan toimintaan. Yhä enene-

vässä määrin alkoi olla ammattia ja koulutuspaikkaa vailla olevia nuoria, jotka 

saattoivat jäädä vuosikausiksi ajelehtimaan ilman selkeää elämänsuunnitel-

maa ja tarpeeksi vahvaa ulkopuolelta tulevaa tukea. Näillä nuorilla esiintyi 

myös monia elämänhallintaan liittyviä ongelmia ja puutteita, joiden korjaami-

nen vaatii hyvin pitkäjänteistä ja suunnitelmallista tukea. Tukea tarvitsevien 
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nuorten sijoittuminen työpajalle ei ollut ongelmatonta ja se vaati etenkin esi-

mieheltä uusia käytäntöjä heidän auttamiseksi ja tukemiseksi. Tässä muuttu-

neessa tilanteessa ryhdyttiin miettimään työpajan sisällön muuttamista vas-

taamaan paremmin tätä päivää ja tulevaisuutta.  

 

 

2 TYÖPAJAN MUUTTUMINEN JÄLLEEN NUORTEN TYÖPAJAKSI 

 

Keväällä 2004 työpajan pitkäaikainen esimies ilmoitti lähtevänsä vuoden 2005 

alusta muihin tehtäviin. Tästä tulevasta muutoksesta johtuen allekirjoittanut 

aloitti suunnittelutyön työpajan sisällön ja profiilin muuttamista vastaamaan 

paremmin erityistä tukea tarvitsevien nuorten tarpeita. Eri puolella Suomea 

toimineiden vaikeasti työllistyvien nuorten tukemisprojektien ja hankkeiden 

tulokset osoittivat, että pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella tuella voidaan 

merkittävästi auttaa myös hyvin vaikeasti oireilevia nuoria. Ratkaisevina teki-

jöinä positiivisille muutoksille olivat selkeästi määritelty laaja verkostotyö ja 

työn vastuuttaminen kunnassa jollekin tai joillekin henkilöille. 

  

Vuoden 2004 syksyllä pidettiin pari laajaa verkostokokousta, joissa selvitet-

tiin, onko Joroisissa tarvetta uudenlaiselle Nuorten työpajalle. Kokoukseen 

kutsuttiin sosiaalitoimen, työvoimahallinnon, nuoriso- ja vapaa-aikatoimen, 

perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen, Kelan, terveydenhuollon ja nuori-

sovaltuuston edustajia. Kokouksien yksimielinen päätös oli, että Joroisissa 

tarvitaan uudenlaista toimintatapaa, jolla pystytään paremmin tukemaan noin 

16–25-vuotitaita erityistä tukea tarvitsevia nuoria. Nykyisessä järjestelmässä ja 

toimintakäytännöissä tähän ryhmään kuuluvat nuoret saattavat olla tuen ta-

voittamattomissa parikin vuotta peruskoulun jälkeen. Tänä aikana nuorelle 

voi tapahtua paljon sellaista pahaa, jonka korjaamiseen menee aikaa, voimia ja 

resursseja, tai vaurioita ei mahdollisesti voida enää edes korjata. Palveluket-

jussa havaittiin selkeä puute. Esimerkiksi nykymuotoinen sosiaalityö ja työ-

voimahallinnon palvelut eivät pysty tuottamaan sellaista lähipalvelua, joita 

nämä nuoret tarvitsevat oman voiman ja oman polun löytymiseksi. Nuorten 
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työpajassa lähdettiin aktiivisesti suunnittelemaan uudenlaista sisältöä tähän 

tarpeeseen vastaamiseksi.  

 

Työpajan toimintaa ohjaava ohjausryhmä oli alusta alkaen tukemassa muutos-

ta. Myös kunnan johto ja luottamushenkilöt olivat haettavalle muutokselle 

myötämielisiä. Suurin kysymysmerkki oli se, putoaako uuden toiminnan 

myötä työpajan tulopuoli. Työpaja oli vuosien aikana kehittynyt yksiköksi, 

joka ulosmyytävän työn myötä toi talolle hyvin tuloja. Jos muutoksessa nuor-

ten osuus lisääntyy ja pitkäaikaistyöttömien ammattihenkilöiden määrä vähe-

nee, on odotettavissa tulojen väheneminen. Tämä pelko ei kuitenkaan hidas-

tanut muutoksen etenemistä. Puolen vuoden kokemus on osoittanut, että työ-

pajan tulot ovat pienentyneet oletettua vähemmän. Työpajalle on pystytty 

kehittelemään uusia tuotteita, jotka tuovat myös tuloja. Opetusministeriön ja 

lääninhallituksen tahoilta Joroisten työpajaa on tuettu taloudellisesti kiitettä-

västi useina vuosina erilaisten toiminnan kehittämisavustusten myötä.  

 

Työpajan muutosprosessi tuli hyvään saumaan, koska samaan aikaan oli me-

nossa Etelä-Savon työpajojen kehittämishanke. Tämän hankkeen kautta on 

ollut – ja on edelleen – mahdollista saada hyvää tukea kunnan omalle kehitys-

työlle. Ratkaiseva tekijä muutoksen toteuttamisessa oli työpajan uuden esi-

miehen valinta. Hakua valmisteltaessa pohdittiin koulutukselle ja työkoke-

mukselle annettavaa painoarvoa. Työpajan uusi esimies päätettiin hakea 

avoimella haulla ja koulutusvaatimukseksi asetettiin nuoriso- tai sosiaalialan 

opistotasoinen tai ammattikorkeakoulututkinto. Tehtävä kiinnosti monia ha-

kijoita. Toimeen valittiin nuori sosiaalikasvattajan koulutuksen omaava nai-

nen. Valintaan vaikuttivat hänen rohkea muutoshalukkuutensa sekä selkeä 

näkemys ja visio siitä, millä tavalla tavoiteltavaa muutosta tulee lähteä vie-

mään eteenpäin. Muutos oli melkoinen. Joroisten työpajalla koko sen historian 

aikana esimiehinä on ollut vain koviin materiaaleihin keskittyneitä miehiä. 

Nyt esimieheksi tuli nuori sosiaalialan koulutuksen omaava nainen.  

 

Muutoksen ydin oli se, että peruskoulun päättävä joroislainen nuori ei saa 

jäädä ajelehtimaan ilman jatkokoulutuspaikkaa tai työ- tai työharjoittelupaik-
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kaa. Tuli kutoa sellainen verkko, että nämä nuoret saadaan kiinni. Alusta asti 

ensiarvoisen tärkeänä on pidetty hyvien verkostosuhteiden rakentamista nii-

hin oppilaitoksiin, joihin joroislaiset peruskoulun päättävät nuoret menevät 

opiskelemaan. Oman lukion ohella valtaosa menee jatko-opintoihin lähikau-

punkien ammattioppilaitoksiin. Työpajan kehittämistyöryhmään kutsuttiin 

mukaan ammattioppilaitosten opinto-ohjaajia, jotka toimivat tärkeinä linkkei-

nä kuntaan päin. Toinen tärkeä yhteistyökumppani näiden nuorten kohdalla 

on peruskoulun opinto-ohjaaja. Yhteisesti sovittiin, että koulupudokkaiden tai 

vaaravyöhykkeessä olevien nuorten tukeminen keskitetään työpajan esimie-

helle. Esimerkiksi ammattikoulua lopettamassa olevan nuoren tilanteesta ote-

taan mahdollisimman nopeasti yhteys suoraan työpajan esimieheen ja hän 

kokoaa nuoren ympärille tarvittavat toimijat. Heidän kanssaan yhteistyössä 

nuorelle rakennetaan sellainen polku, ettei hän putoa. Näiden putoamisvaa-

rassa olevien nuorten lisäksi työpajalle alettiin hallitusti ja suunnitelmallisesti 

ohjata myös sellaisia nuoria, jotka olivat jo pudonneet. Osalla näistä nuorista 

oli jo useampi toimeton vuosi takanaan. Työpajan kautta heille on pyritty löy-

tämään uusi alku elämälle.   

 

Uuden toiminnan alku on ollut lupaava jo puolen vuoden kokemuksen perus-

teella. Työpajalla on ollut useita nuoria, joiden elämään on löytynyt uutta va-

loa ja selkeää eteenpäin menemistä. Erittäin tärkeä osa muutosta on ollut yh-

teisöllisyyden syntyminen työpajalle, esimiehen persoonallisuus sekä hänen 

kykynsä ja ammattitaitonsa tarttua erityistä tukea tarvitsevien nuorten tärkei-

siin elämän avainkohtiin.  

  

Työn painopisteen siirtyminen erityistä tukea tarvitseviin nuoriin vaati työpa-

jan sisällön radikaalia muuttamista. Ulospäin myytävän työn osuutta on sel-

keästi vähennetty ja iäkkäämpien tukityöllistettävien pitkäaikaistyöttömien 

määrää on vähennetty. Monet työpajalle tulevat nuoret tarvitsevat varsinkin 

jakson alkuvaiheessa hyvin henkilökohtaista ja läheistä tukea, vierihoitoa. 

Tämä edellyttää, että työpajalla on sopivassa suhteessa nuoria ja iäkkäämpiä 

tukityöllistettyjä. 
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Työpajalle palkattiin aikaisemmin sellaisia pitkäaikaistyöttömiä, jotka pystyi-

vät ammattitaitonsa turvin vastaamaan työpajalta tilattuihin töihin. Monilla 

nuorilla ei vielä ole sellaisia henkisiä, sosiaalisia ja taidollisia valmiuksia, että 

heidän työpanostaan voitaisiin hyödyntää samalla tavalla ulosmyytävässä 

työssä. Näille nuorille räätälöidään työtehtäviä heidän lähtökohdistaan käsin. 

Tämä on ollut yksi suurimpia sisällöllisiä muutoksia toiminnassa.  

 

Ammattioppilaitosten kanssa tehtävän yhteistyön rinnalla merkittäväksi yh-

teistyökumppaniksi on noussut yhteistyö toimeentulotuesta ja kuntouttavasta 

työtoiminnasta vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Monet työpajalle tulevis-

ta nuorista ovat myös sosiaalityöntekijöiden asiakkaita toimeentulotuen, kun-

touttavan työtoiminnan ja lastensuojelun kautta. Näiden työpajalla työskente-

levien nuorten asioiden vastuuttaminen yhdelle sosiaalitoimiston sosiaali-

työntekijälle on ollut toimiva ratkaisu. Työpajan esimies ja toimeentulotuesta 

ja kuntouttavasta työtoiminnasta vastaava sosiaalityöntekijä on toimiva työ-

pari.  

 

Työpaja on vuonna 2005 toiminut myös pajakouluna muutamalle nuorelle, 

joilla on erityisiä vaikeuksia peruskoulun oppimäärän suorittamisessa. Tämän 

toiminnan kehittäminen tulee vuonna 2006 olemaan yksi työpajan avainta-

voitteita. Koska Nuorten työpajan toiminnan pääpaino tulee olemaan erityistä 

tukea tarvitsevissa nuorissa, työpajan hallinnollinen asema muuttui vuoden 

2006 alusta. Työpaja siirrettiin kokonaisuudessaan sosiaalilautakunnan alai-

suuteen. Samalla työpajan ohjausryhmä lakkautettiin.  
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5 TYÖPAJA MUUTOKSESSA  

– kokemuksia muutosprosessin johtamisesta 

Heidi Lyytikäinen 

 

 

1 JOHDANTO 

 

Tässä artikkelissa ei tarkastella teorioita eikä tilastoja. Artikkeli ei esittele työ-

pajakentälle uusia mullistavia toimintatapoja tai menetelmiä. Sen sijaan artik-

keli on sukellus vuoden 2005 aikana läpivietyyn muutosprosessiin, jossa Jo-

roisten kunnan Nuorten työpaja muutettiin firmasta yhteisöksi. 

 

 

2 MENNEITÄ PÄIVIÄ 

 

Joroisissa työpajan muutos lähti liikkeelle viranomaisten yhteisestä huolesta 

koskien koulutuksen ja työn ulkopuolella olevia 15−27-vuotiaita nuoria, joi-

den elämänhallinnan vahvistumista hetkellinen kohtaaminen ei riittänyt tu-

kemaan. Näille ”seilaajille” tarvittiin paikka, jossa läsnäolo ja nuoren kohtaa-

minen tapahtuisivat aiempaa pitkäkestoisemmin ja kokonaisvaltaisemmin, ja 

jossa tarvittaessa voitaisiin aloittaa arkisten perustaitojen, kuten päivärytmin, 

omien asioiden hoitamisen ja ruoanlaiton opettelemisesta. Tässä vaiheessa 

katseet kohdistuivat kunnan ylläpitämään Nuorten työpajaan. 

 

Joroisten kunnan nuorten työpajatoiminta oli vuosien saatossa voimakkaasti 

painottunut pitkäaikaistyöttömiä työllistäväksi palvelupajaksi, eikä se sellai-

senaan kyennyt tarjoamaan apua haasteellisten nuorten kohtaamiseen. Toi-

saalta pajan tuottamat palvelut olivat merkittävässä asemassa niin kuntalais-

ten kuin hallintokuntienkin toiminnassa. Oltiin tultu risteykseen, jossa paja-

työn tavoite ja painopistealueet piti määrittää uudelleen.  

 

Työpajamuutosta suunnittelemaan kerättyjen tahojen odotuksissa nousi esille 

kaksi selkeää toivetta: vahvan verkoston luominen ja työn sosiaalisen otteen 
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painottaminen. Juuri näitä odotuksia ajatellen maaliskuussa 2005 poisjäävän 

työpajaesimiehen tilalle alettiin etsiä sosiaalialan koulutuksen saanutta rohke-

aa muutosjohtajaa. Samalla päätettiin, että uusi työpajaesimies tulee sijoittu-

maan osaksi sosiaalitoimen työyhteisöä ja hänen työparikseen ohjautuu kun-

touttavasta työtoiminnasta ja toimeentulotuesta vastaava sosiaalityöntekijä. 

Näin työpajaesimiehelle turvattaisiin riittävä vertaistuki ja toisaalta sosiaali-

puolen tiiviin yhteistyön kautta pystyttäisiin paremmin hahmottamaan asiak-

kaiden kokonaisvaltaisia tarpeita. 

 

 

3 MUUTOSJOHTAJAN TUULINEN PAIKKA 

 

Nuorten työpajan esimiehen tehtävään oli useita hakijoita ja viiden haastatte-

lun pohjalta lopullisen valinnan teki sosiaalijohtaja. Hänen valintansa oli mel-

ko raju pajan aiempaan johtajatraditioon verraten. Kovien materiaalien kanssa 

työskentelemään tottuneiden miesjohtajien työn jatkajaksi otettiin nuori nai-

sen. ”Tuollanen tyttö” totesivat monet paikkakunnan vanhat ketut. ”Tytössä” 

sosiaalijohtajaa kuitenkin kiinnosti erityisesti tämän uskallus ajatella työpaja-

työn sisältöä uusiksi sekä halu sitoutua viemään odotettavasti raskas muutos-

prosessi läpi. Hyvänä asiana koettiin myös hakijan kiinnostus kunnalliseen 

päätöksentekoon sekä kyky ymmärtää eri hallintoalojen kuntarakenteita ja 

taloutta. Niinpä maaliskuun 1. päivänä vuonna 2005 allekirjoittanut sai kun-

nian ottaa vastaan työpajaesimiehen tittelin ja hallintaansa Joroisten pajatyön 

haastavan ”valtakunnan”.  

 

Valtakunta osoittautui muutamassa viikossa yhtä pitkäksi kuin leveäksikin. 

Esimiehen paikkaa hakiessani olin ajatellut, että tulevan työni keskeinen ta-

voite olisi tukea pajalla työskentelevien nuorten oman elämän haltuunottoa. 

Lisäksi kuvittelin, että pajan ulosmyytävät työtehtävät olisivat vain yksi keino 

pyrkiä kohti tavoitetta. Muutama viikko pajan arjessa riitti avaamaan totuu-

den: nimenomaan tuotettava työ oli kaiken toiminnan lähtökohta ja sen luon-

teen määrittivät palvelua hankkivat asiakkaat. ”Mikä työpajaesimies minä 

olen? Halpaa työvoimaa välittävän firman toimitusjohtaja paremminkin” ajat-
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telin useasti. Muutoksen tarve oli siis varsin selkeä. Tarvittaisiin järkeistystä, 

uusia toimintatapoja ja imagonkohotusta, jotta toiminta voisi vastata nuoriin 

kohdistettuihin tavoitteisiinsa.   

 

Kuntatalouden kanssa kotikonnuillani painimaan tottuneena ajattelin, että 

muutos on parasta aloittaa rahasta. Pyysin työpajatoimintaa valvovalta ohja-

usryhmältä esittämieni huomioiden pohjalta selkeää kannanottoa siihen, mita-

taanko pajan saavutuksia tulevaisuudessa tulona vai tuloksina. Ohjausryh-

män kanta oli selkeä: nuorten tulevaisuus on se asia, johon nyt halutaan sijoit-

taa. Saatoin siis luottavaisin mielin lähteä purkamaan ulosmyytävän työn 

määrää ja lisäämään kuntouttavaa työtoimintaa sekä yksilöityä työharjoitte-

lua.    

 

Palvelurakenteen muutoksesta seurasi sotatila, johon kuntalaiset reagoivat 

nopeimmin. Pitkäaikaistyöttömien halvalla tuottamaan kotiapupalveluun tot-

tuneet asiakkaat pettyivät, kun palveluita ei saanutkaan enää kuten ennen. 

Myös työtehtävien luonne muuttui, koska nuorilla oli hyvin harvoin sellaista 

ammattitaitoa, jota aiemmin pitkäaikaistyöttömiltä oli löytynyt. Vanha asia-

kaskunta ei omilta tarpeiltaan kyennyt näkemään muutoksessa sijoitusta, joka 

tehtäisiin tulevaisuutta varten. Kapina nousi myös pajalla ”ketjutettujen” pit-

käaikaistyöttömien mielissä. Heidän oli vaikea käsittää, että paja ei enää toi-

misi automaattisena ”nollarina”. Useat heistä tuumasivatkin: ”Ei ne nuoret 

näitä hommia pystyisi tekemään”. Totta, ja juuri siksi pajatyön luonteen olikin 

muututtava. 

 

Jopa punomisvaiheessa oleva verkostokin natisi liitoksissaan. Heillä kaikilla 

oli asiakkaita, jotka olivat heidän mielestään ehdottomasti etusijalla pajan oh-

jaavan ja kuntouttavan palvelun asiakkaiksi. Toimiva työpaja ei kuitenkaan 

voi olla ämpäri, johon verkostot vain kippaavat vaikean ”saaliinsa”. Jälleen 

jouduttiin yhdessä kirkastamaan ajatusta siitä, mitä Nuorten työpajalla tarkoi-

tetaan Joroisissa. 
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Kaikkiin näihin haasteisiin lähdimme vastaamaan avoimella tiedotuksella. 

Paikallislehden, asiakastiedotteiden ja yhteisten tapaamisten kautta avattiin 

keskustelua siitä, mistä todella on kysymys. Keskusteluun saimme melkoista 

vetoapua aika yllättävältä taholta, nimittäin torilla kesäfiiliksissä rällästäviltä 

alkoholisteilta. Juuri tuon ”puistoblues” porukan edesottamuksista käytiin 

alkukesän mittaan kipakkaakin mielipiteidenvaihtoa paikallislehden yleisön-

osastolla. Palstalla kirjoitettiin, että ”Ryyppäävät ja makaavat meidän rahoil-

la” erästä tuohtunutta isäntää suoraan lainatakseni. Tästä kuntalaisten oma-

kohtaisesta kokemuksesta käsin oli helppo lähteä keskustelemaan siitä, että 

mitä tapahtuu niille nuorille, joiden tilaisuus ehtii viheltää ohi jo ennen työ-

ikää. Kuinka juuri heistä − ilman työpajan tarttumista − saattaisi olla kasva-

massa huomisen päivän uusi kallis sukupolvi. 

 

Kysyttiin ”Mitä varten te ette sitten ota niitä nuoria sinne töihin?” Niinpä. 

Ihan rehellisesti, kuinka houkuttelevaa on työtoimintarahalla tai työmarkkina-

tuella tehdä pelkkää raskasta kotisiivoustyötä? Tai lumitöitä? Häätöjä? Yleen-

säkin töitä, joita kukaan muu ei halunnut tehdä? Ei liene kenellekään yllätys, 

miksi useimmat nuoret eivät entisellä pajalla montaa päivää vanhenneet, kun 

jopa palkkaa saavien pitkäaikaistyöttömien keskuudessa paikkaa karsastettiin 

kovasta työtahdista ja raskaasta työstä johtuen. 

 

”Ketä varten me duunataan?” Siinä oli jälleen koko toiminnan ydin, yhdessä 

kysymyksessä.  Ei minä tai te, vaan me. Toiminnan ensisijaisen lähtökohdan 

tulee olla pajalaisten omissa tavoitteissa, eikä suinkaan siinä, mitä muut ha-

luavat tai tarvitsevat. Ei siinä muutosjohtajan siis auttanut muu kuin pitää 

päänsä, ja aina tilaisuuden tullen puhua kuin ruuneperi. 

 

Yksin en olisi kevään valtavasta myllytyksestä selvinnyt, mutta onneksi mi-

nulla oli takanani niin ohjausryhmä, työpari kuin esimieskin. Kaikkein suurin 

voima rinnalleni nousi kuitenkin itse pajayhteisöstä. Kun palvelumme piiristä 

tuloperusteisesti pudonneiden asiakkaiden yhtäsoittoinen puhelinhyökkäys 

oli kestänyt yli kaksi viikkoa, pajalaiset päättivät mennä lakkoon.  
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”Myö ei tehä ennää kellekkään hommia, jos ei lopu tuo sinun kiusaaminen”, 

totesi ykskantaan alapajan nokkamies. Tilanteen teki koomiseksi se tosiasia, 

että samaan aikaan naapurikaupungissa seisoivat isot paperikoneet työtaiste-

lun vuoksi, kun meillä haluttiin mennä lakkoon työnantajan puolesta. Pajalai-

set yksinkertaisesti katsoivat, että heillä on oikeus nähdä pomoaan muutoin-

kin, kuin kulkemassa ympäriinsä kännykkä korvalla pahoittelemassa ja an-

teeksi pyytelemässä. Jos pajalaiset itsekin seisovat muutoksen takana ja kyke-

nevät näkemään sen tarpeellisuuden, niin mikä enää pidättelee. ”Eikun här-

kää sarvista.”  

 

 

4 HÄRKÄÄ SARVISTA 

 

Elämänmuutosmotivaation synnyttämiseksi olisi Nuorten työpajalle saatava 

pelkän ulosmyytävän työn rinnalle jotakin sellaista kiinnostavaa ja haastavaa 

toimintaa, josta olisi suoraa hyötyä pajalaisille itselleen. ”Mitäs meillä on?” 

kysyttiin. Meillä oli yläpajassa kierrätyskeskus, kotisiivouspalvelua yksityisil-

le kuntalaisille tuottava osasto sekä työnsuunnittelijan ammattitaidon varassa 

toimiva korjausompelupalvelu. Alapajassa puolestaan oli pääsääntöisesti pi-

ha- ja puutarhatyötä sekä muuttotoimintaa tuottavaa palvelua sekä pienimuo-

toisesti puu- ja metallipajatöitä. 

 

Pajalaisille ei ollut tarjolla juuri muuta kuin suorittavaa työtä. Pajalta ulos-

myytävän työn rinnalle alettiin kehitellä pajan omaa kierrätykseen perustuvaa 

”Härkä” -tuotesarjaa. Oman pään käytön lisäksi tällaisella talon sisällä tehtä-

vällä työllä voitaisiin tarjota toimintaa sellaisillekin nuorille, jotka eivät sosiaa-

listen taitojensa tai taustansa vuoksi voisi työskennellä asiakaskohteissa. 

 

Härkä -sarjan suunnittelun pohjalta lähdimme myös ottamaan ensimmäisiä 

hapuilevia askelia kohti kouluyhteistyötä. Alkuperäinen ajatus oli, että Jorois-

ten yläasteen tai lukion oppilaiden avulla saataisiin aikaan pajan ulkoseinään 

uusi härkäaiheinen opastinkyltti, vanhojen repaleisten tarrakirjaintein tilalle. 

Projekti kuitenkin eli ja muuttui sillä seurauksella, että lukion kuvaamataidon 



 74

ryhmän kanssa yhteistyönä syntyi pajalle Joroisten kunnan vaakunaversiosta 

nuorennettu logo, Liekkihärkä. Vanhalla paloasemalla toimivaa Nuorten työ-

pajaa kuvaava Liekkihärkä on oivallinen esimerkki siitä, mihin nuoret pysty-

vät, kun vain saavat toimintatilaa.  

 

Käynnistyneen yhteistyön pohjalta pajalla käyneiltä nuorilta saatiin hyviä 

vinkkejä siitä, millaista toimintaa nuoret paikkakunnalle kaipaisivat. Lisäksi 

talosta ulospäin tehtävällä yhteistyöllä on ollut vahva merkitys yleisiin asen-

teisiin. Esimerkiksi tuosta kahdeksan oppilaan kuvaamataitoryhmästä ei ku-

kaan varmasti enää pidä pajaa ”syrjäytyneiden säiliönä”, kuten joku heistä 

alkuun ennakkotietoaan pajasta kuvaili. 

 

Myyntiin tehdyt Härkä -tuotteet olivat kuitenkin vasta alkusoittoa kädentaito-

jen ilmestymiselle osaksi pajatyötä. Seuraavaksi omaa luovuutta alettiin me-

nestyksekkäästi soveltaa työssäkuntoutujien starttijaksotoiminnassa. Osallis-

tujan omista valmiuksista ja taidoista liikkeelle lähtevän toiminnan kautta on 

alle vuodessa pystytty tarttumaan kiinni useisiin, vuosikausia seilanneisiin 

”toivottomiin tapauksiin”.  

  

Muutoksen suurin etu saavutettiin epäilemättä sillä, että pajalaisista lähtevän 

ajattelun myötä työpajan esimies ja työtoiminnasta vastaava sosiaalityöntekijä 

muodostivat tiiviisti yhteistyötä tekevän työparin. Tämän ”vastuunkantaja-

työparin” ympärille puolestaan alettiin muodostaa eri viranomaisista koostu-

vaa verkostoa, jolla nuorten tilanteisiin pystyttäisiin paikkakunnalla puuttu-

maan kokonaisvaltaisesti.  Tulos tästä työstä oli hämmästyttävän radikaali. 

Näin saatiin aikaan yhteistyömuoto, jossa nuori ei enää voinutkaan vedättää 

ketään välistä, vaan hänestä itsestään tuli valintojensa ja tekemistensä vas-

tuunkantaja. Seuraavassa esitellään konkreettinen esimerkki yhteistyöstä. 

 

Toimeentulotuesta ja työssäkuntoutujista vastaava sosiaalityöntekijä Satu 
tekee työvoimatoimistossa yhdessä nuoren ja työvoimaneuvojan kanssa ak-
tivointisuunnitelman. Nuorella on jäänyt ammatillinen oppilaitos kesken ja 
työharjoittelut ovat aina päättyneet nopeasti itse aiheutettuihin syihin. Toi-
meentulotuen puolelta on tiedossa, että nuoren ajatusmaailma on alkanut 
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”lähiölaitostua” eli työ tai opiskelu ei maistu, kunhan vain notkutaan kave-
riporukassa. 

 
Satu ehdottaa työharjoittelua pajalla ja tulee yhdessä nuoren kanssa käy-
mään työpajalla työpajaesimies Heidin juttusilla. Mietitään porukassa, mitä 
pajalla voi tehdä ja mikä olisi nuoresta mielekästä. Asia jätetään nuoren 
hoidettavaksi niin, että joko hän tulee pajalle harjoitteluun tai hankkii itse 
määräajassa harjoittelupaikan muualta.  

 
Nuori päättää aloittaa pajalla. Kolmantena aamuna hän menee työkkäriin ja 
valittaa, ettei pääse aamuisin hereille. Työvoimatoimisto ottaa yhteyttä pa-
jalle. Porukalla sovitaan, että Heidi soittaa aamuisin ja herättää nuoren hy-
vissä ajoin. Aamuiset käyntiinlähtövaikeudet eivät siis ole syy keskeyttää 
harjoittelua, ja pajajakso jatkuu. 
 
Seuraavana aamuna nuori ei vastaa puhelimeen, eikä häntä tavoiteta ko-
toakaan. Vanhemmat ilmoittavat nuoren olevan eri paikkakunnalla. Heidi 
ilmoittaa tilanteesta työvoimatoimistoon ja Sadulle. Kaikki tahot yrittävät 
ottaa yhteyttä nuoreen. Viikon haeskelun jälkeen työvoimatoimisto ilmoit-
taa Kelalle, ettei työharjoitteluun perustuvan työmarkkinatuen maksami-
selle ole perustetta. 
 
Parin viikon ajan nuorta tavoitellaan sekä puhelimitse että Heidin toimesta 
kotoa hakemalla. Vanhempien uusi haastattelu paljastaa, ettei nuori juuri 
ole paikkakunnalla, eivätkä vanhemmat jaksa asiasta enää välittää.  
 
Heidin kuuleman villin huhun mukaan nuori on toisella paikkakunnalla 
pimeissä töissä. Heidi ilmoittaa epäilystä työvoimaviranomaiselle sekä 
nuoren vanhemmille. Heidi yrittää myös tavoittaa nuorta sekä kyseistä 
yrittäjää. Muutamaa tuntia myöhemmin nuori yllättäen hakeutuu toisella 
paikkakunnalla työvoimatoimistoon ja hakee harjoittelijaksi mahdolliseen 
”pimeän työn paikkaansa”. Paikallinen työvoimaviranomainen on kuiten-
kin jo saanut tiedot tilanteesta ja sieltä soitetaan nuoren omalle työvoimavi-
ranomaiselle, josta soitetaan edelleen pajalle Heidille. Neuvottelun tulokse-
na toisen paikkakunnan työvoimaneuvoja edellyttää, että nuori käy hoita-
massa asiansa ensin kuntoon oman paikkakuntansa työvoimaneuvojan 
kanssa. Nuori ei tule. 
 
Kolmen viikon teillä tietämättömillä olon jälkeen nuori toimittaa toimeen-
tulotukihakemuksen sosiaalitoimen kanslistille. Tukihakemus päätyy Sa-
dulle, joka ottaa yhteyttä Heidiin. Yhdessä sovitaan aika, jolloin nuori kut-
sutaan palaveriin. Kutsu toimitetaan postitse, ja siinä mainitaan, että ennen 
tukiasian käsittelyä keskusteltaisiin kolmisin keskeytyneestä työharjoitte-
lusta ja että ennen toimeentulotukiasian käsittelyä Heidi poistuisi.  
 
Kutsu lähetetään, mutta nuori ei tule paikalle. Hän ei vastaa puhelimeen tai 
tekstiviesteihin. Satu ilmoittaa sosiaalitoimen työyhteisölle, että nuori tulee 
toimeentulotukiasioissa ohjata vain hänelle selvittämään asiansa. 
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Tilanne on nuorelle ”shakki”. Asiansa selvittääkseen hänen on käännyttävä 
joko jonkin edellä mainitun tahon puoleen tai äärimmäisenä keinona muu-
tettava pois paikkakunnalta. Hänen on siis ymmärrettävä ja otettava vastuu 
omien toimiensa seurauksista. 

  

Muodostetun työparityöskentelyn kautta pystytään myös paremmin arvioi-

maan, millaiset henkilöt sopivat kulloisiinkin työtehtäviin, ja onko esimerkiksi 

pajayhteisöön sijoittumisen ajankohta hyvä. Varsinkin nuorten kohdalla voi-

daan tarvittaessa toimintoja myös ”räätälöidä” työparin yhteisen haastattelun 

pohjalta siten, että ne paremmin vastaavat hänen elämänhallintaansa, esimer-

kiksi itsenäisen asumisen asioissa.   

 

 

5 YKSIKÄÄN EI PUTOA YMMÄRTÄMÄTTÄÄN  

 

”En mä tienny” mutisee nuori. ”Juuri kuule viime viikolla puhuttiin täs-

tä…Muistathan, että tämä oli sitten viimeinen varoitus” jatkaa viranomainen.  

”Joo, joo. Kyl mä muistan…” Tällaisista tutunoloisista dialogeista koko työpa-

jan muutoksessa oli alun perin kysymys. Peruskoulun, sosiaalitoimen, amma-

tillisten oppilaitosten, työvoimaviranomaisten, Kelan sekä muiden toimijoi-

den yhteisestä huolesta ja halusta auttaa niitä nuoria, joiden ainoa oppimisen 

väylä näytti kulkevan kantapään kautta. 

 

Esiin nousevat erityisesti peruskoulun ja toisen asteen opetuksen koulupu-

dokkaat eli joroislaisittain ”pajakoululaiset” ja ”viheltäjät”. Juuri heidän koh-

taamisestaan oikeastaan sai alkunsa sittemmin koko pajan missioksi muodos-

tunut ymmärtäminen. Toistaiseksi yhdelläkään pajan haaviin jääneistä vihel-

täjistä tai pajakoululaisista ei ole ollut tarkkaa hajua siitä, minkälaisia seuraa-

muksia on esimerkiksi koulusta eroamisella tai erottamisella, päästötodistuk-

sen puuttumisella, poissaolojen vaikutuksesta arvosanoihin tai ylipäätään sii-

tä, miksi muka pitäisi osata juuri sitä, mitä joku muu tahtoo.  

 

Peruskoulun puolelta tuleville pajakoululaisille taloon on määritetty kaksi 

paikkaa, jotta pajakoululaiselle voidaan todella kohdentaa ohjattua henkilö-

kohtaista työskentelyaikaa. He eivät kuitenkaan ole pajalaisia, vaan heidän 
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organisaationsa on koulutoimi, joka ostaa heille päivittäistä valtionosuutta 

vastaavalla summalla pajalta palvelua. Pajakoululaistenkin kanssa lähdetään 

liikkeelle omien taitojen haltuunotosta, kuitenkin niin, että työtehtävät har-

jaannuttavat mahdollisimman paljon heidän kouluaineissa heikkoja alueitaan. 

Seuraavassa on esimerkki asiasta. 

 
Pajakoululainen on hyvä laskemaan, mutta ei viitsi koulussa merkitä 
laskutoimituksia paperille. Pajalla hän saa hommakseen laskea maalat-
tavana olevan huoneen seinien pinta-alan, minkä hän tekeekin.  
 
- ”Pyöreesti 47 neliötä” 
- ”Kyllä minusta se on 58” 
- ”Miten niin, eikä oo” 
- ”Onpas” 
 
Ojennan omaa lappuani, jossa on luku 58. Hiiskumaton hiljaisuus. 

 
- ”Uskotko?” 
- ”No en!” 
- ”Miksi? Miten niin?” 
 
Kaveri kaivaa kännykän ja merkkaa sillä laskemansa suttuiset luvut pa-
periin. 
 
- ”No katohan. Aivan. Olit oikeessa. Mutta mistäpä minä sen olisin voi-
nut tietää????” 

 

Samalla tavalla pajakoululaisille avataan myös heidän asenteitaan suhteessa 

koulun ”turhaan tietoon”. Pajalla on koulumaailmaa helpompi näyttää toteen, 

että esimerkiksi massan kaava on välttämätön, jotta tiedetään kantaako seinä. 

Tai vaikka pajarin (=keittiövuorolainen) tehtävien kautta se, miksi pitää tun-

tea mittayksiköt. Tai kuinka laskea prosenttilaskuna kuukauden kesätyöpalk-

ka, jne. Opittavat asiat käytäntöön sitomalla ja tekemisen kautta oppimalla on 

saatu aikaan monta hyvää oivallusta sekä saatu tehtyä työtä. 

 

Pajakoululaisten kohdalla lisäksi on olemassa niin sanottu ”porkkana”. Pork-

kana tarkoittaa sitä, että kunnialla loppuun saatettu peruskoulu palkitaan ke-

sätöillä. Kuukauden kesätyöstä nuorelle maksetaan oikeaa palkkaa. Kesätyön 

tarkoituksena on opettaa nuorelle työelämäntaitoja sekä ylläpitää normaalia 

päivärytmiä. Lisäksi kahteen jaksoon jaettu toteutus mahdollistaa sen, että 



 78

työpajaesimies säilyy kiinteässä suhteessa nuoreen aina syksyn toisen asteen 

opintojen alkamiseen asti.  

 

Ammatillisen toisen asteen ”viheltäjien” kanssa puolestaan tähdätään aina 

siihen, että opinnot jatkuisivat. Jos näin ei kuitenkaan tapahdu, pyritään hei-

dän kanssaan hakemaan työharjoittelupaikka ensisijaisesti pajan ulkopuolelta 

sille alalle, jonne he ovat jatkossa suuntautumassa. Lähtökohta on, että paja ei 

voi olla heidän tulevaisuutensa, joten jatkoja haetaan heti oikeaan työelämään 

päin. Jos opiskelu ja harjoittelu eivät kuitenkaan maistu, kohdistuu viheltäjiin 

viimekädessä sama verkostopohjainen toimintakaava, jonka jo esimerkin 

kautta aiemmin esittelin.  

 

”Sää oot yks elinkautinen.” Näin osuvasti pajan kiinnitarttuvaa työotetta 

luonnehti viheltäjä, jonka viidennen sovitun ja tulematta jätetyn tapaamisen 

jälkeen lopulta hain kotoa työvoimatoimistoon asiansa selvittämään. Joroislai-

set nuoret tietävät jo, ettei notkumaan jääminen ole enää vaihtoehto, vaan jo-

kaisen on pakko hakea elämälleen muuta suuntaa. ”En suinkaan − minusta 

kuule pääsee eroon paljon helpommalla” kuului puolestaan oma kulunut vas-

tineeni esitettyyn väitteeseen. Seuraava kuvaus valottaa ammattioppilaitosyh-

teistyötä. 

 
Ammattikoulun oppilaanohjaaja soittaa Sadulle ja kertoo joroislaisen 
nuoren olevan heti syksyn alussa vaikeuksissa poissaolojensa vuoksi. Sa-
tu tuntee nuoren toimeentulotukiasioissa, mutta neuvoo oppilaanohjaa-
jaa olemaan yhteydessä pajalle, koska koulupudokkaat ovat Heidin hei-
niä.  
 
Heidi ja oppilaanohjaaja sopivat, että Heidi osallistuu koululla palaveriin 
yhdessä opettajien ja nuoren sekä hänen vanhempiensa kanssa. Sitä en-
nen Satu ja Heidi jututtavat nuorta yhdessä tämän elämäntilanteesta ja 
yrittävät selvittää, mistä homma oikein kiikastaa. 
 
