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Työpajatoiminnan vaikuttavuuden arvioinnin ulottuvuudet 
 

1. Aluksi  
 
Tämä tutkimus on toteutettu osana PAJAVERKKO-projektia. Projekti toteutettiin vuosina 2008-2010 
ja sitä hallinnoi Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Tutkimusosuudesta vas-
tasi Nuorisotutkimusseura, joka toimi hankkeessa projektikumppanina. Hanketta rahoitti Euroopan ja 
tuen myönsi Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 
 
Palmeniassa Pajaverkko-projektin päällikkönä toimi kehittämispäällikkö Tuula Meres-Wuori ja pro-
jektikoordinaattorina toimi suunnittelija Satu Meriluoto. Meriluodon siirtyessään uusiin tehtäviin teh-
tävänkuva muutettiin suunnittelijaksi ja tehtävään valittiin Ritva Saartoala. Projektin suunnittelijana 
toimi Petri Puroaho. Nuorisotutkimusseurassa hankkeesta vastasi tutkimusjohtaja Leena Suurpää ja 
tutkijana toimi valtio-opin dosentti Tapio Kuure. 
 
Hankkeessa oli mukana kuusi kuntaa Uudeltamaalta eli Helsinki, Järvenpää, Karkkila, Kerava, Nurmi-
järvi ja Porvoo. 
 
Pajaverkko-projektin tutkimusosuudessa tavoitteena oli 
 

1. Selvittää työpajojen aseman muuttumista nuorten hyvinvoinnin palvelujärjestelmän 
kokonaisuudessa. Tärkeimpien muutosten oletettiin liittyvän poikkihallinnollisten ja 
moniammatillisten työskentelytapojen kehittämiseen. 
 

2. Selvittää, miten työpajojen työskentelytavat ovat muuttumassa työn kohteena olevi-
en nuorten muutosta vastaavaksi. Oletuksena oli, että nuorten ongelmat koulusta 
työelämään siirtymävaiheessa ovat muuttuneet, mikä vaatii uudenlaista nuorten pal-
veluiden tarpeen analyysia. 

 
3. Selvittää tutkimustiedon hyödyntämistä ja tiedon tehokkaampaa käyttöä. Oletuksen 

mukaan työpajojen kehittämisessä tarvittava tieto perustuu jatkuvaan dialogiin tut-
kimuksen, nuorten kanssa työtä tekevien ammattilaisten ja nuorten itsensä kanssa. 

 
4. Arvioida projektin vaikuttavuutta. Hankkeen kuluessa vaikuttavuuden arviointi laa-

jennettiin koskemaan yleisemmällä tasolla koko työpajakentän vaikuttavuuden arvi-
ointia. 

 
Hankkeessa oli mukana neljä erityyppistä tiedon tuottajaa eli hankkeen oma arviointitutkija Saara 
Luukannel, konsultti Kari Anttila ja tutkija Tapio Kuure. Lisäksi suunnittelija Petri Puroaho tuotti 
ja systematisoi prosessin kuluessa hankkeessa tuotettua tietoa. Tässä tutkimusraportissa pyritään 
hyödyntämään kaikista näistä neljästä eri näkökulmasta tuotettua tietoa. 
 
Edellä esitettyjä tutkimuksen tavoitteita ja asetettuja tutkimustehtäviä lähestytään työpajojen vai-
kuttavuuden näkökulmasta. Vaikuttavuutta arvioidaan viideltä eri tasolta: 
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 työpajatoiminnan vaikutus nuoriin 
 toiminnan vaikutus työpajaan työyhteisönä ja organisaationa 
 toiminnan vaikutus työpajan asemaan nuorten palvelujärjestelmässä 
 toiminnan vaikuttavuus nuorisopolitiikkaan ja muihin yhteiskuntapolitiikkoihin 

(työvoima, koulutus, hyvinvointi) 
 toiminnan vaikutus nuorten kiinnittymiseen yhteiskuntaan ja työmarkkinoihin 

 
Jokaisella tasolla määritellään ne odotetut tulokset, mitä työpajatoiminnalla oletetaan olevan, työn 
onnistumisen kriteerit ja onnistumisen arvioinnissa käytettävät työkalut ja menetelmät. 
 
Tutkimusraportin rakenne noudattelee yllä esitettyä viittä eri tasoa. Jokaisen luvun jälkeen lukijaa 
varten tiivistetään keskeinen tulos taulukon muodossa. Raportin lopussa tulokset tiivistetään yh-
deksi taulukoksi.  
 
Tutkimusraportin johdannoksi pohditaan ensin sitä, mitä merkitystä nuorten työpajatoiminnan tut-
kimisella voisi olla laajemmastakin näkövinkkelistä kuin nuorten työpajojen kehittäminen.  

 
 

5. Miksi nuorten työpajatoimintaa kannattaa tutkia? 
 

On monia syitä, miksi nuorten työpajatoimintaa kannattaa tutkia. Yhteiskuntatutkimuksen näkö-
kulmasta yksi tärkeä syy on puhtaasti metodologinen: tutkimalla jotain pientä ja marginaalia 
saamme samalla tietoa jostakin suuremmasta, joka koskettaa koko yhteiskunnan valtavirtaa ja me-
neillään olevaan kulttuurista muutosta. Tämä perinteinen yhteiskuntatieteellinen metodologinen 
idea on vastaava kuin markkinatutkijoiden viime vuosina lanseeraama käsitys heikoista signaaleis-
ta. Markkinatutkijat pyrkivät havaitsemaan tulollaan olevia trendejä identifioimalla heikkoja sig-
naaleja. Yritys, joka pystyy ensimmäisenä havaitsemaan tulevat trendit, pystyy myös korjaamaan 
suurimmat voitot ja kasvattamaan markkinaosuuksiaan siinä vaiheessa, kun heikot signaalit valta-
virtaistuvat. 

 

Nuorten työpajatoiminnassa on paljon sellaista, joka auttaa havaitsemaan nuorten elämään tulol-
laan olevia muutoksia nykyisessä kulttuurissamme. Tämä johtuu siitä, että työpajat toimivat for-
maalin oppimisen, non-formaalin oppimisen ja työmarkkinoiden toisiinsa limittyvillä kentillä. 
Koulussa tapahtuvan oppimisen, vapaa-aikaan sijoittuvan oppimisen ja töissä oppimisen kentät 
menevät sekaisin, limittyvät, ovat päällekkäisiä ja jättävät välilleen myös aukkoja ja tiedollisia kat-
vealueita. Nämä toisiinsa limittyvät kentät toimivat rajapintoina, jossa nuorisokulttuurit kohtaavat 
yhteiskunnan instituutiot. Näillä kentillä havaitaan ensimmäisenä ne nuoret, jotka osaavat ottaa 
hyödyn irti uusista mahdollisuuksista sekä nuoret, jotka ovat tipahtaneet, eivät löydä paikkaansa tai 
joutuvat etsimään paikkaansa pidempään, omalla tahdillaan.  
 
Työpajojen tutkimisen hyöty on siinä, että työpajat ovat pitkään toimineet näillä toisiinsa limitty-
villä alueilla, kehittäneet niitä vastaavia oppimismuotoja, mallittaneet työtä ja kehittäneet yhteis-
työn rakenteita. Tehdyllä työllä, saaduilla kokemuksilla ja analyyseilla on merkitystä arvioitaessa 
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koko nuorison sijoittumista työmarkkinoille, kiinnittymistä yhteiskuntaan ja kasvamista aikuisuu-
teen.  
 
Koulutus, vapaa-aika ja työjaksot vuorottelevat kaikkien nuorten elämässä uudella tavalla ja työura 
limittyy jatkuvaan koulutusuraan. Elämä on elinikäistä oppimista. Tutkimalla työpajatoiminnasta 
saatuja kokemuksia saadaan tietoa siitä, miten eri puolilla tapahtuva oppiminen tunnistetaan ja tun-
nustetaan. Näin saadaan myös tietoa siitä, miten eri puolilla tapahtuvan oppimisen tulokset saadaan 
hyödynnetyksi.  
 

 
6. Yksilöllinen nuori – yksilölliset tavoitteet 

 
Nuorten työpajatoiminnan lähtökohtana on nuori itse. Tämän mukaisesti työskentely tuottaa tulok-
sia, mikäli nuori alkaa luottaa omiin voimiinsa ja löytää omat vahvuutensa. Tämä onnistuu, jos 
nuori pystyy luottamaan työpajan henkilökuntaan, kokee olonsa turvalliseksi ja mielekkääksi.  

 
Luottamus syntyy vuorovaikutussuhteessa nuoren ja työpajahenkilökunnan välillä. Luottamuksen 
saavuttaminen voi olla pitkä prosessi. Prosessia määrittää kaksi seikkaa eli toisaalta nuoren oma 
elämänhistoria ja kokemus ihmissuhteista ja toisaalta työpajayhteisön arvot. Yhteisön arvot sisältä-
vät yhteisön ihmiskäsityksen.  
 
Työpajat ovat vuosien varrella työstäneet arvoja, joiden ytimenä on nuoren yksilöllisyyden arvos-
taminen ja kunnioittaminen sekä nuoren ja työpajan henkilökunnan tasavertainen kohtaaminen. 
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Esimerkkejä 1. Työpajojen arvot ja ihmiskäsitys.1 
 
Porvoon työpajat 

 arvoina avoimuus, vastuullisuus, kunnioitus, läsnäolo 
 

Helsingin työpajat 
 

 nuori on ainutkertainen yksilö, joka kantaa repussaan omaa historiaansa 
 

Sininen verstas, Helsinki 
 

 keskeistä on tasavertainen kohtaaminen, joka perustuu molemminpuoliseen 
kunnioitukseen 

 
 

 
Nuorten elämäntilanne ja lähtötaso vaihtelevat niin paljon, että ei ole olemassa ns. tyypillistä työ-
pajanuorta, jonka mukaan työskentelyn tavoitteet voitaisiin määritellä. Tavoitteita määrittelevät jo-
kaisen nuoren oma lähtötaso, jonka pohjalta asetetaan tavoitteet yhteistyössä nuoren kanssa. Joi-
denkin kohdalla tavoiteasettelun tekeminen on helpompaa ja tavoitteet saavutetaan nopeasti pienel-
lä tukemisella. Joidenkin nuorten kohdalla on puolestaan kysymys pitkästä prosessista, johon liit-
tyy paljon tukiprosesseja ja tukirakenteita. 
 
Tavoitteena on nuorten persoonallisen ja ammatillisen kasvun tukeminen ja sen myötä siirtyminen 
työmarkkinoille tai koulutukseen.  Usein tavoitteeksi riittää nuoren oman elämänhallinnan lisään-
tyminen ja parempi kyky selvitä omasta arkipäivästä. Elämänhallinnan lisääntymisen myötä il-
maantuu pikku hiljaa voimia käsitellä myös omaa tulevaisuutta ja toimeentuloa. 
 
Kaikkia työpajanuoria yhdistää yksi asia. Nuori on elämäntilanteessa, jossa hän on muotoilemassa 
omia ratkaisujaan ja tekemässä valintoja, etsimässä itseään ja ihmettelemässä ympärillä pyörivää 
maailmaa. Tilanne ei itse asiassa poikkea nuoren tavanomaisesta elämäntilanteesta muuten kuin si-
ten, että tukea ja turvaa olisi saatava hiukan enemmän. 
 
Millaisia ovat pajanuorten yleisimmät haasteet oman elämänsä hallinnassa? PAJAVERKKO-
projektissa palkattiin neljä määräaikaista elämänhallinnanohjaajaa, jotka pohtivat asiaa tapaamisis-
saan. He päätyivät viiteen keskeiseen haasteeseen, jotka olivat 
 
 

                                                             
1  Lähteenä konsultaatiokeskustelut Kari Anttilan ja työpajojen välillä sekä niihin liittyvät muistiot; Palo, Susanna: Luova 
oppimisympäristö Sinisellä verstaalla. Sininen verstas, Pergaman-hanke 2008. 
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 Päihdeongelmat 
 Itsenäistymisen haasteet 
 Päivärytmi ja poissaolot 
 Vuorovaikutustaidot 
 Toisiinsa sidoksissa olevat moninaiset ongelmat2 

 
Tematiikaltaan ongelmat eivät poikkea koululaisten ja opiskelevien nuorten tavanomaisista elämän 
hallintaan liittyvistä ongelmista. Ne ovat vain kärjekkäämpiä ja akuutimpia. Toisiinsa sidoksissa 
olevat moninaiset ongelmat viittaavat osin mielenterveysongelmiin.  
 
Mielenterveysongelmat, jotka ovat usein yhteydessä päihdeongelmiin tai rikekäyttäytymiseen, ovat 
jokseenkin yleisiä nuoruusvaiheen ongelmia. Suomalaisista peruskoulun kahdeksas- ja yhdeksäs-
luokkalaisista tytöistä arviolta 17% ja pojista arviolta 8% kärsii keskivaikeasta tai vaikeasta masen-
tuneisuudesta.3Osalla kyseessä on nuoruuteen liittyvä psyykkinen kehitystehtävä, osalla merkki 
vaikeammista psyykkisistä ongelmista.4Aikamme nuorten ongelmia luonnehtivat kuitenkin mielen-
terveyteen liittyvät ongelmat, joista raportoivat sekä työpajojen henkilökunta että koulujen opetta-
jat. 

 

Mitä mieltä nuoret itse ovat työpajatoiminnan merkityksestä heille itselleen? Auttaako paja heitä 
elämässään eteenpäin seuraavaan vaiheeseen, mikä se sitten onkaan?  
 
PAJAVERKKO-projektin sisäisen arvioinnin yhteydessä toteutettiin keväällä 2009 kysely, jolla 
kerättiin tietoa pajojen toimintaedellytyksistä, pajojen ohjaajista, pajajakson merkityksestä nuorille 
ja nuorten vanhemmille.5 Eräs kyselyyn vastanneista pajanuorista lähetti seuraavat terveiset päättä-
jille kyselyn avoimessa vastausosiossa. 

 
 
Esimerkkejä 2. Pajanuoren terveisiä päättäjille. 

 
”Pajatoiminta kasvattaa nuorten itsetuntoa, motivaatiota, taitoja ja tunteita. Jos et-
sitte yhteisöllisyyttä, tervetuloa käymään! :) 

                                                             
2  Saartoala, Ritva & Puroaho, Petri: Elämänhallintaohjaajien tapaaminen: parhaat keinot. Muistio, päivätty 9.3.2010. 

3  Ellonen, Noora: Kasvuyhteisö nuoren turvana. Sosiaalisen pääoman yhteys nuorten masentuneisuuteen ja rikekäyttäy-
tymiseen. Tampere University Press. Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 82, 2008. (s. 22) 

4 Pajaverkko-projekti workshop. Eväitä pajanuorten mielenterveyden tukemiseen. Järvenpää 6.4.2010 ja Porvoo 7.4.2010. 
Muistio. 

5  Saara Luukannel & Paula Paasto: Pajaverkkokyselyn yhteenveto, 2009, Palmenia  
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Esimerkin nuori on terveisissään päättäjille tiivistänyt yhteen lauseeseen kyselyn keskeiset tulok-
set. Seuraavat kaksi taulukkoa kuvaavat yksityiskohtaisesti, mitä merkitystä työpajatoiminnalla on 
nuorille itselleen. 
 
Taulukko 1. Työpajan merkitys nuorelle – nuorten oma kokemus.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
6 Saara Luukannel & Paula Paasto: Pajaverkkokyselyn yhteenveto, 2009, Palmenia 
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Taulukko 2. Yhteisöllisyyden ja sosiaalisen turvallisuuden ulottuvuuksia pajoilla.7 
 

 
 
 

 
Taulukoista 1 ja 2 käy ilmi, miten pajat ovat onnistuneet monissa tavoitteissaan. Yli 90%  vas-
tanneista nuorista oli sitä mieltä, että pääsi itseään kiinnostavalle pajalle, oli tyytyväinen pajalla 
tehtyyn työharjoitteluun, sai henkilökohtaista ohjausta riittävästi ja että osaa toimia omatoimi-
sesti. 8 Saman verran nuoria on myös löytänyt uusia kavereita ja pitää pajan päivärytmiä itsel-
leen sopivana.  
 
Kyselyn muista osioita käy ilmi, että ylivoimaisesti eniten mainittuina onnistumisen hetkinä pa-
joilla nuoret pitävät valmiiksi saatua työtä. Pajapedagogiikan näkökulmasta, joka korostaa te-
kemällä oppimista, tämä on arvokas tieto.9 

                                                             
7 Saara Luukannel & Paula Paasto: Pajaverkkokyselyn yhteenveto, 2009, Palmenia 

8 Kyselyyn vastasi 64 nuorta. Tuloksia ei voi tilastollisesti yleistää kaikkiin projektissa mukana olleisiin pajanuoriin, mutta 
niitä voi pitää suuntaa antavina. Projektin ohjausryhmässä ja pajojen henkilöstön kanssa käydyissä keskusteluissa ei ole 
tullut esiin seikkoja, jotka viittaisivat systemaattiseen katoon. 

9 Saara Luukannel & Paula Paasto: Pajaverkkokyselyn yhteenveto, 2009, Palmenia. (Taulukko 23 ) 
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Lähes 60% nuorista on sitä mieltä, että on itsenäistynyt pajajaksolla. Merkille pantavaa on sekä nuor-
ten itsensä että vanhempien kannalta se, että noin 60 % nuorista kokee vanhempiensa toivovan heidän 
olevan pajalla. Tulosta voi tulkita pajojen toiminnan seurannaisvaikutusten näkökulmasta siten, että 
nuoren sijoittuminen pajalle helpottaa monen vanhemman elämää, antaa voimia omaan työhön ja vai-
kuttaa perheen ilmapiiriin.   
 
Vastanneista hieman yli  50% on epävarma tulevaisuudestaan. Luku on suuri ja merkki siitä, kuinka 
tärkeää on elämänhallintaan liittyvien asioiden käsittely työpajoilla. 10 
 
Yksilöllinen nuori – yksilölliset tavoitteet. Luvun yhteenveto työpajatoiminnan vaikuttavuuden 
näkökulmasta. 