Palaverissa ammattikoululla Heidi pystyy kertomaan heti koko joukolle 
ne reunaehdot, joilla kunta voi olla tukemassa nuoren opintojen jatku-
mista. Hän tarjoaa myös pajaa poissaolojen korvaamispaikaksi. Nuoren 
asumisasiatkin ovat rempallaan, joten Heidi sopii muutaman päivän 
päähän ajan, jolloin nuori voisi tulla koulun jälkeen pajalle käymään. 
Siihen mennessä Heidi ehtisi selvittää Sadun kanssa, mitä kuluja ja tuloja 
nuorella on, sekä kartoittaa vaihtoehdot asumiselle. Kokouksessa nuori 
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sanoo olevansa motivoitunut opiskelemaan. Oppilaanohjaaja ja Heidi 
sopivat, että opo soittaa heti, jos nuori on jälleen poissa koulusta.  
 
Seuraavana aamuna oppilaanohjaaja soittaa, ettei nuori ole koulussa.  
Heidi ottaa yhteyttä Satuun ja sovitaan aika, jolloin nuorta jututetaan po-
rukalla. Heidi alkaa hahmotella eri vaihtoehtoja sen varalle, että koulu 
keskeytyy. Vaihtoehtoina esille nousevat paja tai työharjoittelu ammat-
tialalla toimivalla yrittäjällä. 

 

Yhteistyö oppilaitosverkostoissa vaatii tietysti vielä paljon suunnittelua ja ke-

hittymistä, mutta suunta on osoittautunut hyväksi. Jopa niin hyväksi, että vie-

tämme tänä keväänä ensimmäisen meidän avullamme takaisin opintonsa 

päättämään kimmahtaneen nuoren ammattiin valmistujaisia.  

 

 

6 FIRMASTA YHTEISÖKSI 

 

”Jokainen paja on johtajansa näköinen.” Kenen lie olikaan tuo osuva kom-

mentti viime kevään valtakunnallisilla työpajapäivillä. Raskaan muutoske-

vään aikana kalenterini sivuille alkoi kuin huomaamatta tallentua omia ja tois-

ten ajatuksia siitä, mitä on hyvä johtajuus. Tuon tuosta päädyin myös pohti-

maan asemaani ja vastuutani tässä talossa. Ja vastuutani myös siinä, miltä asi-

at numeroina mitattuina näyttävät. 

 

Kesään mennessä oli tullut aika tehdä oman johtajuuteni inventaario. Päätin 

kysyä pajalaisilta, millainen heistä on hyvä johtaja. Useammasta suusta kuu-

lunut kommentti ”Sellainen kuin sinä” oli kyllä mairitteleva, mutta se oli ai-

van liian helppo nieltäväksi. Pajalaisten kanssa käydyissä keskustelluissa esil-

le tulleet käsitykset hyvästä johtajuudesta, jotka pohjautuivat heidän aiempiin 

kokemuksiinsa, yllättivät minut sekä mielipiteiden samankaltaisuudella että 

erityispiirteillä. Eniten hyvältä johtajalta toivottiin tasapuolisuutta ja oikeu-

denmukaisuutta sekä rehellisyyttä. Myös määrätietoisuus ja keskustelutaito 

koettiin vahvasti hyvän johtajan ominaisuudeksi. Näiden ominaisuuksien li-

säksi johtajalta odotettiin palkitsemista ja kannustusta sekä kykyä kuunnella. 

Yllättäen toivottiin myös kuria ja jämäkkää vastuuttamista. 
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Minulla oli nyt ensikäden tietoa siitä, mitä yhteisössäni pidettiin hyvänä joh-

tamisena. Hyväkään johtaja ei kuitenkaan pysty yhteisössä yksin saamaan 

aikaan tasa-arvoisuutta tai oikeudenmukaisuutta. Yhteinen hyväolo vaatii 

koko yhteisön sitoutumista vastuunkantamiseen ja toisten kunnioittamiseen. 

Tästä lähtökohdasta käsin pajalle laadittiin keväällä seuraavat − ja ainoat − 

kolme pelisääntöä: 

 
I Kolmen varoituksen sääntö 
 
Luvaton poissaolo pajallamme tarkoittaa meillä sitä, että henkilö ei lain-
kaan ilmoita poissaolonsa tai myöhästymisensä syytä työpäivän aikana, 
tai saapuu päihtyneenä töihin. Ensimmäisestä luvattomasta poissaolosta 
saa esimiehen kanssa käydyn keskustelun päätteeksi suullisen varoituk-
sen. Toisesta luvattomasta poissaolosta varoitus annetaan myös kirjalli-
sena. Kolmannesta luvattomasta poissaolosta peli pannaan poikki. 
 
Järjestelmä saattaa tuntua melko ankaralta, mutta ankara on myös tämän 
päivän työmaailma suhteessa poissaoloihin ja myöhästymisiin. Painoa 
tulee lisäksi laittaa sanalle luvaton, sillä esimerkiksi myöhästymisen tai 
poissaolon voi meillä korvata, jos tilanteesta on heti ensi tilassa asian-
mukaisesti ilmoittanut. ”Kolmosesta” on tullut myös pajalaisten itse-
kontrollin mittari, sillä se vastuuttaa jokaisen itse huolehtimaan teke-
misistään ja niiden seurauksista. Hyvä esimerkki tästä on erään pajalai-
sen toteamus ”kolmosen” saamisen jälkeen: ” Jos en olisi typerehtinyt 
sillon kesällä, oishan mulla vielä se hätävara. Mutta kun ei ole, niin tiiät-
kö mitään harjoittelupaikka tai jotain?”  Tämä on paljon sanottu kaveril-
ta, joka ennen viiden kuukauden pajajaksoa oli ehtinyt elää täysin toi-
meentulotukijärjestelmän varassa lähes seitsemän vuotta. Oleellista on 
se, että myös vastuunkantaja oli hänellä selvillä, eikä se suinkaan ollut 
typerä esimies, ”sossun ämmä” tai joku muu viranomainen. 
 
”Kolmosta” sovelletaan suoraan kaikkiin pajalaisiin, mutta työssäkun-
toutujien kohdalla se saatetaan määrittää alkavaksi vasta ensimmäisen 
kolmen kuukauden jakson jälkeen. Silloin on oleellista, että muut paja-
laiset tietävät kyseessä olevan sovittelun, jottei tule väärinkäsityksiä kos-
kien tasa-arvoista kohtelua. 
 
II Vaitiolovelvollisuussääntö 
 
Taloon tullessaan jokainen pajalainen käy kanssani läpi yleiset vaitiolo-
velvollisuutta koskevat asiat. Vaitiolovelvollisuuden yhteydessä koroste-
taan, että niin talossa kuin asiakaskohteissa tapahtuvat asiat eivät kuulu 
julkisiksi jutunaiheiksi. Asian käsittelyn jälkeen vaitiolovelvollisuuteen 
sitoudutaan allekirjoituksella. Uskon, että tämä selkeä pelisääntö on 
merkittävä syy siihen, miksi pajalaiset uskaltavat talossa puhua vuosia-
kin painaneista asioista.  
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III Päihteettömyyssääntö     
 
”Viina on viisasten juoma, siksi se ei sovi pajalle” pojat veistelivät päih-
deasiaa yhdessä käsitellessämme. On tärkeä sanoa ääneen se, että päih-
teet eivät kuulu työpaikalle. Mutta sitäkin tärkeämpää on uskaltaa rea-
goida silloin, kun juominen tai huumeet ohjaavat ihmisen elämää. Alku-
haastattelun osiolla, jossa jokaiselta pyydetään oma arvio päihteiden 
käytöstä sekä riskistä tulla päihtyneenä töihin, pyritään avoimeen kes-
kusteluun vaikeasta aiheesta. Kokemukseen perustuen päihteiden käyt-
täjät ovat se joukko, jota työpajatoimintamme on heikoimmin pystynyt 
auttamaan. Se vain on niin, että arkipäiviin ja virka-aikaan sidotulla au-
kiolollamme on harvoin sama aikataulu, kuin kaveriporukan kanssa la-
sikantisista laululla. 

 

Palatkaamme vielä takaisin pajalaisten määritelmään hyvän johtajan ominai-

suuksista. Minusta rehellisyys yhdessä määrätietoisuuden kanssa on varmin 

väylä mihin tahansa muutokseen ja siksi sitä on mielestäni oikeus johtajalta 

odottaa. Mielestäni inhimillisyys on osa johtajan rehellisyyttä, johtajan tulee 

uskaltaa olla ihminen voimineen ja puutteineen. Yhtenä osana rehellisyyttä 

meillä pajassa on yhteinen tulosvastuu, joka tarkoittaa sitä, että muutaman 

kerran vuoteen katsomme yhdessä pajalaisten kanssa läpi menot ja tulot sekä 

aikaansaadut muutokset eli pajalaisten etenemisen. Olemme laskeneet yhdes-

sä todellisia palkkakuluja, sekä oikeaan työhön pääsemisen mukanaan tuo-

maa yhteiskunnan säästöä. Monelle kokeneellekin konkarille on ollut yllätys 

esimerkiksi se, kuinka paljon työnantajalle työtunti sivukuluineen ”oikeasti” 

maksaa. Tällaisen yhteisen taloudellisen tutkailun pohjalta on syntynyt mie-

lenkiintoisia ajatuksia koskien työmoraalia, verotusta ja yrittäjyyttä.     

 

Palkitsemisen ja kannustavuuden kohdalla mietin pitkään, että mitä se voisi 

olla pajatyössä, jossa yritysmaailman viljelemät taloudelliset porkkanat eivät 

juuri ole mahdollisia. Vastaus oli niin itsestään selvä, etten sitä aluksi tajun-

nut. Pajatyömme suurin kannustin on tietysti kiinnostus ihmisten omaan 

mahdollisuuteen. Juuri siinähän on pajan ero firmaan verrattuna, että työn 

tulos näkyy katettuna ylijäämänä yksilön omassa hyvinvoinnissa. 

 

Viimeisenä paneudun johtajan työotteista jämäkkyyteen ja kuriin. Tietenkin 

kolme sääntöämme ovat osaltaan tekemässä todeksi näitä asioita pajalla, mut-

ta vielä enemmän panen painoarvoa sille, että työtä tehdään yhdessä pajalais-
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ten kanssa. Jo työtehtävien vaativuuden kuin esimerkillisyyden ja vastuun-

kannon kannalta on esimiehen tärkeä tietää, millaisia töitä pajalle otetaan vas-

taan. Sitä paitsi, kuinka se työ kuntouttaa tai kuri toteutuu, jos ketään ei ole 

pajalaisen kanssa paikalla?    

 

Pajalaisten kanssa yhdessä tekeminen on varmasti yksi johtajuuden uusista 

tuulista Joroisissa. Sitä kuvaa hyvin sattumus ensimmäiseltä työviikoltani. 

Olin ollut poikien kanssa eräänä aamuna pudottamassa lumia rivitalon katol-

ta. Iltapäivällä pajalle soitti huolestuneenoloinen rouva, joka anteeksipyydel-

len kertoi seuraavaa: 

 
- ”Kun minun veljeni on sellainen höppänä, niin minä rupesin soitta-
maan. Se väittää vuoren varmana, että sieltä teiltä on ollut nainen lumen 
puotossa?” 
- ”Niin. Kyllä. Minä siellä olin. Onko työssä jotain vikaa?” 
- ”Ei, en minä sillä. Mutta kun ei sieltä ikinä ole naisia laitettu lumitöi-
hin.” 
- ”No, minä tykkään tehdä yhdessä hommia pajalaisten kanssa.” 
- ”Jaa, te?” 
- ”Niin. Minä olen täällä nykyään esimiehenä, kun Reijo pääsi eläkkeel-
le.” 
- ”Herran isä. Ootteko työ vielä johtajakin…”   

 

Sama lumikeikkani oli huomattu kylällä muutoinkin, jopa ohjausryhmän pu-

heenjohtaja oli minut nähnyt ja meinannut tulla komentamaan alas heilumas-

ta. Minä kuitenkin koen, että yksi otollisimpia paikkoja käydä keskusteluja 

työstä ja elämästä yleensä ovat arkiset tilanteet ja yhdessä tekeminen. Seuraa-

vassa on esimerkki tästä.  

 
Olimme huhkineet pari päivää nuorten kanssa metsässä polttopuusavo-
tassa. Metsänomistaja oli antanut koivujensa lojua edellisestä keväästä 
asti ristikollaan maata vasten ja nyt pökkelöityneitä puita jouduttiin suo-
rastaan repimään esiin heinikon sisästä. Istuessamme nuotiolla kahvilla 
sanoin ”tällaista se on hanttihommaa, jos ei koulu maista.”  
 
”Aivan!” Kuolettavasti kouluallerginen viheltäjämme sanoi sellaisella 
äänenpainolla, että meinasimme lähteä häntä siltä istumalta ammatti-
kouluun kyyditsemään. Kyseinen poika suorittikin avullamme ennen 
kesää omaehtoisesti tulityö- ja työturvallisuuskurssit ja hitsaa nykyään 
työkseen saumaa paikallisen yrittäjän palkkalistoilla. 
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Näiltä pohjilta johtajuusinventaarioni lopputuloksen voisi kiteyttää pappani 

viisaaseen ohjeeseen: ”Ei ole miesten tai naisten hommia, on vain töitä, jotka 

täytyy hoitaa.” ”Täydestä sydämestään ja rehellisin aattein” työpajaesimiehe-

nä siihen vielä lisäisin.  

 

 

7 HUOMISEN HUOLIA 

 

Työpajamuutoksemme on pystynyt vastaamaan hyvin ensisijaiseen tavoittee-

seensa, nuorten kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen, mutta samalla se on nosta-

nut esille uusia, ratkaisemista odottavia kysymyksiä. Joroislaisten nuorten 

kohdalla minua eniten huolettavat päihteiden käyttö ja itsenäisen asumisen 

mahdollisuudet. Tavoitellessamme kokonaisvaltaista muutosta yhä monion-

gelmaisempien nuorten kanssa, joudumme vääjäämättä ratkaisemaan, kuinka 

näihin käsi kädessä kulkeviin haasteisiin vastataan.    

 

Paikkakunnan pitkäaikaistyöttömät vaativat myös oman ratkaisunsa, vaikka 

he eivät pajan asiakkaita suoranaisesti olekaan. Tulee kuitenkin muistaa, että 

monet syrjäytymisen ongelmat kertautuvat sukupolvesta toiseen ja samalla 

synnyttävät lieveilmiöitä lähiympäristöönsä. Siksi väistämättä on ratkaistava, 

kuinka vaikeasti työllistyvän aikuisväestön polkuja tulevaisuudessa ohjataan. 

 

Lisäksi aikaa ja vaivaa pitäisi yhä enenevässä määrin panostaa Härkä -

tuotesarjan kehittelyyn, jotta pajan työnkuvaa voitaisiin yhä enenevässä mää-

rin laajentaa matalan profiilin työtehtäviä kohti − kuitenkin niin, ettei toimin-

nastamme tule kireälle kuntataloudelle kohtuuton taakka. Samaan tulee pyr-

kiä myös tuotteistamalla tuottamamme palvelut, mikä onkin yksi vuoden 

2006 keskeisistä tavoitteista.  

 

”Onni ei kasva puissa, 
ei asusta maissa muissa, 
ei piileksi nurkan takana, 
onni, tuo kurja pakana. 
Se asuu omassa tahdossa syvällä, 
siitä talossa olemme jyvällä.”  
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6 VIISI MUUTOKSEN VUOTTA  

– Työpajat muutospaineessa ja muutosvaiheessa 

Kepa Laitsaari 

 

 

1 JOHDANTO 

 

Tarkastelen artikkelissani uutta tilannetta, jossa työpajat joutuvat ratkaise-

maan asemansa sosiaalisen työllistämisen kentässä. Nykyisessä yhteiskunnal-

lisessa tilanteessa jako hyvin ja huonosti pärjäävien kansalaisten välillä suure-

nee. Suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle varsinkin muuttotappiomaakun-

nissa, kuten Etelä-Savossa, on ehdottoman tärkeää saada ikäluokat kattavasti 

työelämän palvelukseen. Kansainväliset vapaat työmarkkinat ja liike-

elämänkeskukset vetävät hyvin opintonsa suorittaneita nuoria puoleensa ja 

Etelä-Savoon jää nuoria, jotka ovat haasteellisia niin koululaitokselle kuin so-

siaalisen työllistämisen yksiköillekin.    

 

 

2 TEHOKKUUTTA LISÄÄ 

 

Kunnat ovat talouden kiristyessä entistä vaikeammassa tilanteessa palvelujen 

tuottajina. Itä-Suomessa ja Etelä-Savossa tilannetta vaikeuttaa nuorten ja työ-

ikäisten muuttotappiot, eläköityminen ja yrittäjyyden väheneminen. Myös 

Mikkelissä suuntaus on kuvatunlainen. Tehokkuuden lisäämiseksi ja henki-

löstön vähentämiseksi kaupungin organisaatiossa valmistellaan useita erilai-

sia toimenpiteitä. Suunnitelmissa on muun muassa tietoteknisten ratkaisujen 

kehittämistä ja siirtymistä sähköiseen asiointiin, palveluiden yksityistämistä, 

palveluiden kilpailuttamista ulkopuolisille toimijoille ja tilaaja-tuottajamallin 

hyödyntämistä. 

 

Mikkelin kaupunki, Mikkelin maalaiskunta ja Anttolan kunta solmivat kunta-

liitoksen vuonna 2000. Samassa yhteydessä toteutettiin iso lautakuntauudis-

tus. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan yhdistyi kahdeksan eri toimialaa: 
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kulttuuri-, museo-, liikunta- ja nuorisolautakunnat, kirjastotoimi kaupungin-

hallituksen alaisuudesta, kansalaisopisto johtokuntansa alaisuudesta, orkeste-

ri johtokuntansa alaisuudesta sekä konsertti- ja konferenssitalo Mikaeli. Tässä 

yhteydessä myös nuorisolautakunnan alaisuudessa ollut Nuorten työpajatoi-

minta siirtyi uuden lautakunnan toiminnaksi, kuitenkin edelleen nuorisotyön 

osaksi. 

 

Mikkelin nykyisessä lautakuntarakenteessa Nuorten työpajat on hyvin poik-

keava toimintamuoto, muita toimintoja yhdistää kulttuuri ja toiminnallisena 

aikana vapaa-aika. Nuorten työpajat on osa sosiaalista työllistämistä, siellä 

tehdään tilaustöitä ja toiminta-aika on pääasiallisesti päivätyöaika. Sidosryh-

mät (noin 20 tahoa) ja yhteistyöryhmät (noin 20 eri tahoa) on nimetty ja ne 

ovat työllistämiseen tai sosiaali- ja terveysorganisaatioihin liittyviä tahoja. Si-

dosryhmästä on nimetty ohjausryhmä sekä toinen pienempi tukiryhmä (start-

tipaja) nuorten pajalle rekrytointiin ja moniammatillista palveluohjausta tu-

kemaan. Varsinaista työtä tehdään siis enemmän muiden organisaatioiden 

kuin kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen tai nuorisotoimen kanssa. Nykyistä ra-

kenteellista ratkaisua puoltaa kuitenkin muun muassa mahdollisuus palvelu-

jen hinnoitteluun tilaaja-asiakkaille kun perusrahoitus on kulttuuri- ja vapaa-

aikalautakunnan budjetissa ja asiakkuudet muissa hallintokunnissa ja yhteis-

työverkostossa. 

 

 

3 SISÄLLÖN KEHITTÄMINEN 

 

Vuosittain haetaan eri rahoitusorganisaatioista kehittämis- ja toiminta-

avustuksia toiminnan monipuolistamiseksi sekä rakenteiden ja toimintojen 

kehittämiseksi. Rahoittajia ovat olleet muun muassa EU/ESR, Opetusministe-

riö, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry., Etelä-Savon taidetoimikunta ja 

Mikkelin Tuomiokirkkoseurakunta. Lisäksi verkostoyhteistyössä on muun 

muassa EGUAL ja RAY -rahoitteisia hankkeita, joissa työpajat ovat yhteistyö-

kumppanina mukana kehittämässä Mikkelin ja Mikkelin seudun sosiaalista 

työllistämisverkostoa. 
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Etelä-Savon työpajojen kehittämishankkeen Mikkelin työryhmässä on pohdit-

tu Mikkelin nuorten työpajojen rakennetta, hallintoa ja organisaatiota sekä 

palvelujen tarjoamista tilaaja-tuottajamallia käyttäen. Työpajojen valmentajien 

tiimi on kommentoinut osaltaan suunnitelmia. Voi tietysti kyseenalaistaa sen, 

miksi nykyinen organisaatio- ja toimintamalli tulisi muuttaa: Mitä vikaa ny-

kyisessä on? Muutosta muutoksen vuoksi? Näkökulmaristiriitoja? Resurssien 

tuhlausta?  

 

Kehittämistyöryhmässä on pohdittu neljää rakenteellista mallia. Ensimmäinen 

on seutukunnallinen yhdistyspohjainen malli työpajojen vakinaistamiseksi, 

jota johtaisi hallitus ja jolla olisi eri kuntien edustajista koottu ohjausryhmä. 

Toinen vaihtoehto on työpajatoiminnan vakinaistaminen ”Nokian mallin” 

mukaan, jossa toiminta tapahtuisi kaupunginhallituksen alaisuudessa luoden 

yhteiset seutukunnalliset työllisyyspalvelut tiiviissä yhteistyössä työvoiman 

palvelukeskuksen kanssa. Kolmas malli on yhteishallintomalli, jossa kaupun-

ginhallituksen ja monikunnallisen, eri hallintokuntia sisältävän ohjausryhmän 

alaisuudessa toimisi monialainen työpaja. Viimeisen mallin mukaan pajat voi-

sivat jäädä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallintaan siten, että työpajoista 

muodostetaan oma kustannuspaikka ja näin syntyvä itsenäisempi asema 

mahdollistaisi talouden kokonaisvaltaisen hoidon ja palvelujen myymisen.  

 

Mikkelin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa on vallalla ajatus, että 

TILTU -mallissa tilaajan ja tuottajan roolien selkiytyessä hyöty on molemmin-

puolinen. Toiminnot kehittyvät asiakaslähtöisemmiksi ja resursseja käytetään 

tehokkaammin. Tilaaja arvioi palvelujen laatua ja tuottajan on pidettävä pal-

velun laatu ostamisen arvoisena. Missään vaiheessa ei voi jäädä tuleen ma-

kaamaan, kehityksen on tapahduttava reaaliajassa. Pajoilla on myös oltava 

mahdollisuus joustoon työmarkkinatilanteen mukaan, pajojen luonnetta ja 

toimintalinjoja tulee voida vaihtaa. Joskus toimintamuoto voi kehittyä toisin-

kin päin: jonkun alan erityisosaajan ympärille kootaan aiheesta kiinnostunei-

den nuorten ryhmä toimintaan mukaan. 
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4 NUORTEN TYÖPAJOILLE SIJOITTUMISEN TUKEMINEN 

 

Nykyisessä mallissa nuoret voivat sijoittua työpajalle joko työharjoitteluun, 

työkokeiluun kuntouttamistuella (tällöin mitataan jollekin ammattialalle so-

veltuvuutta; henkinen kuormittavuus, allergiat, ammattiosaaminen, oppimi-

nen), kuntouttavaan työtoimintaan tai työllistämistuella työsuhteeseen. Myös 

eri oppilaitosten työssäoppimisjaksoja, TET -harjoitteluja sekä näyttökokeita 

suoritetaan työpajoilla. Kriminaalihuoltolaitoksen kanssa on yhdyskuntapal-

velusopimus. Pajoilla on myös sovittelumahdollisuus. Muut kunnat voivat 

tehdä nuoren sijoittamiseksi ostopalvelusopimuksen. Kaikkiaan nuoret tule-

vat pajalle yksilöidyillä sopimuksilla eri aikoina ja erimittaisiin toimintakoko-

naisuuksiin. 

 

Työpajat saavat asiakkaansa nykyisin työvoimatoimiston tai työvoiman palve-

lukeskuksen kautta. Enenevässä määrin haastavien nuorten asiakkuudet ovat 

työvoiman palvelukeskuksissa, koska siellä on tarjolla monipuolista palve-

luohjausta. Vastaisuudessa toimintaa tultaneen kehittämään entistä enemmän 

yhteistyöksi palvelukeskuksen kanssa. Näin nuorelle saadaan kokonaisvaltai-

nen suunnitelma ja pidempi polutus kohti aikuisuutta ja ammattia. Kaikki 

sidosryhmän ja yhteistyöryhmän osapuolet, kuten esimerkiksi mielenterveys-

yksikkö, A-klinikka tai Mixstoppi, voivat toimia prosessin alkuun panevana 

tahona.   

 

Työpajojen toimintaideana on tiimityöskentely. Nuoret toimivat pienissä yh-

teisöllisissä tiimeissä, joissa työt jaetaan kunkin osaamisen ja mielenkiinnon 

mukaan. Myös ohjaajat muodostavat tiimin, jonka tavoitteena on arjen asioi-

den hoitamisen lisäksi työpajan sisällöllinen kehittäminen.  Nuorten työpajo-

jen pedagoginen näkemys ja toiminta perustuvat inhimillisyyteen, yksilölli-

syyden kunnioittamiseen, nuoren oman osallisuuden korostamiseen suhteessa 

elämäänsä ja ympäröivään yhteiskuntaan sekä nuorten yhteisöllisyyteen ja 

kumppanuuteen opettamiseen. Työtapoja pajoilla kuvaa parhaiten ratkaisu-

keskeisyys ja toiminnalliset menetelmät. Nuoren elämän kokonaisvaltainen 
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asiakkuus, yksilövalmennus ja proaktiivinen ote työhön ovat Mikkelin nuor-

ten työpajoilla työn tekemisen periaatteina. 

 

Nuorisotyölaki on uudistunut, uusi laki on tullut voimaan 1.3.2006. Uuden 

nuorisolain mukaan luodaan edellytyksiä nuorten kasvu- ja elinolojen myön-

teiselle kehittämiselle. Tämän lain tavoitteena on tukea nuoren itsenäistymistä 

ja sosiaalista vahvistumista sekä aktiivista kansalaisuutta. Lain lähtökohta luo 

sen arvopohjan, jolla otetaan huomioon nuorten elinympäristössä vaikuttavat 

tekijät ja suunnataan tavoitteita nuorisotyöhön. Lakia voidaan kutsua arvo-

laiksi. Lain hengen mukaan tulee parhaalla mahdollisella tavalla saada jokai-

nen nuori mukaan yhteiskunnan toimintaan ja työelämään. Lähtökohtina lais-

sa ovat tasa-arvo, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, yhteisöllisyys, yhteisvas-

tuu, monikulttuurisuus, kestävä kehitys sekä ympäristön ja elämän kunnioit-

taminen. Laki on paljon kehittyneempi ja monipuolistuneempi kuin edeltäjän-

sä ja se vastaa paremmin tämän päivän yhteiskunnan ja nuorisotoiminnan 

tarpeita. Laki mahdollistaa kunnalle nuorisopoliittisen linjan valinnan. Nuori-

sotyöntekijät ovat kuntansa nuorisopolitiikan toteuttajia.   

 

Laissa mainitaan, että nuorisotoimelle ”voi kuulua myös nuorten työpajapal-

velujen järjestäminen”. Nuorten työpajojen kannalta on harmillista, että laki ei 

nimeä mitään subjektiivisiksi oikeuksiksi, vaan jokainen kunta päättää itse 

palvelujen tarjoamisesta. Näin ollen nuorten työpajapalvelujen saaminen kun-

tien nuorisopalvelujärjestelmään perustuu pääministeri Matti Vanhasen halli-

tusohjelmaan, jossa mainitaan pajatoiminnan vakinaistaminen. Se tähtää nuo-

risotyöttömyyden poistamiseen ja nuorten koulutukseen ja työelämään oh-

jaamiseen. Nähtäväksi jää, millä tavalla kunnissa lähdetään toteuttamaan 

nuorisolakia työpajojen osalta. Nuorten työpajojen vakinaistamisen velvoit-

teen saaminen lakiin olisi ollut iso askel eteenpäin.  

 

Toisaalta linjaus näyttää olevan pääsääntöisesti koko valtakunnassa palvelu-

jen myymisen idea, tilaaja−tuottajamallin käyttöönotto, jolloin pajatoiminta 

”vakinaistuu” kun asiakas ”tuo” rahan tullessaan tilaajalta. Vakaampi, turval-

lisempi ja laadukkaampi vaihtoehto olisi ollut järjestävien organisaatioiden 
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vakinaistaminen, mitä kautta myös henkilökunta olisi vakinaistunut. Siinä 

mallissa olisi työpajoille jäänyt itsenäisempi asema suhteessa nuorten pajapal-

velujen tarjontaan. Tilaaja−tuottajamallissa tilaaja sanelee ehdot maksajan 

ominaisuudessa. Tuottajalle eli pajalle jää toteuttajan rooli, jossa huolehditaan 

tuotteen laadusta, jotta ”tavara menee kaupaksi”. Laadun kehittäminen sinän-

sä on suositeltavaa ja kuuluu jokaisen itseään kunnioittavan työpaikan perus-

elementteihin. Toisaalta työtiimin eli työvalmentajien tulisi olla vakinaisia 

laadun peruselementtien aikaansaamiseksi. Mikkelin nuorten työpajoilla kehi-

tys etenee takaperoisesti. 

 

Alle 25-vuotiaita nuoria koskeva laki nuorten yhteiskuntatakuusta on astunut 

voimaan vuoden 2005 alusta. Laki velvoittaa työvoimatoimistoja laatimaan 

nuoren kanssa työnhakusuunnitelman ja järjestämään kolmen kuukauden 

työttömyyden jälkeen jonkin aktiivitoimenpiteen. Tässä työpajat ovat verrat-

tomia yhteistyökumppaneita. Minimi aktivointitoimenpide on jäänyt kuiten-

kin hyvin harkinnanvaraiseksi, ja esimerkiksi Mikkelissä alle 25-vuotias nuori 

voi olla työttömänä entiseen malliin jopa vuoden tai pidempään.  

 

 

5 MIKKELIN NUORTEN TYÖPAJA-ASIAKKUUS VUONNA 2005 

 

Asetus julkisesta työvoimapalvelusta (30.12.2002) määrittelee työpajaa seu-

raavalla tavalla:  

 
”Työpajalla tarkoitetaan tässä pykälässä sosiaalista yhteisöä jossa työs-
kentelyn ja siihen liittyvien ohjaus- ja valmennuspalvelujen avulla pyri-
tään parantamaan ensisijaisesti pitkään työttömänä olleiden tai syrjäy-
tymisvaarassa olevien nuorten valmiuksia hakeutua koulutukseen, työ-
hön tai yrittäjäksi.”  

 

Mielestäni asetuksen sanamuoto ”sosiaalinen yhteisö – pitkään työttömänä 

olleet – syrjäytymisvaarassa olevat nuoret” on hyvä, mutta se ei kuitenkaan 

kata kaikkea tarvetta. Nuorten katsantokannalta olisi monenlaisia muitakin 

tarpeita, joita työpajat voisivat ottaa huomioon palvelutarjonnassaan. Esi-

merkkinä mainittakoon koulunsa päättäneet, välivuotta pitävät nuoret, jotka 
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eivät vielä ole päässeet opiskelemaan. Heidän ei tarvitsisi odottaa pitkäaikais-

työttömyyttä tai syrjäytymistä olemalla työttömänä, numeroina työvoimatoi-

miston päätteellä, vaan he voisivat sijoittua suoraan aktiivisina ja innokkaina 

nuorina työpajalle. Siellä he voisivat saada yksilövalmentajan apua ja tukea 

opiskelusuunnitelmilleen sekä työvalmentajan ohjausta haluamalleen alalle ja 

lisätietoa esimerkiksi oppilaitosten pääsykokeita varten. Kädentaitoa harjoit-

tavilla pajaosastoilla voi harjaantua muun muassa taideopintoja varten, ja 

näin valmistautua pääsykokeisiin. Mikkelissä ei juuri muita mahdollisuuksia 

ole.  

 

Toisena tarve-esimerkkinä mainittakoon toisen asteen koulutuksen päättäneet 

nuoret, joilla ei ole ammattikokemusta. Vapaille työmarkkinoille haettaessa 

kysytään aina työkokemusta. Mistä sitä saa? Työpajat ovat erittäin hyvä vaih-

toehto saada alan ensimmäinen työpaikka ja työtodistus. Työpajoilla työtä saa 

tehdä rauhassa, ilman urakkapaineita, sekä kokeilla oppimaansa käytäntöön 

ja harjaannuttaa taitojaan vapaita työmarkkinoita varten. Lisäksi voi hoitaa 

elämänhallintaan liittyviä asioitansa kuntoon. Näiden esimerkkien nuoret 

tuskin ovat TILTU -mallissa ensimmäisten joukossa. Se on valitettavaa, että 

monet nuoret jäävät yksin tarpeinensa ja tulevaisuuden tavoittelu hämärtyy. 

 

Nuoret asiakkaat ovat muuttuneet haasteellisemmiksi yhteiskunnan ja nuori-

sokulttuurin muutoksen myötä. Mikkelin kaupungin nuorten työpajoilla 

nuorten asiakkuuksia vuonna 2005 tarkastellessa voidaan todeta, että noin 

kaksi kolmasosaa asiakkaista on ollut haasteellisia, elämänhallintaansa järjes-

täviä alle 25-vuotiaita nuoria. On olemassa selkeä tarve ja suuntaus moniam-

matilliseen yksilövalmennukseen ja palveluohjaukseen. Tähän haasteeseen 

Mikkelissä on vastattu muun muassa kouluttamalla henkilökuntaa työ- ja yk-

silövalmentajiksi. Mikkelissä on käynnistetty myös ohjaava paja, niin kutsuttu 

Starttipaja. Tässä vaiheessa se on vuoden ja neljä kuukautta kestävä ESR -

rahoitteinen kokeilu. Tänä aikana tavoitteenamme on osoittaa päättäjille ja 

sidosryhmälle työn tarpeellisuus sekä etsiä onnistuva tai onnistuvia toimin-

tamalleja uuden nuorisolain ja työvoimapalveluasetuksen hengessä luoden 

edellytyksiä nuorten kasvu- ja elinolosuhteiden myönteiselle kehitykselle. 
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6 UUTTA KEHITYSTÄ 

 

Samalla kun Työpajojen kehittäminen Etelä-Savossa -hanke pohtii muun mu-

assa työpajojen rakenteellisia muutoksia, on työpajojemme sisäinen kehittä-

mistyö käynnissä. Uudelleen tarkastelussa ovat muun muassa kaikki työpajan 

ohjeet, strategiat, arvot, toimenkuvat, eettiset periaatteet ja työsuojelu. Toimin-

taa koskeva lainsäädäntö ohjeistetaan. Vertaiskehittämisenä Kuopion nuorten 

työpajojen kanssa on valmistumassa sosiaalisen työllistämisen laadunarvioin-

ti, laatukäsikirja sekä perehdyttämismateriaali niin valmentajille kuin val-

mennettavillekin. Rinnalla kehitetään käytännön työtä enenevässä määrin 

yksilövalmennukseen ja yksilölliseen valmennukseen. Myös työssäoppimisen 

ja näyttökokeiden tekemisen mahdollisuuksia monipuolistetaan ja sisältöjä 

kehitetään. Tie on kivinen ja karikkoinen, mutta siitä huolimatta Mikkelin 

nuorten työpajat ovat kehittymässä laadukkaiksi sosiaalisen työllistämisen 

yksiköiksi tarjoten niin tilaaja-asiakkailleen kuin kohdeasiakkailleen yksilöllis-

tä laatuaikaa nuorten kehitykseen ja kasvuun.   

 

Viisi muutoksen vuotta on takana. Lukemattomia edessä…     
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7 STARTTIPAJATOIMINTA 

Osmo Härkönen 

 

 

1 JOHDANTO 

 

Työpajatoiminta on hyväksytty Suomessa nuorisotyömuodoksi. Mikkelissä 

työpajatoimintaa on ollut jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Viimeisten kah-

den vuoden aikana ohjaavan pajan tarve on kuitenkin tehnyt tuloaan vahvas-

ti. Ohjaavassa pajassa keskitytään enemmän itse nuoreen ja hänen arjenhallin-

tataitojensa ja sosiaalisten vahvuuksien parantamiseen.  

 

Mikkeli on muuttotappiokunta. Tänne jäävät ammatillista koulutusta vailla 

olevat nuoret. Etelä-Suomen työpaikat vievät valitettavasti Etelä-Savon hyvin 

koulutetut ja elämässä eteenpäinpyrkivät nuoret. Etelä-Savon TE-keskuksen 

tilastojen mukaan työllistymiskehitys on Mikkelissä heikko. Tämä on erittäin 

hyvä syy siihen, miksi ohjaavaa pajatoimintaa tarvitaan enenevässä määrin 

vaikeissa elämäntilanteissa olevien nuorten tueksi. 

  

Nuorten työpajojen vastaavalla ohjaajalla Kepa Laitsaarella on erittäin vahva 

kokemus mikkeliläisestä nuorisotyöstä ja hänellä on selkeä visio siitä, mihin 

suuntaan Etelä-Savossa ollaan menossa nuorten arjenhallintataitojen vahvis-

tamisen suhteen. Tämä näkemys on tilastojen ohella ohjaavan pajan tarpeelli-

suutta puoltava seikka. Ohjaava pajatoiminta, nimeltään Starttipaja, aloitti 

toimintansa Mikkelissä syyskuussa 2005, jolloin toimintaan palkattiin lisäkse-

ni toinen yksilövalmentaja. Olemme ottaneet ensimmäisen askeleen uuden-

mallisessa pajamuodossa ja toivomme sen saappaiden kantavan pitkälle tule-

vaisuuteen. 
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2 NUORI KOHTAA HAASTEELLISEN TYÖELÄMÄN  

 

Nuorten työpajoille sijoittuneiden nuorten tärkeimpiin arvoihin liittyvät asiat 

eivät usein ole järjestyksessä. Nuorten työpajojen asiakas, valmennettava, on 

kokonaisuus kaikkine arvoineen ja asenteineen, tietoineen, taitoineen, mur-

heineen ja vaikeuksineen. 

 

Elinkeinoelämän Valtuuskunta (EVA) on julkaissut kansallisia arvo- ja asen-

netutkimuksia vuodesta 1985 alkaen. 2.3.2005 julkaistun tutkimuksen mukaan 

suomalaisten arvot ja asenteet eivät ole juuri muuttuneet vuosikymmenten 

saatossa. Arvoista vahvimpia ovat perhe ja sen hyvät ihmissuhteet, terveys, 

hyvät ystävyys- ja ihmissuhteet yleensä sekä rakkauden kokemus. Tässä tut-

kimuksessa keskityttiin onnellisuuden tutkimiseen. Monista havaituista työ-

elämän ongelmista huolimatta valtaosa suomalaisista, 81 prosenttia, tuntee 

olevansa joko hyvin tai melko onnellisia. Eniten onnellisia suomalaisia löytyy 

johtajien ja yrittäjien joukosta, vähiten vähän koulutetuista ja työttömistä. 

(Torvi & Kiljunen 2005.)   

 

EVA:n tutkimuksissa (Torvi & Kiljunen 2005) jo kymmenen vuoden ajan 90 

prosenttia väestöstä on ollut sitä mieltä, että työtahti on Suomessa niin kova, 

että se johtaa ennenaikaiseen uupumukseen. Työuupumuksen syynä on usein 

muun muassa se, ettei omaan työhön voi työpaikalla vaikuttaa, sen sisällön 

luo joku toinen. Myös hyvä tai huono johtaminen ja ohjaaminen vaikuttavat 

työntekijöiden uupumukseen.  

 

EVA:n raportissa (Piha 2004) selvitetään millaisia ovat nuorten työelämään 

kohdistuvat odotukset ja miksi valtaosa yliopisto-opiskelijoista uskoo työteh-

tävien koventuneiden vaatimusten aiheuttavan loppuun palamisen kesken 

työuran. Vaikka selvitys onkin tehty opiskelijoiden keskuudessa, sopii se kes-

keisiltä tekijöiltään keneen tahansa suomalaiseen nuoreen, myös starttipajalai-

seen − samanlaiseen tulokseen on päätynyt myös EVA:n arvo ja asennetutki-

mus 2005 mukaan 90 prosenttia väestöstä, kuten edeltä käy ilmi. Oleellinen 

väite EVA:n julkaisussa on se, etteivät nuoret koe vain työuupumusta, vaan 
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myös arkiuupumusta. Piha (emt., 7) sanookin että, ”arkiuupumuksen syy ei 

ole työ vaan ahneus: ahneus elämyksiin, saavutuksiin ja ihmissuhteisiin”. Jo 

kliseeksi muodostunut kulttuuristamme kimmonnut sanonta ”minulle kaikki 

heti ja nyt”, vahvistaa Pihan väitettä.  

 

Elämä ja työelämä ovat muuttuneet kiireisiksi, joka puolella velloo ”tieto-

tsunami” ja epävarmuus tilanteen kestosta ennen kuin suunta muuttuu. Epä-

tyypillisistä töistä on tullut tyypillisiä; muuttuneet työnkuvat, työn kestot, 

työpaikan aukiolot, joustamiset, projektit, ulkoistamiset, pätkätyöt, teknisty-

minen, myös tiedonkulku ja kommunikointi ovat muuttuneet. Työelämän 

haasteet ovat muuttuneet laadullisesti. Fyysisen työn raskauden tilalle ovat 

tulleet osaamiseen, työn hallintaan, sosiaalisiin taitoihin, aikapaineisiin, jatku-

vaan muutokseen ja epävarmuuteen liittyvät tekijät. Samoja tekijöitä on va-

paa-ajassa. Ihmisten psyykkinen kuormittuneisuus kasvaa ja mielenterveyden 

häiriöt lisääntyvät.  Tämän päivän nuori astuu siis hyvin erilaiseen työelä-

mään kuin hänen vanhempansa. Starttipajan, ja työpajojen yleensä, tulee val-

mentaa nuoriamme tähän muutokseen ja yhteiskunnan haasteisiin opiskelu- 

ja työelämää varten. 

 

 

3 TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT MIKKELISSÄ 

 

Mikkelin väkiluku artikkelin kirjoitushetkellä on 46 612. Tilastokeskuksen vä-

estöennuste vuodelle 2030 on vain 43 346. Mikkeli ympäröivine maaseutui-

neen on hitaasti, mutta varmasti muuttotappioaluetta. Mikkelin kaupungin 

vision mukaan Mikkeli on kaupunkien kärkikymmenikköön kuuluva Etelä-

Savon sykkivä sydän, jossa hyvä elämä, työ, osaaminen ja kulttuuri kohtaavat.  

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen toiminta-ajatuksen mukaan Kulttuuri- ja va-

paa-aikatoimi tarjoaa laadukkaita kulttuuri-, sivistys- ja vapaa-aikapalveluita. 

Toimiala edistää ihmisten koko elinkaaren fyysistä ja henkistä hyvinvointia ja 

omatoimisuutta sekä tukee erityisesti nuorten kehitystä ja osallistumista sekä 



 95

ehkäisee syrjäytymistä. Tähän visioon ja toiminta-ajatukseen sopii erittäin hy-

vin suunnittelemamme ohjaava starttipaja.  

 

Etelä-Savo tulee tarvitsemaan työmarkkinoilleen jokaisen nuoren, joka jää ko-

tiseudulleen. Heitä tarvitaan niin yritysten kuin yhteiskunnankin palveluk-

seen. Suurten ikäluokkien eläköitymisen sekä Itä-Suomen erikoistilanteen 

huomioon ottaen muutosprosessi tulee olemaan vaativa. Usein oletetaan, että 

työttömyys on taloudellinen ongelma, mutta tutkimus osoittaa sen enemmän 

sosiaaliseksi ongelmaksi. Työttömyyttä Suomessa on niin paljon, että se hei-

jastuu yhteiskunnassa kaikkialle. Rasistinen ajattelu ja suhtautuminen ovat 

edelleen yleisiä, vaikka ne ovat laskusuunnassa. 

 

Etelä-Savon työttömyysluvut pysyivät vuonna 2004 sitkeästi muuta maata 

korkeampina, se oli 2,1 prosenttia valtakunnallista keskiarvoa suurempi. 

Vuoden keskimääräinen työttömyysaste Etelä-Savossa oli 13,2 prosenttia. 

Mikkelin seudun alle 25-vuotiaiden keskimääräinen työttömyysaste oli 17,6 

prosenttia. Vuoden 2004 lopun tilanne Etelä-Savon TE-keskuksen tilaston 

mukaan oli vain 0,2 prosenttia alhaisempi. Kehitys on maakunnan kannalta 

huolestuttava, koska ensimmäisen kerran kymmeneen vuoteen maakunnassa 

oli vuoden lopussa enemmän työttömiä kuin edellisvuonna. Syynä työttömien 

määrän kasvuun on muun muassa valtion Etelä-Savoon myöntämien työlli-

syys- ja työmarkkinatukien väheneminen. Sen sijaan avoimilla työmarkkinoil-

la on tapahtunut pientä positiivista liikahdusta työllistävään suuntaan. 

 

Mikkelin työttömyysaste koko työllisestä väestöstä ei juuri muuttunut, se pa-

rani vain 0,1 prosenttia. Mikkelin kokonaistyöttömyys oli vuoden 2003 lopus-

sa 14,2 prosenttia ja vuoden 2004 lopussa 14,1 prosenttia. Nuorten, alle 25-

vuotiaiden työttömyys Etelä-Savossa on 2.3.2005 tilaston mukaan määrällises-

ti 1081, joista mikkeliläisiä on 426 (koko maa 33 812). Tammikuun 2003 tilas-

ton mukaan heitä oli 402, joten lisäystä on tullut vuodessa 24 nuoren verran.   

 

Ylitarjontaa työnhakijoista Etelä-Savossa on muun muassa toimisto-alalla, jos-

sa yhtä työpaikkaa hakee jopa 100–150 hakijaa. Myös kaupan alalla on ylitar-
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jontaa, toisaalta siellä on myös hakukiertoa. Ylitarjontaan vaikuttaa osaltaan 

alan koulutuspaikkojen määrä, joka ei ole suhteessa tarpeeseen. Samanaikai-

sesti joillakin aloilla ilmenee työvoimapulaa, esimerkiksi laboratorio- ja rönt-

genhoitajia, farmaseutteja sekä työkoneiden kuljettajia on liian vähän. Etelä-

Savon koulutuksen kuntayhtymä suunnitteleekin kaupan- ja hallinnonalan 

koulutuksen supistamista ja tekniikan ja liikenteen sekä sosiaali- ja terveys-

alan koulutuspaikkojen lisäämistä.  

 

Etelä-Savon TE-keskus on tehnyt ennusteen työvoiman käytön muutoksista 

vuosina 2000−2015. Poistuma eläkkeelle vuoteen 2015 mennessä on 26 300 

henkilöä. Työvoimatarpeen vähennys on ennusteen mukaan 650 henkeä. En-

nusteen mukaan Etelä-Savossa tarvitaan vuosina 2000−2015 henkilömääräi-

sesti 61 500 uutta työntekijää. Tämä muutos ja haaste on yhteinen koko Etelä-

Savon maakunnassa. (TE-keskus.)  

 

Työttömyyden ohella toimeentulo on toinen nuorten elämänhallintaan vaikut-

tava tekijä. Sosiaaliturva voi osaltaan tukea nuorten arjenhallintaa, itsenäisty-

mistä ja perheen perustamista. Pitkäaikaisasiakkuudet ovat kuitenkin huoles-

tuttavia, koska tuolloin on oletettavaa, että nuorella tavoitteiden saavuttami-

nen ei etene tai tavoitteita ei ole. Nuorten tukeminen ei saisi johtaa pitkäaikai-

seen asiakassuhteeseen ja riippuvuuteen palveluista. Mikkelin kaupungin so-

siaalitoimen tilastoissa on nuoria, alle 25-vuotiaita toimeentulotukiasiakkaita 

keskimäärin 60−70 nuorta kuukaudessa. Näistä nuorista noin 15 prosenttia on 

joko 20 prosenttia tai 40 prosenttia alennetulla toimeentulotuella. 

  

Viimesijaisena toimeentulonlähteenä pidetään toimeentulotukea, josta sääde-

tään toimeentulotukilaissa:  

 
”Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa 
eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toi-
meentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai va-
roistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai 
muulla tavalla. Jokaisella on velvollisuus kykynsä mukaan pitää huolta 
itsestään ja omasta elatuksestaan sekä, siinä laajuudessa kuin avioliitto-
laissa (234/1929), lapsen elatuksesta annetussa laissa (704/1975) ja 
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muussa laissa säädetään, puolisonsa sekä alaikäisten lastensa ja ottolas-
tensa elatuksesta”. (Toimeentulotukilaki 1412/1997). 

 

 

4 STARTTIPAJAN VALMENNUSPROSESSI 

 

Valtakunnallisen Työpajayhdistys ry:n Balanssi Akatemia on määritellyt sosi-

aalisen työllistämisen tasot. Startti-valmennuksessa kartoitetaan työ- ja toi-

mintakyky, ellei sitä ole verkostossa aiemmin suoritettu. Asteittaisen kuntou-

tumisen kautta valmentautuja siirtyy muihin toimintamuotoihin kuten koulu-

tuksellisiin aktiviteetteihin ja työtoimintakokeiluihin pajaosastoilla tai vapailla 

työmarkkinoilla. Keskeisenä sisältönä on yksilö- ja ryhmävalmennus. Startti-

paja toimii yhteistyössä sidosryhmäverkoston kanssa nuoren valmentamiseksi 

koulutukseen tai työelämään. Valmennustarve ja tavoitteet määritetään yh-

dessä valmentautujan ja valmentajien kanssa. Prosessin aikana edistymistä 

seurataan ja arvioidaan keskusteluin ja kyselylomakkeiden avulla. Jokaisen 

kohdalla selvitetään myös mahdollisuus prosessin mittaamiseen virtuaalialus-

tan avulla. Valmennuksen päättyessä suoritetaan loppuarviointi ja valmennet-

tava saatetaan jatkotoimiin.  

 

Starttipaja kohdistetaan nuorille, joilla on ongelmia arjenhallinnassa ja jotka 

ovat jo olemassa olevassa verkostossa. Starttipaja työllistää tarvittaessa myös 

maahanmuuttajia ja muita vähemmistöryhmiä. Asiakkuudet rajataan kuiten-

kin siten, ettei työpajalla ole spesifejä palveluja diagnostisoituihin tautiluoki-

tuksiin. Työpajalla on yksilövalmentaja ja työvalmentajat. 

 

Starttipajan tärkein ja ensisijainen tehtävä on psykososiaalisen tuen antaminen 

valmennettaville. Se pitää sisällään itsetuntemuksen ja itsetunnon kehittymi-

sen sekä arjenhallinnan tai elämänhallintataitojen kartuttamisen tukemalla ja 

opastamalla nuorta häntä itseään kehittäviin toimenpiteisiin. Nuoren koko-

naisvaltaista kasvua ja kehitystä tuetaan ottamalla hänen koko elämäntilan-

teensa huomioon. Näin nuoren kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyy. Nuo-

ren elämänhallinnan tukemisessa tavoitteena on myös varhainen puuttumi-

nen, jottei nuoren tarvitsisi kokea pitkää toimettomuuden kautta. Toimetto-
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mana aikana nuoren motivaatio, osallistuminen ja osallisuus sekä voimaan-

tuminen pikkuhiljaa häviävät ja nuoresta tulee oman elämänsä sivustaseuraa-

ja.  

 

Oppimaan ohjaaminen on toinen Starttipajan keskeinen tehtävä. Samalla kun 

nuoren psykososiaaliset taidot kehittyvät, voidaan lähteä tukemaan opiske-

luun liittyviä taitoja. Nuorta tuetaan henkilökohtaisissa oppimis- ja opiskelu-

suunnitelmien laatimisissa, erilaisissa valintatilanteissa, autetaan saamaan 

tietoa vaihtoehdoista ja neuvotaan tiedonhankinnassa. Vähitellen nuori oppii 

myös tekemään realistisia valintoja osaamisensa ja suunnitelmiensa välillä.  

 

Ohjaavan pajan tavoitteena on myös ammatillisen suuntautumisen löytämi-

nen ja siihen motivointi. Nuorta aktivoidaan kehittymään ammattiin ja elä-

mänsuunnitteluun liittyvissä päätöksen- ja valinnantekovalmiuksissa. Nuorta 

kannustetaan mahdollisuuksiensa, tietojensa ja taitojensa mukaan. Häntä au-

tetaan hankkimaan realistista tietoa siitä mitä työelämä tarjoaa ja vaatii.  

 

Rautalampi tiivistää valmennusprosessin vaiheet seuraavalla tavalla:  

1. Itsearviointi ja kehitystarpeiden tunnistaminen 
2. Nykytilanteen analysointi valmentajan kanssa 
3. Vahvuuksien löytäminen 
4. Käytännön ideoiden etsiminen 
5. Henkilökohtaisen vision synnyttäminen 
6. Tavoitteiden asettaminen 
7. Työskentely, kokeilut ja pienet askeleet 
8. Tapaamiset valmentajan kanssa 
9. Starttipajan valmennusprosessi nuorella alkaa lähtötilanteen kartoi-

tuksesta ja sitoutumisesta valmennukseen, sitten asetetaan selkeät 
yhdessä asetetut tavoitteet ja tehdään kehityssuunnitelma. Yhteis-
työverkostossa sovitaan työnjaosta ja informaation jaosta yhdessä 
nuoren kanssa. Lopuksi pohditaan seuranta, vaikuttavuus ja tavoit-
teiden saavutettavuus. 
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5 STARTTIPAJATOIMINTA MIKKELISSÄ  

 

5.1 Toiminnan aloittaminen Mikkelissä  
 

Mikkelissä päätettiin vuoden 2005 alussa hakea rahoitusta ohjaavan pajatoi-

minnan käynnistämiseksi. Parhaaksi rahoitusmuodoksi katsottiin Euroopan 

sosiaalirahaston projektiraha. Saimme keväällä 2005 Mikkelin kaupungin 

nuorten työpajojen vastaavan nuoriso-ohjaajan kanssa tekemäämme hanke-

hakemukseen myönteisen päätöksen. 

 

Starttipajaprojekti käynnistettiin 1.9.2005, jolloin työllistettiin kaksi ohjaajaa 

toteuttamaan käytännön toimenpiteitä. Nuorten työpajojen vastaava ohjaaja ja 

yksilövalmentaja valmistelivat projektin käynnistämistä jo kevään ja kesän 

2005 aikana muun muassa varustamalla työtiloja. Tiedottaminen kump-

panuusverkostossa aloitettiin kevään 2005 aikana ja oleellisten yhteistyö-

kumppaneiden kanssa tiivistettiin yhteistyötä. Nuorten ensimmäinen ryhmä 

aloitti tammikuussa 2006. Toinen ryhmä aloittaa toukokuussa ja kolmas syys-

kuussa 2006.  Projekti päättyy helmikuussa 2007, mutta viimeinen nuorten 

ryhmä jää jatkamaan nuorten työpajoille muihin pajaosastoihin sijoitettuina.  

 

5.2 Toiminnan tavoitteet ja kohderyhmä 
 

Ohjaavassa pajassa annetaan nuorille yksilökeskeistä ohjausta hänen omasta 

elämäntilastaan lähtien. Nuorille tehdään lähtötilanteen selvitys, jonka perus-

teella laaditaan nuoren yksilölliset tavoitteet starttipajajaksolle, samalla selvi-

tetään myös sidosryhmän palveluiden tarve nuoren ohjaamisessa. Nuori osal-

listuu taitojensa ja jaksamisensa mukaan jonkin nuorten työpajan osaston toi-

mintaan. Työpajajakson päättyessä nuoren kanssa tehdään jatkosuunnitelma 

tulevaisuuden varalle.  

 

Projektin tavoitteena on sijoittaa ohjaavalle pajalle vaikeassa työllisyystilan-

teessa olevia nuoria nuorten sosiaalisten elämänhallintatilanteiden vahvista-

miseksi. Nuorille tarjotaan psykososiaalista tukea, annetaan oppimisen ja 

opiskelusuunnan sekä ammatillisen suuntautumisen ohjausta kouluttautu-
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mista ja työelämää varten. Palvelukeskus Reitin keskeisin työmenetelmä on 

moniammatillinen tiimityö ja sen sisällä vahva palveluohjausote. Nuorten 

kohdalla tarvitaan erityistä ohjaamista nuoren sosialisaatioprosessissa. Yhteis-

työllä nuori asiakas voi saada sekä ohjauksellista että toiminnallista otetta 

elämäänsä ja suunnan kohti eheämpää aikuisuutta. Yhteiskunnallisesti arvok-

kaana tavoitteena on ohjaavan pajan toiminnan kokeilu Mikkelissä ja Etelä-

Savossa, koska vastaavaa työmuotoa ei ole aikaisemmin kokeiltu.  

 

Kohderyhmämme ovat mikkeliläiset 17−25-vuotiaat nuoret, joiden elämänhal-

lintataidoissa on puutteita ja joilla on koulukeskeytyksiä tai ovat vaarassa 

keskeyttää koulunsa tai joilla on vaikeuksia sijoittua työelämään. Mikkeliin 

suunniteltavan starttipajan asiakkaat/valmennettavat ovat joko työvoimapal-

velukeskuksen, työvoimatoimiston, sosiaalitoimen tai jonkun tai joidenkin 

muiden sidosryhmien asiakkaita.  Kohderyhmää voivat olla esimerkiksi mie-

lenterveyskuntoutujat tai päihdevieroituksessa olevat nuoret. Välillisesti koh-

deryhmänä voi pitää sidosryhmien hallinnoijia sekä asiakkaan kannalta kat-

sottuna heidän omia läheisryhmiään, perheitään ja/tai elämänkumppanei-

taan.  

 

5.3 Toimintamuodot 
 

Mikkelin starttipajan toimintamuotoina käytetään yksilö-, pari- ja ryhmätyös-

kentelyä. Asioita selvitetään keskustellen, luennoiden sekä itse tekemällä. 

Ryhmää ohjaavat kaksi ohjaajaa laativat viikko-ohjelmat etukäteen ryhmän 

ominaisuudet huomioiden. Toiminta aloitetaan viikon tutustumisjaksolla, 

jonka jälkeen aloitetaan 20 tunnin koulutusjakso, muutaman tunnin päivä-

rytmillä. Koulutusjakson jälkeen on viikon orientaatiojakso ja loppuaikana 

keskitytään työharjoitteluihin joko omilla pajoilla tai yrityksissä. Koko paja-

jakson ajan järjestetään valmentajien tapaamisia, joiden avulla etsitään ja tue-

taan henkilökohtaisia tavoitteita arjenhallinnan järjestämiseksi. Yksilö- ja 

ryhmäohjaus toimivat rinnakkain. Starttipajalla kiinnitetään huomiota myös 

valmennettavan taloudelliseen tilanteeseen, toimeentuloon ja asumiseen. 
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Projektin yhtenä osa-alueena käynnistetään yhteistyötä Mikkelin asuntotoi-

men kanssa niin kutsutun sosiaalisen isännöinnin aikaansaamiseksi nuorten 

asumisasioita helpottamaan. Sosiaalinen isännöinti sisältää muun muassa 

asumisasioiden neuvontaa ja erilaisten rahoituksellisten ongelmien selvittelyä. 

 

Samoin uutena toimintamuotona kokeillaan työllistymisen palvelukeskus Rei-

tin ja Mikkelin nuorten työpajojen tiivistä yhteistyötä saattaen−vaihtaen peri-

aatteella täsmätyönä haasteellisten nuorten elämänhallinnan eheyttämiseksi. 

Tavoitteena on nuorten saattaminen esimerkiksi palvelukeskuksen palveluoh-

jauksen piiriin, mahdollisesti jopa tehokkaan työnetsinnän asiakkaiksi. Orga-

nisaatiomuutos yhdessä työllistymisen palvelukeskuksen kanssa on yksi ta-

voite. Tämä konkreettinen yhteistyömuoto voisi antaa myös hyvän aihion tar-

kastella mahdollisuutta liittää työpajatoiminta yhä kiinteämmäksi osaksi pal-

velukeskustyötä.   

 

5.4 Starttipajan asiakas on verkostoasiakas 
 

Hankkeen toimintamuodoissa korostetaan yhteistyötä ja tavoitteena on löytää 

uusia yhteistyön muotoja. Sidos- ja yhteistyö ovatkin hankkeessa merkittäväs-

sä asemassa. Nuoret ohjautuvat projektiin useita eri väyliä pitkin. Hän voi 

tulla työvoimanpalvelukeskus Reitin ja Mikkelin työvoimatoimiston kautta, 

myös muut sidosryhmät, kuten sosiaalitoimi, mielenterveysyksikkö, A-

klinikka tai kolmannen sektorin erilaiset toimijat voivat toimittaa nuoria start-

tipajalle.  

 

Sidosryhmä- ja yhteistyöryhmä on koottu Etelä-Savon työpajojen kehittämis-

hankkeen kanssa yhteistyössä. Sidosryhmän kokouksessa on lisäksi nimetty 

ohjausryhmä, joka toimii työpajan ja työpajaan liittyvien hankkeiden ohjaus-

ryhmänä. Yksilökohtaiseksi ratkaisuksi jää muun muassa se, että onko otolli-

sempaa, että nuori asiakas on ensiksi työllistymisen palvelukeskuksen ja sitten 

starttipajan asiakas, vai toisin päin. Hyvä vaihtoehto voi olla myös yhteisasi-

akkuus. Verkoston yhteen toimivuuden mittaaminen on myös hankkeen yksi 

tavoite.  
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5.5 Tulokset 
 

Starttipajan tuloksena on viidelletoista nuorelle 3−6 kuukauden moniammatil-

linen valmentautumisjakso. Tuloksena on myös psykososiaalisesti ehey-

tyneempiä nuoria, jotka ovat valmiita siirtymään koulutukseen tai työkokei-

luun, työharjoitteluun tai työpaikkaan. Välittömänä tuloksena nuorelle saa-

daan jatkosijoituspaikka. Rakenteellisena tuloksena saavutetaan uudenmalli-

set järjestelyt työllisyyden hoidossa, jotka palvelevat joustavammin ja moni-

puolisemmin kohderyhmiään sekä toiminnan organisoinnissa toimivia sidos-

ryhmiä. 

 

 

6 LOPUKSI 

 

Kuten kirjoituksesta käy ilmi, ohjaavan pajan tarve on suuri koko Etelä-

Savossa sekä Mikkelissä. Edellä mainittujen tosiasioiden pohjalta voidaan sa-

noa, että olemme vasta työmme alkumetreillä. Työ on erittäin haastavaa hen-

kisesti ja se tulee jatkumaan vähintään yhtä vaativana tulevaisuudessakin. 

Koska apua tarvitsevien nuorten määrä kasvaa jatkuvasti Etelä-Savossa, olisi 

tärkeää, että starttipaja-toiminta vakiinnuttaisi oman työmuotonsa myös tule-

vaisuudessa. Tällä hetkellä Mikkelissä on kaksi yksilövalmentajaa, jotka hoi-

tavat vuositasolla noin sadan nuoren arjenhallintaan liittyvät asiat. Kun tämän 

päälle lasketaan itse starttinuoret, joita tulee olemaan vuonna 2006 noin vii-

destätoista kahteenkymmeneen, olisi toivottavaa, että toiminta jatkuisi hyvin 

alkaneen käynnistämisvaiheen jälkeenkin. 
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8 VERKKOPEDAGOGIIKKA TYÖ- JA YKSILÖVALMENNUKSEN 
AMMATILLISISSA ERIKOISTUMISOPINNOISSA 

Hannu Huotelin ja Kalevi Niemi 
 

 

1 TAUSTAA JA LÄHTÖKOHTIA 

 

Ammattikorkeakoulussa järjestettävät ammatilliset erikoistumisopinnot on 

tarkoitettu täydennyskoulutukseksi alan ammattilaisille. Asetuksen mukaan 

ne ovat ammattikorkeakoulututkintoon pohjautuvia ammatillisiin jatkotut-

kintoihin johtavia tai muita laajoja täydennyskoulutusohjelmia. Tässä artik-

kelissa käsitellään Mikkelin ammattikorkeakoulussa, Kansalaistoiminnan ja 

nuorisotyön koulutusohjelmassa toteutettua Työ- ja yksilövalmentajien am-

matilliset erikoistumisopinnot -kokonaisuutta. Nämä laajuudeltaan 30 opin-

topisteen erikoistumisopinnot soveltuvat työvoimahallinnon, sosiaali-, ter-

veys-, opetus- ja nuorisotoimen kentällä asiakastyössä toimiville. Koulutus 

on suunnattu erilaisissa työ- ja yksilövalmennustehtävissä työskenteleville 

esimerkiksi työpajoilla, työkeskuksissa, projekteissa, ammatillisissa oppilai-

toksissa ja nuorten starttipajoilla. Lähtökohtana erikoistumisopintojen tar-

joamisessa on se, että asiakaskunnan heterogeenisuus ja monikulttuurisuus 

edellyttävät työntekijöiden ammatillisen osaamisen vahvistamista, organi-

saatioiden sisällöllisen toiminnan kehittämistä ja alueellista verkostoitumista 

laadukkaan toiminnan turvaamiseksi. Erikoistumisopintojen tavoitteena on 

tarjota tiedollisia, taidollisia, menetelmällisiä ja ohjauksellisia valmiuksia asi-

akkaiden kohtaamiseen ja ohjaamiseen. Samalla tavoitteena on sellaisten 

valmiuksien omaksuminen, joilla olisi mahdollista päästä oman työyhteisön 

tavoitteelliseen kehittämiseen. 

 

Tässä artikkelissa keskitytään erikoistumisopintojen verkkopohjaiseen suun-

nitteluun ja toteutukseen liittyviin valintoihin. Artikkelin sisältö koostuu eri-

koistumisopintojen suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin tuloksena syn-

tyneistä näkökulmista, käytännöistä ja kokemuksista. Myös opiskelijoiden 

ääni tuodaan esille. Erikoistumisopintojen viimeisellä lähijaksolla erikoistu-

misopintoihin osallistuvat opiskelijat (n=11) antoivat palautetta erikoistu-
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misopintojen sisällöllisestä annista ja käytetyn verkkoalustan toimivuudesta. 

Kaiken kaikkiaan erikoistumisopinnot aloitti 16 opiskelijaa, joista kolme kes-

keytti heti opintojen alussa. Syinä olivat opintojen vaativuus ja työmäärä, 

työn ja opiskelun yhteensovittamisen vaikeus sekä muilta elämänalueilta tul-

leet syyt. Yleensä verkkoa soveltavien aikuiskoulutusryhmien optimaaliseksi 

ryhmäkooksi määritellään 9−14 opiskelijaa (mm. Manninen & Nevgi 2000, 

105). Opiskelua jatkoi ensimmäisen lähijakson jälkeen 13 opiskelijaa, joista 11 

suoritti opinnot ajallaan. Kahdella opiskelijalla on tätä artikkelia kirjoitettaes-

sa opinnot viimeistelyä vaille valmiina.  

 

Erikoistumisopintoihin osallistujat työskentelevät nuorisotyön, työhallinnon, 

koulutoimen, sosiaalityön ja järjestötyön kentillä siten, että yhdistävänä ni-

mittäjänä on työ- ja yksilövalmennus. Osallistujien toisistaan poikkeavat roo-

lit työ- ja yksilövalmennuksen alalla muodostivat sekä haasteellisen että he-

delmällisen lähtökohdan erikoistumisopintojen suunnittelulle ja käytännön 

toteutukselle. Opintojen ydinsisällön muodosti työ- ja yksilövalmennukseen 

liittyvät sisällöt, mutta opintojaksojen sisään pyrittiin avaamaan valinnai-

suutta siten, että opiskelijoilla oli mahdollisuus suunnata opintojaan omien 

ammatillisen kasvun tarpeidensa mukaisesti. Erityisen hedelmällisiä olivat 

ne keskustelut, joita käsiteltävään aihepiiriin eri näkökulmista suuntautuvien 

ammattilaisten piirissä syntyi. 

 

Suomalaisten aikuisten osallistuminen koulutukseen on kansainvälistä huip-

puluokkaa, sillä 18–64-vuotiaasta väestöstä 54 prosenttia osallistuu vuoden 

aikana aikuisille tarkoitettuun koulutukseen. Ongelmallista on kuitenkin se, 

että koulutushalu kasautuu niille, jotka ovat jo aiemmin hyvin koulutettuja. 

Elinikäistä oppimista tarvitaan ennen muuta nopeasti muuttuvan toimin-

taympäristön takia. Yksilön näkökulmasta maailma moninaistuu ja moni-

mutkaistuu, mikä edellyttää kansalaisilta läpi elämän jatkuvaa, uusia toimin-

taympäristöjä ja vuorovaikutussuhteita ymmärtävää asennetta. Työssä olevat 

hakevat lisäosaamista sekä korottamalla tutkintotasoaan että hankkimalla 

koulutusta muulta kuin omalta alaltaan. (Elinikäinen oppiminen yliopistois-

sa – työryhmän muistio 2005, 13−15.) 
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2 VERKKOPOHJAISEN OPINTOKOKONAISUUDEN SUUNNITTELU 
JA TOTEUTUS 
 

Verkkopohjainen oppimisympäristö voidaan määritellä hypertekstirakenteis-

ta, tietokannoista, linkeistä, keskustelualueista ja vuorovaikutuskanavista 

muodostuvaksi kokonaisuudeksi, joka on toteutettu verkkoteknologiaa hyö-

dyntäen. Matikainen ja Manninen (2000, 10; Nissinen 2003, 224) määrittelevät 

oppimisympäristön paikaksi, tilaksi, yhteisöksi tai toimintakäytännöksi, jon-

ka tarkoitus on edistää oppimista. Verkkopohjaiset opintokokonaisuudet ra-

kennetaan ohjaamaan opiskelijaryhmän oppimista tiettyjen teemojen ympä-

rillä. Verkkopohjaisen oppimisympäristön sisällä voi olla useita yksittäisiä 

opintokokonaisuuksia ja -jaksoja. Verkkopohjainen oppimisympäristö syn-

tyy, kun teknisen ratkaisun, verkko-oppimisalustan, ympärille rakennetaan 

sisältö, oppimista tukevat ohjausprosessit, tuutorointi sekä monitahoiset 

vuorovaikutusprosessit, jolloin verkko-opiskeluun liittyy usein myös lä-

hiopetusjaksoja. 

 

Lähtökohtaisesti verkkoalustan valinnassa ja verkkoympäristöjen suunnitte-

lussa tulisi ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat: kohderyhmä, oppisisäl-

löt ja koulutustavoitteet, oppimiskäsitys, didaktiset lähestymistavat, verkko-

ympäristön luonne ja erityispiirteet (mm. Manninen & Pesonen 2000, 77). 

Suunnittelun lähtökohtana on kohderyhmän ja osallistujien ammatillisen ke-

hittymisen tarpeet ja erityispiirteet. Didaktisella lähestymistavalla viitataan 

puolestaan siihen oppimisen tyyppiin, jota kulloinkin halutaan edistää sekä 

toisaalta niihin opittaviin sisältöihin, joita opinnoissa käsitellään. Suunnitte-

lussa on kyse opettamiskäsityksen tietoiseksi tekemisestä ja opetettavaan asi-

aan parhaiten soveltuvan lähestymistavan valinnasta. Didaktisen ajattelun 

tärkeys tulee esille myös verkkopohjaisten oppimisympäristöjen suunnitte-

lussa, sillä verkkorakenteiden avulla voidaan oppimista suunnata tiettyjen 

tavoitteiden mukaisesti. Erikoistumisopintojen verkkoalustan valinnassa läh-

tökohtana oli erityisesti kolme vaikuttavaa kokonaisuutta: 1) verkkoalusta 

aikuisopiskelijoiden työtehtävissä, 2) verkko työelämän ja aikuiskoulutuksen 

yhteistyön välineenä sekä 3) verkkoalusta ohjauksen, opetuksen ja oppimi-

sen paikkana.  
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Lehto, Lehto ja Vaara-Sjöblom (2005, 38−50) esittävät, että laadukkaan verk-

ko-opetuksen on täytettävä seuraavat viisi kriteeriä:  

1. Mielekkyys, jolloin opiskelija on suunnittelun keskipisteenä ja ope-
tuksessa korostuu kokemuksellisuus, aktiivisuus, yhteistoiminnallisuus 
ja yksilöllisyys. 
2. Monimuotoisuus (mixed learning). Opiskeluun kuuluu lähitapaami-
sia, etäopiskelua, verkkotyöskentelyä yksin ja yhteistoiminnallisesti, 
keskusteluja sekä tekstiaineiston lisäksi kuvia ja av-materiaalia. 
3. Joustavuus. Aikataulut ovat joustavia, mutta antavat silti opiskelulle 
selkeät raamit. 
4. Käytettävyys. Hyvä verkkokurssi on helppokäyttöinen. Navigointi 
perustuu tunnistamiseen, ei muistamiseen. Opiskelija tietää koko ajan 
missä hän on, minne voi mennä ja onko suunta oikea. 
5. Visuaalisuus. Visuaalinen suunnittelu tukee verkkokurssin rakennetta 
ja hahmottamista, helpottaa navigointia, vahvistaa opiskelijan tunnetta 
verkon hallittavuudesta, havainnollistaa oppimateriaalia. 

 

Verkkoalusta aikuisopiskelijoiden työtehtävissä. Tuotteita ja palveluja siirtyy 

tietoverkkoihin kaikilla toimialoilla. Tulevaisuutta koskevien arvioiden mu-

kaan tämä kehitys saavuttaa vähitellen koko väestön siten, että jopa kokonai-

sia toimialoja siirretään valtaosin tietoverkkojen kautta toimiviksi. Varsin yk-

simielisiä ollaan siitä, että teknologinen kehitys on muuttanut − ja tulevai-

suudessa kiihtyvällä vauhdilla muuttaa − työn sisältöjä.  Tämän vuoksi yhä 

suuremmalla joukolla tulisi olla tietotaitoa työskennellä työelämän murrok-

sen aikaansaamissa uusissa työtehtävissä. Yleensä puhutaan kansalaisten tie-

toyhteiskuntavalmiuksista, joilla viitataan tarkoituksenmukaiseen tietoverk-

kojen hyödyntämiseen elämän eri alueilla. Millä tavoilla ammattilaiset voivat 

käyttää nykyisissä ja tulevissa työtehtävissään verkkoympäristöjä ja verkko-

työkaluja? Mihin suuntaan opiskeltava ammattiala on kehittymässä ja min-

kälaisia verkkosovelluksia ammattialan sisällä tehokas toimiminen edellyt-

tää? Miten näihin muutoksiin pystyttäisiin valmentautumaan? Opintojen ta-

voitteiden kannalta tämä tarkoittaa sitä, että opintojen aikana omaksutaan 

sellaisia verkkotietoja ja -taitoja, joita voidaan hyödyntää omassa työssä. Tä-

mä edellyttää sellaista opetuksellista otetta, jossa verkkoalustaa käytetään 

opintojen aikana omasta työstä nousevien sovellutusten kehittämiseen. 

 

Tietoyhteiskuntaneuvoston raportti Tulevaisuuden elinvoimainen Suomi 

(2006) esittää vision, jonka mukaan vuonna 2010 Suomessa toimii aktiivinen 
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avoimen opettamisen ja oppimisen verkosto, joka hyödyntää tehokkaasti tie-

to- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia. Verkostolla on kansainvälisiä 

kumppaneita ja sen toiminnassa korostuvat luovuus ja osaaminen. Tieto- ja 

viestintätekniikan nykyistä tehokkaammalla hyödyntämisellä uskotaan ole-

van syvällisiä vaikutuksia innovatiivisuuteen, tuottavuuteen ja koulutuk-

seen. Oppimista tukeva teknologia ei olekaan enää pelkkä uusi työkalu, vaan 

laajemmin ymmärrettynä se on avoimuuteen ja verkostoitumiseen perustuva 

toimintamalli. 

 

Verkko työelämän ja aikuiskoulutuksen yhteistyön välineenä. Virtuaalisten 

ympäristöjen täysimääräinen hyödyntäminen muodostaa lähtökohdan ra-

kennettaessa kumppanuutta ja joustavia työmuotoja työelämän ja aikuiskou-

lutuksen välille. Tämä mahdollistaa räätälöidyn täsmäkoulutuksen työpai-

koilla. Ajallisesti ja sisällöllisesti räätälöidyt aikuiskoulutuspalvelut ulottuvat 

tilanteen ja tarpeen mukaan läpi koko elämän ja työuran. Työpaikat toimivat 

oppimisen paikkoina, jota voidaan aikuiskoulutuksessa tukea ja laajentaa 

verkkovälineiden avulla. Verkkovälitteinen työskentely ei ole samalla tavalla 

aikaan ja paikkaan sidottua kuin perinteinen kontaktiopetus.  

 

Verkkoalusta ohjauksen, opetuksen ja oppimisen paikkana. Tulee pohtia, 

minkälainen verkkoympäristö mahdollisimman hyvin hyödyttäisi aikuis-

opiskelijoita ja niitä ratkaisuja, joita aikuisopetuksessa ja -ohjauksessa käyte-

tään. Sekä mitä verkkopedagogiikkaan kuuluu ja minkälaisia käytäntöjä sii-

hen liittyy. 