Työpajatoiminnan vaikuttavuuden 

 arviointi  
 

   
 

   
    Vaikuttavuuden  Odotetut  Onnistumisen  Arvioinnin  
taso tulokset kriteerit työkalut 

1. Toiminnan  * nuoren * nuoren kehitys 
* nuoren itsearvi-
ointi 

    vaikutus    persoonallinen     työpajatoiminnassa 
    nuoriin    vahvistuminen   määriteltyjen tavoit- * henkilökunnan  

  teiden näkökulmasta    arvio nuoresta 
*nuoren    amma-
tillisten taitojen 
kehittyminen 
 * kvantitatiiviset 

* elämänhallinnan 
arvioinnin mene-
telmät 

   vahvistuminen (esim. VAT)11 

* HOPS 
* Tutkinnon tai 
    muun suorituksen 
    arvosanat 

                                                             
10  Nuorisobarometrin mukaan niiden nuorten määrä, jotka ovat hyvin paljon tai melko paljon huolissaan tulevaisuudes-
taan on 30-33% nuorista, kun mittarina on käytetty työn saantia ja omaa toimeentuloa. Lähde: Terhi-Anna Wilska, toim. 
Uskon asia. Nuorisobarometri 2006, sivu 45. 

11  VAT= valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä 
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Yksilötasolla työpajatoiminnan vaikusta nuoriin mitataan odotettujen tulosten mukaan. Odotet-
tuja tuloksia ovat nuoren elämänhallinnan vahvistuminen sekä persoonallinen ja ammatillinen 
kasvu. Onnistumisen kriteereinä voidaan pitää sitä, miten nuoret ovat saavuttaneet kussakin pa-
jassa asetetut tavoitteet kunkin nuoren kohdalla. Arvioinnin työkalut ovat itse asiassa samoja 
kuin tavallisessa koulussakin, eli henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS) ja mahdolliset 
tutkintotodistukset. Kvantitatiivisista teknisistä työkaluista esimerkkinä voidaan mainita val-
mennuksen arvioinnin tukijärjestelmä (VAT). Koko työpajakenttää kuvaavat kvantitatiiviset 
indikaattorit ovat kehitteillä. Koska työpajat ovat resursseiltaan ja kokoonpanoiltaan hyvin eri-
laisia, yhtenäistä kvantitatiivista arviointimittaristoa on kuitenkin vaikea kehittää.12  
 
Työpajoilla erityistä merkitystä arviointityökaluna on nuoren omalla itsearvioinnilla ja henki-
lökunnan laadullisilla arvioinneilla nuoresta, jotka eivät tähtää numeroarviointiin. Tämä arvi-
ointitapa ei ole kuitenkaan pelkästään työpajoille ominaista vaan sitä käytetään nykyisin sekä 
erilaisissa koulutusmuodoissa että nuorten harrastuksissa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
12  Työpajojen arvioinnin työkalut ja tekniset välineet vaihtelevat huomattavasti riippuen pajan koosta ja resursseista. 
Prosessi pääpiirteissään on kuitenkin samanlainen työpajasta riippumatta.  
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Esimerkkejä 3. Arviointia pajajakson lopussa.13 

Pajatoiminnan aikana pyritään löytämään jat-
kopolkuja tuen antamisen jälkeen pyritään 
kannustamaan nuorta eteenpäin. 

Nuorten tarinoista luodaan pajaohjaajien työn 
avuksi esim. prosessikuvauksia, jotta pysty-
tään paremmin jatkopoluttamaan nuoria.  
 
Kaivetaan nuorista vahvuuksia esille, tehdään 
esim. ammatillisia vahvuuskortteja tai muita 
konkreettisia projekteja, joiden avulla nuorelle 
jää paremmin mieleen omat vahvuudet. ”Kiitetään nuoria yhteistyöstä.”  

 
Pajatoiminnan aikana pyritään saamaan nuorten välillä vuorovaikutusta, jotta he voivat oppia 
toisilta ja saada vertaistukea. ”Tehdään esim. itsetuntemukseen viittaavia kortteja. Sitten vuoro-
tellen annetaan esim. muille nuorille korteissa olevia ominaisuuksia. Näin nuoret saavat mui-
den käsityksen itsestä ja omasta osaamisestaan.”  
 
”Kuljetaan nuoren rinnalla. Täytetään esim. yhdessä lomakkeita, hakemuksia jne.” 
”Ollaan yhteistyössä nuoren lähiverkon kanssa.”  
 
 
 
 
Mikä sitten erottaa koulun ja työpajan, jos ei arviointi? Eikö työpajallakaan päästä irti nume-
roista ja todistuksista? Työpajan ja koulun välinen ero ei näin kysyttäessä olekaan mittaamises-
sa ja arvosanoissa vaan työpajojen pedagogiikassa, joka perustuu työssä oppimiseen ja teke-
mällä oppimiseen. 
 
Työpajatoiminnan, niin kuin kaiken inhimillisen tavoitteellisen toiminnan vaikuttavuudesta on 
kiistelty viime vuosina paljon. Kaiken takana on aikamme eetos, eli kustannustehokkuus. Meil-
lä on tapana kysyä, pääsimmekö tavoiteltuun tulokseen ja saivatko veronmaksajat rahalleen 
vastiketta? Joskus kysymykseen jätetään tietoisesti vastaamatta toistamalla vanhaa viisautta, 
jonka mukaan se, mitä voimme mitata, ei ole mittaamisen arvoista ja se, mikä on elämässä ar-
vokasta, ei ole mitattavissa. 
 
Tässä tutkimusraportissa käytetty ratkaisu on käytännöllinen. Lähtökohtana on se, että yleensä 
pyrimme mittaamaan jollakin tavoilla sitä, olemmeko edistyneet. Haluamme palautteen tavalla 

                                                             
13  Lähde: Pajajakson parhaat käytännöt. Esimerkki Helsingin Siniseltä verstaalta 
(http://www.palmenia.helsinki.fi/pajaverkko/) 

 

http://blogs.helsinki.fi/pajaverkko/files/2009/05/eteenpain.jpg
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tai toisella. Arvioitaessa toiminnan vaikuttavuutta yksilöiden ja toimenpiteiden tasolla puhutaan 
usein vaikutuksesta kun taas järjestelmien ja yhteiskunnan tasolla puhutaan vaikuttavuudesta. 
Kokonaistarkastelussa vaikutus ja vaikuttavuus liittyvät toisiinsa. 
 
 

7. Yksilöllinen nuori – erilaiset työpajat 
 

Aivan samalla tavalla kuin nuoret ovat ainutkertaisina yksilöinä, nuorten työpajat ovat kehittä-
neet omia profiileitaan ja työskentelytapojaan ominaislaatuisilla tavoillaan. Lähes kaikilla työ-
pajoilla on oma nimensä, jolla ne erottautuvat muista työpajoista. Työpajan nimellä luodaan 
mielikuvaa pajan arvoista.  

 
PAJAVERKKO-projektissa oli mukana kuudesta kunnasta yhteensä kolmetoista pajaa, joista 
lähes kaikilla oli pajan nimessä näkyvä oma ilmeensä.14 

 
Helsingissä projektissa mukana olleet työpajat ovat nimeltään Metallica, Woodoo, Mediakyl-
pylä ja Sininen verstas. Sininen verstas tehostaa ilmettään myös neljällä linjallaan eli Cafe Lu-
cullus, Ateljee Rotondo, Ateljee Sartoria ja Comico Piccolo. 

 
Järvenpäässä työpajatoiminta profiloituu Ohjaamona, joka ohjaa nuoria alueen koko palvelu-
järjestelmässä tai erikseen työpajoille. Työpajojen linjat ovat media, korjaus, monipalvelu ja 
kiinteistö. Karkkilan Ruukinpajalla toteutettavia työtehtäviä ovat tarra-, painatus- ja mainos-
teippaus, maalaus- ja pintakäsittely, puutyöt, yleistyöt, toimistotyöt ja keittiötyöt. Keravalla 
Jenga tarjoaa nuorille harjoittelupaikkaa tai kuntouttavaa työtoimintaa Verhoomossa, Vers-
taassa, Mekassa, Studiossa ja Lapanen-myymälässä. Porvoossa Do-It nuorten työpajat tarjoa-
vat aktiviteetteja Artexpajalla, Metallipajalla, Puupajalla, Duunijengissä ja Pointti-
pajalla. Mukana olleista työpajoista ainoastaan Nurmijärvi on pitäytynyt yleisnimessä 
työpaja.15 

 
Työpajojen kehittyneet profiilit ovat merkki siitä, että pajat näkevät vastuunsa nuoren tukena ja 
kasvattajana eikä pelkästään taitojen kehittäjänä. Mukana on vahvasti nuorisokulttuurisia vi-
vahteita, jotka näkyvät pajojen kielenkäytössä, tuotteissa ja markkinoinnissa. Helsingin Woo-
Doo-werstaan kotisivujen avausteksti osoittaa hyvin, kuinka kokonaisvaltaisesti kasvatustyö-
hön suhtaudutaan. 