 

2.1 Peda.net -alusta erikoistumisopintojen verkkoalustana 
 

Erikoistumisopintojen verkkoalustaksi valittiin Peda.net -alusta, joka on Jy-

väskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen koordinoiman tutkimus- 

ja kehittämishankkeen tuloksena syntynyt työväline erityisesti kasvatusalan 

ammattilaisille ja erilaisille projekteille. Peda.net -verkkotyövälineestä otet-

tiin käyttöön ”Veräjä” ja ”Verkkolehti” -toiminnot. Veräjä soveltuu erityisesti 

materiaalien kokoamis- ja jakelualustaksi, jolla voidaan ylläpitää linkkilistoja, 

siirtää tiedostoja opiskelijoiden käyttöön, avata verkkokeskusteluja, tiedottaa 
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ja muistuttaa eri asioista. Työvälineen avulla voi toteuttaa ympäristön verk-

ko-opiskelun. Verkkolehti puolestaan on tuotantotyöväline, jolla voidaan 

tuottaa materiaalia verkkoon. Verkkolehti on joustava työkalu, jota voidaan 

käyttää monella tavalla käyttäjien ja käyttötarpeiden mukaan. Verkkolehti 

voi toimia esimerkiksi opiskelijan työkirjana tai portfoliona. Erityisen toimi-

vaa Peda.net -alustassa on se, että ammattilaisten on mahdollista ottaa työvä-

line joustavasti käyttöön omalla työpaikallaan. Työvälineet tarjotaan keskite-

tysti ylläpidetyltä palvelimelta selainkäyttöisinä siten, että alusta on riippu-

maton käyttäjäympäristöstä (ks. tarkemmin http://www.peda.net). 

 

Työ- ja yksilövalmentajien erikoistumisopinnoille tehtiin verkkoympäristöön 

oma kokonaisuus, jonne luotiin kronologisesti etenevä oppimispolku. Tavoit-

teena oli pyrkiä mahdollisimman selkeään rakenteeseen siten, että opiskelijat 

löytävät kaikki opiskeluunsa liittyvät ohjeistukset, aikataulut, materiaalit, 

keskustelut ja tehtävien palautukset yhdestä paikasta. Seuraavissa kappaleis-

sa esitellään tarkemmin erikoistumisopintojen sisällölliset ydinteemat. 

 

2.2 Erikoistumisopintojen sisällölliset teemat ja käytännön toteutus 
 

Työ- ja yksilövalmentajien erikoistumisopintojen sisällölliset ydinteemat oli-

vat seuraavat: 

Muuttuva toimintaympäristö 
o Työ- ja yksilövalmennuksen yhteiskunnalliset, yhteisölliset ja yksilölliset 

lähtökohdat ja tavoitteet 
o Työ- ja yksilövalmennuksen toimijatahot 
o Työn haasteet ja kehittämistarpeet 

 
Asiakastyön ohjaukselliset ulottuvuudet 

o Erilaisten ohjaustarpeiden tunnistaminen 
o Erilaisten ohjattavien kohtaaminen ja vuorovaikutus 
o Työ- ja yksilövalmennuksen menetelmät 

 
Oman työn ja työyhteisön kehittäminen  

o Toiminnan laadun parantaminen ja arviointi 
o Työelämätaidot ja verkostoituminen 
o Työssä jaksaminen ja eettiset kysymykset 

 

Erikoistumisopintojen sisällölliset teemat tuotettiin yhteissuunnitteluna, jos-

sa työelämän edustajilla oli keskeinen rooli määriteltäessä oppimiselle asetet-
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tavia tavoitteita ja tarpeita. Sisällöllisten ydinteemojen varaan rakennettiin 

toiminnallinen idea ja rakenne siten, että opinnot toteutettiin monimuoto-

opetuksena. Opinnot jaettiin seitsemälle lähijaksolle. Lähijaksot olivat kuu-

kauden välein ja yksi lähijakso koostui kolmesta lähiopetuspäivästä. Erikois-

tumisopintojen sisällölliset teemat rytmitettiin ajallisesti noudattamaan lähi-

jaksojen aikataulua. Opiskelijapalautteessa sisällölliset ja käytännön toteu-

tukseen liittyvät valinnat saivat pääosin myönteistä palautetta. 

 

”Mielestäni opinnoissa ei ollut mitään moitteen sijaa, eli kaikin puolin 
täys kymppi. Mistä se johtuu? Siitä tietenkin, että ala jota opiskelimme 
oli mielestäni erittäin mielenkiintoinen.” (M201) 
 
”Opinnot ovat olleet hyvät. Minä olen saanut paljon uutta ja hyödyllistä 
tietoa. Työ- ja yksilövalmennus ovat olleet minulle uusia termejä ja olen 
ne nyt opintojen myötä sisäistänyt. Työni … kannalta opinnot ovat ol-
leet loistavia. Kehittäminen tuskin olisi alkanut ilman selkeätä vetäjää. 
Nyt kehittäminen etenee hieman sutjakkaammin. Opintojen myötä 
myös ammatillinen tietoni on kasvanut hurjasti. Käytännön kokemusta 
minulla on, mutta teoriatietoa ei juuri lainkaan. On ollut hyvä oppia 
tuntemaan erilaisia teorioita ja käytäntöjä. Tätä kautta myös uskottavuu-
teni saa vahvistusta.” (N301) 
 
”Kaiken kaikkiaan olen hyvin tyytyväinen työ- ja yksilövalmentajien 
erikoistumisopintojen sisältöön.” (N303) 
 
”Ainakin olen itselleni rehellinen, teen sitä, mistä olen haaveillut, päivi-
tän ammattitietoani ja näin tiedän, ainakin voin uskoa olevani ajantasal-
la. Mielestäni aiheet etenivät aihepiireissä oikeassa järjestyksessä ja siitä 
koostui johdonmukainen kokonaisuus, vaikka alussa ihmettelin onko 
aiheissa loogisuutta.” (N306) 

 

Lähijaksojen välit työskenneltiin verkkoalustan välityksellä. Alustalla muun 

muassa käytiin oppimistehtäviin liittyviä keskusteluja, tehtiin yhteissuunnit-

telua ja opiskelijat palauttivat tehtäviä alustalle. Oppimissisältöihin oli myös 

avattu teemoittain aihepiiriä syventäviä aineistoja ja linkkejä. Sisällölliset tee-

mat ajoittuivat lähijaksoille seuraavasti: 

 

1. lähijakso: Opintoihin orientoituminen ja muuttuva toimintaympäristö. 
Työ- ja yksilövalmennuksen yhteiskunnalliset, yhteisölliset ja yksilölliset 
lähtökohdat ja tavoitteet, työ- ja yksilövalmennuksen toimijatahot sekä 
työn haasteet ja kehittämistarpeet. 
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2. lähijakso: Asiakastyön ohjaukselliset ulottuvuudet. Erilaisten ohjaus-
tarpeiden tunnistaminen. 
 
3. lähijakso: Asiakastyön ohjaukselliset ulottuvuudet. Erilaisten ohjatta-
vien kohtaaminen ja vuorovaikutus, työ- ja yksilövalmennuksen mene-
telmät. 
 
4. lähijakso: Asiakastyön ohjaukselliset ulottuvuudet. Työ- ja yksilöval-
mennuksen menetelmät. 
 
5. lähijakso: Oman työn ja työyhteisön kehittäminen. Ryhmänä toteutet-
tava ekskursio, jonka sisällöllisinä tavoitteina ovat toiminnan laadun pa-
rantaminen ja arviointi sekä työelämätaidot ja verkostoituminen. 
 
6. lähijakso: Oman työn ja työyhteisön kehittäminen. Työssäjaksaminen 
ja eettiset kysymykset. 
 
7. lähijakso: Seminaari, erikoistumiskansion ja kehitystehtävien käsittely. 

 

Erikoistumisopinnot aloitettiin opintoihin orientoitumisella, jossa tavoitteena 

oli hahmottaa erikoistumisopintojen kokonaisuus, tavoitteet, työskentelytapa 

sekä opintojen keskeisimmät sisällölliset teemat. Lisäksi tavoitteena oli 

omaksua riittävät tietotekniset taidot ja perehtyä erikoistumisopinnoissa käy-

tettävään verkkoalustaan. Opiskelijat tekivät verkkolehteen kuvallisen esitte-

lyn itsestään, jotka julkaistiin ryhmäläisten luettavaksi. Ensimmäisellä lähi-

jaksolla tutustuttiin myös kehitystehtävään ja kehityskansion merkitykseen 

opintojen etenemisen kannalta.  

 

2.3 Erikoistumiskansio ja kehitystehtävä 
 

Verkkoalustalle työstettävä kehitystehtävä ja erikoistumiskansio muodosti-

vat koko opintojen ajan etenevän prosessin. Erikoistumiskansioon opiskelijat 

kokosivat opintojen aikana lähiopetuksen sisältöjä etätehtävineen ja harjoi-

tuksineen sekä laativat kokoavan reflektoinnin opintojen kulusta, opitusta ja 

tavoitteiden saavuttamisesta. Osa opiskelijoista kokosi oppimisprosessia 

myötäilevän työkansion, johon he kokosivat lähiopetusmateriaalia sekä opin-

tojaksojen suorittamiseen liittyviä tehtäviä ja tuotoksia. Toiset opiskelijat 

puolestaan kokosivat kansion, joka oli luonteeltaan eräänlainen kasvun kan-

sio, jossa opiskelijat seurasivat ja reflektoivat omaa kehitystään ja edistymis-

tään työ- ja yksilövalmennuksen asiantuntijana.  
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Verkkoalustalle työstettävän erikoistumiskansion tavoitteena oli saada opis-

kelijat arvioimaan lähiopetusjaksojen, oppimismateriaalien, tehtävien ja käy-

tettyjen työmuotojen antia ja toimivuutta. Tällä on suuri merkitys opintojen 

etenemisen kannalta. Kyse on jatkuvan reflektoinnin kautta tapahtuvasta 

oppimisesta ja ideoinnista, jolla pyrittiin käynnistämään prosesseja, herättä-

mään kysymyksiä ja virittämään uusia näkökulmia. Erikoistumisopintojen 

edetessä säännöllisesti tehdyt pohdinnat liitettiin erikoistumiskansioon ja 

samalla ne muodostivat lähtökohdan loppuarvioinnin tekemiselle. Kes-

keisintä oli kansion tuottamis- ja arviointiprosessi. Oleellista oli reflektiivi-

nen, oppimista syventävä prosessi, jossa opiskelijat kävivät läpi tekemiään 

tehtäviä ja arvioivat niitä suhteessa yleisiin ja itse asettamiinsa tavoitteisiin. 

 

Erikoistumiskansion lisäksi jokainen opiskelija laati lopputyönään omaan 

työnkuvaansa ja/tai ammatilliseen kiinnostuksen kohteeseensa liittyvän ke-

hitystehtävän, jonka puitteissa hän syventyi johonkin työ- ja yksilövalmen-

nuksen kannalta keskeiseen sisältöalueeseen. Parhaimman lähtökohdan ke-

hitystyölle muodosti sellainen työelämän todellinen haaste, johon opiskelija 

haluaa aidosti löytää syvällisempää näkemystä ja jonka muodostamalle pe-

rustalle opiskelija voi luoda uusia ammatillisia käytäntöjä. Kehitystehtävien 

suunnittelu aiheen valinnan osalta käynnistettiin jo opintojen ensimmäisellä 

lähijaksolla erikoistumisopintoihin orientoitumisen yhteydessä. Opiskelijat 

työstivät lopputyötä koko erikoistumisopintojen ajan itsenäisesti verkkoalus-

talle sekä ohjauksessa säännöllisesti sovitun aikataulun mukaisesti. Valmiit 

työt käsiteltiin ja esiteltiin viimeisellä lähijaksolla. 

 

2.4 Verkko-opintojen suunnittelun periaatteet 
 

Verkkoalustalle tehty kokonaisuus koostui seitsemästä itsenäisestä moduu-

lista tai osiosta, jossa verkkotyöskentelyä pyrittiin rajaamaan ja vaiheista-

maan ajallisesti. Opiskeluprosessia pyrittiin ohjeistamaan ja rytmittämään 

niin, että opiskelija pystyi itsenäisesti suoriutumaan siitä. Oppimistehtävien 

tekeminen tapahtui moduuleittain tietyssä järjestyksessä. Jokaiseen työstämi-

sen alla olevaan osioon avattiin keskustelutila tehtävän tekemisen ajaksi. Eri-

koistumisopintojen yhteydessä tavoiteltiin sitä, että opintojaksot muodostai-
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sivat johdonmukaisen, sisällöllisesti suunnitellun ja opiskelijalle mielekkään 

kokonaisuuden, johon on sisäänrakennettu etenemistä ohjaava logiikka.  

 

Monesti osanottajat itse pitävät sopivampana tiiviiseen ohjaukseen ja täsmäl-

lisiin aikatauluihin perustuvia järjestelyjä (mm. Lindh & Matikainen 2000, 

229, 232; Nevgi 2000, 196). Täysin vapaa ja omaan tahtiin opinnoissa etene-

minen riippumatta muista opiskelijoista tai ryhmästä ei näyttäisi sitouttavan 

opiskelijoita opintoihin. Sen sijaan etukäteen aikataulutettu ja teemoitettu 

eteneminen tuo kaivattua rytmiä opiskeluun. Valmis aikataulu auttaa opiske-

lijaa arvioimaan opiskelun vaatimaa aikaa kun rajaton vapaus osoittautuu 

usein vaikeaksi ja epätietoisuutta aiheuttavaksi tekijäksi. Samalla on kuiten-

kin tärkeä turvata riittävä joustavuus ja mahdollisuus hetkellisesti irtaantua 

etukäteen suunnitellusta rytmityksestä tilanteen mukaan. Tämä tuli selkeästi 

esille myös opiskelijoiden antamassa palautteessa. 

 

”Siitäkin huolimatta, etten kyennyt osallistumaan aina lähiopetusjaksoil-
le, jolloin anti olisi kenties ollut vieläkin parempi. Ammatillisesti ajatel-
len olen saanut paljon tietoa tämän päivän tavoista tehdä työ- ja yksilö-
valmennusta.” (N303) 
 
”Erikoistumisopinnoissa pidin siitä, että opiskeluaineistosta, kirjoista joi-
ta opiskeltiin jne. oli vapaasti valittavissa, jolloin tarjousten kirjossa löysi 
aina ne julkaisut ja ainepainotukset, jotka kiinnostivat. Opiskelutahti oli 
toisaalta sellainen, että opiskeluinto säilyi, mutta toisaalta se ei "hirttänyt 
kiinni". Painotuksia eri aihepiirien suhteen olisi voinut painottaa monella 
eri tavalla, mutta koska kirjallisuutta ja muuta aineistoa oli niin runsaasti 
saatavilla, katson, että tarjonta oli riittävä ja aikuisopiskeluun sopiva. 
Oma työtahtini oli tiukka koko ajan, joten opiskeluni ei aina ollut kovin 
auvoista. Kokonaisuutena olen kokenut, ettei opiskelu ole kaikinajoin 
työn ohella helppoa, vaan se vaatii osansa, mutta uskon että se on vaivan 
arvoista.” (N306) 

 

Sisällöllisten osioiden oheen verkkoalustalle avattiin tilanteen mukaan erilai-

sia toiminnallisia elementtejä. Näitä olivat muun muassa harjoitustehtävät, 

ryhmätyöalueet, esittelyt, ilmoitustaulu, keskusteluryhmät, opintojaksoka-

lenteri, oppimispäiväkirja ja sähköinen portfoliosovellutus. 

 

Työ- ja yksilövalmentajien ammatillisten erikoistumisopintojen suunnittelus-

sa pyrittiin toteuttamaan seuraavia periaatteita:  
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o Vaadittavat sisällöt määritellään selkeästi. Määritellään mistä ko-
konaisuus koostuu ja mitkä tehtävät suorittamalla ja minkälaisella 
tuotoksella opiskelija saa opintojaksomerkinnän. 
 

o Minimivaatimusten määrittelyn jälkeen opiskelijalla on mahdolli-
suus oman kiinnostuksensa ja suuntautumisensa mukaisesti pe-
rehtyä asioihin syvällisemmin. 
 

o Opintojaksolla avataan prosesseja, jotka jatkuvat opintojen ajan. 
Teemat syvenevät ja asioihin palataan opintojen edetessä sitten, 
kun ne ovat ajankohtaisia. Alussa esitettyjä linjauksia voidaan tar-
kistaa, muokata ja korjata opiskeluprosessin edetessä. 

 

Mannisen ja Pesosen (2000, 64) mukaan oppimisympäristöjen suunnittelun 

tulisi aina perustua kuhunkin oppimistilanteeseen ja -aiheeseen parhaiten 

soveltuvaan oppimis- ja opettamiskäsitykseen. Taustalla on käsitys siitä, että 

tietyn oppimiskäsityksen ja didaktisen mallin soveltaminen johtaa myös tiet-

tyihin verkkoympäristön toiminnallisiin ja rakenteellisiin piirteisiin. Monesti 

hyödynnetään verkon teknisiä ominaisuuksia ilman, että nämä ominaisuudet 

tiedostetusti tukeutuisivat johonkin oppimisteoriaan. Hienostunein tapa on 

suunnitella oppimisympäristöt ja verkkoalustaratkaisut jonkin tiedostetun 

oppimis- ja opettamiskäsityksen pohjalta. 

 

Verkko-opiskeluun liittyy edelleen paljon erilaisia myyttejä.  Ajatellaan, että 

verkossa oppimisen laatu kärsii, opiskelu on yksinäistä, opiskelijoiden läsnä-

oloa ja oppimista on vaikeampaa kontrolloida kuin luokkahuoneessa tai len-

tosalissa (ks. Manninen 2000). Tosiasiassa kuitenkin suuri osa oppilaista itse 

asiassa talvehtii koulussa, huomauttaa kulttuurin, oppimisen ja nuorison tut-

kija Thomas Ziehe (1991, 190−191): ”sen, joka diagnostisoi koulun käytäntöä 

antamatta huonon itsestäänselvyyden hämätä itseään, on kuitenkin pakko 

myöntää: koulun luonnehtiminen ensi sijassa oppimistilanteeksi on rohkea 

väite. Kyseessä on pikemminkin myytti, idealisoiva kuvitelma, jonka insti-

tuutio tuottaa itsestään.” Ziehen mukaan pedagogin on säilyäkseen hengissä 

uskottava siihen, että koululaiset ovat ”oppimistilanteessa” silloin, kun hei-

dän päänsä ovat kääntyneet opettajaan päin. Kuitenkin luokassa on tavatto-

man helppo olla piilossa toisen selän takana tai muuten vain omissa olois-

saan. Opettajan viimeisimpiäkin didaktisia menetelmiä ratkaisevampaan 
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oppimisen kannalta on se, että opiskeltava aines koskettaa opiskelijaa, että 

sillä on elämänkerrallista merkitystä oppijan kannalta. 

 

 

3 HYVÄ OPPIMINEN JA OPINTOJEN MERKITYS 

 

Koulutushalukkuuden, koulutukseen hakeutumisen ja osallistumisen näkö-

kulmasta keskeistä on aikuisoppijan koulutukselle antamat merkitykset (vrt. 

Antikainen & Huotelin 1996). Aikuisopiskeluun motivoituminen ja työsken-

telyyn sitoutuminen muodostavat tärkeimmän lähtökohdan osaamisen ja 

ammattitaidon kehittymiselle. Elämänlaajuisen oppimisen käsitteellä (mm. 

Lehikoinen, Saarniaho & Suikkanen 2002) halutaan viitata siihen, että koulu-

tuksella on merkitystä laajasti sekä eri osaamisaloilla että elämäntilanteiden 

ja elämänkulun eri vaiheissa. Tällöin koulutuksen merkitys käsitetään laaja-

alaisesti elämänkokonaisuuden kontekstissa, johon sisältyy esimerkiksi elä-

mänhallintaan, itsetuntoon, elämän mielekkyyteen ja rohkeuteen liittyviä 

ulottuvuuksia. Euroopan Unionin komissio (2001) on määritellyt elinikäisen 

oppimisen seuraavasti: ”elinikäistä oppimista on kaikki elämän aikana aloi-

tettu oppimistoiminta, jonka tavoitteena on parantaa ammattitaitoa, tietoja ja 

osaamista sekä edistää henkilökohtaisten toiveiden toteutumista, aktiivista 

kansalaisuutta, sosiaalisia taitoja ja/tai työllisyyttä.”  EU:n alueella on myös 

kiinnitetty huomiota nimenomaan aikuisten kohdalla siihen, että aikaisem-

min opittu tunnistettaisiin ja tunnustettaisiin nykyistä paremmin osaksi tut-

kintoa. Olennaista on se, mitä aikuinen osaa, ei se missä ja miten tieto tai tai-

to on hankittu.  Tarkoituksena on hyväksi lukemisen käytäntöjä kehittämällä 

myös lyhentää tutkintojen suoritusaikoja, lisätä opiskelujen kansainvälisyyt-

tä ja työvoiman liikkuvuutta. 

Motivoivan ja sitouttavan lähtökohdan aikuisopinnoille muodostaa se, että 

oppijan on mahdollista suunnitella ja toteuttaa joustavasti etenevä koulutus-

kokonaisuus. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman tulisi mahdollistaa 

opintojen eteneminen niin, että se innostaa opintojen tehokkaaseen suoritta-

miseen ja tarvittaessa joustaa elämäntilanteiden mukaan. Opiskelijalähtöises-

ti mielekkäät toteutustavat muodostavat parhaimman lähtökohdan aikuis-
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opetuksen toteutukselle. Keskeiseksi tavoitteeksi nousee niiden keinojen et-

siminen, joilla tuetaan yksilöiden kulloiseenkin elämäntilanteeseen parhaiten 

sopivia ratkaisuja työn, perhe-elämän, vapaa-ajan ja opintojen yhteensovit-

tamiseksi. Myös palautteissa opiskelijat nostivat vahvasti esille eri elämän-

alueiden yhteensovittamisen, voimavarojen riittävyyden ja jaksamiseen liit-

tyvät teemat. 

 
”Huonoa ei mielestäni ollut mikään, jos sellaiseksi ei nyt sitten ilkikuri-
sesti laske näitä kirjallisia tehtäviä. Ne eivät sinällään olleet liian vaativia, 
mutta nyt oli pakko katsoa peiliin ja myöntää itselleen, että ajanhallintaa 
olisi tämänkin immeisen opiskeltava… Itselläni on viimeisen vuoden ai-
kana ollut liian monta rautaa tulessa ja tein varmaankin virhearvioinnin, 
kun kuvittelin näiden opintojen sujuvan siinä rinnalla ihan hyvin. No, 
tästäkin voin oppia…” (N303) 
 
”Koulutus on ollut rankka, työtä teettävä, kun ottaa lisäksi huomioon, et-
tä työskentelemme kokopäivätyössä. Välillä on tuntunut siltä, että opin-
tokokonaisuus on tarkoitettu päätoimiselle opiskelijalle. 30 opintopistet-
tä lyhyellä aikavälillä, lisäksi välitehtävät (laajat + lukemista), ovat vaa-
tineet tavattomasti energiaa. Jatkossa suosittelisinkin pidemmän aikajak-
son kestävää koulutusta.” (N304) 
 
”Olen kokonaisuudessaan tyytyväinen erikoistumisopintojen antiin. Jo 
se, että kerran kuukaudessa pääsin tutusta työarkirytmistä irti oli muka-
vaa ja lähiopetusjaksot ovat antaneet paljon ajattelemisen aihetta… Kehi-
tystehtävän teko oli mielenkiintoista, koska tein sen omasta työstäni - 
mutta toki raskasta. Syksy on ollut todella tiivis, koska töissä juuri syksy 
on sitä kiireisintä aikaa. Olo on väsynyt, joten on hyvä juttu, että nämä 
opinnot päättyvät juuri nyt. Nyt on lepäämisen vuoro!!! (jos töiltä ehtii... 
:)” (N307) 

 

Opintojen tavoitteena on yhteisöjen vastuun ja yksilöiden mahdollisuuksien 

avartaminen. Työ- ja yksilövalmentajien ammatillisissa erikoistumisopin-

noissa lähtökohdaksi otettiin seuraavat käytännön periaatteet, joiden perusta 

ulottuu syvällisempiin teoreettisiin jäsennyksiin. 

 

Avoimet oppimisympäristöt ja opintojen avaaminen. Varmistutaan siitä, että 

itsenäinen ja osittain verkossa tapahtuva opiskelu ei kaadu tuen ja ohjauksen 

puutteeseen eikä tekniseen osaamattomuuteen. Parhaimpaan oppimistulok-

seen päästään uusia verkko-opetuksen ja -ohjauksen muotoja yhdistelemällä. 

Myös opiskelutekniikka ja elämänkokonaisuuden huomioiminen oppimiseen 
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ja opiskeluun liittyvissä järjestelyissä ovat keskeisiä. Viitasalo ja Tenhunen 

(2005, 16) toteavat, että virtuaaliopintojen tuottamisen menestystekijöitä ovat 

opiskelijoiden tyytyväisyys, henkilöstön ammattitaito ja tietotekniikan toi-

mivuus. 

 

Erilaisten oppijoiden tukeminen. Kehitetään toimintamalleja, joilla pystytään 

huomioimaan erilaiset kohderyhmät ja erilaiset oppijat. Neuvonnalla ja ohja-

uksella vahvistetaan opiskeluvalmiuksia, alennetaan opiskelun kynnysteki-

jöitä ja pyritään aikaansaamaan onnistumisen kautta myönteisiä kokemuksia 

ja oppijana vahvistumista. 

 

Varmistetaan asiakasryhmien tavoittaminen ja aikuisten opiskelussa tukemi-

nen. Ohjauksella pyritään kohottamaan aikuisoppijan itsetuntoa siten, että 

myönteinen opiskeluasenne ja sitoutuminen opintoihin löytyvät. 

 

Hyvä oppiminen edellyttää verkkoympäristöstä riippumatta opiskelijan it-

senäistä työtä ja yhteistoiminnallista prosessointia. Käytännössä tämä tar-

koittaa lukemista, ajattelua, tehtävien tekoa, vuorovaikutusta, kommunikoin-

tia, harjoittelua ja kirjoittamista. Matikaisen ja Mannisen (2000, 9) mukaan 

perinteisissä lähiopetusmuodoissa korostuu fyysisen läsnäolon merkitys ja 

usein näennäinen aktiivisuus. Uusissa verkkoympäristöissä sen sijaan pitää 

olla henkisesti läsnä ja niissä vaaditaan ajattelua, lukemista, prosessointia, 

kommentointia, sisällöllistä läsnäoloa ja ajatusten tuottamista.  

 

Tavoiteltaessa hyvää oppimista verkko-opetuksessa, on välttämätöntä ensin 

avata näkökulmia oppimiskäsityksiin, oppimislajeihin, didaktisiin lähesty-

mistapoihin ja merkityksellisiin oppimisen elementteihin. Aikuiskoulutuksen 

alueella yhdenkin lähestymistavan esittely on haasteellista ja tässä yhteydes-

sä ei tavoitella tyhjentäviä luonnehdintoja suuntauksista. Aikuiskoulutukses-

sa erilaiset oppimisen lajit ovat läsnä ja ne tulevat esille erityisesti opiskeli-

joiden oppimiskokemuksissa (vrt. Antikainen & Huotelin 1996). Seuraavaksi 

tavoitteena on hahmotella eri lähestymistapoja siinä laajuudessa, kun se on 
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mielekästä työ- ja yksilövalmentajien ammatillisten erikoistumisopintojen 

yhteydessä tehtyjen valintojen näkökulmasta.  

 

Opetusteknologisen lähestymistavan tulkitaan usein olevan yhteydessä van-

haan käsitykseen oppimisesta. Mannisen ja Pesosen (2000, 75; Pesonen 2000, 

88) mukaan tämä lähestymistapa ilmenee aikuiskoulutuksessa esimerkiksi 

koulutustarpeiden määrittelyssä, joiden saavuttamiseksi informaatio pilko-

taan hallittavaan ja omaksuttavaan muotoon. Kouluttajan rooli on asiantunti-

ja, opiskelun tavoite on tiedon saanti, prosessi on ohjattu, opiskelijan rooli on 

useimmiten reaktiivinen ja opetussuunnitelma oppiainekeskeinen. Tämä lä-

hestymistapa johtaa välineelliseen oppimiseen, asioiden hallintaan ja ennus-

tettavaan tietoon. Aikuiskoulutuksessa tämä lähestymistapa korostuu erityi-

sesti niissä tilanteissa, joissa korostetaan asioiden hallintaan liittyvien tietojen 

ja taitojen omaksumista.  

 

Kognitiivisessa oppimiskäsityksessä oppija hahmotetaan aktiiviseksi infor-

maation prosessoijaksi, jossa uusi tieto liitetään olemassa oleviin tietoraken-

teisiin. Tästä lähtökohdasta käsin informaatio organisoidaan tiettyyn järjes-

tykseen ja hallittaviin kokonaisuuksiin. Verkkoalustalle tehdyn kokonaisuu-

den rakenne on oppimisprosessia ohjaava.  

 

Humanistisessa lähestymistavassa korostuu oppijan omaehtoisuus, itseoh-

jautuvuus ja aktiivisuus. Lähtökohtana ovat oppijan ajankohtaiset tarpeet ja 

kiinnostuksen kohteet. Kouluttaja on enemmänkin oppimisen edistäjä ja in-

nostaja, opiskelijan rooli on aktiivinen ja opetussuunnitelma on opiskelija-

keskeinen. Tästä näkökulmasta verkkoympäristö on organisoitu vaihtoehtoi-

siin osiin, joiden välillä voi valita ja suunnata omaa oppimistaan.  

 

Kriittisessä lähestymistavassa aikuisten itseohjautuvuutta tarkastellaan kriit-

tisen tiedostamisen näkökulmasta, jossa keskeistä on oman elämäntilanteen 

jäsentäminen ja erilaisten intentioiden ymmärtäminen. Tiedostavan oppimi-

sen tavoitteena on saavuttaa reflektiivisen ajattelun kautta arvioivaa tietoa eri 

toimintamalleista. Tämä on erityisesti aikuisille tyypillinen oppimisen laji, 
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jossa aikuinen tulkitsee omia kokemuksiaan ja merkityksellistää niitä eri nä-

kökulmista. Oppiminen tapahtuu verkkoalustalla vuorovaikutuksessa erilai-

sia näkemyksiä vaihtamalla ja keskusteluryhmissä tapahtuvana kommunika-

tiivisena dialogina. 

 

Uusien oppimisympäristöjen suunnittelun ja verkkoalustoja soveltavien lä-

hestymistapojen perustana käytetään useimmiten niin sanottua konstrukti-

vistista oppimiskäsitystä, johon on omaksuttu vaikutteita humanistisesta 

psykologiasta ja sosiokulttuurisista lähestymistavoista. Konstruktivismissa 

on läsnä vahva relativistinen käsitys, jossa yksiulotteisen objektiivisen todel-

lisuuden olemassaolo kyseenalaistetaan. Konstruktivismiin liitetään muun 

muassa seuraavia käsitteitä: avoimuus, itseohjautuvuus, yksilöllisyys, yhteis-

toiminnallisuus, sitoutuminen ja oppijakeskeisyys. Konstruktivismi kattaa 

monia suuntauksia ja se sisältää erilaisia painotuksia, joista vain osa liitetään 

oppimiseen ja koulutukseen. Konstruktivistinen oppimiskäsitys voidaan tii-

vistää (mm. Manninen & Pesonen 2000) siten, että oppiminen on oppijan ak-

tiivinen tietojen ja taitojen rakentamisprosessi, jossa oppija tulkitsee ja valikoi 

informaatiota aikaisemmin oppimansa ja odotustensa pohjalta. Tämä johtaa 

oppijan valmiuksia ja opetusjärjestelyjen joustavuutta korostavaan näkemyk-

seen.  

 

Konstruktivismissa korostuu ihmisten väliseen vuorovaikutukseen perustu-

va kommunikatiivinen oppiminen, jossa erilaisten ajattelutapojen, arvojen, 

normien ja asenteiden tiedostamisella toiminnan taustat on mahdollista ym-

märtää syvällisemmin. Verkkopohjaisten oppimisympäristöjen yhteydessä 

tämä tarkoittaa didaktisen lähestymistavan näkökulmasta sitä, että informaa-

tio on organisoitu vaihtoehtoisiin osiin, rakenne on verkkomainen ja linkit 

tarjoavat vaihtoehtoja (Pesonen 2000, 88). Verkkoalusta tarjoaa vaihtoehtoisia 

materiaaleja, tietoja ja taitoja kehittäviä työmuotoja, joita opiskelijat käyttävät 

omien tarpeidensa mukaisesti ja yhteistoiminnallisesti. Opiskelijat käyvät 

palautteessa pohdintaa uusien näkökulmien tavoittamisesta, ammatillisesta 

kehittymisestä ja tietojen käytäntöön viemisen mahdollisuudesta. 
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”Ammatillisesti opinnoissa oli käytetty erittäin monipuolisesti alan huip-
punimiä ja toki ekskursio avasi toisenlaisia näkökulmia ainakin oman 
työni kannalta.” (M201) 
 
”Konkreettiset esimerkit vierailevien luennoitsijoiden esityksissä, kurs-
siporukan kokemukset omilta työpaikoilta ja opintomatka ovat tuoneet 
uutta näkökulmaa itseni ja työyksikköni kehittämiseen.” (N303) 
 
”Olen itse tyytyväinen kehitystehtävääni ja toivon todella, että työ avaa 
keskustelua laajemmin meillä työyhteisössä. Oman ammatillisen kasvun 
kannalta olen saanut opinnoista ’uusia eväitä reppuun’. Etätehtävät ja 
varsinkin kehitystehtävä ovat antaneet ajatuksille tilaa - ja omaa työtään 
nuorten ohjaajana on joutunut miettimään paljon.” (N307) 
 
”Toivottavasti osaisin siirtää ne (oppisisällöt) myös käytännön tasolle 
omassa työyksikössäni.” (N303) 
 
”Oman ammatillisen kehittymiseni kannalta opintojen anti on todella ol-
lut jotensakin merkittävä. Odotin jo ennakkoon saavani asiakkaan ohja-
usprosessiin liittyvää täydennystietoa, ja nyt täytyy todeta, että odotuk-
seni ovat täyttyneet. Kyseessä on ollut laaja ja käytännön työskentelyyn 
liittyvä kokonaisuus. Teoriaa on ollut sopivasti mukana, koska käytäntö-
ähän ei voi ymmärtää ja kehittää ilman teoriaa.” (N304) 
 
”Monessakin suhteessa nämä opinnot tukivat työtäni ohjaajana. Sain pal-
jon ajateltavaa ja kehittämisvinkkejä työni kannalta. Erityisesti vierailut 
erilaisilla työpajoilla antoi paljon. Joillakin paikkakunnilla tuntui pajat 
olevan paremmalla tolalla kuin meillä, mutta sitten taas nämä teollisen 
oloiset laitokset pistivät laittamaan kiittimet ristiin ettei meidän paja ole 
sellainen. Meillä on inhimillinen pajayhteisö, missä on mukava tehdä töi-
tä, mutta toki kehittämistäkin vielä löytyy. Ehkä olisin kaivannut vielä 
syvempiä jaksoja erilaisten nuorten kanssa työskentelyyn.” (N308) 

 

Valtaosa verkkoympäristöissä tavoiteltavista merkityksellisen oppimisen 

kahdeksasta kriteeristä (Mannisenmäki 2000; Ruokamo & Pohjolainen 1999; 

Nokelainen & Sointu 2003) voidaan tulkita nimenomaan konstruktivistiseen 

oppimiskäsitykseen kiinteästi liittyviksi. Lähtökohtana on konstruktiivisuus, 

aktiivisuus ja intentionaalisuus. Näiden periaatteiden mukaisesti oppijat 

mukauttavat uudet ideat aikaisempiin tietoihinsa yhteistyössä muiden kans-

sa. Oppijat ovat aktiivisesti sitoutuneet oppimisprosessiinsa, jossa tietoa käsi-

tellään omatoimisesti ja jossa intentionaalisesti tavoitellaan oppimiselle ase-

tettuja tavoitteita. Näitä periaatteita toteuttamaan räätälöidyissä verkko-

oppimisympäristöissä oppijoiden on mahdollista tuottaa uusia ajatuksia, 

tehdä aikaisempaa tietoa jäsentäviä tehtäviä, käydä keskusteluja, suunnitella 
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omaa oppimistaan sekä seurata oppimisen edistymistä alustalta saatavien 

työvälineiden avulla. Yhteisöllisyyden ja vuorovaikutteisuuden periaatteilla 

viitataan siihen, että verkkoalustalla on mahdollista työskennellä tiedonra-

kentamisyhteisöissä käyttäen hyväkseen ryhmän jäsenten tietoja ja taitoja ra-

kennettaessa uutta tietämystä. Verkkoympäristö sisältää siten yhteisiä kes-

kustelutiloja, projekteja, harjoitustöitä ja vuorovaikutteisen viestinnän työka-

luja.  

 

Kontekstuaalisuudella ja siirrettävyydellä tarkoitetaan sitä, että oppimisteh-

tävissä käsitellään mielekkäitä todellisen työelämän tilanteita ja oppijat pys-

tyvät siirtämään oppimansa työelämän todellisiin tilanteisiin. Näitä tavoittei-

ta toteutetaan verkkoympäristössä muun muassa simulointien, linkkien, so-

veltavien ongelmakeskeisten tehtävien ja oppimista tukevien kognitiivisten 

välineiden avulla. Kontekstuaalisen eli todellisen toimintaympäristön koros-

tuksella oppiminen ja opiskelu siirretään todellisiin ympäristöihin; oppimi-

sen lähtökohtana ovat työelämästä nousevat aidot haasteet ja tilanteet. Ref-

lektiivisyyden kriteerillä viitataan siihen, että oppijoilla on valmiudet arvioi-

da, ymmärtää, seurata ja ohjata omaa oppimistaan. Tätä tarkoitusta varten 

oppimisympäristö sisältää oman oppimisen arviointiin tarvittavia välineitä, 

kuten esimerkiksi oppimispäiväkirjoja ja palautejärjestelmiä. Työ- ja yksilö-

valmentajien ammatillisissa erikoistumisopinnoissa näihin merkityksellisen 

oppimisen kriteereihin on pyritty verkkoalustan ominaisuuksia hyödyntäen. 

Aikuispedagogiikassa korostetaan sitä, että aikuisen oppiminen rakentuu 

aina jo aikaisemmin koetun varaan, jolloin kokemusten reflektointi on kes-

keinen osa aikuisen oppimisprosessia. Toisaalta on huomattava, että aikai-

sempi kokemusvarasto voi olla myös este uuden oppimiselle.  

 

Käytännössä eri oppimiskäsitykset, oppimislajit, didaktiset lähestymistavat 

ja merkityksellisen oppimisen elementit limittyvät monella tavoin toisiinsa ja 

niiden väliset erot eivät ole näin selkeät. Työ- ja yksilövalmentajien ammatil-

lisissa erikoistumisopinnoissa lähtökohtana ei ollut tavoitella yhden lähes-

tymistavan mukaista toteutustapaa, vaan yhdistellä niitä siten, että huomioi-

taisiin ja tavoitettaisiin eri käsitysten mukaiset erot ja niiden mukanaan tuo-



 122

ma arvo. Manninen (2000, 35) kuvaa yleistä kehityskulkua siirtymänä sulje-

tuista oppimisympäristöistä kohti avoimia oppimisympäristöjä. Suljettuihin 

oppimisympäristöihin voidaan liittää hyvin monenlaisia perinteisen oppi-

miskäsityksen mukaisia käsityksiä kuten etukäteen määritellyt tavoitteet, 

opiskelu on sidottu tiettyyn paikkaan, oppisisällöt ovat kaikille yhteisiä, sel-

keästi rajatut kysymykset ja vastaukset, yhteys reaalimaailmaan puuttuu, 

opiskelutahti on ennalta määrätty, arviointi tapahtuu ulkopuolisen toimesta. 

Avoimissa oppimisympäristöissä puolestaan korostuu muun muassa itse-

opiskelu, opiskelijan oma tavoitteiden määrittely, vapaudet ajan ja paikan 

suhteen, opiskelu omaan tahtiin, yksilöllisesti räätälöidyt oppisisällöt, relati-

vistinen käsitys tiedosta, selkeä yhteys reaalimaailmaan ja aitoihin työelämä-

haasteisiin. Avoimet oppimisympäristöt ovat koulutuksen yksilöllistymiske-

hityksen ääripää. Suljetun ja avoimen oppimisympäristön käsitteet kuvaavat 

jatkumon ääripäitä, joita on mahdollista toteuttaa todellisissa tilanteissa 

eriasteisesti ja lähestymistapoja yhdistellen.  

 

Verkkoteknologian soveltaminen ei sinänsä tee tai takaa oppimisympäristön 

avoimuutta, mutta se antaa siihen hyvän mahdollisuuden. Verkkopohjainen 

oppimisympäristö voidaan tehdä hyvinkin suljetuksi ja opettajajohtoiseksi eli 

uusi teknologia ei automaattisesti johda avoimuuteen, kontekstuaalisuuteen 

tai joustavuuteen. Työ- ja yksilövalmentajien erikoistumisopintoihin on sisäl-

lytetty piirteitä molemmista ääripäistä. Esimerkiksi järjestelyt olivat hyvin 

suljettuja lähiopetuspäivien ja rytmitysten suhteen, mutta samalla opintojen 

suuntaamisen, kehitystehtävän ja oppisisältöjen osalta verkkoratkaisut olivat 

monelta osin hyvin avoimia. 

 

 

4 TOIMIVA VERKKOYMPÄRISTÖ JA VERKON VAHVUUDET 

 

Verkkopohjaiset oppimisympäristöt mahdollistavat ainakin periaatteessa 

oppimismahdollisuuksien tarjoamisen ajan ja paikan suhteen joustavasti. 

Verkkoratkaisut mahdollistavat kustannussäästöjä, koulutuksen sovittami-

sen työelämän tarpeisiin, räätälöidyt oppisisällöt, yksilöllisen eriyttämisen 
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sekä nykyaikaiseen oppimiskäsitykseen hyvin soveltuvan opiskelijan aktiivi-

suutta korostavan opetuksen. Myös kriittisiä näkökantoja voidaan esittää 

verkkopohjaisten oppimisympäristöjen toimivuudesta. Voidaan kysyä, ovat-

ko osallistujat kyvykkäitä itseohjattuun opiskeluun. Entä etenevätkö opinnot 

toivotusti, ja miten opiskelijat suhtautuvat verkkopohjaiseen työskentelyyn. 

Tämä tuli esille myös opiskelijoiden palautteessa. 

 

”Erittäin mielenkiintoinen ja käyttökelpoinen juttu. Tulevaisuudessa ha-
luaisin paneutua tällaiseen enemmänkin. Nyt en tosin kyennyt sitä käyt-
tämään tavoitteiden mukaisesti, syynä oma blondius ja kotikoneen jat-
kuva reistaaminen.” (N302) 
 
”Opiskeluaikamme oli lyhyt, joten pedanetin syvällisempään 
/monipuolisempaan käytön opetteluun opiskeluissa ei ollut aikaa.” 
(N305) 
 
” Pedanet - hyvä, mutta opetusta sen käyttöön minulle aikusopiskelijana 
oli alussa liian vähän.” (N306) 
 
” Mielestäni pedanet on toiminut oikein hyvin. Kerran oli pieni ongelma 
(etätehtävän tallentaminen verkkoalustalle ei onnistunut millään). On-
gelma ratkesi itsestään seuraavana päivänä, mutta en vieläkään tiedä, 
miksi tallentaminen ei onnistunut...? Olen jokaisen etätehtävän siirtänyt 
myös muistitikulle - kopioiminen on helppoa ja tehtävän muokkaaminen 
wordissa ollut ihan nopeaa ja helppoa.” (N307) 
 
” Jos itsellä olisi ollut vielä laajakaista yhteys olisi alustaa varmasti tullut 
hyödynnettyä enemmänkin. Modeemin kautta toimiminen on hidasta ja 
kallistakin joten surfailu alustalla jäi aika vähäiseksi. Verkkoalustan 
kautta opiskelu voisi olla mielenkiintoista jatkossakin, jos vain itsellä oli-
si paremmat yhteydet millä toimia. Toimii näppärämmin kuin sähköpos-
ti ja on vain sen joukon käytössä jolle tarkoitettu.” (N308) 

 

Verkkoympäristöjen opetuskäytössä on tärkeää perehdyttää opiskelijat verk-

kotyövälineeseen. Kaikille työ- ja yksilövalmentajien ammatillisiin erikois-

tumisopintoihin osallistuville kyse oli uudesta asiasta ja monet olisivat ha-

lunneet käyttää alustan opiskeluun enemmän aikaa. Alustan käytössä ilmeni 

joitakin ongelmia kotikoneiden ja yhteyksien kanssa. Alla olevasta ilmenee, 

että varsin monella opiskelijalla oli aluksi hyvin epäilevä suhtautuminen 

verkkoympäristöön, mutta alkuperehdytyksen jälkeen asennoituminen 

muuttui myönteiseksi. Verkkoratkaisut koettiin hyödylliseksi ja niihin oltiin 

varsin tyytyväisiä. 
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”Alkuun ajattelin, että mikäköhän juttu toi nyt taas on? Suhtauduin sii-
hen vähän epäillen mutta kun sitä ruvettiin opiskelemaan, suhtautu-
miseni siihen muuttui aivan täysin. Alustan käyttö on helppoa jota tuki 
opettajan hyvät valmiudet sitä opettaa.” (M201) 
 
” Peda.net:in käyttö on ollut opettavaista. En ole aikaisemmin pitänyt 
tietokoneen kanssa työskentelystä, mutta tällainen tietokoneen/netin 
käyttö on ollut opintoihin sopivaa. Se on tuonut joustavuutta opintojen 
suorittamiseen.” (N301) 
 
” Virtuaalialusta tuntui alussa sanana hirviöltä, aivan kuin avaruusaluk-
sen lähtöalusta. Olinkohan tullut opiskelemaan vai??? Näin pitkään elä-
neenä ja monet koulutukset vanhalla mallilla suorittaneena, meni jauhot 
suuhun. Kiitos kuitenkin opettajalle selkeäsanaisesta perehdytyksestä ja 
omalle lapselleni käytännön perehdyttämisestä, pääsin jyvälle.” (N304) 
 
” Aluksi tuntui oudolta alkaa käyttää jotakin verkkoalustaa, sillä asia oli 
minulle täysin outo. Vaan pedanet osoittautui käteväksi”. (N305) 
 
”Aluksi tuntui, että mikähän tämä on ja miten tämä toimii käytännössä. 
Loppujen lopuksi verkkoalustasta on kuitenkin annettava erittäin hyvä 
arvosana.” (N308) 
 
”Verkkoalusta oli mielenkiintoinen tuttavuus. Minäkin, joka en ole tek-
niikan ihmelapsia opin sinne tehtäväni tekemään. Varmasti hyvä väline 
pidempään opiskeluja suorittavalle.” (N308) 

 

Koulutuksellista tasa-arvoa ja osallistumismahdollisuuksia voidaan lisätä 

toteuttamalla opetusta siten, että yhdistetään verkko- ja monimuoto-

opetuksen muotoja. Avointen oppimisympäristöjen idealla on pyritty lisää-

mään opiskelun ja opetuksen ajasta, paikasta ja sisällöistä riippumatonta 

joustavuutta. Tällöin esimerkiksi turhia siirtymisiä voidaan välttää ja koulu-

tusta voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti pienissäkin ryhmissä laajalla 

alueella, jossa etäisyydet ovat pitkiä ja liikkuminen työlästä. Täysin avoimes-

sa opiskeluprosessissa toiminnan rakenteet muodostuvat opiskelijoiden op-

pimisen ehdoilla. Tällöin opintojen suorittamiseen liittyvät käytännön asiat 

jäsennetään uudelleen ja edetään kohti tutkintojen räätälöintiä poimien opin-

toja usean koulutuksenjärjestäjän tarjonnasta. Samalla rajapintaa esimerkiksi 

työpaikalla kehittyvän oppimisen ja aikuisopetuksen välillä häivytetään. 

Avoimilla oppimisympäristöillä mahdollistetaan aikuisille vapaus päättää 

opintojensa yksilöllisistä sisällöistä ja tavoitteista sekä paikasta ja aikataulus-

ta. 
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Virtuaaliset oppimisympäristöt ja verkkoalustat tarjoavat perinteisiin mallei-

hin nähden ainakin seuraavanlaista lisäarvoa: 1) aineistojen, materiaalien ja 

sisältöjen saatavuus, 2) vuorovaikutus ja osallistumismahdollisuudet ja 3) 

tehtävien organisointi ja palautus. 

 

Aineistojen, materiaalien ja sisältöjen saatavuudella tarkoitetaan sitä, että 

alustalle voidaan linkittää verkkomateriaaleja, artikkeleita, esityksiä, sivusto-

ja ja eri ohjelmilla tuotettuja opiskelumateriaaleja. Monesti verkkopohjaisen 

oppimisympäristön käyttöä materiaalien levityskanavana, kalvopankkina ja 

informaatiovarastona pidetään yksinkertaisimpana lähiopetusta tukevana 

toteutustasona. Verkkoaineistojen ja -sivustojen suunnitelmallinen ja osaa-

mistavoitteiden näkökulmasta harkittu käyttö voidaan kuitenkin nähdä voi-

mallisesti oppimista tukevana elementtinä. Oleellista on, että aineistot, mate-

riaalit ja sisällöt otetaan käyttöön siten, että niiden avulla oppimisen kohtee-

na oleviin teemoihin liittyvää ymmärrystä ja ajattelua kehitetään. Tavoitteena 

on avata sellaisia sisältöjä, jotka tukevat opittavan asian omaksumista. 

 

Työ- ja yksilövalmentajien ammatillisissa erikoistumisopinnoissa kaikki oh-

jeistukset, oppaat, aikataulutukset, materiaalit ja tehtävät oli mahdollista saa-

da lähi- ja opintojaksoittain verkkoalustalta. Jokaisen opintojakson yhteyteen 

oli ripustettu yksityiskohtaiset tehtävänannot ja tarkentavat ohjeistukset. 

Opintojaksokuvausten rinnalle oli nimetty kohtuullisen runsaasti opiskelu-

aineistoa, joista opiskelijat käyttivät omien intressiensä ja suuntautumisensa 

mukaisesti itselleen parhaiten soveltuvia lähteitä. Opintojaksosuoritusten 

lähtökohtana oli se, että opiskelijat voivat suunnata työskentelyään siten, että 

se hyödyttää mahdollisimman hyvin omaa ammatillista kehittymistä. Taus-

talla on ajatus siitä, että opiskelija on oman oppimisen ja ammatillisen kehi-

tyksen aktiivinen rakentaja, jolla on mahdollisuus itse ohjata omaa opiskelu-

aan haluamaansa suuntaan tiettyjen rajojen puitteissa. Myös opiskelijoiden 

antamassa palautteessa aineistojen, materiaalien ja opiskeltavien sisältöjen 

saatavuus koettiin myönteisenä. Kaikkien vierailijoiden materiaaleihin ei ol-

lut mahdollista tutustua ennen lähijaksoa ja myös siihen palautteessa otettiin 

kantaa. 
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”Virtuaalialusta on ollut erittäin hyvä väline opiskelussa, materiaali on 
ollut siellä käytettävissä, säästynyt kirjoittamisen vaivalta ja paperin 
määrältä. Erikoistumiskansiota varten materiaali oli helposti sieltä löy-
dettävissä, kuten muukin opiskelussa tuotetut materiaalit.” (N304) 
 
”Sen (verkkoalustan) käyttö on helppoa, sieltä näkee koko opiskeluajan 
aineistot ja kavereiden tekemät jutut. Sehän tarjoaa mahdollisuuden pal-
jon muuhunkin, mutta minulla ei into riittänyt sen suurempaan opette-
lemiseen.” (N305) 
 
”Verkkoalustalta on ollut helppo tulostaa lähijakson materiaalit - ne, mi-
tä on tarvinnut. Oli tosi hyvä, ettei tunneilla tarvinnut kirjoittaa käsi 
krampissa, vaan materiaalit saatiin monisteina tai suoraan alustalta itse 
tulostaen.” (N307) 
 
”Kaikki materiaali löytyi erittäin hyvin ja oli erinomaisesti jaoteltu eri lä-
hijaksoiksi.” (N308) 
 
”Kaiken opiskelumateriaalin olisi voinut jakaa ennen kunkin lähijakson 
alkamista!!!!!!!! esim. alustalle! Näin olisi voinut tutustua tulevaan lähi-
jaksoon, sen sisältöön ja itse lähijaksolla tehdä merkintöjä niihin.” (M202) 

 

Verkkopohjaisten oppimisympäristöjen vuorovaikutus ja osallistumismah-

dollisuudet avaavat uudenlaisia dialogin, yhteistoiminnallisuuden, ryhmä-

töiden, osallistumisen ja arvioinnin foorumeja. Vuorovaikutteisuutta voidaan 

pitää yhtenä verkkoympäristöjen tärkeimmistä ominaisuuksista. Vuorovai-

kutteisuutta voi olla usealla eri tasolla ja vuorovaikutus voi olla monenlaista 

(vrt. Nissinen 2003; Hakkarainen 2001; Manninen & Nevgi 2000). Vuorovai-

kutusta voi olla oppimisen ohjaajan ja opiskelijan välillä, opiskelijan ja tois-

ten opiskelijoiden välillä sekä oppijan ja oppimateriaalien välillä. Viestintä 

voi olla yhdeltä yhdelle tapahtuvaa, kuten sähköpostiviestien lähettäminen, 

oppimispäiväkirjan pitäminen ja tehtäväpalautteiden antaminen, jolloin vas-

taanottaja tavoitetaan nopeasti, henkilökohtaisesti ja yksilöllisesti. Viestintä 

voi olla verkkoalustan kautta tapahtuvaa tiedottamista yhdeltä monelle. Mo-

nelta monelle tapahtuva eriaikainen viestintä alustalle avattujen keskusteluti-

lojen kautta mahdollistaa esimerkiksi yhteissuunnittelun, kommentoinnin ja 

ryhmäoppimisen ajasta ja paikasta riippumatta. Verkkopedagogiikka antaa 

dialogisuudelle oppimisen perusmuotona uusia mahdollisuuksia. Myös 

verkko-opetus voi rakentua sokraattiselle metodille. Sokrateelle kasvatus ei 

ollut, toteaa Karl Jaspers (1985), pelkkää vanhemman ja viisaamman yritystä 
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vaikuttaa asioista tietämättömään, vaan se oli perustapahtuma, ”jonka kautta 

ihmiset voivat toistensa avulla löytää oman itsensä.”  

 

Ehkä nimenomaan monelta monelle suunnattu eriaikainen viestintä on op-

pimisen kannalta hedelmällisin, sillä se mahdollistaa uusien näkökulmien 

miettimisen ja omien mielipiteiden harkitun esittämisen. Monelta monelle 

tapahtuvassa samanaikaisessa vuorovaikutuksessa voidaan harjoittaa esi-

merkiksi reaaliaikaista ohjausta ja neuvontaa, joskin ”chat” -tyyppinen yh-

teydenpito tuntuu monesti hyvin kömpelöltä. Avatut keskustelutilat voivat 

olla ohjeistettuja, etukäteen teemoitettuja ja suunnitelmallisia, ja jossa opiske-

lijat suunnittelevat yhdessä jotakin tai etsivät ratkaisua yhdessä asetettuun 

tehtävään. Vapaissa keskusteluissa aiheet nousevat osallistujien itsensä toi-

mesta. 

 

Verkkoympäristöjen monenlaisen vuorovaikutuksen mahdollistavat työväli-

neet tarjoavat parhaimmillaan väylän tietojen vaihdolle, molemminpuoliselle 

yhteistyölle, hyväksynnän osoittamiselle ja mielipiteiden puntaroinnille. 

Ryhmäläisten oppimista ja osallistumista edistävä positiivinen riippuvuus-

suhde vastuuttaa osallistujat toimimaan yhteisen päämäärän hyväksi. Erilais-

ten mielipiteiden, selitysten ja käsitysten vertailu avoimen reflektiivisesti voi 

lisätä tiedon tai informaation määrää, mutta myös muuttaa tietoa laadullises-

ti. Vaikka verkko mahdollistaa yhteistoiminnallisen opiskelun, ei se välttä-

mättä takaa sitä. Ryhmän verkkotyöskentely edellyttää sitoutumista ja moti-

vaatiota. On myös esitetty (mm. Matikainen 2000, 225−226), että välttämättä 

oppimisen ja opiskelun kannalta keskustelut eivät automaattisesti ole hyö-

dyllisiä. Keskusteluilla ei välttämättä ole tiedollista antia, tosin tämä riippuu 

hyvin pitkälle ryhmästä sekä siitä, miten sitoutuneita ryhmän jäsenet ovat 

yhdessä työskentelyyn. Vuorovaikutusta voi pitää erityisen arvokkaana sil-

loin kun kaikki osallistuvat, vuorovaikutusviestit ovat laadukkaan harkittuja 

ja ne edistävät hyödyllisten tietojen ja taitojen oppimista. 

 

Työ- ja yksilövalmentajien ammatillisissa erikoistumisopinnoissa verkko-

alustalla tehtiin tehtäviä, ideoitiin uusia avauksia, esiteltiin erilaisia työotteita 
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ja prosessimalleja, harjoitettiin yhteissuunnittelua sekä käytiin reflektoivan 

kommentoivaa keskustelua. Esimerkkinä yhteissuunnittelusta on viidennellä 

lähijaksolla toteutettu opintomatka, jonka suunnittelu-, valmistelu- ja rapor-

tointi tehtiin yhteistoiminnallisesti verkkoalustalla. Kolmen päivän aikana 

tutustuttiin yhdeksään työ- ja yksilövalmennuksen kannalta merkittävään 

kohteeseen neljässä eri kaupungissa. Aluksi ryhmäläiset kartoittivat verkko-

alustalle mahdollisia tutustumiskohteita ja niistä käytiin keskustelua. Tämän 

jälkeen ryhmä teki päätökset ja muodostettiin ohjelmarunko. Ennen vierailua 

jokaisesta tutustumiskohteesta tehtiin ryhmissä alustalle esittelyt, jotka jul-

kaistiin kaikkien käyttöön ja joihin ryhmäläiset tutustuivat ennakkoon. Alus-

talle ideoitiin etukäteen kysymyksiä, joita esitettiin tutustumiskohteissa. Tu-

tustumismatkan jälkeen osallistujat arvioivat vierailujen antia verkkoalustal-

le oman työn, ammatillisen kasvun ja tietoperustan laajentamisen näkökul-

mista. Myös opiskelijoiden palautteissa verkkoympäristön tarjoamat osallis-

tumismahdollisuudet koettiin myönteisenä. 

 

”Alusta antaa erittäin paljon mahdollisuuksia esim. ryhmäkeskustelui-
hin jne. Ja koska se toimii verkossa, on sitä mukava käyttää vaikka mö-
killä auringon paistaessa ja laineiden liplattaessa, kun itse naputan teh-
täviä laiturin päässä pää hiestä märkänä ;)” (M201). 
 
”Opiskelu itsessään auttaa ammatillista kasvua ja etenkin ne monet kes-
kustelut, mitä eri aihealueisiin liittyen käytiin. Opiskelulla on aina se hy-
vä puoli, että se aikaansaa uutta näkökulmaa ja siten käynnistää oman 
sisäisen prosessin, jonka vaikutukset heijastuvat sitten omiin tekemisiin 
tai valintoihin.” (N305) 
 
”Keskustelua käytiin verkossa mm. opintomatkan suhteen, itsekin siihen 
osallistuen. Näppärä tapa kommunikoida!” (N307) 
 
”Keskustelualustana helppo ja asiansa saa hoidettua silloin kuin kenelle-
kin se ajallisesti sopii. Keskustelupalsta oli kiva, mutta aivan liian vähän 
käytetty myöskin omasta puolestani.” (N308) 

 

Tehtävien organisoinnilla ja palautusmahdollisuudella tarkoitetaan sitä, että 

alustalle voidaan palauttaa oppimistehtäviä ja koostaa niistä kokonaisuuksia 

(ePortfoliot, eOppimiskansiot). Verkkotyövälineet mahdollistavat opiskelijan 

oman edistymisen seurannan, molemminpuolisen palautteenannon ja arvi-

oinnin. Myös erilaisten prosessien ylläpitäminen on mahdollista.  
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Työ- ja yksilövalmentajien ammatillisissa erikoistumisopinnoissa opintojak-

sosuoritukset oli rakennettu siten, että niissä korostui reflektion kautta ta-

pahtuva oman työn jatkuva kehittäminen. Käytännössä tämä tarkoitti enim-

mäkseen arvioivien kirjoitustehtävien tekemistä. Opiskelijat tekivät opinto-

jaksojen oppimistehtävät verkkoalustalle, jonne jokaiselle oli avattu oma tila. 

Erikoistumisopintojen vastuuopettaja toimi verkkokokonaisuuden ylläpitä-

jänä siten, että tehtävät ryhmän yhteisellä päätöksellä julkaistiin kaikkien 

ryhmäläisten luettavaksi. Tehtävien tekoon sisällytettiin opiskelijoiden välis-

tä vuorovaikutusta, kommentointia ja keskustelua, josta suurin osa käytiin 

verkkovälitteisesti erillisen ohjeistuksen mukaisesti ja osa ryhmäkeskustelui-

na lähiopetusjaksoilla. Opiskelijat tuottivat verkkoalustalle myös sellaista 

materiaalia, jota ei julkaistu koko ryhmän käyttöön. Opintojaksoista annettiin 

kirjallinen palaute jokaisen opiskelijan omaan verkkotilaan. Myös opiskeli-

joiden palautteissa tämä tuli esille, vaikka kaikki ei aina teknisesti onnis-

tunutkaan ensimmäisellä yrityksellä. 

 

”Verkkoalusta idea on hyvä, sinne oli hyvä laittaa omia tehtäviä ja seura-
ta samalla muiden aikaansaannoksia. Oli hyvä saada kirjallista palautet-
ta suoritetuista tehtävistä alustalle.” (N302) 
 
”Tehtävät ja niiden palautteet oli helppo käsitellä samalla alustalla reaa-
liajassa. Tosin tehtäviä suoraan alustalle tehtäessä ei tiennyt sivumääristä 
mitään ja wordissä tehtyä joutui toisinaan muokkaamaan, kun teksti ei 
aina natsannut, varsinki pedasta wordiin kopioitu teksti ei natsaa.” 
(N308) 

 

 

5 MUUTTUNEET OPISKELIJAN JA OPETTAJAN ROOLIT 

 

Monimuoto-opetuksena tarjottava aikuiskoulutus haastaa sekä opiskelijat 

että opettajat tarkistamaan työotteitaan, tapaansa opiskella ja yleensä suhtau-

tumistaan oppimistoimintaan. Verkkopedagogiikan ja verkkoympäristöjen 

soveltaminen vie opettamis-, oppimis- ja työskentelytapoja avoimempaan 

suuntaan, mikä näkyy useimmiten opiskelijakeskeisyytenä, prosessikeskei-

syytenä ja monimuotoisten menetelmien soveltamisena perinteisen opettaja-
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johtoisen luokkahuoneopetuksen sijaan. Oppimisympäristöjen avoimuus ja 

aikuiskoulutuksen verkottaminen työelämän aitoihin tilanteisiin tuo koulu-

tusta ja työelämää lähemmäs toisiaan. Muutos avoimien oppimisympäristö-

jen suuntaan lisää joustavuutta ajan, paikan, menetelmien, toteutustapojen ja 

oppisisältöjen suhteen. Tämä heijastuu monella tavalla sekä opiskelijan että 

opettajan rooleihin. 

 

Verkkoympäristöjen soveltaminen aikuiskoulutuksessa vaatii uudenlaista 

aktiivisuutta toimintaan osallistuvilta. ”Opiskelija muuttuu aktiiviseksi ko-

keilijaksi ja tekijäksi, opettaja tutkijaksi ja ohjaajaksi” (mm. Manninen 2000, 

32; Kauppi 1995, 12; ks. myös Hakkarainen & Järvelä 1999, 248−249). Opiske-

lijat tekevät aloitteita, esittelevät omia ideoitaan, arvioivat erilaisia toiminta-

malleja ja osallistuvat keskusteluun. Keskeistä opiskelijan näkökulmasta on 

se, että verkkoympäristöjen informaatiota ei kopioida, yhdistellä ja toisteta 

sellaisenaan. Tavoitteena on reflektoinnin kautta tapahtuva aineistojen, ide-

oiden ja tietojen kriittinen arviointi siten, että oma oppiminen on tiedostet-

tua, punnittua ja hallittua. Ammatillinen kasvu ja asiantuntijuuden kehitty-

minen edellyttää metakognitiivista ajattelua, jossa arvioidaan tiedon sovellet-

tavuutta, rajoja, oikeellisuutta ja toimivuutta käytännössä. Korostettaessa 

oppisisältöjen ymmärtämistä, selittämistä ja tulkintaa, halutaan painottaa si-

tä, että informaatio ja tieto toimivat lähtökohtana yksin ja yhdessä tapahtu-

valle oppimiselle.  

 

Erikoistumisopintojen opiskelijoilla oli mahdollisuus rakentaa opinnoissa 

käytettyyn verkkoympäristöön omista työtehtävistä nouseva ja niitä palvele-

va verkkokokonaisuus. Jokaiselle osallistujalle avattiin oma portaali, jonne 

oli mahdollista tehdä oma verkkojäsennys sekä kokeilla verkkokokonaisuu-

den tuottamista ylläpitäjän näkökulmasta. Yksi erikoistumisopintoihin osal-

listujista teki kehitystehtävänsä verkkoalustan käytöstä omassa työyhteisös-

sään. Palautteessa opiskelijat arvioivat verkkoalustan käyttöä työvälineenä 

omassa työssään kriittisen realistisesti. Monet pitivät sitä lupaavana työkalu-

na, mutta osa epäili sen hyödyllisyyttä. 
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”Verkkoalustan käyttöä voisi käyttää sellaisenaan tai soveltaen myös 
työpajalla, mutta en usko sen käyttöönottamisen olevan aivan ongelma-
tonta. Nuorten innostaminen olisi vaikeinta ja järkevän käytön keksimi-
nen myös välillä varmaan hankalaa. Ainakin pienellä paikkakunnalla on 
hinta liian suuri hyötyyn nähden. Hyötyjä on paljon, mutten usko niiden 
riittävän. Minä olen sitä mieltä, että nykyään käytetään liian vähän kirjo-
ja tiedonlähteitä ja kynää ja paperia kirjoittamiseen. Joten itse ainakin 
pyrin suosimaan vanhoja, perinteisiä tapoja, vaikka ne ovat aikaansa jäl-
jessä.” (N301) 
 
”Nykyisten ja tulevien kurssien ohjelmaan se on ehdottomasti otettava, 
sillä mikäli työskentelisin nuorisotoimessa tms. tehtävässä, missä tieto-
konetta käytetään päivittäin työvälineenä, opettelisin pedanetin tar-
kemmin. Mikä antaisikaan alueelliselle nuorisotyölle paremman työväli-
neen!” (N305) 
 
”Toivon saavani tällaisia työkaluja opillisesti haltuuni ja käytännössä 
työkaluikseni, tarvitsen näitä ja haluan käyttää näitä, mutta koulutus, 
perehdytys tulee olla kohderyhmälle runsasta.” (N306)  ”Opiskelijapor-
taalia en ole käyttänyt - en ole kokenut tarvinneeni sitä. Vähän hämäräk-
si sen käyttö jäi, mihin sitä tarvitaan...?” (N307)  
 
”Pedanet on toimiva systeemi ja kannatan jatkossakin sen käyttöä! Ei oli-
si yhtään hullumpi verkkoalusta meillekin käyttöön otettavaksi töihin!” 
(N307) 

 

Mannisen ja Nevgin (2000, 103−104; vrt. Matikainen 2004, 130−131) mukaan 

verkkotyöskentelyssä opettajan muuttunutta roolia kuvaavat hyvin käsitteet 

organisaattori, verkkoympäristön ylläpitäjä, sosiaalinen tukija ja älyllinen 

aktivoija. Oppimisen ohjaajan tehtävänä on määrittää keskustelun säännöt, 

valita aiheet, aloittaa keskustelut, seurata keskustelun kulkua, suunnitella 

aikataulutus, ohjeistaa tehtävien suorittamista ja muuta verkkotoimintaa. 

Oleellista on ystävällisen ja oppimista edistävän ilmapiirin luominen siten, 

että se rohkaisee kaikkia osallistumaan. Rakentavalla palautteella on mah-

dollista kannustaa uusien avausten syntymistä. Ohjaaja pyrkii kohdenta-

maan osallistujien mielenkiintoa opiskeltavan aiheen kannalta merkittäviin 

kohtiin. Älyllinen aktivointi tarkoittaa myös uusien näkökulmien etsimistä. 

Verkkopedagogiikka merkitsee erityisesti opiskelijoita tukevien ohjauskäy-

täntöjen merkityksen lisääntymistä, vaikka oppijan oma aktiivisuus ja itseoh-

jautuvuus pysyvätkin toiminnan ihanteina. Verkko-ohjaaja toimii useimmi-

ten myös verkkomateriaalin tuottajana, mikä yhdistettynä yksilöllisesti eriy-

tyviin ohjauksellisiin elementteihin ei ainakaan vähennä työmäärää. 
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9 TYÖPAJOJEN KEHITTÄMINEN ETELÄ-SAVOSSA -HANKKEEN 
SYNTYSANOJA SEKÄ ARVIOITA TÄSTÄ HETKESTÄ  

− Otteita päiväkirjamerkinnöistä vuodelta 2003 

Markku Huovinen 

 

 

1 JOHDANTO 

 

Nuorisotyöntekijät ovat eräänlaisia kymmenottelijoita. Heidän tulee hallita 

käytännön nuorisotyön ohjaus varhaisnuorten ja nuorten keskuudessa. Vetää 

leirejä ja retkiä, pitää kerhoja, toimia järjestyksenvalvojana diskoissa ja iltaoh-

jaajana nuorisotalolla, istua kunnan isien kanssa suunnittelupalavereissa, 

kuunnella herrojen jorinoita strategioiden merkityksestä ja visioiden autuaak-

sitekevästä voimasta. Nuorisotyöntekijöiden tulee tuottaa hallinnolle talous- 

ja kuntasuunnitelmat. Väkertämistä riittää. Nuorisotyöntekijät ovat kaikesta 

edellä luetellusta huolimatta vielä innostuneita ja tarttuvat ajankohtaisiin ai-

heisiin.  

 

Pohtimatta sen enempää nuorisotyöntekijän erinomaisuutta, totean, että työl-

lisyyden hoito se vasta metkaa on. Kunnan nuorisotyöntekijä saavuttaa nuori-

sopolitiikan ja työvoimapolitiikan leikkauspisteessä − niiden yhteensovittami-

sessa − areenan, josta löytyy toimijoita moneen lähtöön. Nuorisotyöntekijä 

tutustuu työvoimatoimiston, sosiaalitoimiston, oppilaitosten, kiinteistöosake-

yhtiöiden isännöitsijöiden, poliisin ja muun muassa pakolaistyön ammattilai-

siin. Käsitteet ja määritelmät vilisevät silmissä ja itse kunkin korva kuulee ja 

ymmärtää omalla tavallaan. Puhutaan moniammatillisesta työelämästä. Tämä 

kaikki tapahtuu vielä Savossa, jossa perinteisesti ”vastuu siirtyy kuulijoille”. 

Jo tässä yhteydessä todettakoon lukijalle käyvän samoin, sillä kaikkeen tähän 

liittyy vielä projektitoiminta. 

 

Cocktail on valmis, mutta ennen siemailua on paikallaan perehtyä kertaa-

maan, mistä kaikki sai alkunsa. Cocktailin makunautinnosta eli Työpajojen 

kehittäminen Etelä-Savossa -projektista on kokemusta jo itse kullakin. Kirjoi-

tuksen ”merkinnät” ovat peräisin päiväkirjastani. Niiden tarkoituksena on 
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saada lukijalle sekä itselleni muistikuvaa asioiden kehittymisjärjestyksestä. 

Teksti ei ole tieteellistä, vaan pohdintaa vailla lähdemerkintöjä. Toivottavasti 

”vanhan muistelijaa” ei ”tökätä tikulla silmään” vaan teksti ymmärrettäisiin 

toiminnassa mukana olleen kokemusmaailmaa valottavana, subjektiivisena, 

mutta kirjoittajalleen totena. 

 

 

2 PULINA ON PARASTA – TYÖPAJOJEN VASTUUTTAMINEN 

KEHITTÄMISTYÖHÖN 

 

Kaikki sai alkunsa oikeastaan − uskokaa tai älkää − Itä-Suomen Lääninhalli-

tuksesta. Totta on, byrokratian syövereistäkin voi syntyä innovaatioita. Henri 

Alho sai aikaan niin sanotun TOVA -koulutuksen. Lääninhallitus koki tärke-

äksi kentältä saamansa palautteen johdosta järjestää erillään toimiville työpa-

joille yhteistä, kokoavaa koulutusta. Siitä se alkoi!  

 

Nuorten työpajojen ohjaajat lähtivät suorittamaan 2003 vuoden alussa opinto-

jaan Tiimi-akatemiaan. Kouluttajat Rautalampi ja Partanen saivat porukan 

pohtimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan eteläsavolaisen työpajatoimin-

nan tulevaisuutta. Oppiminen oli oppimista, opettamista emme tunnistaneet. 

Työskentelyt jatkuivat iltamyöhään. Kouluttautuminen, oppiminen tapahtui 

”korpiseminaareissa.” Uskon vahvasti, että se on organisaatioille paras keino 

omaksua uutta. Perusidea on, että kaikille jää oppimisesta ja uuden löytämi-

sestä kollektiivinen, voimaannuttava kokemus. ”Hotelli- ja laivaseminaareil-

le” tyypillinen porukan hajoaminen ei ollut mahdollista. Kouluttajat olivat 

mukana illasta aamuun ja filosofiset, innostavat keskustelut jatkuivat saunan 

lauteilla ja makkaranpaistossa. Päät eivät kipeytyneet kaljoitteluista ja kaksi-

päiväinen seminaari toi kuitenkin kaivattua rytmin rikkoutumista pajaohjaa-

jille.  

 

Puhetta ja taas puhetta. Oppimismenetelmä oli tasapuolinen, sillä joukkoon ei 

eksynyt yhtään ujonpuoleista. Vastuu siirtyi vuoronperään aina kuulijoille, 

kuten Savossa on tapana todeta. Eläköön savolaisten tasa-arvo. Tieto vaihtoi 
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omistajaansa. Jokainen toi dialogiin argumenttinsa tasa-arvoa kunnioittaen. 

Teemat kiteytyivät ja puristuivat käytännön sovellutusten etsintään. Nuoriso-

työn ja työvoimapoliittisten sovellutusten kirjoa kävimme Tanskassa asti op-

pimassa. Hyvin moni pajaohjaaja oivalsi ”Tanskan mallin” eri sovellutuksista 

jotain, joka lähti ohjaamaan myös oman toiminnan kehittämistä. Ennen Tans-

kan opintomatkaa olimme todellakin porautuneet syvälle nuorten työpaja-

toiminnan merkitykseen ja kriittistä tarkastelua ylläpitämällä aloimme hah-

mottaa Etelä-Savon työpajojen kehittämistehtävää.  

 

Päiväkirjamerkintäni Joroisista 12.5.2003 kertoo: ”…Etelä-Savo tarjoaa sosiaa-

lisen työllistämisen nykyisille ja syntyville vastuutahoille kokoavan ja toimin-

toja yhdistävän projektin, jonka kautta nykyisin toisistaan hajallaan toimivat 

työpajat yhdistävät tietonsa ja taitonsa luoda pysyviä rakenteita sinne, missä 

mahdollistuu sosiaalisen työllistämisen jatkokehittäminen.” 

 

Päiväkirjamerkintä oli todennäköisesti syntynyt tilanteessa, jossa kouluttajat 

olivat antaneet tehtäväksi kiteyttää tulevaisuuden toiveet yhteen lauseeseen. 

Haiskahtaa visiolta.  No olisiko maailmanhistoriassa ensimmäinen kerta kun 

kuuta taivaalta tavoitellaan. Ei tietenkään, mutta onko se aina pakko noin 

ympäripyöreän vaikeasti todeta. Mutta merkintä paljastaa, että halusimme 

tehdä yhdessä työtä yhteisen tavoitteen eteen. 

 

Nyt keväällä 2006 täytyy sanoa, että osa tavoitteesta on jossain määrin toteu-

tunutkin. Etelä-Savon työpajoille on syntynyt verkosto, joka saa voimaa siinä 

toimivista ihmisistä. 

 

 

3 TYÖPAJAOHJAAJAT VILLAKOIRAN YDINTÄ ETSIMÄSSÄ 

 

Päiväkirjamerkintä TOVA -koulutuksesta 13.5.2003: ”…Työpajojen merkitys 

korostuu ja kunnat saavat hyödyn rahallisesti ja tavoitteet ihmistä kunnioitta-

vana työllistymisen keinoina toteutuvat...” 
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”Ihmistä kunnioittavana” on työpajatoiminnan lähtökohta. Se on myös nuori-

sotyön lähtökohta. Sosiaalityö ilmoittautuu kunnioittamaan ihmisarvoa toi-

minnassaan. Samoin kunnat, valtio ja poliittiset puolueet. Jokainen meistä. 