 
 
 
 
 

                                                             
14  Mukana olleiden pajojen määrät vaihtelevat sen mukaan, miten pajat määrittelevät itsensä. Joissakin pajoissa puhu-
taan erillisistä linjoista kuten Helsingin Sinisellä verstaalla, joissakin taas vastaavat linjat määritellään pajoiksi.  

15  Pajojen verkkosivut löytyvät osoitteesta Pajaverkko-projektin sivustolta (http://www.palmenia.helsinki.fi/pajaverkko/) 

http://www.porvoo.fi/index.php?mid=454
http://www.porvoo.fi/index.php?mid=455
http://www.porvoo.fi/index.php?mid=456
http://www.porvoo.fi/index.php?mid=457
http://www.porvoo.fi/index.php?mid=1300
http://www.porvoo.fi/index.php?mid=1300
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Esimerkkejä 4. Miten työpaja näkee tehtävänsä nuoren tukena?16 
 

Etsitkö tekemistä ja tarkoitusta elämääsi? Haluatko kokeilla puusepän alaa mahdollisena 
uravalintana tai kiinnostaisiko sinua rakennusala? Haluatko tulla huomioiduksi yksilö-
nä? Onko sinulle tärkeää oma työrauha, mutta toisaalta taas kaipaat kavereita ja koulut-
tajan antamaa palautetta? WooDoo-werstas tarjoaa kaikkia edellä mainittuja. 

 
 
 
 
 
Työpajojen henkilökunnan ammattinimikkeitä ja osaamista pyritään kehittämään siten, että ne 
vastaavat nuorten elämänvaihetta ja työn yksilöllistä sisältöä. Kouluttaja-nimikkeen ohella suo-
situt nimikkeet kuten ohjaaja ja valmentaja osoittavat, kuinka ohjaamisesta on muodostunut en-
tistä tärkeämpi t tehtävä monimutkaisessa yhteiskunnassamme. Valmentaja-nimike viittaa osu-
vasti myös siihen, että on osattava ohjata sekä yksilöä että ryhmää. Valmentaja-valmennettava 
suhde on sikälikin osuva ja ajassamme liikkuva, että se sallii urheilun puolelta tulleena lainata-
varana hyvin yksilöllisen ja henkilökohtaisen suhteen ilman hoitavaa terapeuttista leimaa. 
Koutsista ja personal trainerista on tullut neutraalia arkikieltämme.  Oli miten oli, oleellista pa-
jaohjaajan ja nuoren välisessä suhteessa on nuoren luottamussuhteen rakentumisessa aikuiseen, 
hahmottui ohjaaja sitten valmentajana, henkilökohtaisena treenaajana tai jonkinlaisena isä- tai 
äitihahmona. 
 
Työpajojen kehitys on tuonut mukanaan uutta ammatillista osaamista ja lisännyt ammatillisen 
osaamisen kirjoa, mikä puolestaan on monipuolistanut työpajojen toimintaa. Työpajoista on 
kehittynyt moniammatillisia yhteisöjä, joissa moniammatillisuus toteutuu sekä työpajojen si-
sällä työyhteisön moniammatillisuutena että suhteessa sidosryhmiin. Toiminnan tavoitteiden 
saavuttamiseksi on onnistuttava kahdessa asiassa: yksilötasolla nuorten luottamuksen saami-
sessa ja palvelujärjestelmän tasolla verkostoitumisessa koko nuorisoa koskettavaan hyvinvoin-
nin palvelujärjestelmään. 

 
PAJAVERKKO-projektissa pajojen moniammatillista työskentelytapaa ja yhteisöä vahvistet-
tiin palkkaamalla elämänhallintaohjaajia. Tavoitteena oli saada tietoa siitä, kuinka paljon nuori 
tarvitsee ammatillisten valmiuksien kehittämisen lisäksi myös yleisiä elämän valmiuksia ja 
missä suhteessa nämä ovat toisiinsa. Projektiin sisältynyt konsultaatio keskittyi puolestaan pa-
jojen perustehtävien määrittelyyn ja niiden pohjalta nouseviin kysymyksiin työnjaosta, työn or-
ganisoitumisesta ja työn arvoperustasta. Konsultaatio tuki ja kehitti näkemystä siitä, miten työ-
pajat toimivat työyhteisönä kohdatessaan nuoren kokonaisvaltaisena, omaa elämäänsä elävänä 
ihmisenä. 

                                                             
16 http://www.palmenia.helsinki.fi/pajaverkko/ 
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Pajaverkko-projektin tuottama koulutus pajojen henkilöstölle painotti konsultaatiota enemmän 
nuorten kohtaamista ja kohtaamiseen liittyvien ammatillisten taitojen kehittämistä. Nuoren 
kohtaamisessa vaadittavan ammattitaidon kehittäminen kiinnosti pajaohjaajia ja siihen panos-
tettiin projektin aikana. Samaan aikaan pajaohjaajat saivat nuorille  ja vanhemmille suunnatusta 
kyselystä hyvää palautetta. Yli 90% vastanneista nuorista arvioi ohjaajien taidot erittäin hyviksi 
tai melko hyviksi. Nuorten vanhemmista kyselyyn vastasi ainoastaan 12 johtuen suurelta osin 
siitä, että monet nuoret asuivat jo itsenäisesti. Vastanneet vanhemmat arvioivat pajatyöskente-
lyn merkityksen myönteisesti.  
 
 
Esimerkki 5. Pajanuoren vanhempien terveiset pajaohjaajille. 
 
”Haluamme kiittää häntä/heitä sydämellisesti! Nuoremme on kehittynyt valtavasti, hän on po-
sitiivisempi ja luottaa tulevaisuuteen.” 
 
 
 
PAJAVERKKO-projektin keskeisenä tavoitteena oli kehittää Uudellamaalla toimivien pajojen 
keskinäistä verkostoitumista. Verkostoituminen kehittää puolestaan vertaisoppimista ja hyvien 
käytäntöjen leviämistä ja hyödyntämistä. Alueellisen vertaisoppimisen ohella työpajat kehittä-
vät työtään valtakunnallisella tasolla työpajayhdistyksen avulla (TPY). Työpajayhdistyksen 
vuosittaisista työpajapäivistä on muodostunut strategiseksi areenaksi luonnehdittava keskuste-
luareena. PAJAVERKKO-projektin tulosten juurruttamisessa oleellinen kysymys on, miten va-
kiinnuttaa projektin aikana syntyneet verkostot ja keskusteluyhteydet siten, että ne toimisivat 
sekä oppimisen että strategisen suunnittelun areenoina.  
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Yksilöllinen nuori – erilaiset työpajat. Luvun yhteenveto vaikuttavuuden arvioinnin näkökul-
masta. 
 
 
 
Työpajatoiminnan vaikut-
tavuuden arviointi  
 

   
 

   Vaikuttavuuden  Odotetut  Onnistumisen  Arvioinnin  
taso tulokset kriteerit työkalut 

2. Työpaja työyhteisönä * henkilöstön * työn ammattimaisuus * vertaisarviointi 

     ja organisaationa    osaaminen    ja työn tavoitteellisuus    työpajojen 

 
   lisääntyy ja    lisääntyvät    välillä 

 
   monipuolistuu 

  
    
 

* moniammatil- * henkilöstön toimen- 
 

 
   linen työskentely-    kuvat ja työn sisältö * itsearviointi 

 
   tapa kehittyy    selkiintyvät ja 

 
  

    vakiintuvat * sosiaalinen 

   
    tilinpito 

  
* työssä oppimisen peda- 

 
  

   gogiikka kehittyy 
 

    
     

 
Työpajan kehittymisessä työyhteisönä ja organisaationa odotettuina tuloksina voidaan pitää 
henkilöstön osaamisen vahvistumista ja monipuolistumista. Tuloksena on moniammatillisen 
työskentelytavan kehittyminen. Onnistumisen kriteereiksi voidaan määrittää työn ammatilli-
suuden vahvistuminen ja tavoitteellisuuden lisääntyminen. Käytännössä tämä näkyy henkilös-
tön toimenkuvien ja työn sisältöjen selkiintymisenä ja vakiintumisena. Työtä ohjaava pedago-
ginen kehys tunnistetaan paremmin. Työskentelyprosessin ja tulosten arvioinnin työkaluina 
toimivat vertaisarviointi pajojen välillä alueellisesti, itsearviointi  ja sosiaalinen tilinpito.  