Hyvin helposti käy kuitenkin niin, että työntekijä muuttuu kyyniseksi. Arki-

rutiinit ja talouden puristava ote saa ihmisen joskus tinkimään työnsä eettisis-

tä lähtökohdista. Tällöin hoidetaan tilastoja, asiakkaat ovat numeraalisia luku-

ja talouskertomusten liitteinä. Emme enää arvio toimintaamme ihmisarvosta 

käsin vaan siitä, mitä itse kukin maksaa. Paljonko olemme kuljettaneet linjas-

ton läpi työttömiä nuoria tarjoten siinä sivussa ”onnistumisen elämyksiä”. 

Suoritamme vertailun vielä hinnasta ja röyhistämme rintaamme. 

 

Moni koulutuksessa ollut koki pajan johtamisessa voimattomuutta, mutta hy-

vin monissa kertomuksissa vastaavasti nousi esiin ne tarinat, joissa pajaan 

tulleet ongelmallisetkin nuoret olivat löytäneet uuden kurssin kohti työmark-

kinoita. Kaikissa korostui ohjaajan ja pajanuoren kohtaamisen merkitys. Eli 

ohjaustilanteissa oli saatu syntymään dialogisuus, tilanne, jossa kaksi tasa-

arvoista ihmistä näkee saman maailman omasta maailmastaan käsin. Pajaoh-

jaaja suostuu osaksi nuoren maailmaa ja nuori osaksi pajaohjaajan maailmaa. 

Tämä tapahtuu vähitellen. Puhumalla tavoitteellisesti, ratkaisuja hakien, mut-

tei pakottamalla eikä asiantuntijuudesta käsin. Asiantuntijuus on toki läsnä, 

mutta rakentavissa alkukartoitus- ja palautekeskusteluissa sillä ei murskata 

dialogia monologiksi. Oli hienoa istua koulutuspäivän jälkeen saunan lauteilla 

ja vaihtaa kokemuksia siitä, miten onnistunut työelämään valmentautuminen 

itse kullakin oli tapahtunut. Erheitä ja virheitä olivat kaikki tehneet. Keskeistä 

oli löytää yhteisymmärrystä siihen, ettei pajan ensisijainen tavoite ole tuottaa 

kunnostettuja huonekaluja tai linnunpönttöjä kesäasukkaille, vaan auttaa pa-

jaan päätynyttä nuorta hänen lähtökohdistaan käsin. Tämä tapahtuu nuoren 

omaa vastuuta muistuttaen, tukemalla, neuvomalla ja ennen kaikkea roh-

kaisemalla. 

 

Ollessamme koulutuksessa, josta Etelä-Savon Työpajayhdistys ja projekti sai-

vat alkunsa, meille jotenkin kirkastui se tosiasia, että maailmaa muuttuu ym-

pärillämme niin nopeasti, että tarvitsemme yksimielisyyden tietyistä keskei-
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sistä teemoista. Puhuttiin hyvistä käytännöistä työpajatoiminnassa. Asiakas-

palveluun liittyvät ominaisuudet kiteytyivät holistisuuteen, yksilökeskeisyy-

teen, jatkuvuuteen ja ratkaisuun asti viemiseen. Palvelun hallintoon liittyvät 

ominaisuudet pähkinänkuoressa olivat palvelurakenteiden joustaminen tar-

peen mukaan, yhden luukun periaate, fokusoituja tarvelähtöisiä täsmähank-

keita ja normaaliin toimintaan integroituja toimintoja. 

 

Kenttä, jossa työpajanuori liikkuu, muodostuu monesti sellaiseksi, että siinä 

kokee tulleensa pompotelluksi luukulta toiselle. Työpajaohjaajien kokemus 

oli, etteivät kaikki työpajoille päätyvät nuoret kuuluneet työpajoille. ”Paja ei 

ole hoitopaikka, mutta kuntoutuminen on sallittu.” ”Työ on työtä ja hoito on 

hoitoa.” Keskustelujen kautta TOVA -koulutuksessa löytyi paljon sellaista, 

joka yhdisti ja erotti mielipiteiden kirjossa. Tärkeäksi koettiin oman pajatoi-

minnan kehittämisen kannalta juuri vuorovaikutteinen vertaistuki. Projekti on 

tässä suhteessa vastannut odotuksia. Mikkelin Ammattikorkeakoulun koulu-

tusta järjestävä rooli on koonnut ja pitänyt TOVA:ssa syntynyttä verkostoa 

koossa. Työpajojen kehittämishankkeen taustamuistion laatimiseen aktiivises-

ti osallistunut lehtori Hannu Huotelin Mikkelin ammattikorkeakoulusta on-

nistui kokoamaan työpajakentän, koulutusta järjestävän ja aluekehitystehtä-

vää vaalivan ammattikorkeakoulun ja eri kuntien ja muiden toimijoiden ta-

voitteet hyvin yhteen. Mielestäni lähtötilanne projektille oli erinomainen. Si-

dosryhmät olivat motivoituneet hankkeeseen. 

 

Peruskuntien informoiminen hankkeen kustannuksista ja luonteesta olisi voi-

nut olla aktiivisempaa allekirjoittaneen taholta. Mutta sekin on projektikoor-

dinaattori Kirsi Purhosen taholta tullut moneen kertaan korjattua. Tosin se 

työllisti koordinaattoria alkuun turhankin paljon. Mutta solmut auki ja köyttä 

kiskomaan, jotta purjeita saadaan myötätuulelle, oli Kirsin periaatteita. Yes! 
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4 ETEENPÄIN ON ELÄVÄN MIELI  

 

Etelä-Savolla riittää haasteita. Väki vähenee ja vanhenee. Eri ikäryhmien välil-

lä tuntuu tapahtuvan polarisoitumista suhteessa hyvinvointiin. Tuloerot kas-

vavat ja nuorten sosiaaliselle vahvistamiselle riittää puolestapuhujia. Paikalli-

set työnantajat kärsivät jo nyt tietyillä aloilla, kuten metalliteollisuudessa, työ-

voimapulaa. Tarvitaan osaavia ammattilaisia suurten ikäluokkien tilalle. Ke-

tään ei ole varaa hukata työmarkkinoiden ulkopuolelle, puhumattakaan syr-

jäytymisestä. 

 

Työpajatoiminta asettuu niin sanotulle harmaalle vyöhykkeelle. Alueelle, jos-

sa ei vielä olla ammatillisessa koulutuksessa, eikä työmarkkinoilla. Valmen-

nukseen ja kannustamiseen uskovat, mutta samalla yksilön omaa vastuuta 

korostavat menetelmät saavat jatkossa eteläsavolaisia sovellutuksia. Projektin 

ansiosta pajoille laaditut kehittämishankkeet ovat juuri se saavutus, mitä pro-

jekteilta yleensä tulisi hakea. Kehittäminen ei pääty projektin päättymiseen. 

Projekti on vastannut siinä suhteessa päiväkirjamerkinnöissäkin etsittyä. Yk-

sittäiset pajat ovat saaneet tunteen, että he edustavat ammatillisuutta ja osaa-

mista. Jokainen paja on kehittynyt omista paikallisista vahvuuksistaan käsin. 

Painotukset toiminnassa vaihtelevat ja kehittämisohjelmat ja pajakohtaiset 

jatkoprojektit kehittävät osaamista edelleen. 

 

Yksilöä ei jätetä yksin ja yksilö kohtaa vastuunsa oman elämänsä rakentami-

sesta, realistisista lähtökohdista ponnistavana. Ihmisarvoa kunnioittavana. 

 

Arvot tulee etsiä yhdessä. Työpajatoiminnan tulee jatkossakin nojautua yh-

dessä päätetyille arvoille. Se luo turvallisuuden tunteen, jonka varaan toimin-

taa voidaan edelleen rakentaa. Vaikka projektin hengessä on kunnioitettu pa-

jojen erilaisuutta, on niitä yhdistävänä tekijänä säilynyt edelleen työ nuorten 

hyväksi. Työ nuorten hyväksi tehdään, jotta aikuisina voimme tuntea ihmi-

syyttä. 
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5 TYÖPAJA JA JULKISHALLINNON MUUTOKSET 

 

Työpajatoiminnan kehittäminen edellyttää pohdintaa − myös siitä kunnalli-

sesta toimintakulttuurista, jossa projektiakin vietiin läpi. Julkishallinto ja Itä- 

Suomi käsitteinä tuovat mieleen talouden, muuttoliikkeen ja ongelmien luet-

telemisen. Kuntien talousvaikeudet ovat osatekijöinä kun etsitään syitä siihen, 

miksi joskus asioiden hoito tuntuu nihkeältä. Hallinnon, organisaation ja nii-

den johtamisen linjaukset ovat myös muistettava. Jokunen rivi pohdintaa toi-

vottavasti valottaa sitä, miten kirjoittaja on kokenut elämisen kunnallisen pää-

töksenteon kulttuurissa. 

 

Muistan kuinka 1990-luvun puolessa välissä olin kotikunnassani järjestämässä 

yleisöluentoa kunnan työntekijöiden arvostuksen palauttamiseksi. Elettiin 

aikaa, jolloin laman vaikutuksesta kunnankin työntekijöitä syyllistettiin. Julki-

suudessa puhuttiin ylisuuresta julkisesta organisaatiosta. Tuolloin tutkijana 

Grenvall-instituutissa toiminut Juha Siltala kävi keväisessä Mäntyharjussa 

valamassa uskoa meihin suorittaviin työntekijöihin. Hän tutkijana esitti faktat 

siihen, etteivät työntekijät ole olemassa olollaan aiheuttaneet lamaa, eikä hei-

dän kuulu alistua ja menettää ihmisarvoaan suostumalla kaikkeen, mitä työ-

paikoilla talouden kohentamisen nimessä vaaditaan. Mieleen on jäänyt, kuin-

ka mittareiden laatimisen ja tulosjohtamisen kulta-aikana Juha Siltala uskalsi 

purkaa esimerkein auki tulosjohtamisen mielettömyydet. Vaadittiin tuloseu-

rantaa ja jatkuvaa raportointia. Määrällinen lähti korvaamaan laadullisen. 

Kuulijoille valkeni, että työtä asiakkaan hyväksi ei kehitetä lavastamalla mää-

rällistä, vaan keskittymällä ja uskomalla omaan osaamiseen ja aitoon asiak-

kaan kohtaamiseen.  

 

Samaan aikaan olin ollut perustamassa Mäntyharjuun Nuorten työpajaa. Ta-

jusin tuolloin yhä vallalla olevan tosiasian. Toisille kaatuu työtä ja suoritus-

paineita − omasta organisaatiostakin sisäisesti syntyvinä − liian kanssa, ja toi-

sille ei riitä mitään. Työpaja hanke Mäntyharjussa sai onneksi tuolloin taak-

seen poliittisen yksimielisyyden. Työtä − määräaikaistakin − haluttiin tarjota 

sitä vailla oleville. Elettiin massatyöttömyyden aikaa. Muuttoliike ja työllisyy-
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den kohentuminen vaikuttivat jatkossa siihen, että pajan tarpeellisuutta ryh-

dyttiin aika ajoin kyseenalaistamaan. Kritiikki koettiin nuorisotyössä kuiten-

kin enemmän mahdollisuuksia avaavana. Koettiin, että asioista pääsee käy-

mään perusteltua arvokeskustelua. 

 

”Luodaanko lopulta niin tehokas talous, ettei se sisällä lainkaan kiusallisia 

ihmisiä.” Oheinen lause jäi elämään Siltalan käynnistä ja palasin siihen useaan 

otteeseen kun jouduin perustelemaan työpajan olemassa olon tärkeyttä kiris-

tyvässä kuntataloudessa 2000-luvulle tultaessa. Samaan aikaan tuli velvoittei-

ta kuntouttavan työtoiminnan saralta, sillä vaikeasti työllistyvien määrä li-

sääntyi suhteellisesti työttömänä olleista. Tuntui vaikealta haasteelta sovittaa 

yhteen työpajatoiminnan muuttuvat tavoitteet sekä kunnan talous. 

 

Tällaisessa tilanteessa, jossa työntekijä joutuu puolustamaan omaa työtään 

sekä samanaikaisesti perustelemaan tarpeellisuutensa työntekijänä yleensä, 

apuun tulee ammatillisuus. Ammatillisuuteen kuuluu toimintansa perustele-

minen mahdollisimman hyvin. Yksi osa perusteluja on toimintansa, hallin-

nonalansa ja tavoitteidensa esittäminen talouden tunnuslukujen valossa. 

Ammatillisuuteen kuuluu turvautua tutkittuun tietoon. Tutkimukset työpaja-

toiminnan yhteiskunnallisesta merkityksestä ja muun muassa syta -mallin 

esille tuominen ja sen soveltaminen paikallisesti auttoivat päättäjiä ymmärtä-

mään sosiaalisen työllistämisen taloudellisetkin vaikutukset kunnan talou-

teen. Kun kaikki muut merkitykset ja työpajan vaikutukset olivat yhtä aikaa 

laskennassa ja arvioitavana, saattoi työntekijä tuntea jopa hetkellistä voimaan-

tumista työpajatoiminnasta. Tuli kokemus siitä, että hallinnossa oli vuorovai-

kutus lisääntynyt. 

 

 

6 AMMATTILAISET JULKISEN HALLINNON JOHDON 

ALAMAISUUDESSA 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä 1990-luvulla toiminut Heik-

ki S. von Hertzen kirjoitti Uusi-Suomi nimisessä lehdessä tuolloin aiheesta 
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”Mistä henkiset voimavarat julkiselle sektorille”. Kirjoituksessa todettiin, että 

julkisella sektorilla on hämmästyttävä kyky surkastuttaa luovat kykynsä te-

hottomiksi byrokraateiksi. Kirjoittaja antoi julkisesta sektorista kuvan yhtä 

aikaa autoritäärisenä ja lempeänä. Komentotalous vallitsee, aito päätösvallan 

delegointi odottaa tuloaan ja virkavuosien määrä suhteessa pätevyyteen ko-

rostuu asiantuntijuuden kustannuksella. Täytyy sanoa, että tekstit ”kolahti-

vat” ja antoivat ajattelemisen aihetta. Ammattitaidon ylläpitäminen ja turhan 

palaveriviidakon välttäminen tuli hoksattua onneksi ajoissa. Tosin palavereita 

on riittänyt siitäkin huolimatta, jotkut ovat jopa olleet ihan hyödyllisiä. 

 

Kunnallistalous on ajautunut kustannuskriisiin. Tulopohja pettää Itä-

Suomessa muuttoliikkeen suosiessa pääkaupunkiseutua ja kasvukeskuksia 

yleensä. Valtionosuuskertoimet ja valtionosuudet supistuvat, verotulot vä-

henevät. Ikääntyvän ja sairastelevan väestön osuus suhteessa työikäisiin aihe-

uttaa kustannusten kasvua ja näin kierre on valmis. Kuntien johtajia ja talou-

den suunnittelusta vastuussa olevia ei käy kateeksi, kun kuntien katteet pet-

tävät. 

 

Työpajatoiminta ja sen kehittäminen joutuvat yhtälailla muiden hallinnonalo-

jen kanssa kokemaan kuntien johdossa tapahtuneen muutoksen. Puhutaan 

muutoskyvyn nopeudesta. Alaisille tarjotaan hallinnosta mallia, jossa elossa 

olemisen edellytykset perustuvat alaisen kykyyn kokea ja elää muutos. Eli itse 

asiassa mikään ei ole muuttunut kymmenessä vuodessa. Oikeastaan talous-

vaatimukset ovat vain kiristyneet ja se näkyy henkilöstöpolitiikassa. Aitoa 

päätösvallan delegointia ei esiinny, turvallisuuden tunteesta kumpuavaa in-

nokkuutta toimintojensa kehittämiseen syö jatkuva puolustustaistelu työpajan 

olemassa olosta. Työpajat eivät ole yksin tämän kanssa. Teknisten palvelui-

den, hoivapalveluiden ja monen muun toiminnan alasajo on tätä päivää. Kau-

pungit supistavat esimerkiksi nuorisotalotoimintojaan siinä missä muitakin 

palveluita. Paineet käyttötalouden sopeuttamiseen ovat jokavuotisia.   

 

Kuntien talousahdinko on konsulttien kulta-aikaa. Keinoja etsitään bisnes-

maailmasta. Jo 20 vuotta kestäneen kunnallisen palveluni aikana olen kokenut 
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tavoitejohtamista, tulosjohtamista, laatujohtamista jne. Olen työstänyt ham-

paat irvessä visioita ja laatinut mittareita. Ihan viimeiseksi olen saanut kokea 

mitä on vuorovaikutteinen prosessipohjainen tiimiorganisaatio. Tähän ”uu-

teen ja tehokkuutta lisäävään” organisaatiouudistukseen päädyttiin konsultti-

en toimesta. Kuntaan jäi entinen linjaorganisaatio, joka tarvitaan luottamus-

henkilöhallinnon päätöksenteon valmistelua varten sekä viranhaltijapäätösten 

ja esimies−alaisvastuiden johdosta. Työpajatoiminnan ympärille muodostet-

tiin myös oma tiiminsä hallinnon kehotuksesta. Tehokasta roolia se ei koskaan 

saavuttanut, eikä sille muodostunut ratkaisevaa roolia suhteessa päätöksente-

koon eikä asiasisältöjen valmisteluihin. Muodollisesti oli aikaansaatu elin, 

jonka tuli kokoontua säännöllisesti. 

 

 

7 LOPUKSI 

 

Projekti auttoi ”pysymään pinnalla” tai ainakin samassa ”pelastusveneessä”. 

Olen tuonut esille kokemuksiini pohjautuvia näkemyksiä kunnallisesta hal-

linnosta, jotta osaan perustella työpajatoiminnan nykyistä ympäristöä. Se on 

samassa veneessä monen muun kunnallisen, jo pidempää ammattilaisuutta 

edustavan palvelutuotannon kanssa. Lopuksi yritän pohtia sitä, mitä työnteki-

jät TOVA -koulutuksessa keskenään ”visioivat” ja miten itse kukin tahoillaan 

on joutunut kokemaan nahoissaan kunnallistalouden ja hallinnon muutokset. 

Loppupäätelmäni keskittyvät kuitenkin enemmän siihen, onko projektista 

ollut hyötyä kaiken muutoksen keskellä. 

 

Tavoitteet, joita keskenämme pohdimme, olivat aitoja ja niiden lunastaminen 

johti projektin aikaansaamiseen. Halusimme löytää vahvuutta toisistamme. 

Kokemuksemme vahvistivat näkemystä, että pärjätäksemme edes omien kun-

tiemme päättäjien kanssa − puhumattakaan yleisemmästä tasosta − tarvit-

semme ammatillisuutemme vahvistusta, profiilin nostoa ja työpajatoiminnan 

merkityksen kertomista niin vakuuttavasti, että toiminnan kehittäminen voisi 

jatkua ilman puolustustaistelua omasta olemassaolosta.   
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Miettiessäni päiväkirjamerkintöjäni ja vertaamalla asioiden nykyistä tilaa 

huomaan muutoksen kuntien päätöksenteossa sekä työpajojen kehittämisen 

vaatiman erilaisuuden kirjon. Joissakin kunnissa työpajatoimintaa ”sysitään” 

edelleen kuten kolehtihaavia. Toisissa kunnissa − ihan oikein − eri toimijat 

kuten sosiaalityö, toisen asteen koulutus ja nuorisotyö löytävät uusia työmuo-

toja, joilla ehkäistään yksittäisten nuorten syrjäytymistä työ- ja koulutusmark-

kinoilta. Työpajatoiminnan resurssien vaihtelevuus eri kuntien kesken nou-

dattaa samankaltaista tilaa kuin nuorisotyön kehitys ja vaihtelevuuskin. Päät-

täjien ja viranhaltijatason muutokset vaikuttavat kunnallisen palvelutuotan-

non painotuksiin. Näenkin tärkeänä, että tietyt perusasiat työpajatoiminnan 

osalta saadaan selkiytettyä niin, etteivät kunnallistalouden ja -hallinnon muu-

tokset heilauta puntaria työpajatoiminnan paikkaa määritettäessä. Siinä mie-

lessä ammattikorkeakoulun ja kuntien yhteistyössä vedetty projekti on vah-

vistanut ja selkiyttänyt niin yksittäisten kuntien työpajojen ydinosaamista 

kuin myös yleisesti koko Etelä-Savon alueella tehtävää nuorisoon kohdistuvaa 

työvoimapoliittista toimintaa. 

 

Lahjakkuus asuu myös monissa koulussa huonosti menestyvissä nuorissa. 

Taloudellinen eikä sosiaalinenkaan asema välttämättä takaa, että pärjäät yksi-

löllisyyttä korostavassa kilpailutaloudessa. Euroopan Unioni on yksi maail-

man talousmahti. Suomi edustaa promilletasoa maailman väestöstä. Itä-Suomi 

on yksi ikääntyvä maan osa. Etelä-Savo on osa sitä. Maakuntamme mahdolli-

suudet piilevät antiikin viisaudessa. Matti Kuusi kertoo kirjansa Pohjoiset Re-

servit pakinassa Malakias Gostiander yhteydessä tarinaa Antiikin kreikasta. 

Matkaajat kertoman mukaan ihastelivat Ateenan tieteitä ja taiteita ja arkkiteh-

tuuria ja kyselivät siitä kaupunkilaisilta. Kysyjille vastatattiin, että meiltä ei jää 

ainutkaan lahjakas nuori huomaamatta. 

 

Etelä-Savolla ei ole varaa jättää ainuttakaan nuorta huomaamatta, varsinkaan 

jos nuorella ei ole työ tai koulutuspaikkaa. Lahjakkuudet ovat löytyneet en-

nenkin ja väylät avautuneet. Yksittäisen nuoren sosiaalinen asema ei saa rat-

kaista.    
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10 TYÖPAJOJEN KEHITTÄMINEN ETELÄ-SAVOSSA  

– Tavoitteista tuloksiin 

Kirsi Purhonen & Katja Komonen 
 

 

1 JOHDANTO 

 

Työpajatoiminta perustui 1980-luvulla vastaamaan kasvaneeseen nuorisotyöt-

tömyyteen toimien osana työvoimapolitiikan nuoriin suuntaamia toimenpitei-

tä. 1990-luvun loppupuolella nuorten määrän vähentyminen ja nuorisotyöt-

tömyyden helpottuminen aiheuttivat pajoilla suuntautumista myös muun 

sosiaalisen työllistymisen parantamiseen. Nuorten työpajatoiminta muuttui 

yleiseksi työpajatoiminnaksi ja työvoimahallinnon rinnalle lähettäväksi tahok-

si nousi muun muassa kuntien sosiaalitoimi (Pekkala 2004a, 12−15). 2000-

luvulla ollaan jälleen uudessa tilanteessa: useassa yhteydessä on todettu, että 

perinteiseen työkäsitteeseen perustuva pajatoiminta on tiensä kulkenut, eivät-

kä aikaisemmat työllistämistavoitteet enää vastaa 2000-luvun pajatoiminnan 

valmennuksessa olevien asiakasryhmien ja palvelun tilaajien tarpeita. Työlli-

syyden hoidon näkökulmasta pelkän työpajatoiminnan sijaan on nykyisin 

alettu puhua yhä yleisemmin sosiaalisen työllistämisen toimialasta, jossa työ-

pajatoiminta on vain yksi käsite. Sosiaalisen työllistämisen voidaan katsoa 

olevan yleiskäsite niille toimille, joilla pyritään tarvittaessa tukemaan yksilöä 

kykyjensä mukaisesti osallistumaan työhön tai koulutukseen. (Virtanen & Oo-

si 2004, 3.)  

 

Puhtaan tuotantotoiminnan rinnalle on noussut tarve sisällöllisen toiminnan 

kehittämisestä. Toimenkuvien ohella murrosta edustavat kohderyhmien la-

veampi määrittely sekä muun palvelujärjestelmän tueksi rakennetut palvelu-

kokonaisuudet. Työpajat ovat lähestymässä tilannetta, jossa toiminnalta edel-

lytetään toiminta-ajatuksen joustavaa venyttämistä. Työhön ja ammatilliseen 

koulutukseen liittyvien tehtävien lisäksi pajoille on tullut paineita vastata sel-

laisten ihmisten ongelmiin, joiden työmarkkinoille pääseminen edellyttää ko-

ko palvelujärjestelmän yhteistyötä. 2000-luvun työpajatoiminta keskittyykin 
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yhä enenevässä määrin arjen hallinnan, sosiaalisten taitojen ja ammatinvalin-

nan tukemiseen. 

 

Etelä-Savon maakunnan työpajoilla vuonna 2003 käynnistynyt keskustelu pa-

jatoiminnan kehittämistarpeista tuotti tuloksena Työpajojen kehittäminen Ete-

lä-Savossa -hankkeen. Kentän tarpeesta lähtevän ja pajojen arkeen kiinnitty-

vän kehittämistyön odotettiin tuottavan pitkällä aikavälillä tulosta, joka olisi 

mitattavissa muun muassa oman työn arvostuksen lisääntymisenä ja pajojen 

kiinnittymisenä osaksi kuntien palvelujärjestelmää. 

 

Tässä artikkelissa tarkastellaan hankkeen lähtökohtia, kehittämistavoitteita ja 

ympäröivän kuntayhteisön työpajapalvelulle asettamia tarpeita. Lisäksi tar-

kastellaan kehittämistyön etenemistä kunnissa kuntakohtaisten kehittämista-

voitteiden suuntaisesti sekä arvioidaan hankkeen tuloksia. 

 

 

2 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU ALUEKEHITTÄJÄNÄ 

 

Uusiin palvelu- ja kehittämistarpeisiin vastataan yhä useammin rakentamalla 

projektimuotoisia ratkaisumalleja. Projekteilla pyritään etsimään ratkaisuja 

tilanteisiin, joihin nykyisessä järjestelmässä ei ole riittävästi palveluita tai pro-

jektien kautta haetaan jäykän hallintokulttuurin ylittäviä joustavampia toi-

mintatapoja. Samalla etsitään uudenlaisia rahoitusmahdollisuuksia taloudel-

listen supistusten aiheuttamaan palvelurakenteen muutokseen.  

 

Projektit ovat vakiintuneet suomalaisen aluekehittämisen merkittäväksi väli-

neeksi Euroopan unioniin liittymisen myötä, sillä projektien kautta alueille 

kanavoituu EU:n työllisyyteen, elinkeinojen ja sosiaaliseen kehittämiseen tar-

koitettua tukea. Projektit ovat myös osa ammattikorkeakoulujen toimintaa. 

Ammattikorkeakoululain (351/2003) mukaan  

 
”Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on korkeakouluopetuksen lisäksi 
harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa ja tukevaa sekä työ-
elämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon 
ottavaa soveltuvaa tutkimus- ja kehitystyötä.”  
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Ammattikorkeakouluilla on siten kolme perustehtävää, jotka ovat opetustyö, 

tutkimus- ja kehittämistyö sekä alueellinen kehitystyö. Näiden tehtävien kaut-

ta ammattikorkeakoulut voivat vaikuttaa tietoisesti, tavoitteellisesti ja aktiivi-

sesti siihen, millaisia muutoksia työelämässä tulee tapahtumaan. 

 

Ammattikorkeakoulujen työelämälähtöisyyden perusteet nousevat lakiin kir-

jatun aluekehitystehtävän lisäksi työelämän muutoksista ja opiskelijoiden asi-

antuntijuuden kehittymisestä. Ammatillinen koulutus ja työelämä kytkeyty-

vät toisiinsa siten, että opetusta tulisi kehittää työelämässä tapahtuvien muu-

tosten vuoksi ja opetuksen tulisi olla mukana myös tätä muutosta tuottamas-

sa. Nykypäivän näkemys asiantuntijaksi oppimisesta painottaa, että tiedon 

oppiminen ja tiedon käyttäminen eivät ole erillisiä prosesseja, vaan ne ovat 

yhtä ja samaa prosessia: oppiminen on tilannesidonnaista ja sitä tapahtuu 

työssä ja työn kautta osallistumalla aitoihin toimintakäytäntöihin (Lave & 

Wenger 1991). Osallistuessaan opiskelunsa aikana työelämän kehittämis-

hankkeisiin opiskelija sisäistää mallin tutkivasta, kehittävästä työotteesta 

osaksi omaa ammatillista toimintaansa. Toimiminen yhteisissä kehittämis-

hankkeissa ei ole pelkästään muuttumattomien työkäytäntöjen tuottamista 

vaan aktiivista uusien työkäytäntöjen luomista (Sjöblom 2001, 74).  

 

Mikkelin ammattikorkeakoulun rooli maakunnan kehittäjänä johdetaan maa-

kunnan strategiasta sekä aluekeskus- ja seutuohjelmista. Tavoitteena on vai-

kuttaa aktiivisesti maakunnan osaamisverkostojen luomiseen sekä tukea in-

novaatiorakenteiden kehittymistä alueella, erityisesti Mikkelissä, Savonlinnas-

sa ja Pieksämäellä. Yhtenä keskeisenä tutkimus- ja kehittämisalueena noste-

taan esiin hyvinvointisektori, jossa koulutuksen pääperiaatteena on paikalli-

sen työelämän tarpeisiin vastaaminen. Opetusministeriön aluekehittämisstra-

tegiassa vuosille 2003–2013 ja Alueiden vahvuudeksi 2003 -aluekehittämisen 

toimenpideohjelmassa osaamisen ja siihen liittyvän hyvinvointipalvelujärjes-

telmän kehittäminen nähdään keskeisimmiksi keinoiksi vaikuttaa alueiden 

kehitykseen.  Erityisesti väestön ikärakenteessa tapahtuvat muutokset (väes-

tön ikääntyminen ja nuorten ikäluokkien pienentyminen) tulevat asettamaan 

suuria haasteita. Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoimin-
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nan strategiassa yhdeksi keskeiseksi niin sanotuksi kärkiosaamisalaksi on nos-

tettu nuorten elinolot. Osaamisalueella tutkimus- ja kehitystoiminta kohden-

tuu muun muassa nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen esimerkiksi työpaja-

toiminnan avulla. 

 

 

3 HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET 

 

Mikkelin ammattikorkeakoulun Kulttuurin ja nuorisotyön koulutusyksikössä 

(vuodesta 2005 lähtien Kulttuuri-, nuoriso- ja sosiaalialan laitos) työstettiin 

vuonna 2003 ESR-hanke-esitys työpajatoiminnan kehittämiseksi Etelä-Savon 

alueella. Hankkeen lähtökohtana toimi TOVA -koulutuksessa olleiden työpa-

jatoimijoiden halu kehittää työpajatoimintaa verkostoitumisen avulla (ks. 

Markku Huovisen artikkeli tässä teoksessa). Hankkeen kohderyhmäksi mää-

rittyivät alueen työpajoilla työskentelevät toimijat sekä toimintaan osallistuvat 

nuoret ja aikuiset.  

 

Euroopan sosiaalirahaston ja Itä-Suomen lääninhallituksen yhteisesti rahoit-

taman Työpajojen kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeen tavoitteeksi nousi 

työpajojen paikan vakiinnuttaminen kunnissa eräänlaisina toimintakeskuksi-

na nuorille tarjottavien palvelujen kokonaisuudessa. Tämä edellyttää pajatoi-

minnan sisältöjen ja pajaympäristöjen kehittämistä. Tämä kehittäminen on 

yleensä tapahtunut alhaalta ylöspäin -periaatetta noudattaen (ks. Leinonen & 

Pekkala 2004, 12), mutta pajatoiminnan laadukkuuden takaamiseksi kehittä-

mistyötä on tehtävä myös rakenteista ja toimintaympäristöistä käsin, muutos-

ten tullessa viime kädessä palvelemaan pajoille tulevia asiakkaita. 

 

Hankkeen konkreettiset tavoitteet kiteytettiin seuraavasti: 

o Työpajatoiminnan yhteistyöverkoston rakentaminen Etelä-Savoon 
o Pajaohjaajien ammatillisen osaamisen lisääminen 
o Sisältötoiminnan kehittäminen tavoitteelliseksi, asiakkaan ohjauspo-

lun kattavaksi (vertikaalisuus) ja sisällöiltään ajanmukaiseksi (ho-
risontaalisuus) 

o Työpajatoiminnan vakiinnuttaminen ”toimintakeskuksiksi”, osaksi 
paikallisia palvelujärjestelmiä 
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Tavoitteet pyrittiin saavuttamaan seuraavien toimenpiteiden avulla:  

o Perustetaan Etelä-Savon työpajayhdistys ry 
o Järjestetään Työ- ja yksilövalmentajien erikoistumisopinnot 
o Rakennetaan palveluohjausmalli paikallisten palvelujärjestelmien 

kanssa 
 

 

4 YHTEISEN NÄKEMYKSEN LUOMINEN JA TOIMIJOIDEN 

VERKOSTOITUMINEN 

 

Päätös hankkeen hyväksymisestä tehtiin virallisesti 20.4.2004. Toiminnallisesti 

hanke käynnistyi elokuun alussa 2004, kun hankkeeseen palkattu koordinaat-

tori sekä osana yliopettajan virkaansa projektipäällikkönä toimiva henkilö 

aloittivat toimintansa. Lisäksi hankkeeseen osallistui muutamia lehtoreita 

Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusyksiköstä.  

 

Hankkeen alkumetreillä joidenkin kuntien mukaan lähteminen oli kyseen-

alaista, koska hankkeen suunnittelusta hankkeen käynnistysvaiheeseen oli jo 

tapahtunut suuria muutoksia. Joissakin kunnissa oli työpajatoiminta koettu 

täysin tarpeettomaksi ja toiminta oli lopetettu kokonaan tai toiminta oli muut-

tunut erilaisiksi työllistämisprojekteiksi. Toimintaa ylläpitävät organisaatiot 

olivat muuttuneet tai muuttumassa. Yhden kunnan jäädessä pois hankkeesta 

mukaan lähti yhdeksän kuntaa, kaikki hyvin erilaisista kehittämisnäkökul-

mista. Osassa kuntia kehittäminen oli edennyt hitaasti, koska hallinnolliset 

ratkaisut ovat olleet hitaita ja selkiytymättömiä. Koko palvelurakenteen muu-

tospaineiden alla työpajatoiminta on ollut vain yksi pieni osa palveluraken-

netta, ja se on saanut huomiota myös samassa suhteessa. Työpajatoiminnan 

katsotaan olevan vähäpätöisessä roolissa kunnan sisällä, vaikka sillä todelli-

suudessa on suuri merkitys kuntien muuttuvissa työllisyyspalveluissa. Sosi-

aalisen työllistämisen merkitys ja asema kuntien työllistämispalveluissa luo-

vat kuvan hyvin hoidetusta työllisyyden kokonaiskuvasta ja eri ikäryhmien 

palveluntarpeen huomioimisesta.  

 

Hankkeessa tehtävä kehittämistyö käynnistyi alkukartoituksella, jossa tutus-

tuttiin pajan organisaatioon ja henkilökuntaan sekä kartoitettiin asiakkaat, 
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yhteistyökumppanit, toimintatavat, kehittämistarpeet sekä laajemmin pajan 

asemoitumisen kunnassa. Kartoitus koettiin tärkeäksi, koska sen avulla saavu-

tettiin kokonaisvaltaisempi näkemys koko Etelä-Savon työpajojen toiminnasta 

ja asemasta kunnissa. Työpajojen hallinnoija, henkilöstön rakenne ja työsuh-

teiden muoto ovat hyvin erilaisia eri kunnissa. Työpajatoiminnan tehtävä 

kunnassa määrittyi pitkälle hallinnoijan näkökulmasta. Työpajan perustehtä-

vä ja sisällöt olivat erilaiset riippuen siitä hallinnoiko toimintaa tekninen toimi 

vai sosiaalitoimi. Myös henkilökunnan rakenne oli eri kunnissa erilainen. Osa 

pajoista toimi pelkästään tukityöllistämisvaroin palkatun henkilöstön voimin, 

osassa kuntia oli vakituisia henkilöitä vastaamassa pajatoiminnasta. Kunnissa 

vuoden 2004 ja 2005 aikana tapahtui työpajojen hallinnossa rakenteellisia 

muutoksia ja vuonna 2006 muutoksia tuli lisää. Pajat olivat muutoinkin raken-

tuneet eri tavoin kunnallisen palvelujärjestelmän sisälle. Osalla oli hyvät ver-

kostot ja paljon tietoa eri hallinnonalojen tukimuodoista ja asiakkaiden tar-

peista, osalla verkostot puuttuivat kokonaan. Esimies oli usein kunnasta, mut-

ta hän ei välttämättä ollut lainkaan käynyt pajalla.  

 

Toimijatasolla suurimmat haasteet nousivat pajoilla työskentelevien ohjaajien 

määräaikaisuudesta ja ammatillisen kehittymisen ja kouluttautumisen tarpeis-

ta. Työpajatoiminnan kehittämisen kannalta on suuri haaste saada sitoutettua 

määräaikaisissa työsuhteissa työsuunnittelijan nimikkeellä työskenteleviä oh-

jaajia pitkäjänteiseen pajan sisällölliseen kehittämistyöhön.  

 

Tehtävä- ja sisältötasolla tarkasteltuna pajojen asema kunnissa osoittautui osin 

selkiytymättömäksi ja pajojen tehtävä hajanaiseksi. Työpajatoimintaa ylläpi-

tävät useat eri hallintokunnat (työvoima-, sosiaali-, nuoriso- ja opetushallinto) 

ilman yhteiskoordinointia. Tämä vaikeuttaa sekä toiminnan sisällöllistä kehit-

tämistä että konkreettista koordinointia. Pajoille tuli hyvin monen tahon kaut-

ta asiakkaita, mutta työ- ja yksilövalmennuksen kokonaiskoordinointi kunnis-

sa puuttui. Yksittäisen pajan tasolla ongelmia aiheutuu toimintatapojen ja tu-

losten seurantaan liittyvien menetelmien ja dokumentaation puutteellisuus, 

mikä vaikeutti kokonaiskuvan saamista pajatoiminnan tuloksellisuudesta 

kuntatasolla.   



 152

Tulevaisuuden visiointitasolla voidaan todeta, että yhteisen näkemyksen 

luominen työpajojen toiminnan luonteesta ja asiakaskunnasta oli hankkeen 

alkuvaiheessa vaikeaa. Pajatoiminnan toteuttamismallista jatkossa − minkä 

hallintokunnan alla vai säätiöpohjalta − ei ollut yksimielisyyttä edes pajatoi-

mijoilla itsellään. Kunnissa ei aina myönnetty asiakasryhmän haastavuutta, 

eikä pajatyö saanut arvostusta.  

 

Hankkeen käynnistyessä pajaprofiileissa korostui se, että pajat määrittyivät 

työpalveluja tarjoaviksi palvelupajoiksi, joiden kohderyhmänä olivat pääosin 

aikuiset pitkäaikaistyöttömät. Suurin osa työpajoista toimi niin sanottuina 

palvelupajoina rahoittaen osan toiminnastaan erilaisilla alihankintatöillä, ku-

ten kotitalousavun antamisella yksityisille sekä sosiaalitoimen asiakkaille, te-

kemällä erilaisia huoltoja, muuttoja, kuljetuksia, entisöinti- ja verhoilutöitä 

sekä rakennus- ja korjaustöitä kunnalle. Pajoilla tehtiin puutöitä omina tuot-

teina ja tilaustöinä. Osa pajoista toimi myös kierrätyskeskuksina.  

 

Pajoista kaksi oli selkeästi niin sanottuja nuorten pajoja. Muilla pajoilla kohde-

ryhmä oli laajentunut pitkäaikaistyöttömiin (tukityöllistäminen, yhdistelmä-

tuki) ja yhdessä myös kehitysvammaisiin. Nuorten pajalle nuoret tulivat lä-

hinnä työharjoittelun, työkokeilun tai kuntouttavan työtoiminnan merkeissä. 

Pajat toimivat niin sanottuina ohjaavina pajoina, tarjoten nuorille kehittämisen 

ja hengähtämisen paikkoja. Pajoilla on useita toimintamahdollisuuksia: nuori 

voi sijoittua halutessaan kädentaitopajaan, metallipajaan, puutyöpajaan, luon-

toretkeilypajaan, kotikatupajaan, ompelimoon, kutomoon tai pukuvuokraa-

moon. Kohderyhmistä johtuen keskeisimpinä yhteistyötahoina eli lähettävinä 

tahoina toimivat työvoimatoimisto, sosiaalitoimisto sekä yhdistykset.  

 

Toiminnan kehittämisen kannalta keskeinen haaste muodostui asiakkaiden 

tarpeiden ja pajoilla tehtävän toiminnan osittaisesta kohtaamattomuudesta. 

Työvalmennukseen pajat pystyivät vastaamaan suhteellisen hyvin muun mu-

assa mestari−kisälli -periaatteella. Pajat toimivat palvelupajaperiaatteella, 

mutta asiakkaiden tarpeissa korostui yhä enemmän ohjauksellisuuden, yksi-

lövalmennuksen ja elämisen taitojen tukemisen tarve. Yksilövalmennukseen 
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ei kuitenkaan ollut riittävästi ajallisia eikä taidollisia resursseja. Haasteena oli 

paitsi ”oikeiden” asiakkaiden poluttaminen pajalle, myös oikeiden jatkopol-

kujen löytäminen pajalta eteenpäin.   

 

Hankkeen alussa pajojen oma toiminta-ajatus oli osin hajanainen. Perusdo-

kumentaatiota tarjottavista palveluista ja toimintaprosesseista ei ollut tehty, 

eikä asiakkaiden polkuja seurattu pajajakson päättymisen jälkeen. Ongelmana 

oli toimintaprosessien ja seurantojen dokumentoinnin puute. Ainoastaan 

muutamassa pajassa asiakkaista täytettiin työhöntulolomake tai kävijäseuran-

taa tehtiin kuntalaskutukseen. Oman työn suunnitteluun ei ollut juuri resur-

soitu erikseen aikaa, vaan se tapahtui muun työn ohessa.  

 

Keskeiseksi kysymykseksi kehittämissuunnitelmien laatimisessa on noussut 

se, että tehdäänkö pajatoiminnan sisältöjen kehittämistä ulkoapäin määräy-

tyen palvelujen ostajien ehdoilla vai lähdetäänkö miettimään pajan profiilia 

sisältäpäin, kehittäen palveluita, joista tiedostetaan niitä tarvitsevia tahoja. 

Yksittäisen pajan kehittäminen on sidoksissa aina ympäröivään yhteiskun-

taan, jota mikrotasolla edustaa kunta erilaisine asiakasryhmineen ja palvelu-

jen tuottajineen.  

 

Pajoja kuvataan tarkemmin seuraavassa taulukossa. 
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TAULUKKO 1. Etelä-Savon työpajahankkeessa olevien pajojen hallin-
to-, vakinaisuus- ja henkilöstökuvaus vuosina 2004−2006. Juvan ja 
Kangasniemen kohdalla on kuvattu myös muita paikallisia toimijoita.  
 

KUNTA HALLIN-
NOIJA 
2004 

HALLIN- 
NOIJA 
2005 

HALLIN-
NOIJA 
2006 

TOIMINNAN 
VAKINAISUUS JA 
KOHDERYHMÄ 

HENKILÖS- 
TÖN MÄÄRÄ 
JA TYÖSUHDE 
2005 

Heinä-
vesi 

Työttömien  
yhdistys 

Heinäve-
den 
kunta 

Heinäve-
den kunta 

TE-keskuksen ra-
hoittama projekti 
pitkäaikaistyöttö-
mille 

1 kunnan vaki-
tuinen työnteki-
jä siirrolla (pro-
jektivastaava) 
1 tukityöllistetty 
työnsuunnitteli-
ja 

Juva Juvan nuor-
ten työpal-
velu ry 
 
 
 
 
Vaalijalan 
kuntayh-
tymä 

Juvan 
nuorten 
työpalve-
lu ry 
 
 
 
Vaalijalan 
kuntayh-
tymä 

Juvan 
nuorten 
työpalve-
lu ry 
 
 
 
Vaalijalan 
kuntayh-
tymä  
 
Selvitys 
starttipa-
jan tar-
peesta 
käynnissä 

TE-keskuksen ja 
seudun kuntien 
rahoittama 
Ympäristö-projekti 
pitkäaikais-
työttömille 
 
Nuorten työval-
mennus (kolme 
paikkaa) 
 
Starttipajan perus-
taminen enemmän 
tukea tarvitseville 
nuorille v.2007? 

1 projekti-
työntekijä 
 
 
 
 
 
3 vakituista 
työntekijää 
 
 
1 vakituinen + 
1−2 tukityöllis-
tettyä työnteki-
jää? 

Joroinen Joroisten 
kunta, 
tekninen 
toimi 

Joroisten 
kunta, 
tekninen 
toimi 

Joroisten 
kunta, 
sosiaali-
toimi 

Kunnan perustoi-
mintaa 
Enemmän tukea 
tarvitseville nuoril-
le ja muutamalle 
pitkäaikaistyöttö-
mälle 

1 määräaikainen 
työntekijä (paja-
vastaava) 
2 tukityöllistet-
tyä työvalmen-
tajaa 
 

Kangas- 
niemi 

Kangas-
niemen 
kunta 
 
 
Kangas-
niemen 
työttömät 
ry 

Kangas-
niemen 
kunta 
 
 
Kangas-
niemen 
työttömät 
ry 

Kangas-
niemen 
kunta 
 
 
Kangas-
niemen 
työttömät 
ry 

Kunnan perustoi-
mintaa 
Nuorille 
 
 
TE-keskuksen ja 
kunnan rahoittama 
projekti pitkäai-
kaistyöttömille 

1 vakituinen 
työntekijä, työ-
aika 60% (paja-
vastaava) 
 
1 projektityön-
tekijä 
2 tukityöllistet-
tyä  
työvalmentajaa 

Mikkeli Mikkelin 
kaupunki, 
kulttuuri- 
ja vapaa-
aikatoimi, 
nuoriso- ja 
ehkäisevä-
päihdetyö  

Mikkelin 
kaupunki, 
kulttuuri- 
ja vapaa-
aikatoimi, 
nuoriso- 
ja ehkäi-
sevä-
päihdetyö 

Mikkelin 
kaupunki, 
kulttuuri- 
ja vapaa-
aikatoimi, 
nuoriso- 
ja ehkäi-
sevä-
päihdetyö 

Kunnan perustoi-
mintaa 
Enemmän tukea 
tarvitseville 
nuorille 

1 vakituinen 
työntekijä (paja-
vastaava) 
6 tukityöllistet-
tyä työvalmen-
tajaa 
1 tukityöllistetty 
toimistotyönte-
kijä 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(jatkuu…) 
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Mänty- 
harju 

 
Mäntyhar-
jun kunta, 
perusturva 

 
Mänty-
harjun 
kunta, 
perustur-
va 

 
Toimin-
nan uu-
delleen 
hallin-
nointi 
ratkais-
taan vuo-
den 2006 
aikana 

 
Kunnan perustoi-
mintaa  
Pitkäaikaistyöttö-
mille 
ja enemmän tukea 
tarvitseville nuoril-
le 

(jatkuu…) 
1 vakituinen 
työntekijä (paja-
vastaava) 
2 oppisopimuk-
sella olevaa 
työvalmentajaa 
1 tukityöllistetty 
toimistotyönte-
kijä 

Pieksä- 
mäki 

Pieksämä-
en kau-
punki, kes-
kushallinto  

Pieksä-
mäen 
kaupunki, 
kes-
kushallin-
to 

Pieksä-
mäen 
seudun 
liikunta 

Vuoden 2006 alusta 
kaupungin osto-
palveluna tapahtu-
vaa toimintaa 

1 määräaikainen 
työntekijä (paja-
vastaava) 
1 tukityöllistetty 
työvalmentaja 

Ranta- 
salmi 

Rantasal-
men kunta, 
keskus-
hallinto 

Itä-Savon 
Nuoriso- 
toiminnan 
tuki ry 
(seutu-
kunnalli-
nen) 

Itä-Savon 
Nuoriso- 
toiminnan 
tuki ry 
(seutu-
kunnalli-
nen) 

TE-keskuksen ja 
Rantasalmen kun-
nan rahoittama 
projekti 

2 projektityön-
tekijää (pajavas-
taava ja työval-
mentaja) 
1 seudullinen 
yksilövalmenta-
ja 

Savon- 
linna 

Savonlin-
nan  
kaupunki, 
kulttuuri ja 
vapaa-
aikatoimi 

Savonlin-
nan  
kaupunki, 
kulttuuri 
ja vapaa-
aikatoimi 

Savonlin-
nan  
kaupunki, 
kulttuuri 
ja vapaa-
aikatoimi 

Savonlinnan kau-
pungin perustoi-
mintaa 
Työvalmennusta 
tarvitseville nuoril-
le 

1 vakituinen 
työntekijä (paja-
vastaava) 
1 tukityöllistetty  
työvalmentaja 

 

Hankkeessa jouduttiin alkukartoituksen jälkeen ison kysymyksen eteen: Mi-

ten löytää mielekäs kehittämisen ja yhteistyön sisältö yhdeksän heterogeeni-

sen työpajan kanssa? Asian eteenpäinviemiseksi järjestettiin Mikkelissä 

13.10.2004 ensimmäinen yhteistyöseminaari, johon kutsuttiin pajojen henki-

löstö, keskeisimmät yhteistyötahot, ohjausryhmä, Mikkelin ammattikorkea-

koulun projektista vastaavat henkilöt sekä Valtakunnallisen työpajayhdistyk-

sen edustaja. Seminaarin päämääränä oli hankkeen tavoitteiden avaaminen, 

toimijoiden sitouttaminen projektiin sekä pajojen henkilöstön verkottaminen 

keskenään. Seminaarissa keskusteltiin hankkeen tavoitteista ja toimenpiteistä 

niiden saavuttamiseksi sekä sovittiin yhteisistä projektikäytännöistä. Samalla 

tavoiteltiin yhteisen ymmärryksen luomista lähtötilanteesta, osallistujista, 

toimintaympäristöstä, ongelmien luonteesta sekä luotiin yhteistä suunnitel-

maa käytäntöjen kehittämiseksi.  

 

Alkuperäisessä rahoittajalle jätetyssä hankesuunnitelmassa korostui vahvasti 

pyrkimys pajatoiminnan sisältöjen kehittämiseen. Hankkeen käynnistymis-
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vaiheessa kuitenkin ilmeni, että työpajakenttä oli jonkin verran muuttunut 

hankehakemuksen laatimisvaiheesta. Pajojen asema oli ja on edelleen useissa 

kunnissa muutosten alla: osa työpajoista on siirtynyt uudelle ylläpitäjälle, 

useiden pajojen ylläpitäjästä ja toimintamallista käydään keskustelua ja joi-

denkin pajojen olemassaolo on uhattuna. Kuntien muuttunut tilanne näkyy 

myös pajaverkoston rakentamisessa, sillä kaikista kunnista ei löydy halukasta 

pajaa yhteistyöhön, mutta kunta haluaa kuitenkin olla mukana kehittämis-

työssä.  

 

Myös työpajojen henkilöstön, työpajatoiminnan ylläpitäjien sekä sidosryhmi-

en kanssa käydyt keskustelut osoittivat sen, että rajautuminen sisällölliseen 

kehittämiseen ei palvelisi tavoitetta kuntatasolla. Pajojen vakiinnuttaminen ei 

edellytä ainoastaan yksittäisen pajan sisältöjen kehittämistä sinänsä, vaan pa-

jan paikkaa on tarkasteltava osana kunnallista palvelujärjestelmää, osana mui-

ta kohderyhmälle tarjottavia palveluja.  

 

Hankesuunnitelman toteuttamisen keskeiseksi strategiseksi työkaluksi laadit-

tiin jokaisen kunnan kanssa kuntakohtaiset kehittämissuunnitelmat. Kunta-

kohtaisessa kehityssuunnitelmassa hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet pilkot-

tiin palasiin huomioiden kunkin kunnan palvelurakenne ja pajan erityispiir-

teet. Suunnitelmissa pyrittiin huomioimaan myös poikkihallinnollinen näke-

mys työpajapalvelun kehittämisestä, ja suunnitelmiin oli siten sisäänrakennet-

tuna palvelujärjestelmän monimutkaisuus ja laajuus, jolloin kehittäminenkin 

kohdentui osin oppivan suhdeverkon muodostumiseen (ks. Pohjola 1998). 

Tämäntyyppinen toiminta edellytti herkkyyttä keskinäiselle vastuullisuudelle 

ja toisaalta erilaisille toimintaintresseille. Tarvittiin avointa keskustelua siitä, 

mihin ja keihin hanke vaikuttaa ja ketkä voivat saada siitä hyötyä.  

 

Kuntakohtaisten suunnitelmien laatiminen ja tavoitteiden saavuttaminen 

edellytti pajoilta oman operatiivisen tason avaamista (mitä tehdään, kenen 

kanssa, miten ja millä toimintaa seurataan) sekä toiminnan kehittämistä paja-

kohtaisesti, pajaverkostona (vertailukehittäminen) ja yhteistyössä sidosryhmi-

en kanssa (verkostokehittäminen). Suunnitelmia pohjustettiin laatimalla kul-
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lekin kunnalle toiminnan vahvuuksia ja heikkouksia sekä tulevaisuuden 

mahdollisuuksia ja uhkia kartoittava swot -analyysi helpottamaan kehittämis-

tä. Lisäksi laadittiin kehittämissuunnitelma tavoitteineen, toimenpiteineen ja 

aikatauluineen, jonka pajavastaava, hallinnoijan sekä hankkeen edustaja alle-

kirjoittivat. Allekirjoittamisen katsottiin olevan osoitus yhteistyöhön ja yhtei-

siin linjauksiin sitoutumisesta.  Kehittämisen tarkoituksena ei ollut muuttaa 

pajojen hyviä käytäntöjä, vaan saada pajat vastaamaan kuntien palveluraken-

teeseen sopivaan palvelujärjestelmään. 

 

Samaan aikaan koottiin jokaiselle pajalle sidosryhmä. Sidosryhmä rakennet-

tiin vastaamaan nykyaikaista palveluprosessimallia, jossa poikkihallinnolli-

nen verkostotyö edistää työpajavalmentautujan hyvinvointia. Toisaalta rahoit-

tajat edellyttävät avustuksia myöntäessään, että pajalle on koottu toimiva si-

dosryhmä. Paikallinen kuntakulttuuri määritteli hyvin pitkälle sidosryhmän 

koostumuksen. Sidosryhmän jäseniksi valittiin edustajia sosiaalitoimesta, ope-

tustoimesta, työvoimahallinnosta ja nuorisotoimesta. Osassa kuntia sidos-

ryhmään on otettu mukaan myös tekninen toimi, koska työpajan työtehtävät 

ovat osassa kuntia tekniselle toimelle tehtäviä työpalveluja, sekä keskushallin-

to. Sidosryhmä oli aikaisemminkin ollut löyhästi olemassa, mutta hankkeen 

alkuaikoina sidosryhmän yhteistyötä lähdettiin tiivistämään.  

 

Ennen kuin päästiin varsinaiseen kehittämissuunnitelman laadintaan, vaati 

yhteisen näkemyksen aikaansaaminen työpajan senhetkisestä toiminnasta ai-

kaa. Työ- ja yksilövalmennuksen käsitteiden avaaminen ja valmennuksen tu-

levaisuuden valtakunnalliset linjaukset oli myös tarpeellista käydä läpi. Val-

takunnallisen työpajayhdistyksen tuottama materiaali käsitteistä ja tulevai-

suuden linjauksista olivat hankkeelle ensiarvoisen tärkeää materiaalia ja läh-

detietoutta. Työpajatoiminnan keskeisiä yhteistyötahoja sisältöineen havain-

nollisestaan seuraavassa taulukossa. 
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TAULUKKO 2. Työpajatoiminnan osakokonaisuudet. 
 

 
TYÖPAJATOIMINNAN KOKONAISUUS 
 

Organisaatio Rahoitus Sidosryhmät Sisällöt Resurssit 
Kunta Kunnan perus-

rahoitus 
Nuorisotoimi Valmennus-

prosessit 
Työpajan joh-
taminen 

Kolmas sektori OPM + ESR Sosiaalitoimi Työtoiminta Työvalmennus 
Säätiö TE-keskus Työvoima-

hallinto 
Verkostotyö Yksilö-

valmennus 
Sosiaalinen 
yritys 

Työtoiminnan 
tulorahoitus 
 

Oppilaitokset Arviointi ja 
seuranta 

Palveluohjaus 
verkostossa 

 

 

 

5 KEHITTÄMISTYÖN PAINOPISTEIDEN MÄÄRITTYMINEN 

 

Tavoitteiden liikkuessa kunnissa hyvin eri tasoilla, jäsentyvät toimenpiteetkin 

eri tavoin. Kuntatason toimenpiteet vaihtelivat eri palvelujen tilaajien tarpei-

den kartoittamisesta työpajojen vakiinnuttamissuunnitelmien laatimiseen ja 

sidosryhmäyhteistyön käynnistämiseen. Paikkakuntakohtaisesti perustettiin 

erityisiä kehittämisryhmiä palvelemaan pajojen ”täsmäkehittämistä”. Kehit-

tämisryhmiin kuului asiakkaita pajoille lähettävien tahojen, lähinnä työvoi-

mahallinnon ja sosiaalitoimen edustajia sekä esimerkiksi kuntien pajatoimin-

nasta vastaavia henkilöitä. Hankkeen alkuvaiheessa painopiste oli hankkee-

seen osallistuvien pajojen keskinäisessä verkottamisessa, mutta hankkeen ede-

tessä painopiste siirtyi yhä vahvemmin pajojen ja paikallisen palvelujärjestel-

män verkottamiseen sekä toisaalta uusien pajojen liittämiseen olemassa ole-

vaan pajaverkostoon. 

 

Kehittämissuunnitelmissa haluttiin nostaa esille muun muassa työpajan paik-

ka kuntaorganisaatiossa, työpajan imagon nostaminen, työpajan palveluiden 

laatu ja tarkoituksenmukaisuus, vaikuttavuuden seuranta ja arviointi. Paikal-

lisesti kehittämistarpeet olivat hyvin erilaisia ja erilaissa mittakaavoissa tapah-

tuvia toimenpiteitä. Kehittämistä vietiin käytännössä eteenpäin erilaisin toi-

menpitein, jotka olivat paikkakunnan resursseihin mitoitettu. Toimenpiteinä 

on muun muassa tehty esitteitä, päihdepelisääntöjä, työpajan perehdytyskan-
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sioita, valmennuksen välineeksi tarkoitettuja lomakkeita, selvityksiä toimin-

nan uudelleenjärjestelyistä ja uusien toimintojen käynnistämisestä, avustus-

hakemuksia ja palveluiden sisällöllistä tuotteistamista. Kehittämissuunnitel-

mien toteutumista on edistetty työpajan sidosryhmien työnjaolla ja projekti-

koordinaattorin avustuksella.  

 

Keskeiset kehittämistavoitteet oli selkeästi jaettavissa neljään pääluokkaan: 

organisaatioon liittyvät tavoitteet, starttivalmennukseen liittyvät tavoitteet, 

oppilaitosyhteistyöhön liittyvät tavoitteet sekä päihdetyöhön liittyvät tavoit-

teet. Kehittämistavoitteet ovat linjassa myös valtakunnallisesti asetettuihin 

työpajatoiminnan rahoittajien (opetusministeriön läänien kautta anottavat 

kehittämisrahat, työvoimahallinto) ja valtakunnallisen toimijan (Valtakunnal-

linen työpajayhdistys ry) kehittämislinjauksiin. Tavoitteiden kytkeytyminen 

mukana oleviin kuntiin selviää seuraavasta taulukosta. 

 

TAULUKKO 3. Kehittämisen tavoitekokonaisuudet eri kunnissa. Ke-
hittämisessä huomioitiin poikkihallinnollisuus, seutukunnallisuus, 
verkostotyö ja ohjauksellisuus. 
 
 Päihdestrategia Starttipaja Oppilaitos-

yhteistyö Organisaatio 

Heinävesi x   x 
Joroinen  x x  
Juva  x   
Kangasniemi  x x x 
Mikkeli  x x x 
Mäntyharju x x  x 
Pieksämäki x   x 
Rantasalmi  x  x 
Savonlinna  x x  

 

5.1 Organisaatio  
 

Kunnissa, joissa työpajan hallinnoijaa haluttiin tarkastella uudelleen, on jo 

vuoden 2005 aikana tapahtunut muutoksia. Osa muutoksista tapahtunee 

vuonna 2006 ja osa jäänee tapahtumatta. Organisaatiomuutoksia on tapahtu-

nut jo Heinävedellä ja Rantasalmella. Heinävedellä työttömien yhdistyksen 

ylläpitämä paja siirtyi vuoden 2005 alusta kunnalle. Rantasalmen kunnan 

työpaja ja Itä-Savon Nuorisotoiminnan tuki ry:n Rapia-paja yhdistyivät elo-

kuussa 2005. Organisaatiomuutoksista on keskusteltu myös Pieksämäellä, 
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Mikkelissä ja Mäntyharjulla. Vuonna 2006 muutoksia tapahtui Pieksämäellä 

kun Pieksämäen seudun Ekokeskuksen hallinnointi siirtyi Pieksämäen Seu-

dun liikunnalle. Mikkelin kaupungin nuorten työpajojen kohdalla hallinnoin-

timallia mietittiin tarkkaan. Seudullisuus ja työvoiman palvelukeskus Reitin 

vaikutukset huomioiden työpaja päätettiin pitää kulttuuri- ja vapaa-

aikatoimen ja nuorisotyön ja ehkäisevän päihdetyön alla. Toiminta kuitenkin 

erotettiin erilliseksi kustannuspaikaksi. Mikkelin työpajatoiminnan uudelleen 

organisoinnilla ennakoidaan tulevaa, sillä erillisenä yksikkönä sen toiminnan 

vaikuttavuutta on helpompi seurata ja se on helpompi eriyttää kulttuuri- ja 

vapaa-aikatoimesta, mikäli siihen on tarvetta.  

 

Työpajojen aseman ja arvostuksen vahvistaminen kuntaorganisaatiossa on 

herättänyt paljon keskustelua; toiminta nähdään pääsääntöisesti tarpeellisena 

ja toisaalta kehitystä on jarruttanut taloudellisten resurssien puute. Organisaa-

tion ja hallinnonalan sitoutumisen määrä on hyvin pitkälle ratkaissut kehit-

tämisen etenemisen. Motivaatio työpajan organisaation hallinnollisiin muu-

toksiin on riippunut siitä, onko hallinnoijalla ollut motiivina päästä eroon 

työpajasta vai oikeasti kehittää sen toimintaa osana kunnan palvelurakennet-

ta, jossa se pystyy vastaamaan oikeasti palvelun tarvitsevien tarpeeseen, kun-

nan ikärakenteeseen ja sen erityispiirteisiin.  

 

5.2 Päihdestrategia 
 

Päihdepelisääntöjen tekeminen ja päihteidenkäyttäjien kohtaaminen ovat yksi 

suurimmista haasteista työpajoilla − myös valtakunnallisesti. Puuttuminen, 

keskusteleminen ja valmennus elämänhallintaan ovat avainasioita päih-

deasiakkaan kohtaamisessa. Työpajoilla kaivattiin välineitä päihdeasiakkaan 

kohtaamiseen ja päihdeasiakkaan rajaamiseen työpajatoiminnan ulkopuolelle. 

Pahimmillaan työpaja toimii itsessään elämästä syrjäyttävänä toimipisteenä, 

mikäli päihteiden käyttöön ei puututa. Työpajan maine kuntayhteisössä lei-

mautuu hyvin helposti ”juoppojen ja epäsosiaalisten työyhteisöksi”. Nuorille 

päihdeongelmien kanssa painiva työpaja ei ole paras mahdollinen paikka, 

vaan työpajan on pystyttävä noudattamaan tiukkaa linjaa päihteidenkäyttäji-

en suhteen. Päihdeasiakkaan ohjaaminen työpajalle edellyttää hyvää työpajan 
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verkoston palveluohjausjärjestelmää. Ongelman tullessa kohdalle apu täytyy 

löytyä verkostosta, jossa on ongelman käsittelyyn erikoisosaamista.  

 

Päihdepelisääntöjen rakentaminen ja niiden noudattaminen kuuluvat jokaisen 

työpajan velvollisuuksiin. Järjestelmällisen päihdestrategian avulla saadaan 

työpajaan luotua normaalin työelämän käytännöt sekä polku terveempään 

arjenhallintaan. Valmentajien kouluttautuminen ja tietoisuus päihdeasiakkaan 

kohtaamiseen ovat avainasemassa valmennusprosessin onnistumisessa. Sel-

keällä valmennusvastuulla sidosryhmän kanssa luodaan järjestelmällinen työ-

tapa päihdeasiakkaan valmentamiseen.  

 

Kunnallisten työpajojen päihdestrategia on yleensä määritelty kunnan oman 

päihdestrategian kanssa yhdenmukaiseksi. Työsuhteiden pituuden ja erilai-

suuden takia strategia ei toimi käytännössä ja siihen on jäänyt selkeitä aukkoja 

muun muassa hoitoonohjauksen ja terveystarkastusten osalta. Etelä-Savon 

muutamalla työpajalla on tehty oma, kunnan päihdestrategian kanssa yhteen-

sopiva päihdestrategia ja päihdepelisäännöt käytännön arjen hallitsemiksi. 

Valtakunnallisen työpajayhdistyksen koordinoiman yhteisövalmennuksen 

avulla on tehty Mäntyharjun työpaja Potkurin päihdepelisäännöt. Kokemuk-

sena yhteisövalmennus oli erittäin positiivinen ja pajayhteisö sai konkreettisia 

työvälineitä työpajan arkeen.  

 

Hankkeen aikana on järjestetty päihdekoulutusta hankkeen alussa tehdyn 

koulutustarpeiden kartoituksen tuloksena. Ensimmäinen koulutus keväällä 

2005 kohdistui päihdeasiakkaan kohtaamiseen. Jatkoa koulutukseen järjestet-

tiin syksyllä 2005 ja talvella 2006 yhdessä Mikkelin seudun Muuntaja-

hankkeen työvalmennuksen osaprojektin kanssa. Koulutuskokonaisuus käsit-

teli neljää eri osa-aluetta:  

o päihteiden sosiaaliset ja terveysvaikutukset 
o päihderiippuvuus, toipuminen ja puheeksi ottaminen 
o verkosto-ohjaus ja oman alueen palvelut 
o motivoiva haastattelu 
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Koulutus sai hyvän vastaanoton ja se antoi selkeitä käytännön työkaluja päih-

deasiakkaan kohtaamiseen. Koulutukseen osallistui työpajojen valmentajien 

lisäksi sidosryhmän jäseniä. 

 

5.3 Starttivalmennus 
 

Tulevaisuudessa työpajojen asiakkaat ovat entistä haasteellisempia nuoria ja 

aikuisia. Tavalliset, reippaat nuoret tulevat työllistymään keskimääräisen hy-

vin vapaille työmarkkinoille tai muihin työllistämistoimenpiteisiin. Työpajoil-

la tehtävä työvalmennus ei motivoi heikoimmassa työmarkkina-asemassa 

olevia nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä. Työllistymisen tavoite on heille liian 

vaativa. Tavoitteita tulee madaltaa ja toimenpiteitä muuttaa valmentautujaa 

paremmin palveleviksi. Alussa on tarkoituksenmukaista lähteä liikkeelle hy-

vinkin pienistä tavoitteista. Sosiaalisten taitojen hiominen ja arjen hallinta ovat 

starttivalmennuksen perustehtäviä. Ilman sosiaalisia taitoja valmentautuja ei 

pysty sijoittumaan työelämän kriteereihin perustuvaan työntekoon.  

 

Valmennustarpeen määrittelyssä lähettävällä taholla on oltava tieto asiakkaan 

toimintakyvystä ja työpajalla on oltava tuotteistettu palveluprosessi enemmän 

valmentamista tarvitseville starttipaja-asiakkaille. Kokonaisvaltainen valmen-

nus perustuu työ- ja yksilövalmennuksen suhteiden sovitteluun pajajakson 

aikana. Pekkala (2004b, 54) linjaa valmennustarpeen määrittelyä starttitoimin-

nassa valmentautujan kykyjen mukaisesti eteneväksi valmennusprosessiksi. 

Starttivalmennuksen asiakas tarvitsee enemmän kuntouttavaa valmennusta 

sekä enemmän yksilö- ja ryhmävalmennusta kuin työvalmennusta. Startti-

valmennuksen tavoitteena on saada valmentautuja motivoitumaan omasta 

elämästään pienin askelin kohti työ- tai opiskeluvalmiuksien paranemista. 

 

Starttitoiminta on nuoren kanssa tehtävää työtä, jossa hänen todellinen maa-

ilmansa alkaa hahmottua. Todellisuus voi tulla yllätyksenä nuorelle, mikäli 

hän on sulkenut todellisuuden oman elämänsä ulkopuolelle. Omassa sisäises-

sä, turvallisessa olomuodossa elämän viettäminen on kääntynyt häntä itseään 

vastaan. Ympäröivän yhteiskunnan ja elinalueen yhteisön pelisäännöt ovat 

kaukana ja lähes tavoittamattomissa. (Hilpinen & Kokkonen 2005, 67−69.)  
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Tarvetta starttivalmennukselle on jokaisessa kunnassa, mutta joissakin kun-

nissa kohderyhmän koko on pieni. Hankkeen sidosryhmäpalavereissa on kes-

kusteltu paljon starttivalmennuksen käynnistämisestä soveltamalla toimintaa 

muun pajatoiminnan sisälle. Ongelmaksi on katsottu valmennusresurssien 

määrän ja ammattitaidon riittämättömyyden. Starttivalmennus vaatii valmen-

tajalta pedagogista ja sosiaalista osaamista. Pääsääntöisesti starttivalmennuk-

sen tarve on myönnetty, mutta lisäresursseja toimintaan ei ole kohdennettu. 

Valmentajien ja sidosryhmän huoli kohderyhmän nuorten tilanteesta on ai-

heellinen, sillä viimeistään tässä vaiheessa pitäisi joillakin toimenpiteillä poi-

mia enemmän tukea tarvitsevat nuoret sellaiseen valmennukseen, joka auttaa 

heitä elämässä eteenpäin. Pitkällä aikavälillä oikeanlaisella varhaisella puut-

tumisella tehdään säästöjä kunnan sosiaali- ja terveysmenoissa.  

 

Etelä-Savon työpajoilla starttivalmennusta tai soveltavaa starttivalmennusta 

ovat lähteneet kehittämään Mikkelin kaupungin nuorten työpaja, Joroisten 

nuorten työpaja, Mäntyharjun työpaja Potkuri, Rantasalmen Rapia-paja sekä 

Kangasniemen työpaja. Savonlinnan Nuorisoverstas tekee yhteistyötä Savon-

linnan A-killan kanssa nuorten arjenhallinnan edistämiseksi. Pajojen resurssit 

ja toimintatavat poikkeavat runsaasti toisistaan, mutta yhteistä toiminnalle on 

nuorten arjenhallinnan edistäminen ja työvalmiuksien parantaminen.  

 

Eteläsavolaiset pajat ovat nähneet starttivalmennuksen soveltamisen ainoana 

vaihtoehtona asioiden saattamiseksi eteenpäin toimittaessa riittämättömillä 

taloudellisilla ja henkilöstöresursseilla. Starttivalmennus on nähty prosessi-

maisena verkostovalmennuksena, jossa toteutuu palveluohjaus ja eri ammatti-

laisten yhteistyö. 

 

Niissä kunnissa, joissa nuorten työpajatoiminta oli loppunut tai supistunut 

minimiin, oli avattava uudelleen keskustelun aiheeksi nuorten valmennuksen 

tarve. Valmennuksen tarvetta ei välttämättä ole nähty sosiaalityön ennaltaeh-

käisevänä toimintana, vaan toiminnan lopettaminen tai vähentäminen on pe-

rusteltu nuorten määrän vähenemisenä. Osassa näistä kunnista enemmän tu-

kea tarvitsevien nuorten valmennus on kuitenkin otettu uudelleen tarkastelun 
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alle ja toimintaa kehitetään uudesta näkökulmasta. Tulevaisuudessa nuorten 

valmennus ei välttämättä tarvitse ympärilleen työpajan seiniä, vaan proses-

sinomaista verkostovalmennusta kuntayhteisössä nuorten hyvinvointia ja so-

siaalista vahvistamista tukevana toimenpiteenä. Verkostovalmennuksen aito-

utta tulee myös pohtia kriittisesti, verkostotyöstä voidaan puhua aidosti vasta 

sitten kun verkosto on luonut selkeät pelisäännöt ja roolit sekä sitoutunut nii-

hin. 

 

5.4 Oppilaitosyhteistyö 
 

Kehityskeskusteluissa ja sidosryhmän tapaamisissa on pohdittu nuorten sosi-

aalisen vahvistumisen tukemiseksi erilaisia pajakeinoin toteutettavia vaihto-

ehtoja. Osassa kuntia halutaan kiinnittää huomiota ennakoivaan valmennuk-

seen ja tehdä yhteistyötä perusopetuksen kanssa. Perusopetuksessa on joukko 

nuoria, jotka eivät ole erityisoppilaita, vaan joiden ongelmat koulunkäynnissä 

ovat ensisijaisesti kouluväsymyksessä, motivaation puutteessa ja erilaisen op-

pimistyylin sopimattomuudesta perusopetuksen työskentelykeinoihin. Sidos-

ryhmissä on noussut esille perusopetuksen kahdeksannen ja yhdeksännen 

luokan oppilaiden tukeminen esimerkiksi kesätyön avulla. Muutama viikko 

valmentavaa kesätyötä luo jo paremmat edellytykset seuraavaan kouluvuo-

teen.  

 

Perusopetuksessa olevien oppilaiden pajajaksojen tai pajapäivien sisällöt on 

mietittävä harkiten, jottei pajasta tule paikkaa, jonne nuori pääsee oppivelvol-

lisuuttaan karkuun. Ongelmana on, miten saman oppimäärän pystyy saavut-

tamaan pajalla kuin koulussa opiskelemalla. Toisaalta työpajojen toiminnalli-

sempi ympäristö auttaa nuorta oppimaan asioita tekemisen kautta. Pajakou-

lun oikeasti toimiminen vaatii hyvä tietotaitoa perusopetuksen sisällöistä ja 

vaatimuksista sekä erilaisten toiminnallisten menetelmien tuntemusta. Silti 

opetusvastuu täytyy olla − ja onkin − perusopetuksen vastuulla.  

 

Pajan roolia on korostettu myös perusopetuksen päättäneiden jatkokoulutuk-

seen hakemattomien tai pääsemättömien valmennuspaikkana. Tässä nivel-

vaiheessa perusopetuksen oppilaanohjaajan, koulukuraattorin ja pajan val-
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mentajan välinen yhteistyö on erittäin tärkeä. Onko päättötodistuksen jälkei-

nen valmennus enää perusopetuksen tehtävä, kysyttiin eräässä sidosryhmä-

tapaamisessa. Tämä on juuri se asenne, jolla nuoria putoaa koulutusjärjestel-

mien ulkopuolelle, koska päättötodistus on ehkä annettu enemmänkin peri-

aatteesta kuin oppilaan valmiuksista läpäistä peruskoulu. Yli hallintorajojen 

tapahtuva yhteistyö ajoitettuna juuri oikeaan kohtaan on ensiarvoisen tärkeää 

näille nuorille. On joku, joka välittää eikä anna periksi, on joku joka kulkee 

vierellä. Useimmiten nämä nuoret eivät tarvitse kovin pitkäaikaista tukea ja 

valmennusta, vaan he kasvavat ja valmentautuvat jatko-opiskeluihin hyvinkin 

vähäisillä toimenpiteillä.  

 

Ammattiopistojen kanssa tehtävä yhteistyö on perusopetusta helpompi jäsen-

tää osaksi pajan perustoimintaa. Ammatilliset opistot voivat joustavasti räätä-

löidä nuoren tueksi työelämäjaksoja ja paja voi toimia harjoittelupaikkana 

ammattia tukevissa opinnoissa. Pajojen on tuotteistettava palvelunsa ammat-

tiopistojen opetussuunnitelmiin sopivaksi tukimuodoksi. Entisen kaltainen 

pajatoiminta, jossa vain tehdään ”oikeita töitä”, ei palvele ammattiopiston 

enemmän tukea tarvitsevaa oppilasta. Palvelun sisälle tarvitaan jaksamista ja 

arjenhallintaa tukevia menetelmiä. Ammattiopistojen on osaltaan mietittävä 

opetuksen tukitoimien kustannusten maksamista. On mietittävä, onko oppi-

laitokselle edullisempaa ostaa tukipalvelua pajalta vai antaa oppilaan lopettaa 

opinnot, jolloin oppilaitoksen valtionavut ja tavoitteet eivät toteudu. 

 

Oppilaitos- ja pajayhteistyön kehittyminen toimiviksi käytänteiksi vaatii vielä 

paljon työstämistä. Oppilaitosten omien käytäntöjen ja opetussuunnitelmien 

muokkaaminen henkilökohtaisiksi oppimista ja opetusvelvollisuutta edistä-

viksi toimenpiteiksi ei ole yksiselitteistä. Oppilaitosten rinnalle tarvitaan 

paikkoja, joissa valmennusta voidaan antaa opetussuunnitelmat huomioon 

ottaen. Tämä vaatii pajoilta palvelujen tuotteistamisen lisäksi valmentajien 

osaamisen kehittämistä ja pedagogista näkemystä käytännön työtaitojen 

osaamisen rinnalle. 