 
Työpajojen resurssit, volyymi ja työn organisointi vaihtelevat paljon, kuten myös arvioinnissa 
käytettävät työkalut. Esimerkiksi sosiaalista tilinpitoa käytetään yksittäisissä työpajoissa ja sen 
käyttö on vielä kokeiluasteella. Työyhteisöinä työpajojen kehityssuunnat yleisellä tasolla vas-
taavat kuitenkin taulukossa esitettyä mallia. 
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8. Työpajan asema nuorten palvelujärjestelmässä 
 
Työpajat eivät muodosta itsenäistä saareketta kunnassa vaan ne ovat enemmän tai vähemmän 
kiinteä osa nuorten hyvinvoinnin palvelujärjestelmää. PAJAVERKKO-projektissa mukana ol-
leet pajat ovat kaikki kuntien omistuksessa olevia pajoja, joiden asema kuntien organisaatiossa 
kuitenkin vaihtelee. Esimerkiksi Helsingissä pajat on sijoitettu kouluvirastoon,  kun taas Nur-
mijärvellä ja Porvoossa pajan ylläpitäjänä on kunnan nuorisotoimi.  Asema kuntaorganisaatios-
sa on merkittävä pajan toimintaympäristöä määrittävä tekijä.  Se vaikuttaa henkilökunnan työ-
suhteisiin, pajalle tulevien nuorten rekrytointiin ja pajalta lähtevien nuorten edelleen ohjaami-
seen. 
 
Huolimatta siitä onko paja kunnan, yksityisen yhdistyksen tai säätiön ylläpitämä, se on sijoittu-
nut nuorten palvelujärjestelmässä omaan erityiseen paikkaansa.  Nuorten työpaja toimii koulu-
järjestelmän, vapaa-aikaan sijoittuvan nuorisotyön, sosiaalisen nuorisotyön ja nuorten työ-
markkinoiden välisellä toisiinsa limittyneellä kentällä. Tämä vaatii työpajalta työyhteisönä ja 
organisaationa poikkeuksellisen hyvää verkostoitumiskykyä ja kykyä toimia monialaisella ken-
tällä ja moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa. Työn onnistuminen riippuu siitä, miten muu 
palvelujärjestelmä kykenee ohjaamaan nuoria työpajalle, miten yhteistyö pajajakson aikana 
toimii, ja miten työpaja onnistuu ohjaamaan nuoria eteenpäin.  
 
Mikäli nuorten palvelujärjestelmä toimii hyvin, pajalle ohjataan sellaiset nuoret, joille pajoilla 
on jotakin annettavaa. Tämä lähtökohta kuulostaa itsestään selvyydeltä, mutta käytännössä se 
on hyvin vaikea toteuttaa. Nuori itse ei aina kykene hahmottamaan tarpeitaan eikä ulkopuoli-
nen arvioija kykene arvioimaan nuoren todellista elämäntilannetta. Esimerkiksi akuutissa krii-
sivaiheessa elävä nuori ei kykene käyttämään työpajan palveluita hyväkseen, vaan hänet on oh-
jattava muihin palveluihin.  
 
Hyvin verkostoitunut työpaja kykenee ohjaamaan nuoren työpajavaiheen jälkeen askelen 
eteenpäin. On kuitenkin huomattava, että aika, joka nuoren rinnalla on kuljettava, vaihtelee 
nuoresta riippuen hyvin paljon. Monissa työpajoissa tämä voidaan ja osataan ottaa huomioon 
tarjoamalla erilaisia palveluja kuten kuntouttava työtoiminta, työharjoittelu ja työssä oppimisen 
muut eri muodot, kuten tuotantokoulu ja oppisopimuskoulutus. Työpajatoiminnan opinnollis-
tamisesta on kertynyt kokemuksia eri puolilla Suomea.17 Se, miten opinnollistaminen käytän-
nössä toteutetaan ja miten työpajojen ja ammatillisten oppilaitosten suhde kehittyy, muodostaa 
epäilemättä strategisesti tärkeimmän keskustelun kehitettäessä pajojen asemaa palvelujärjes-
telmässä. 
 
PAJAVERKKO-projektin edellä viitattu kysely vahvisti käsitystä pajatoiminnan tarpeellisuu-
desta kuntien palvelujärjestelmässä. Kysyttäessä nuorilta, missä olisit ja mitä tekisit, jos et olisi 
pajalla, peräti 43% vastasi olevansa kotona makaamassa tai lojumassa tai heitteillä tavalla tai 
toisella ulkosalla. Vastanneista nuorista 31% arveli olevansa töissä ja 9% koulussa. 

                                                             
17  Käsitteenä opinnollistaminen viittaa siihen, miten työpajoilla tapahtuvat työssäoppiminen tunnistetaan ja muutetaan 
mitattaviksi oppimissuorituksiksi. 
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Kysyttäessä vanhemmilta, mitkä olisivat olleet pajalla olon vaihtoehdot, vastaukset noudatteli-
vat nuorten käsityksiä. 
 
Esimerkkejä 6. Nuoren pajalla olon vaihtoehdot. Vanhempien arvioita. 
 

 Varmaan olisi ollut kotona, nukkunut ja ollut tietokoneella. 
 Nukkuisi pitkään, nauttisi alkoholia, istuisi tietokoneella. 
 Ehkä työttömänä kotona. 
 Ei mitään, jos ei työtä. 
 Opiskelupaikan saamista odottaen satunnaisissa töissä. 

 
 

 
PAJAVERKKO-projektin voidaan olettaa vahvistaneen mukana olleilla paikkakunnilla nuorten 
työpajojen asemaa kuntien palvelujärjestelmässä.  Pajojen tarjoamiin palveluihin suhtaudutaan 
vakavasti, niitä pidetään luotettavina organisaatioina ja niiden resursseja pyritään vahvista-
maan. Kaikilla projektissa mukana olleilla pajoilla on pitkä kokemus, jokseenkin vakiintunut 
henkilökunta ja erillisiin hankkeisiin liittyvää määräaikaista henkilökuntaa. 
 
Osaltaan vahvistuneeseen asemaan voidaan tulkita vaikuttaneen meneillään oleva lama, joka 
vaikuttaa työpajojen tarjoamien palveluiden tarpeeseen. Nuorten työpajat, nuorisoasteen koulu-
tus kuin myös korkeakoulutus toimivat lamatilanteessa puskureina, joilla voidaan pehmentää 
laman aiheuttamia kovimpia töyssyjä. 
 
PAJAVERKKO-projektissa mukana olleet Uudenmaan työpajat ovat hyvin asemoineet itsensä 
kuntien palvelujärjestelmässä, mikä näkyy suhteissa kuntien toimialajohtoon. Työpajojen joh-
don suhteet kunnan toimialajohtoon ovat toimivat. 
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Työpajan asema nuorten palvelujärjestelmässä. Luvun yhteenveto vaikuttavuuden arvi-
oinnin näkökulmasta. 
 
 
Työpajatoiminnan vaikuttavuuden arviointi  
 
 

Vaikuttavuuden  Odotetut  Onnistumisen  Arvioinnin  
taso tulokset kriteerit työkalut 

    3. Työpajan asema * työpajan rooli * työpajan sidosryhmä- * työpajojen oma 
    nuorten     moniammatillisessa    suhteet tiivistyvät    itsearviointi 
    palvelujärjestelmässä    ja poikkihallinnolli- 

  
 

   sessa järjestelmäs- * työpajan toiminta va- * vertaisarviointi 

 
  sä selkiytyy     kiintuu     työpajojen välillä 

    
  

* paja täydentää alueen * koulutuksen 

  
   muuta palvelutoimintaa    arviointijärjestelmä 

    
   

* ulkopuolinen  

   
   arviointi (auditointi) 

     
 
 
 
 

    
Arvioitaessa työpajatoiminnan vaikuttavuutta nuorten palvelujärjestelmän tasolla odotettuina tu-
loksina voidaan pitää pajan roolin selkiytymistä monialaisessa yhteistyössä. Onnistumisen kritee-
reitä ovat mm. työpajan sidosryhmäsuhteiden tiivistyminen ja toiminnan vakiintuminen palvelujär-
jestelmässä. Työn onnistumisen arvioinnissa työkaluina voidaan käyttää pajojen omaa itsearvioin-
tia ja vertaisarviointia työpajojen välillä. Lisäksi käytetään kuntakohtaisia arviointeja, 
liittyvät palvelun tuottajien laadun arviointiin. Koulutuksen arviointijärjestelmän ja ulkopuolisen 
arvioinnin merkitys korostunee työpajojen tulevaisuudessa työpajatoiminnan opinnollistamisen 
edetessä. Tällä hetkellä näillä kahdella arvioinnin työkalulla ei ole vielä merkitystä. 

 
 

9. Työpajatoiminnan merkitys suomalaisessa nuorisopolitiikassa 
 

Työpajatoiminnalla on pitkä ja monipolvinen historia suomalaisessa nuorisopolitiikassa. 
Toiminta on monipuolistunut, vahvistunut ja ammatillistunut sekä laajentunut valtakunnalliseksi 
toiminnaksi 90-luvulla ja 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Pajatoiminta on saanut tu-
ekseen myös vahvempaa normipohjaa uudessa nuorisoalan lainsäädännössä.  Nuorisolain mukai-
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sessa lapsi- ja nuorisopoliittisessa kehittämisohjelmassa työpajatoiminnalle on varattu oma lukun-
sa.18 
 
Työpajojen valtakunnallinen yhteistyö omassa yhdistyksessä (TPY) on vahvistanut työpajatoimin-
nan asemaa suomalaisessa nuorisopolitiikassa.  Yhdistys on organisoinut yhteistyötä, kehittänyt 
strategista suunnittelua, toiminut työpajojen edunvalvojana ja profiloinut toimintaansa julkisuudes-
sa.  
 
PAJAVERKKO-projektissa toteutetut kaksi Avoin työpaja-tapahtumaa (1.10.2009 Gloria, Helsinki 
ja 5.5.2010 Vanha Ylioppilastalo, Helsinki) olivat merkittävä alueellinen avaus työpajojen julkisen 
profiilin kehittämisessä. Työpajat valtasivat itselleen julkista tilaa. Julkisen tilan valtaaminen on 
aina poliittinen teko, joka kehittää aktiivisen kansalaisuuden ulottuvuutta persoonallisuuden kehi-
tyksessä. Pajat valmistautuivat huolellisesti esittelemään toimintaansa avoimilla päivillä. Tärkein 
periaate valmistelussa oli se, että pajalla työskentelevät nuoret ovat itse mukana prosessin kaikissa 
vaiheissa eli suunnittelemassa, markkinoinnissa ja päivien toteuttamisessa.  
 
Avoin työpaja-tapahtumat onnistuivat erinomaisesti. Kaikkien pajojen tuotteiden esittelyssä koros-
tui nuorten luovuus, energisyys ja ilo siitä, että pääsee esittelemään oman työpajansa toimintaa. Li-
säksi päivien ohjelma olin suurimmalta osin pajoilla työskentelevien nuorten tuottamaa ja esittä-
mää. Avoin työpaja-tapahtumilla saatiin myös kokemusta keskustelusta poliittisten päättäjien kans-
sa. Ensimmäisillä päivillä opetusministeri Henna Virkkunen tutustui perusteellisesti työpajojen 
tuotteisiin ja keskusteli nuorten kanssa. Toisilla päivillä TPY:n hallituksen puheenjohtaja ja kan-
sanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto keskusteli pitkään nuorten kanssa ja nuorille oli varattu tilai-
suus esittää hänelle kysymyksiä. 
 
Työpajatoiminnan kokemukset formaalin ja non-formaalin oppimisen ja työmarkkinoiden välisellä 
alueella ovat monipuolisia, toiminta on tuottanut hyviä käytäntöjä ja innovaatioita, joiden merkitys 
ulottuu koko nuorisoa koskevan koulujärjestelmän kehittämiseen. Pajatoiminta toimii merkittävänä 
non-formaalin oppimisen tunnistajana. Toiminta on tuottanut malleja siitä, kuinka non-formaali 
oppiminen voidaan tunnistaa, miten oppimista voidaan mitata ja miten oppiminen voidaan niveltää 
formaaliin oppimiseen työpajatoiminnan aikana. 
 
Tärkeitä välineitä työskentelyssä ovat työpajatoimintojen opinnollistaminen, henkilökohtaisen 
opiskelun järjestämistä koskevat suunnitelmat (HOJKS) ja henkilökohtaisen opintosuunnitelmat 
(HOPS). Työpajatoiminta on tuottanut malleja ja innovaatioita koskien koko nuorisoasteen koulu-
tusta ja nuorten työmarkkinoille siirtymisen yleistä problematiikkaa.  

 
 

                                                             
18 Lapsi- ja nuorisopoliittinen kehittämisohjelma 2007-2011, sivut 56-57 
(http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Nuoriso/nuorisopolitiikka/kehittaemisohjelma/liitteet/lapsi_ja_nuoris
opolitiikan_kehittamisohjelma.pdf); Nuorisolaki 72/2006 
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Työpajatoiminnan vaikuttavuuden arviointi  
 
 
Vaikuttavuuden  Odotetut  Onnistumisen  Arvioinnin  
taso tulokset kriteerit työkalut 

    4. Työpajatoiminnan * alan lainsäädäntö * non-formaali oppiminen * lapsi- ja nuoriso- 

    vaikutus nuorisopoliti-    kehittää ja tukee    ja tekemällä oppiminen    poliittisen kehittä- 

    tiikkaan ja muihin   paremmin koulu-    tunnistetaan ja tunnus-   misohjelman yhtey- 

    yhteiskuntapolitiikoihin   tuksen ja työmark-   tetaan paremmin   dessä tehtävä  

     (työvoima,koulutus,   kinoiden välisiä 
 

  arviointia 

       hyvinvointi)   suhteita  * työpajat lähentävät 
 

  
   koulua ja työelämää * ulkopuolinen arviointi 

 
* alan lainsäädäntö    toisiinsa    (auditointi) 

 
  kehittää nuorten  

  
 

  palvelujärjestelmää 
 

* valtiontalouden tar- 

 
  monialaisena 

 
   kastusvirasto 

 
  kokonaisuutena 

   
 
Arvioitaessa työpajatoiminnan vaikuttavuutta yhteiskuntapolitiikan tasolla odotettuina tuloksi-
na voidaan pitää vaikutusta nuorisoalan lainsäädäntöön ja nuorisopolitiikan toimeenpanoon. 
Onnistumisen kriteereinä voidaan pitää mm. sitä, tunnistetaanko ja tunnustetaanko toiminnan 
vaikutuksesta non-formaali oppiminen ja tekemällä oppiminen. Kriteerinä voidaan pitää myös 
sitä, pystyvätkö työpajat lähentämään koulua ja työelämää toisiinsa. Arvioinnin työkaluina yh-
teiskuntapolitiikan tasolla ovat lapsi- ja nuorisopoliittinen kehittämisohjelma, jossa työpajatoi-
minta on omana osionaan ja jonka arvioinnista säädetään nuorisolaissa. Arvioinnin työkaluina 
ovat myös mahdolliset ulkopuoliset arvioinnit ja valtiontalouden tarkastusviraston tekemät ar-
vioinnit. 
 
 

10. Työpajatoiminnan vaikutus nuorten kiinnittymiseen yhteiskuntaan ja työmarkkinoihin 
 

Nuorten työpajatoiminta alkaa nuorista ja päättyy nuoriin. Toiminnan alussa nuori tulee mu-
kaan yksilönä ja hakee paikkansa työpajayhteisössä. Työpaja on avoin yhteisö, joka on vuoro-
vaikutuksessa ympärillä olevan yhteiskunnan kanssa monin eri tavoin. Työpajatoiminnan aika-
na nuori saa lisää itseluottamusta, alkaa uskoa kykyihinsä, saa tukea pajaohjaajilta ja löytää ka-
vereita. Pajatoiminnan päättyessä aletaan katsoa, miten siivet kantavat seuraavaan paikkaan ja 
miltä edessä oleva maailma näyttää vaatimuksineen. Työpajanuorelle tämä maailma näyttää 
samalta kuin kenelle tahansa nuorelle, joka miettii omaa aikuistumistaan ja pärjäämistään.  
 
Edessä olevaa maailmaa luonnehtii pitkä ja epävarma aikuistumisen prosessi, jossa itsenäisen 
elämisen rakentaminen on vaikeaa. Tämä on paradoksaalista ajassamme, joka korostaa nuoren 
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itsenäisyyttä ja yksilöllisyyttä. Syyt pitkään aikuistumisprosessiin liittyvät sekä yhteiskunnan 
rakenteisiin että laajemmin koko globaalistuvaan maailmaan. Globaaleilla markkinoilla pär-
jäämistä tavoitteleva Suomi muiden EU-maiden joukossa näkee vahvuutensa tietoon perustu-
vassa taloudessa, joka korostaa korkeaa ammattitaitoa ja korkeaa koulutustasoa. Korkea koulu-
tustaso pidentää koulutusaikaa ja lykkää nuorten siirtymistä työmarkkinoille. Samaan aikaan 
yksilöllisyyttä ja itsenäisyyttä korostava kulttuurimme aikaistaa nuorten irtaantumista kotoa. 
Syntyy tilanne, jossa nuoret elävät itsenäisesti ilman vakiintunutta tulolähdettä. Itsenäisyys on 
monissa tapauksissa vanhempien kustantamaan itsenäisyyttä – pappa betalar-ratkaisu ei rajau-
du enää suomenruotsalaiseen eliittiin. Mikäli pappa ja mamma maksavat peruselämisen tai tu-
kevat sitä, opintojen ohella hankitaan lisäansioita osa-aikaisista töistä, mikä pitkittää puolestaan 
opintoja, mikä puolestaan pitkittää entisestään siirtymistä työmarkkinoille. Työmarkkinoilla on 
puolestaan tarjolla yhä enemmän työsuhteita, jotka ovat määräaikaisia tai osa-aikaisia. Seura-
uksena on, että nuoruutta ihannoiva kulttuuri, koulutuksen pitkittyminen ja työmarkkinoiden 
pakot lykkäävät nuorten perheellistymistä. Tämä kiihdyttää sukupolvitasolla työvoimapulaa ja 
niin sanottua elatussuhteen heikkenemistä. Tämä puolestaan yritetään korjata maahanmuutolla, 
jonka seurauksena on usein maahanmuuttajien toisen sukupolven työttömyys. Esittämäni aja-
tuskulku on yksinkertaistettu ja muutama mutka tulee ehkä oikaistua, mutta se vastaa suurelta 
osin tapahtumain kulkua. 19 

 
Muutama valikoitu tilastotieto kuvaa aikuistumisprosessia yhteiskunnassamme: 

 Nuorten työllisyysaste vuonna 2008   15-19 v  24% 
20-24 v 62% 
25-29 v 80% 

 Vuonna 2000 peruskoulun päättäneiden 
nuorten toiminta vuoden 2005 lopussa 
(20-21 vuotiaat) 20 

 työssä     29 % 
 päätoiminen opiskelija 33 % 
 työssäkäyvä opiskelija 22 % 
 työtön     7 % 
 päivä/äitiysraha    2 % 
 varusmiespalvelu    2 % 
 eläkeläinen    1 % 
 muuttanut maasta    1 % 
 muu toiminta    3 % 

Yhteensä  100  
 

                                                             
19  Sekä EU:n nuorisopolitiikka että nykyinen nuorisotyötä koskeva lainsäädäntömme lähtee liikkeelle elatussuhteen ja 
väestörakenteen muutoksesta. Ks. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä 
annetun lain 5 §:n muuttamisesta (2010); Nuorten maahanmuuttajien työmarkkinaongelmista ks. FOKUS 08, En analys av 
ungas utanförskapUngdomsstyrelsens skrifter 2008:9. 