 



 166

6 PALVELUIDEN TUOTTEISTAMINEN KEHITTÄMISTYÖN 

PÄÄMÄÄRÄNÄ 

 

Työpajatoiminnan kehittäminen edellyttää palveluprosessien aukikirjaamista 

ja palveluiden tuotteistamista tilaaja−tuottajamallin mukaiseksi. Palveluita on 

lähdetty purkamaan ja jäsentelemään tavoitteellisiksi toimintakäytänteiksi ja 

kirjoittamaan auki, jotta työpajan palveluun lähettävä taho (= tilaaja) pystyy 

valitsemaan nuorelle / pitkäaikaistyöttömälle (= asiakkaalleen) oikean palve-

lun työpajalta (= tuottajalta).  

 

Pajoilla on selkeitä toimintamalleja, joiden mukaan ne suorittavat valmennus-

ta. Näitä toimintamalleja on tarkasteltava kriittisesti palveluita tuotteistettaes-

sa. On paljon hyviä vanhoja käytäntöjä, jotka kannattaa säilyttää, mutta on 

myös paljon vanhentuneita käytänteitä, joista täytyy luopua. Tuotteistaminen 

vaatii uudenlaista ajattelua pajatoiminnassa. On mietittävä, määritteleekö pa-

jan perustehtävää ulkopuoliset tilaustyöt ja tuotetut työpalvelut vai valmen-

tautujan kyvyt osallistua työvalmennukseen. Työtehtävistä selviytyminen ja 

työllistyminen ovat tämän päivän työpajojen valmentautujille liian kovia ta-

voitteita. Työpajan palvelua tuleekin siis ensisijaisesti määritellä työ- ja opis-

keluvalmiuksien tukeminen eikä tilaustöiden tekeminen. 

 

Eteläsavolaiset työpajat ovat tuotteistamisen alkuvaiheessa. Kehittämispala-

vereissa tuotteistamista ovat vaatineet ja tarvinneet lähettävien tahojen edus-

tajat. Työvoimatoimistot, sosiaalityö ja työllistämisen palvelukeskukset ha-

luavat tarkemman kuvauksen ja takeen siitä, mihin he laittavat asiakkaansa. 

Työpajalta vaaditaan tuotteistamisen lisäksi järjestelmällistä arviointikäytän-

töä valmentautujan etenemisestä ja palvelun sopivuudesta valmentautujalle. 

Lähettäville tahoille ei riitä, että valmentautuja on tietyn jakson pajalla ja tulee 

heille takaisin. Pajalta on tultava tilaajalle tieto siitä, mihin valmentautuja läh-

tee pajajakson jälkeen tai miksi palvelu ei sopinut valmentautujalle ja miksi 

hän palaa takaisin lähettävälle taholle. Palvelujen tuotteistaminen ja arvioin-

timenetelmien kehittäminen pysyviksi käytänteiksi on ollut hankkeen haasta-

vin tehtävä. 
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Palveluja tuotteistamalla on pyritty tarkastelemaan sisältöjä kriittisesti: Mitä 

työpajatoiminnan sisällä tapahtuu, mitä siellä tulisi tapahtua ja mitä sieltä pi-

täisi poistaa. Selkeästi tuotteistetut palvelut ovat toimintaympäristön muutok-

sessa helpompi muuttaa kohderyhmien tarpeita vastaaviksi. Karsimalla van-

hoja toimintoja ja lisäämällä uusia toimenpiteitä palvelun sisälle pajalla on 

mahdollisuus säilyä mukana muutoksessa kohtuullisilla toimenpiteillä.  

 

 

7 TULOKSET  

 

Hankkeen yhteisesti jaettuna tavoitteena oli maakunnan pajatoiminnan kehit-

täminen ammatillisesti laadukkaaksi. Laatu määriteltiin tässä hankkeessa ylei-

sesti asiakkaiden tarpeiden tunnistamiseksi sekä välineiden ja menetelmien 

kehittämiseksi niihin vastaamiseen. Toimintaa kehitettäessä on keskeistä pyr-

kiä tunnistamaan asiakasryhmän entistäkin yksilöllisempiä ohjaustarpeita ja 

vastata niihin soveltuvilla menetelmillä. Siten esimerkiksi asiakasryhmäana-

lyysien käyttö tulee olemaan merkittävässä asemassa pajatoiminnan laadun 

nostamisessa. 

 

Pajatoiminnan laatua ei hankkeessa kuitenkaan määritetty yksittäisten mene-

telmien käyttöönotoksi, vaan se nähdään laajempana pyrkimyksenä tavoit-

teellisuuteen, pajatoiminnan keskeisten prosessien määrittelyyn, tulosten mit-

taamiseen tarkoituksenmukaisilla mittareilla sekä aikaansaannosten kriitti-

seen raportointiin. Pajojen valtakunnallisena ongelmana on ollut toimintata-

pojen ja tulosten seurantaan liittyvien menetelmien puute ja dokumentaation 

niukkuus (Virtanen & Oosi 2004).  

 

Seuraavaksi pohditaan sitä, miten hanke saavutti tavoitteensa sekä tavoitteen 

saavuttamisen kannalta keskeisiä tekijöitä. Hankkeen piirissä voidaan olla 

tyytyväisiä siihen, että konkreettisia lähellä arkea olevia muutoksia on tapah-

tunut. Kun toimintaa halutaan muuttaa, on haasteena vallitsevien toiminta-

käytäntöjen tunnustaminen. Vasta sen jälkeen niitä voidaan arvioida ja muut-

taa. Hankkeen alussa toiminta työpajoilla oli osin jäsentymätöntä ja dokumen-
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toimatonta, jolloin toiminta näyttäytyi yhteistyökumppaneille sekä pajoille 

itselleenkin epämääräisenä. Yhtenä tärkeimmistä muutoksista voidaan pitää 

työpajoilla käynnistynyttä aktiivista keskustelua pajan perustehtävästä ja toi-

mintatavoista. Samalla pajan palveluja on mallinnettu tilaaja–tuottaja -mallin 

pohjalta.  

 

Perustehtävän kirkastaminen on puolestaan johtanut siihen, että valmennuk-

sen sisälle on alkanut muotoutumaan valmentautujan arjenhallintaa tukevia 

elementtejä. Työpajan sisälle on lähtenyt yhteisten pelisääntöjen myötä kas-

vamaan yhteisöllisyyttä, joka on toiminnan yksi tärkeimmistä elementeistä. 

Työpajat ovat herättäneet huomiota perustelemalla olemassaoloaan osana hy-

vinvoinnin ja työllisyydenhoidon palvelujärjestelmää. Tämä tehtäväkokonai-

suus ei lopu koskaan, vaan työpajojen on opittava raivaamaan oma tilansa 

päätöksenteossa ja varmistettava jatkuva palvelun kehittyminen.  

 

Työpajoilla työskentelevien henkilöiden ammatillinen osaaminen on hank-

keen aikana lisääntynyt (ks. Hannu Huotelinin artikkeli tässä teoksessa). Työ-

pajoissa ollaan ilahduttavasti etenemässä kohti ammatillisesti kehittyneitä 

työkäytäntöjä sekä kohti laatuorganisaatioita, joissa toiminta perustuu jatku-

vaan tutkimukseen ja kehitystoimintaan. Väliaikaisuus on korvautumassa 

järjestelmällisellä toiminnan suunnittelulla, henkilöstön koulutuksella ja am-

mattilaisten verkottumisella. Yhä selkeämmin pystytään vastaamaan toimin-

nan tarpeesta, tasosta ja tuloksellisuudesta suhteessa esitettyihin kysymyksiin. 

Työpajatoiminta on vakiinnuttamassa paikkaansa osana nuorille suunnattua 

palveluverkostoa. Tämä on tulosta siitä, että pajat edelleen selkiinnyttävät 

perustehtäväänsä ja ennakoivat tulevaisuuttaan perusteltuun tietoon tukeu-

tumalla.  

 

Myös Etelä-Savon työpajayhdistys ry:n kanssa rakennettu verkkoalusta tulee 

jatkossa yhä tiiviimmin kokoamaan yhteen alueen työpajatoimijoita, välittä-

mään informaatiota ja toimimaan kehittämisen työkaluna. Alustalle on mah-

dollista rakentaa myös pajoilla työskenteleviä nuoria palvelevia opinto- ja op-

pimiskokonaisuuksia.  
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Hanke näyttäytyi myös opetuksen ja opettajuuden kehittämishankkeena, joka 

palvelee siihen osallistuneiden opettajien ammatillista kehittymistä projek-

tiosaamisen ja työelämätuntemuksen vahvistumisen kautta. Lisäksi hanke 

mahdollisti yhteistyöverkostojen laajentamisen ja opetuksen sisältöjen kehit-

tämisen.  

 

Pajatoiminnan kehittäminen vaatii usein erillistä resursointia, jota Etelä-Savon 

työpajojen kohdalla on toteutettu erillisen ESR-rahoitteisen kehittämisprojek-

tin avulla. Taloudellisen lisäresurssin ohella pajojen keskinäisellä verkostoi-

tumisella on ollut keskeinen merkitys. Tedren (2002, 124) mukaan yhdessä 

kehittäminen edellyttää aina jonkinlaisen yhteisön olemassaoloa. Tässä hank-

keessa yhteisö määrittyi Etelä-Savon maakunnan alueella olevaksi sosiaalisek-

si ryhmäksi – työpajojen ja heidän sidosryhmiensä muodostamaksi verkostok-

si – jolla oli yhteisiä arvoja ja kiinnostuksen kohteita.  

 

Yhteisön keskinäinen hyväksi havaittujen käytäntöjen ”kierrättäminen”, pajo-

jen erikoistuminen ja pajojen tiivistetty yhteistoiminta merkitsivät nuorille 

sekä ammattilaisille lisääntyviä mahdollisuuksia. Työpajatoiminnan yhteis-

työverkostolla kehitettiin myös seutukunnallista yhteistyötä ja organisaatioi-

den välistä oppimista. Yhteistyön avulla voitiin syventää pajaohjausta, jakaa 

asiantuntijuutta sekä levittää toimivia käytäntöjä.  

 

Yhteisössä syntyi aitoa paikallista kumppanuutta, jossa hyväksytään erilaiset 

tavat nähdä asioita, mutta jossa kuitenkin yhdessä asetetaan tavoitteita ja etsi-

tään keinoja niiden saavuttamiseksi (ks. Katajamäki 1998). Työpajojen kehit-

täminen Etelä-Savossa -hankkeessa kumppanuus toi paikallisiin sosiaalista 

työllistämistä koskeviin keskusteluihin uusia aineksia ja avasi näkökulmia 

erityisesti nuorisotyöttömyyden erilaisiin ratkaisumalleihin. 

 

Kehittämistyössä on aina osa-alueita, jotka jäävät tekemättä, tulevat tehdyksi 

huonosti tai onnistuvat hyvin tai jopa erittäin hyvin. Tämän hankkeen tulok-

sia voidaan arvioida muun muassa sillä, että työpajojen nurkat tulivat siivo-

tuksi, koska hankkeessa nostettiin esille asioita, jotka eivät toimi ja jotka toi-
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mivat. Hyviä käytäntöjä kehitettiin eteenpäin ja vanhentuneista käytännöistä 

luovuttiin. Hankkeen päättymisen jälkeen työpajojen tulisi olla tietoisia niistä 

asioista, jotka edistävät säilymistä kuntien palvelurakenteen osina sekä niistä 

toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista, jotka heijastuvat oman toi-

minnan sisältöihin.  

 

Hankkeen aikana ei saatu kehitettyä yhtenäistä toiminnan arviointijärjestel-

mää pajoille, eikä tuotteistamaan kaikkien pajojen tarjoamia palveluja. Pajojen 

tarjoaman valmennuspalvelun tarjoamisessa kunnille on niin ikään edelleen 

kehitettävää. Kehittämistyö on kuitenkin saatu hyvälle alulle. Työpajatoimin-

nan vakinaisuus näyttää hankkeen lopussa olevan hyvin vakaata. Joidenkin 

työpajojen hallinnolliset ratkaisut saattavat elää vielä lähivuosina, mutta toi-

minta on suhteellisen vakiintunutta. Vakinaisuuden säilymisestä huolehdi-

taan joustavilla sisältöuudistuksilla ja kohderyhmien toimintakykyyn vastaa-

misella. Työpaikkojen vakinaisuus tai sen lisääntyminen hankkeen aikana ei 

ole ollut ensisijainen tavoite. Kuntapäättäjille täytyy ensin osoittaa toiminnan 

vaikuttavuus ja laadukkuus ja vasta sen jälkeen on aika perustella toimien 

vakinaistamiset. Lähiaikoina joidenkin pajojen kohdalla tullaan vakinaista-

maan muutamia henkilöitä. 

 

Kehittämistyö kunnissa jatkuu hankkeen jälkeenkin – uskallamme todeta, että 

hankkeen ansiosta osaltaan innostuneempana ja tavoitteellisempana. Kehit-

tämistyön haasteellisuus tulee jatkumaan, sillä työpajojen on pystyttävä vas-

taamaan palvelun tilaajan tarpeita. Toisaalta työpajatoiminnan säilyminen 

edellyttää myös kuntien päättäjiltä kykyä nähdä tulevaan ja tekemään sijoi-

tuksia pajojen palveluja tarvitsevien nuorten ja pitkäaikaistyöttömien elä-

mään. Aikana, jolloin kaikkia kunnallisia palveluja tarkastellaan tuottavuuden 

ja säästämisen näkökulmasta, on kehittämiskeskusteluille pakko löytää jalan-

sija myös päättäjien keskuudessa. Työpajat ovat kehittämisen tarpeessa ja nii-

tä pitää tarkastella myös veronmaksajien näkökulmasta. Mikäli kehittämistä ei 

tapahdu tuottavaan suuntaan vastaamaan oikeisiin asioihin, on oikeutettua 

kyseenalaistaa koko työpajan olemassaolo. Tuottava suunta ei kuitenkaan saa 
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tarkoittaa ainoastaan taloudellisesti myyntituloilla ja työpalveluilla tuottavaa 

työpajaa, vaan palvelua ja laadukasta toimintaa tuottavaa työpajaa.  

 

Etelä-Savon maakunnassa on useita kuntapäättäjiä, jotka ovat nähneet työpa-

jatoiminnan kehittämisen arvoisena. Heillä on ollut viisautta sijoittaa työpaja-

toimintaan ja toisaalta vaatia tätä yksikköä kehittymään palvelutarpeeseen 

vastaavaksi yksiköksi. Näissä kunnissa hallintorajojen välinen yhteistyö sujuu 

joustavasti, eikä siellä kiistellä kenen asiakas työpajan valmennettava on. 

Toiminta on avointa ja näkyvää.  

 

Valitettavasti osa päättäjistä tuntuu kokevan työpajatoiminnan riesana, eivät-

kä he näe toimintaa pitkällä aikavälillä tarpeelliseksi ja säästöjä tuovaksi pal-

velujärjestelmäksi. Näissä kunnissa eri hallintojen välinen yhteistyö kangerte-

lee ja työpajan valmentautujat omitaan omiksi asiakkaiksi, joita ei auta kukaan 

muukaan, jos oma järjestelmä ei ole pystynyt vastaamaan valmennettavan 

tarpeisiin. Tällainen tilanne hajauttaa ja romuttaa toimintaa entisestään. Rii-

taisalla toiminnalla edistetään osaltaan uuden sukupolven rakennetyöttö-

myyttä ja sosiaalisen syrjäytymisen jatkuvaa kierrettä. Tänä päivänä ja tule-

vaisuudessa meidän ei tulisi hyväksyä yhtään hyvinvointijärjestelmästä pu-

toamisuhan alla olevan nuoren kohtaloa yrittämättä tehdä asialle jotakin. 

 

Tulevaisuudessa hallintokuntien päättäjien välittäminen ja tiukka ote työpajan 

asioista tuottaa tuloksia toiminnan sisällöissä ja vaikuttavuudessa. Työpajaa ei 

kannata jättää ”elämään omaa elämää” kaupungin tai kunnan laidalle, vaan 

sen toimintaa tulee seurata ja ohjata tarvittavaan suuntaan. Vain toimintaa 

arvioimalla ja laatua kehittämällä työpajat voivat jatkossa perustella henkilö-

kuntansa vakinaistamisen ja kouluttamisen.  

 

Kuntien taloudellisten tilanteiden kiristyminen johtaa myös työpajatoiminnan 

rahoituksen uudelleen tarkasteluun. Seudullisten palvelujärjestelmien kehit-

täminen on lähitulevaisuutta. Kustannustehokkuus osaamisen ”lainaamises-

sa” yli kunta- ja organisaatiorajojen pitäisi olla itsestäänselvyys. Työpajojen 

kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että seudullisesti voisi olla jaettua, vakinaista 
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työvoimaa, joka jakaa ammatillista osaamistaan alueen työpajoilla, esimerkik-

si yhteisövalmennukseen, yksilövalmennukseen ja erikoisammattiosaamiseen 

liittyen. 

 

Kehittämistyön ajankohtaiset teemat nousevat seutukunnallisuudesta. Nuor-

ten elinolojen kehittäminen ei voi olla kunnissa yhden sektorin vastuulla, 

vaan se vaatii − erityisesti haasteellisten nuorten sosiaalisen vahvistamisen 

näkökulmasta − sektorien rajat ylittävää yhteisvastuullista ja suunnitelmallis-

ta toimintaa. Esimerkiksi nuorten yhteiskuntaan integroimisen kannalta oleel-

lista työpajatoimintaa ylläpitävät tällä hetkellä useat eri hallintokunnat (työ-

voima-, sosiaali-, nuoriso- ja opetushallinto) ilman yhteiskoordinointia. Tämä 

vaikeuttaa yksittäisten pajojen tasolla toiminnan sisällöllistä kehittämistä sekä 

kuntatasolla nuorille suunnattujen ohjaus- ja tukipalveluiden konkreettista 

koordinointia ja asiakaskeskeisten prosessien ja palveluohjauksen rakentamis-

ta.  

 

Hankkeen aikana Etelä-Savon alueella on edelleen käynyt ilmeiseksi se, että 

työpajatoimintaa ei ylipäätään ole mielekästä organisoida kuntakohtaisesti. 

Pajatoiminnan on oleellista järjestäytyä seutukunnallisesti, mikäli toiminta 

halutaan nähdä elinkelpoisena, laadukkaana, tehokkaana ja erilaisten kohde-

ryhmien tarpeisiin vastaavana. Seutukunnallinen työ on olennaista, sillä nuo-

ret eivät toimissaan takerru kuntarajoihin, vaan he ylittävät niitä tarpeidensa 

mukaan. Seutukunnallinen yhteistyö on tärkeää myös muuttuvan toimin-

taympäristön ja nuoren työelämään integroimisen alati kasvavissa haasteissa. 

Näihin vaatimuksiin vastaamisen etenkin Etelä-Savon pienissä kunnissa on 

sekä asiantuntemuksen että väestöpohjan kannalta osin ongelmallista. 

 

Nuorten kohdalla ongelmana on palvelujärjestelmien monimutkaisuus ja eri 

toimijoiden suuri määrä. Eri toimijoiden verkostoituminen seutukunnallisesti 

mahdollistaa nuorten palveluiden tehostamisen. Erityisesti nuorten elinoloja 

koskevien asioiden kohdalla poikkihallinnollisuus ja yhteistyövelvollisuus 

ovat myös laissa painotettuja asioita. Pienen kunnan ei yksinään ole järkevää 

tuottaa palveluita, joiden tuottamiseen yksittäisen kunnan väestöpohja on riit-
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tämätön. Kunnissa käydäänkin tällä hetkellä keskustelua kuntatasolla toimi-

vien pienehköjen työpajojen organisoimisesta seutukunnallisesti toimiviksi, 

jolloin nuorten elinolojen kehittäminen laajenee kuntarajat ylittäväksi poikki-

hallinnolliseksi toiminnaksi.   

 

 

8 KEHITTÄMISTYÖN HAASTEELLISUUDESTA 

 

Työpajojen kehittäminen on ollut haastavaa. Kehittämistyössä on aina muka-

na tietty määrä innostusta, odottelua, turhautumista, kovaa työtä, väsymistä 

ja lopun edellä uutta innostusta. Tämäkin kehittämishanke eteni juuri näin.  

 

Työpajojen kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeen – kuten monien muidenkin 

kehittämishankkeiden – keskeisin jännite rakentui erilaisten odotusten välisel-

le ristiriidalle. Hankkeelta toivottiin konkreettista apua sekä oman pajan että 

pajaverkoston kehittämiseen, henkilöstön vakiinnuttamiseen sekä tietynlaista 

pajojen äänitorvena, puskurina olemista kuntiin päin. Osa odotuksista oli epä-

realistisia eikä kaikkien toiveita ja tarpeita ole siten voitu toteuttaa. Aluekehi-

tyksen, rahoittajan, hallinnoijan ja kohderyhmän näkökulmien yhteensovitta-

miseksi eri toimijoiden odotusten esiin nostaminen ja julkilausuminen hank-

keen alussa – ja aikana – on ollut ensiarvoisen tärkeää.  

 

Hankkeella ei alkuvaiheessa ollut valmista kehittämismallia, vaan yhteistä 

toimintakehystä lähdettiin luomaan joustavasti huomioiden eri kuntien tilan-

teet ja tarpeet. Siten yhteisen toiminnan tavoitteet ja toimintamuodot olivat 

aluksi hyvin väljiä. Toiminnan etenemisen kannalta olennaista oli mahdollis-

taa riittävän väljä raami, johon nämä erilaiset tilanteet, näkemykset ja odotuk-

set voivat sopia. Kyse oli toiminnalle yhteisestä, tavoitteellisuutta ja laatua 

palvelevasta ja pajatoiminnan ydintä tavoittelevasta kehyksestä, jonka sisällä 

kukin paja voi etsiä omaan toimintaansa ja toimintaympäristöönsä parhaiten 

soveltuvat toteuttamistavat.  Hankkeessa tehtiin rohkeana pidetty ratkaisu 

lähteä kehittämään pajatoimintaa verkostomaisesti kuntatasolla alueen mui-

den työ- ja yksilövalmennuksen toimijoiden kanssa kytkien pajoilla tehtävä 
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kehittämistyö mahdollisuuksien mukaan alueen työvoima- ja elinkeinostrate-

gioihin ja muihin hankkeisiin. Kuntakohtaisten kehittämissuunnitelmien avul-

la lähdettiin hankesuunnitelman raameissa yhteiseen oppimisen ja kokeilemi-

sen prosessiin, jossa kaikilla osapuolilla oli omanlaisensa odotukset ja tulkin-

nat. (Vrt. Pohjola 1998, 132.) 

 

Projektitoimintaa ei pitäisi nähdä tai tehdä irrallisena osana organisaatioiden, 

yhteisöjen tai kuntien perustoimintoja, vaan projekteja pitää pyrkiä hyödyn-

tämään tehokkaasti osana koko yhteisön tai alueen menestykseen tai tiettyyn 

päämäärään tähtäävää kehittämistoimintaa (Makkonen 2002, 139). Työpajojen 

kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeen vahvuutena voidaan pitää onnistunut-

ta linkittymistä kuntien ja työpajojen muuhun kehittämistyöhön. Kyky löytää 

mielekäs toimintataso ei ole ollut helppoa ja se on vaatinut hankesuunnitel-

man täsmentämistä ja koko kuntakentän toimintojen haltuunottoa.  

 

Hankkeen aloituksen viivästyminen hankesuunnitelman aikataulusta puolella 

vuodella näkyi siten, että kiinnostus kehittämiseen oli joissakin kunnissa laan-

tunut tai mennyt ohi ja toisissa kunnissa odotettiin nopeaa käytännön toimin-

taa. Toiminnan alussa projektikoordinaattori koki astuneensa laajalle suolle, 

joka on yhtä leveä kuin pitkäkin. Mutta onneksi luonnossa liikkujana hän tie-

si, että suoltakin löytyy ne yksittäiset puut ja askeleen kestävät alueet, joihin 

on hyvä tukeutua. Työssään koordinaattori lähti liikkeelle luottamuksen ra-

kentamisesta kuntien työpajatoiminnan eri toimijoihin ja erilaisten kuntakult-

tuurien ja toimintatapojen huomioimisella. 

 

Tedre (2002, 123) toteaa kehittämistoiminnan olevan aina poliittista toimintaa, 

jossa eri osapuolilla on valtaa käytössään eri tavoin. Osallisuuteen on vaikea 

pakottaa. Osallisuuden tukeminen on prosessi, jolle voi ja täytyy luoda toi-

mintaedellytykset. Näiden osallistumisedellytysten luominen tapahtuu dialo-

gisesti yhdessä keskustelemalla ja toisia osapuolia kuuntelemalla. Dialogin 

kautta voidaan löytää uusia, yhteisiä merkityksiä. Työpajojen kehittäminen 

Etelä-Savossa -hankkeessa dialogissa avautui yhteinen toimintakieli ja toi-

minnan taso. 
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Ihmisiä ei voi innostaa paikalliseen kehittämiseen ilman koettua muutostar-

vetta. Vaikka hanke olikin lähtenyt kentän aloitteesta, odotukset hanketta 

kohtaan olivat osin epärealistisia. Hankkeen odotettiin antavan valmiin mallin 

työpajojen vakinaistamiselle. Dialogin kautta päästiin kuitenkin tilanteeseen, 

jossa toimijat sitoutuivat itse aktiiviseen kehittämiseen ja yhteistoimintaan, 

hankkeen toimiessa koordinaattorin ja tukijan, kehittämisen virittäjän, roolis-

sa.  

 

Työpajojen kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeessa ei ollut kysymys yksit-

täisten menetelmien tai ”temppupankin” kehittämisestä, vaan laajemmasta, 

toisaalta pajojen organisatorisesta ja toimintakulttuurisesta (sisäisestä) kehit-

tämisestä, toisaalta pajojen ja ympäröivän yhteiskunnan erilaisien palvelujär-

jestelmien suhteen selkiyttämisestä ja mahdollisesta uudelleen järjestämisestä. 

Hanke on näyttäytynyt luonteeltaan verkostomaisena, eri toimijoiden linkit-

tämiseen ja hyvien käytäntöjen levittämiseen pyrkivänä innostajana ja työpa-

jatoiminnan uusien avauksien etsijänä.  Hanke toimi siten yhtenä välineenä 

pajatoimintaan liittyvien muutosprosessien läpiviemisessä kunnissa (ks. Mak-

konen 2002). 

 

Hanketoiminnassa toimijoiden sitoutuminen on ensiarvoisen tärkeää. Työpa-

jojen kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeessa alkuinnostuksen jälkeen sitou-

tumista on koeteltu useaan otteeseen: muutokset kunnissa tapahtuvat hitaasti, 

eikä kehittämiseen ole oikotietä. Pettymykset ja epävarmuuden sietokyky 

kuuluvat olennaisena osana pajatoimintaan ja testaavat sitoutumista. Kehit-

tämishalun ylläpitämisessä hankeyhteisöllä on ollut keskeinen rooli. 

 

Hanke toteutettiin tiiviissä vuorovaikutuksessa eri toimijatahojen kanssa. Täs-

tä syystä hankkeen ohjaus- ja koordinointijärjestelmien rakentamiseen kiinni-

tettiin erityistä huomiota. Projektin etenemistä ohjasi ja seurasi ohjausryhmä, 

johon kuuluivat keskeisten toteuttajatahojen edustajat. Ohjausryhmä kokoon-

tui noin kolme kertaa vuodessa. Käytännön toiminnan koordinoimisesta vas-

tasi viisihenkinen ”työrukkanen”, joka kokoontui vähintään kerran kuukau-

dessa.  
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Keskeisenä sidosryhmänä toimi jo keväällä 2004 perustettu Etelä-Savon työpa-

jayhdistys ry, jonka perustaminen ja sille rakentuva verkottuminen on jatkos-

sa yhä keskeisemmässä roolissa kuntarajat ylittävän yhteistyön tekemisessä.  

Yhdistys jatkaa toimintaansa myös projektin jälkeen, mikä edistää projektissa 

tuotettujen innovaatioiden vakiintumista. Yhdistys tulee jatkossa toimimaan 

yhteistyössä Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa toimien pajojen kehittä-

misverkoston keskuksena järjestäen koulutusta, neuvontaa, markkinointia, 

tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Yhdistys myös tekee esityksiä julkisyhteisöille 

alueen työpajan toimintojen rahoittamiseen ja kehittämiseen liittyen. 

 

Keskeisimmät yhteistyökumppanit muotoutuivat kuitenkin eteläsavolaisista 

työpajoista henkilöstöineen, ylläpitäjineen sekä yhteistyökumppaneineen. 

Laajan, yhdeksässä kunnassa toteutetun hankkeen punaisen langan löytämi-

nen ja kiinnipitäminen ei ole aina ollut helppoa. Yhteisen tavoitteen kirkkaana 

pitäminen kuntakohtaisten osatavoitteiden ohella on ollut säännöllisin vä-

liajoin pidettävien hankeseminaarien keskeinen tavoite. Nämä niin sanotut 

isot foorumit ovat toimineet myös uusien ideoiden nostajina ja konkretisoiji-

na.  Kunta- ja pajakohtaisten tavoitteiden saavuttamista on edistetty räätä-

löidyillä ja pajoille ”jalkautetuilla” koulutuskokonaisuuksilla. Keskeisiä tee-

moja näissä koulutuksissa ovat olleet muun muassa päihdetyö, moniammatil-

linen yhteistyö, yhteisövalmennus sekä asiakkaan kohtaaminen ja motivointi. 

 

Kehittämishankkeet ovat pitkäjänteisiä prosesseja. Työpajojen kehittäminen 

Etelä-Savossa -hankkeessa saavutettiin hyvin projektisuunnitelman tavoitteet. 

Kehittämisen perspektiivi asetettiin kuitenkin pidemmälle kuin hankkeen 

päättymiseen, mikä mahdollistaa toiminnallisesti riittävän jatkuvuuden jän-

teen. Tulevat vuoden näyttävät, millaisia tuloksia hankkeessa vuonna 2004 

käynnistetty kehittämistyö lopulta tuottaa. 

 

 

 



 177

LÄHTEET 

 

Hilpinen, K. & Kokkonen, K. 2005. Starttipaja – kohtaamisen taito. Teoksessa 

Hassinen, J. (toim.) Työ- ja yksilövalmennuksen käytäntöjä – näkökulmia 

2000-luvun työpajojen palveluihin. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Hel-

sinki: Edita Prima Oy, 67–88. 

 

Katajamäki, H. 1998. Paikallisen kumppanuuden alku. Arviointeja, tulkintoja 

ja vaikutelmia. Työministeriö. ESR-julkaisut 35/98. Helsinki: Edita. 

 

Lave, J. & Wenger, E. 1991. Situated Learning. Legitimate peripheral participa-

tion. Cambridge: Cambridge University Press.  

 

Leinonen, T. & Pekkala, T. 2004. Kannattaako työpajatoiminta? Tutkimus työ-

pajojen taloudellisesta ja sosiaalisesta toiminnasta. Opetusministeriön työ-

ryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:23. Helsinki. 

 

Makkonen, S. 2002. Projektityö alueiden ja yhteisöjen kehittämisessä. Teokses-

sa Sivonen, S. (toim.) Yhteisö kehittämisen kentällä. Joensuun yliopiston täy-

dennyskoulutuskeskuksen julkaisuja. Sarja B, n:o 20. Joensuun yliopisto, 

135−151. 

 

Pekkala, T. 2004a. Työ- ja yksilövalmennukseen perustuvan sosiaalisen työllis-

tämisen kokonaisuus. Teoksessa Pekkala, T. (toim.) Työ- ja yksilövalmennuk-

sen perusteet – 2000-luvun työpajojen palvelut ja menetelmät. Valtakunnalli-

nen työpajayhdistys ry. Helsinki: Edita Prima Oy, 10−23. 

 

Pekkala, T. 2004b. Valmennuksen eri toimenpiteet ja asiakkaiden segmentoin-

ti. Teoksessa Pekkala, T. (toim.) Työ- ja yksilövalmennuksen perusteet – 2000-

luvun työpajojen palvelut ja menetelmät. Valtakunnallinen työpajayhdistys 

ry. Helsinki: Edita Prima Oy, 47−59. 

 



 178

Pohjola, A. 1998. Projektitoiminta oppimisena. Teoksessa Pohjola, A. & Hok-

kanen, L. (toim.) Projektit paikallisena jatkuvuutena. Hyvinvointipalvelupro-

jekti, osaraportti 7. Lapin yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja 

6. Rovaniemi, 131−149. 

 

Sjöblom, S. 2001. Opiskelijat mukaan työelämän kehittämishankkeissa. Teok-

sessa Räkköläinen, M. & Uusitalo, I. (toim.) Työssäoppiminen ja ohjaus amma-

tillisissa oppilaitoksissa. Helsinki: Tammi, 73−78.  

 

Tedre, S. 2002. Tutkimus ja toimija kehittämistoiminnan kentällä. Teoksessa 

Sivonen, S. (toim.) Yhteisö kehittämisen kentällä. Joensuun yliopiston täyden-

nyskoulutuskeskuksen julkaisuja. Sarja B, n:o 20. Joensuun yliopisto, 117−134. 

 

Virtanen, P. & Oosi, O. 2004. Laadun pirstaleita vai kokonaisvaltaista kehittä-

mistä? Laatu 2005 -hankkeen perusanalyysi. Valtakunnallinen työpajayhdistys 

ry. Helsinki: Net Effect Oy. 

 



 179

KIRJOITTAJAT 
 
Huotelin Hannu, lehtori 
Mikkelin ammattikorkeakoulu,  
Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma 
PL 181 
50101 Mikkeli 
Puh. (015) 355 6867, 040 8420810 
E-mail: hannu.huotelin@mikkeliamk.fi 
 
Huovinen Markku, vs. lehtori 
Mikkelin ammattikorkeakoulu,  
Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma 
PL 181 
50101 Mikkeli 
Puh. (015) 355 6869 
E-mail: markku.huovinen@mikkeliamk.fi 
 
Härkönen Osmo, yksilövalmentaja 
Mikkelin kaupungin nuorten työpajat 
Parraskuja 6 
50170 Mikkeli 
puh. 044 794 2453 
E-mail: osmo.harkonen@mikkeli.fi 
 
Komonen Katja, tutkijayliopettaja,  
Työpajojen kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeen projektipäällikkö 
Mikkelin ammattikorkeakoulu,  
Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma 
PL 181 
50101 Mikkeli 
Puh. (015) 355 6867, 040 8420810 
E-mail: katja.komonen@mikkeliamk.fi 
 
Laitsaari Kepa, työpajatoiminnasta vastaava nuoriso-ohjaaja 
Mikkelin kaupungin nuorten työpajat 
Parraskuja 6 
50170 Mikkeli 
puh. (015) 194 2435, 044 794 2435 
E-mail: kepa.laitsaari@mikkeli.fi 
 
Lappeteläinen Eija, erityisohjaaja 
Pirkanmaan Taitokeskus Marata 
Koivistontie 31 
33820 Tampere 
puh. 050 360 5452  
E-mail: eija.lappetelainen@pirta.fi 
 
 
 



 180

Lyytikäinen Heidi, työpajan esimies 
Joroisten nuorten työpaja 
Sairaalantie 2 
79600 Joroinen 
puh. (017) 578 4221, 040 540 0126 
E-mail: heidi.lyytikainen@joroinen.fi 
 
Niemi Kalevi, tulosaluejohtaja 
Hyvinvoinnin tulosalue 
Mikkelin ammattikorkeakoulu 
PL 181 
50101 Mikkeli 
Puh. (015) 355 6602, 040 5698901 
E-mail: kalevi.niemi@mikkeliamk.fi 
 
Oikarinen Esko, sosiaalijohtaja 
Joroisten kunta  
Mutalantie 2 
79600 Joroinen  
Puh. (017) 5784231, 040 5225359 
E-mail: esko.oikarinen@joroinen.fi  
 
Purhonen Kirsi,  
Työpajojen kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeen projektikoordinaattori 
Mikkelin ammattikorkeakoulu 
PL 181 
50101 Mikkeli 
Puh. (015) 355 6851, 040 8420812 
E-mail: kirsi.purhonen@mikkeliamk.fi 
 



MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU 
MIKKELI POLYTECHNIC. MIKKELI. FINLAD 
 
PL 181, SF-50101 Mikkeli, Finland. Puh.vaihde (tel.vx.) (015) 35561 
 
Julkaisujen myyntiä hoitaa Kirjasto- ja tietopalvelut, Yhteispalvelu, (Patteris-
tonkatu 2), PL 181, 50101 Mikkeli, puh. (015) 3557 405, fax (015) 3556 464 tai 
email: ktpk.keskus@mikkeliamk.fi.  Julkaisut toimitetaan yksityishenkilöille 
postiennakolla. Laitoksille ja yrityksille lähetämme laskun. 
 
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA 
 
A: Tutkimuksia ja raportteja ISSN 1795-9438 
 
Mikkeli Polytechnic, Publication series A: Tutkimuksia ja raportteja –  
Research reports 
 
A:1 Kyllikki Klemm: Maalla on somaa. Sosiaalinen hyvinvointi maa-

seudulla. 2005. 41 s. 
 
A:2 Anneli Jaroma – Tuija Vänttinen – Inkeri Nousiainen (toim.) 

Ammattikorkeakoulujen hyvinvointiala alueellisen kehittämisen 
lähtökohtia Etelä-Savossa. 2005. 17 s. + liitt. 12 s. 

 
A:3 Pirjo Käyhkö: Oppimisen kokemuksia hoitotyön kädentaitojen 

harjoittelusta sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden 
kuvaamina. 2005. 103 s. + liitt. 6 s. 

 
A:4 Jaana Lähteenmaa: “AVARTTI” as Experienced by Youth.  A 

Qualitative Case Study. 2006. 34 s. 
 
A:5 Heikki Malinen (toim.) Ammattikorkeakoulujen valtakunnalli-

set  tutkimus- ja kehitystoiminnan päivät Mikkelissä 8. – 
9.2.2006. 2006. 72 s. 

 
A:6 Hanne Orava, Pirjo Kivijärvi, Riitta Lahtinen, Anne Matilainen, 

Anne Tillanen, Hannu Kuopanportti: Hajoavan katteen kehit-
täminen riviviljelykasveille. 2006. 52 s. + liitt. 2 s. 

 
A:7 Sari Järn, Susanna Kokkinen, Osmo Palonen (toim.): ElkaD – 

Puheenvuoroja sähköiseen arkistointiin. 2006. 77 s.  
 
A:8 Katja Komonen (toim.): Työpajatoimintaa kehittämässä - Työpa-

jojen kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeen kokemukset. 2006. 
180 s.  

 
 
 



Julkaisusarjat:

A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports
B: Artikkeleita, opinnäytetöitä, tiedotteita

- Articles, Diploma Works, Bulletins
C: Oppimateriaalia - Study Material

D: Vapaamuotoisia julkaisuja
- Free-Form Publications

Myynti:
Patteristonkatu 2, 50100 Mikkeli • PL 181, 50101 MIKKELI

Puh. (015) 355 7405, fax (015) 355 6464

ISBN 951-588-163-3 (nid)
ISBN 951-588-167-6 (pdf)

ISSN 1795-9438