20  Lähde: Nuoriso koulutuksessa, työssä ja muussa toiminnassa. Opetusministeriön politiikka-analyysejä 2008:1. 
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 Työssäkäyvien opiskelijoiden osuus 
kaikista opiskelijoista vuonna 2007.21 
 

 lukiolaiset  31,6 % 
 ammatillinen toinen aste 62,1 % 
 ammattikorkeakoulut  58,5 % 
 yliopistot  60,9 % 

 
 Nuorten perheellistyminen 

 
 vuonna 1960 ensisynnyttäjien ikä keskimäärin    24,8 v 
 vuonna 2010 ensisynnyttäjien ikä keskimäärin 28,1 v 

  
 vuonna 1960 20-24 ikäluokan osuus synnyttäneistä 38 % 
 vuonna 2008 20-24 ikäluokan osuus synnyttäneistä 16 % 

 
 vuonna 1960 30-34 ikäluokan osuus synnyttäneistä 19 % 
 vuonna 2008 30-34 ikäluokan osuus synnyttäneistä 32 % 

 
Ylläesitetyt poiminnat tilastoista kuvaavat hyvin sitä, miten nuorten koulutusajat pidentyvät, työ-
markkinoille siirtyminen lykkääntyy ja perheellistyminen siirtyy lähemmäs keski-ikää. Ensi syn-
nyttäjien keski-ikää kuvaavampi tilastotieto on tieto siitä, että ensisynnyttäjien ikäluokissa paino-
piste on siirtynyt 20-24 vuotiaista 30-34 vuotiaisiin samalla kun ikäluokkien 25-29 osuus on pysy-
nyt jokseenkin ennallaan.22 
 
Lääketieteellisen tiedon mukaan nainen on hedelmällisimmillään 20-24 -vuotiaana, joten luvuista 
voi päätellä kulttuurimme päihittävän biologisen kehityksemme. 
 
Jälkiteollinen yhteiskunta, jonka tuotanto ei perustu enää pitkäpiipputeollisuuteen, vaatii korkeaa 
kouluttautumistasoa. Yhteiskuntapoliittisena toistaiseksi ratkaisemattomana ongelmana on koulu-
tuksen kustantaminen. Nykyiset ratkaisut, jotka perustuvat opiskelijoiden omaan lainoitukseen, 
josta monet opiskelijat kieltäytyvät liian suuren riskin vuoksi, perustuvat 1970-luvun teolliseen 
yhteiskuntaan ja talouden rakenteisiin. Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä varteen otettavia keskuste-
luja siitä, miten lisääntynyt koulutustarve rahoitetaan. Yksilöt ovat ratkaisseet sen itse omalta koh-
daltaan joko rahoittamalla opintoja osa-aikatöillä tai kääntymällä vanhempiensa puoleen. Ratkaisu 
on kestämätön pidemmällä tähtäimellä. Ongelmaa syventää lisäksi suomalainen perhepolitiikka, 

                                                             
21 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot. 

22 Lähde:Tilastokeskuksen väestötilastot vuoteen 1986 asti, THL:n syntymärekisteri vuodesta 1987. Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos. 
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joka on lisännyt lapsiperheiden köyhtymistä sekä 90-luvun loppupuoliskolla että 2000-luvun alus-
sa. Lapsiköyhyys on lisääntynyt vuoden 1995 4,7 prosentista vuoden 2008 13,2 prosenttiin.23 
 
Mikäli yhteiskuntapoliittisia ratkaisuja ei kyetä kehittämään, seurauksena on yhteiskunnan kah-
tiajako ja polarisoituminen. Ne nuoret, joilla on resursseja kustantaa itselleen pitkä koulutusvaihe 
pystyvät hyödyntämään tarjolla olevat mahdollisuudet. Ne nuoret, joilta perheen tuki puuttuu, jou-
tuvat ottamaan suuremmat riskit tai tyytymään lyhyempään koulutusvaiheeseen. He elävät valin-
tojen yhteiskunnassa, jossa mahdollisuuksia on vähän. Perimmältään kysymys on talouden ja 
työmarkkinoiden sääntelystä, eli siitä, missä määrin pyritään kehittämään markkinavoimien sään-
telyä vai tyydytäänkö perinteiseen laissez-faire ajatteluun eli antaa mennä. Meneillään oleva fi-
nanssikriisi sekä laajeneva harmaa ja pimeä työvoiman käyttö ongelmineen ovat merkkejä siitä, et-
tä pelkkä kaikesta vapaa markkinatalous-ajattelu ei toimi loppuun asti vietynä. 
 
Euroopan Unionin yhteiskuntapoliittisissa keskusteluissa tietoon perustuvan yhteiskunnan ongel-
mia on tiedostettu ja niihin on pyritty hakemaan ratkaisuja. Yksi tärkeimmistä yrityksistä on kehit-
tää elinikäistä oppimista koulutuksen ja työelämän välisten suhteiden vahvistajana. Elinikäinen 
oppiminen ei korosta pelkästään tiedollisia taitoja ja valmiuksia vaan laajempia kompetensseja, 
joita yksilö tarvitsee nykyisessä yhteiskunnassamme. Elinikäisen oppimisen ajattelutavan mukai-
sesti perusosaamiset kuten äidinkielen taito, vieraan kielen taito, matematiikka ja digitaalinen 
osaaminen eivät riitä. Tarvitaan laajempia taitoja kuten oppimaan oppimista, sosiaalisia taitoja, 
kansalaistaitoja, kulttuurista tietoisuutta ja luovuutta. Kehittämällä persoonaansa kokonaisuutena 
ihminen tulee toimeen jatkuvan muutoksen tilassa olevassa epävarmassa yhteiskunnassa.  
 
Elinikäisen oppimisen ajattelutapa korostaa ihmisen taitoja myös aktiivisena kansalaisena. Eu-
rooppalaisuus sanan myönteisessä merkityksessä pitää sisällään aktiivisen puuttumisen yhteiskun-
nallisiin asioihin.  Nuorten työpajoilla, jotka korostavat nuoren kokonaisvaltaista kasvua ja itse-
näisyyttä ja tukevat nuorten itseluottamusta ja luovuutta, on paljon käytännön kokemusta elinikäi-
sen oppimisen sovellutuksista. Näillä kokemuksilla on merkitystä pohdittaessa nuorten yhteiskun-
taan kiinnittymisen ongelmia ja elämistä koulun, työn ja vapaa-ajan ristiaallokossa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
23 Lapsiköyhyyden määritelmä: pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18-vuotiaiden lasten osuus kaikista alle 18-
vuotiaista. Lähde: Tilastokeskus 2010, Pienituloisuus ikäryhmittäin ja lapsiköyhyys. 
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Työpajatoiminnan vaikutus nuorten kiinnittymiseen yhteiskuntaan ja työmarkkinoihin. Yh-
teenveto vaikuttavuuden arvioinnin näkökulmasta.  

 
 
Työpajatoiminnan vaikuttavuuden arviointi  
 
 
Vaikuttavuuden  Odotetut  Onnistumisen  Arvioinnin  
taso tulokset kriteerit työkalut 

 
5. Työpajatoiminnan * nuorella on  * työpajatoiminta * akateeminen perustutkimus 

    vaikutus nuorten kiinnit-   paremmat    tuottaa tietoa nuorten * sektoritutkimus 
    tymiseen yhteiskuntaan   edellytykset    aikuistumiseen liittyvistä * arviointitutkimus 

    ja työmarkkinoihin   sijoittua ja löytää   ongelmista 
 

 
  paikkansa 

  
 

  yhteiskunnassa 
   

 
 
 Kuten raportin alussa todettiin, nuorten työpajatoiminta alkaa nuorista ja päättyy nuoriin. Työpajoilla 
työskennellään nuorten kanssa, jotka hakevat omaa paikkaansa yhteiskunnassa. Työpaja toimii työyh-
teisönä tukemassa nuoren kasvua osana nuorten hyvinvoinnin palvelujärjestelmää. Valtakunnallisella 
tasolla työpajatoiminta vaikuttaa nuorisopolitiikan ja alan lainsäädännön kehittymiseen siten, että kehi-
tys vastaisi nuorten tarpeita muuttuvassa yhteiskunnassamme.  
 
Nuorten työpajojen toiminnassa yhteiskunnallisella tasolla odotettuna tuloksena ovat nuoren paremmat 
edellytykset sijoittua ja löytää paikkansa yhteiskunnassa.  Onnistumisen kriteerinä voidaan pitää sitä, 
tuottaako työpajatoiminta tietoa nuorten aikuistumiseen liittyvistä ongelmista ja onko toiminta kohdis-
tunut oikealla tavalla nuorten elämään. Arviointityökaluna on tutkimustyö eri muodoissaan eli akatee-
minen perustutkimus, sektoritutkimus ja arviointitutkimus. 
 

11. Tulokset ja yhteenveto 
 
PAJAVERKKO-projektin tutkimusosuudessa asetettujen tavoitteiden mukaisesti tutkimuksen keskei-
set havainnot voidaan tiivistää seuraavasti: 
 

1. Projektin aikana työpajojen asemaa vahvisti kehitteillä ollut nuorisolain uudistaminen. Uudis-
tamisprosessi vahvisti myönteisiä asenteita monialaiseen työskentelyyn. Vuoden 2011 alussa 
voimaan astuva uudistettu nuorisolaki korostaa monialaista yhteistyötä ja vahvistaa etsivää 
nuorisotyötä. Useimmissa kunnissa etsivä nuorisotyöntekijä sijoitetaan työpajojen yhteyteen. 
Projektin aikana työpajat kehittivät suhteitaan ammatillisen toisen asteen koulutukseen mm. 
opinnollistamalla pajoilla annettavaa koulutusta. Projektissa toteutettu konsultaatio osoittautui 
hyväksi välineeksi kehitettäessä työpajaa työyhteisönä ja osana nuorten hyvinvoinnin palvelu-
järjestelmää. 
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2. Nuorten elämänhallinnan näkökulma kehittyi projektin aikana. Nuoren elämäntilanne ja nuoren 
tukeminen nähdään entistä selkeämmin kokonaisvaltaisena kasvatustyönä. Nuorta tuetaan sekä 
hänen kasvussaan persoonana että taitojen kehittämisessä työssä oppimisen pedagogiikan mu-
kaisesti. PAJAVERKKO-projektissa toteutettu henkilöstön koulutus vahvisti henkilöstön am-
mattitaitoa sekä nuorten kohtaamisessa että pajayhteisön kehittämisessä. 
 

3. PAJAVERKKO-projektissa erilaiset tiedontuottajat ja tiedonkäsittelijät kuten arviointitutkija, 
konsultti ja yhteiskuntatieteellinen nuorisotutkija kävivät keskenään dialogia eri muodoissa. 
Näin eri tiedontuottajat saivat kokemusta erilaisista tavoista tuottaa ja käyttää tietoa. Kokemus 
oli myönteinen lisätessään ja monipuolistaessaan eri lähteistä tulevan tiedon käyttöä ja hyödyn-
tämistä. Dialogia nuorten kanssa kehitettiin mm. Avoin työpaja-tapahtumissa ja verkostota-
paamisissa.  
 

4. PAJAVERKKO-projektin vaikuttavuuden arviointi laajennettiin koskemaan yleisemmällä ta-
solla koko työpajakentän vaikuttavuuden arviointia. Vaikuttavuuden arviointi on tiivistettävissä 
seuraavassa taulukossa esitettävään yhteenvetoon. Taulukkoon on koottu raportissa esitetyt vii-
si vaikuttavuuden arvioinnin ulottuvuutta.  Taulukko toimii esimerkkinä siitä, millä eri tasoilla, 
millaisilla aineistoilla ja mittareilla vaikuttavuutta mittaamista voidaan lähestyä. 
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Taulukko 3. Työpajatoiminnan vaikuttavuuden arvioinnin ulottuvuudet 
Vaikuttavuuden  Odotetut  Onnistumisen  Arvioinnin  
taso tulokset kriteerit työkalut 
1. Toiminnan  * nuoren * nuoren kehitys * nuoren itsearviointi 
vaikutus    persoonallinen     työpajatoiminnassa * henkilökunnan  
nuoriin    vahvistuminen   määriteltyjen tavoit-    arvio nuoresta 

 
*nuoren    ammatillisten    teiden näkökulmasta * kvantitatiiviset 

 
   taitojen kehittyminen 

 
arvioinnin menetelmät 

 
* elämänhallinnan 

 
* HOPS 

 
   vahvistuminen 

 
* Tutkinnon tai suori- 

   
    tuksen arvosanat 

    2. Työpaja  * henkilöstön * työn ammattimaisuus * vertaisarviointi 
 työyhteisönä    osaaminen    ja työn tavoitteellisuus    työpajojen 
 ja    lisääntyy ja    lisääntyvät    välillä 
organisaationa    monipuolistuu * henkilöstön toimenku- * itsearviointi 

 
* moniammatil-   vat ja työn sisältö sel- * sosiaalinen 

 
   linen työskentely-  kiintyvät ja vakiintuvat     tilinpito 

 
   tapa kehittyy * työssä oppimisen peda- 

 
  

   gogiikka kehittyy 
 

    3. Työpajan  * työpajan rooli * työpajan sidosryhmä- * työpajojen oma 
asema    moniammatillisessa    suhteet tiivistyvät    itsearviointi 
nuorten    ja poikkihallinnolli- * työpajan toiminta va- * vertaisarviointi 
palvelu-    sessa järjestelmäs-     kiintuu     työpajojen välillä 
järjestelmässä   sä selkiytyy * paja täydentää alueen * koulutuksen 

  
   muuta palvelutoimintaa    arviointijärjestelmä 

   
* ulkopuolinen audit. 

    4. Työpaja- * alan lainsäädäntö * non-formaali oppiminen * lapsi- ja nuoriso- 
toiminnan     kehittää ja tukee    ja tekemällä oppiminen    poliittisen kehittä- 
vaikutus nuoriso-   paremmin koulu-    tunnistetaan ja tunnus-   misohjelman yhtey- 
politiikkaan ja   tuksen ja työmark-   tetaan paremmin   dessä tehtävä  
muihin   kinoiden välisiä * työpajat lähentävät   arviointia 
yhteiskuntapoli-   suhteita     koulua ja työelämää * ulkopuolinen arviointi 
tiikoihin * alan lainsäädäntö    toisiinsa    (auditointi) 

  kehittää nuorten  
 

* valtiontalouden tar- 

  palvelujärjestelmää 
 

   kastusvirasto 
  monialaisena 

 
* Nuoran tekemä 

  kokonaisuutena 
 

   lanupo-arviointi 

    5. Työpaja- * nuorella on  * työpajatoiminta * akateeminen  
toiminnan   paremmat edellytykset    tuottaa tietoa nuorten     perustutkimus 
vaikutus nuorten   sijoittua ja löytää   aikuistumiseen liittyvistä * sektoritutkimus 
kiinnittymiseen   paikkansa    ongelmista * arviointitutkimus 
yhteiskuntaan   yhteiskunnassa 
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Liite 1 
 
Nuorten siirtyminen työmarkkinoille 
 Mittarina työllisyysaste: Sarja 1, 15-19; Sarja 2, 20-24; Sarja 3, 25-29 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

 

Liite 2 
Opiskelijoiden työssäkäynti 
Vähintään 18-vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäynti 2007 sekä työssäkäyvien opiskelijoiden osuus 
kaikista opiskelijoista 2000-2007 (Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot) 
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Liite 3. Esimerkki nuorten kohtaamisesta ja inspiroivista työskentelytavoista työpajoilla. Ateljee 
Sartoria, Sininen verstas, Helsinki: AAMUPIIRROKSET 
 
Aloitamme jokaisen aamun piirtämällä n.10min luonnoskirjaan. Käymme läpi jokaisen piirroksen 
(kouluttaja on luonnollisesti mukana ryhmässä) ja kerromme toisillemme joko kuvasta tai päivän 
fiiliksestä. Jokaisella on siis mahdollisuus tulla kuulluksi joka päivä. Piirrosten avulla on helpompi 
ja hauskempi tutustua uusiin ihmisiin. 

 

Muutamia Sartorian nuorien aamupiirroksia ja fiiliksiä. Ensimmäinen kuva kertoo edellisillan 
harrastajateatterin harjoituksista, toinen painajaisunesta ja kolmas on piirretty ulkomailla asuval-
le veljelle, jota on ikävä. 

Vaikka piirrämme joka päivä, useilla nuorilla on se käsitys, etteivät he osaa ilmaista itseään piir-
tämällä. Myös tyhjän paperin kammosta kärsii moni. Ajatus näihin aamupiirroksiin tuli keväällä 
2008 Susanna Tuomisen Sinisen Verstaan kouluttajille pitämästä kurssista ’Tyhjän paperin päivä’. 
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