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1 JOHDANTO

Nuorten Startti-pajatoimintaa koskeva käytäntötutkimukseni on osa maisterivaiheen opintoja

Helsingin yliopistossa. Kiinnostukseni aiheeseen heräsi sosiaalisen kuntoutuksen teeman

ajankohtaisuuden vuoksi. Aiheen kiinnostavuutta lisäsivät työkokemukseni aikuissosiaalityöstä

työttömien parissa sekä työyhteisössäni käydyt keskustelut nuorten sosiaalisen kuntoutuksen

ryhmätoiminnan kehittämistarpeista.

Kuntoutuksen sosiaalinen ulottuvuus on vahvistunut 1990-luvulta lähtien. Sosiaalisesta

kuntoutuksesta tuli kuntoutuksen osa-alue sosiaalihuoltolain (1301/2014) uudistuksen myötä, kun se

määrittyi yhdeksi sosiaalihuollon palveluista. Sosiaalinen kuntoutus nähdään nykyisin keinona tukea

syrjäytymisvaarassa olevien tai jo syrjäytyneiden henkilöiden sosiaalista osallisuutta. (Tuusa & Ala-

Kauhaluoma 2014, 6-7.)

Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämisessä nuoret ja heidän palvelutarpeensa ovat nousseet keskeiselle

sijalle. Viime vuosina nuoria koskeva huolipuhe on lisääntynyt. Huolipuheen taustalla ovat nuorten

heikentyneet työllisyysnäkymät ja nuorten tukiriippuvuus perus- ja vähimmäisturvasta. Erityisesti

pitkittynyttä tukiriippuvuutta pidetään yhtenä syrjäytymisriskinä.  Aikuissosiaalityön palveluiden

saatavuudessa ja nuorten ohjautumisessa paneutuvampaan palveluun on isoja kuntakohtaisia eroja.

Te-hallinnon palvelu- ja rakenneuudistus näkyy palveluiden ja henkilökohtaisten asiakaskontaktien

etääntymisenä. Vastuu vaikeasti työllistyvien nuorten palveluista on siirtynyt yhä enemmän kunnille.

(Tuusa & Ala-Kauhaluoma 2014, 15-16; 21.)

Käytäntötutkimukseni toimintaympäristönä oleva Peruspalvelukeskus Oiva ja sen tuottama nuorten

Startti-pajatoiminta sijoittuvat maantieteellisesti Päijät-Hämeen alueelle. Hämeen Ely-keskuksen

työllisyyskatsauksen (2015) mukaan joulukuussa 2015 Päijät-Hämeessä työttömien työnhakijoiden

osuus työvoimasta oli 17,1 %. Maakunnan matalimmat työttömyysprosentit löytyvät

Peruspalvelukeskus Oivan kunnista. Nuorten tilanne on synkempi. Alle 25-vuotiaiden nuorten

työttömien osuus nuorten työvoimasta oli Päijät-Hämeen alueella 22,4 %. Vaikka muutamissa

Peruspalvelukeskus Oivan kunnissa nuorten työttömyysprosentit olivat huomattavasti Päijät-Hämeen

keskiarvoa matalammat, ei aihetta juhlaan ole. Vastavalmistuneiden 25-29-vuotiaiden työttömien

määrä oli Päijät-Hämeen alueella kasvanut vuoden takaisesta 19 %. (Hämeen Ely-keskuksen

työllisyyskatsaus joulukuu 2015.)

Käytäntötutkimukseni sijoittui vuonna 2015 tilanteeseen, jossa Peruspalvelukeskus Oiva oli

järjestänyt nuorten sosiaalista kuntoutusta vajaan vuoden ja Oivassa oli aloitettu työhönkuntoutuksen
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palveluiden kehittämishanke. Nuorten sosiaalista kuntoutusta järjestävä Startti-pajatoiminta on

kehittämisvaiheessa. Toiminnan kehittämistyön pohjaksi halusin kuulla asiakkaita eli nuoria, koska

sosiaalisen kuntoutuksen yksi kulmakivi on asiakaslähtöisyys. Tavoitteenani oli, että nuoret kertovat

kokemuksiaan Startti-pajatoiminnasta ja toiminnassa havaitsemistaan kehittämistarpeista. Kuten

Matti Tuusa ja Mika Ala-Kauhaluoma (2014, 59) totesivat nuorten sosiaalista kuntoutusta koskevassa

selvityksessään, nuoret ja heidän läheisensä tulee ottaa mukaan palveluiden suunnitteluun ja

kehittämiseen. Näin sosiaalisen kuntoutuksen palvelut saadaan vastaamaan nuorten tarpeita ja heidän

kokemusmaailmaansa.

2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT

2.1 Tutkimuksen tausta

Käytäntötutkimukseni toimintaympäristönä on Peruspalvelukeskus Oiva ja nuorten Startti-

pajatoiminta. Peruspalvelukeskus Oiva on Hollolan kunnan organisaatioon kuuluva taseyksikkö ja se

tuotti vuoden 2015 loppuun saakka Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Asikkalan ja Padasjoen

kuntien sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut. (Peruspalvelukeskus Oiva 2015.) Vuoden 2016

alusta lukien Peruspalvelukeskus Oivaan kuuluu neljä kuntaa Hämeenkosken liityttyä Hollolan

kuntaan.

Nuorten Startti-pajatoiminta sijoittuu Peruspalvelukeskus Oivan organisaatiossa

Hyvinvointipalveluiden tulosalueeseen osana sosiaalityön tulosyksikköä. Startti-pajatoiminta on yksi

Peruspalvelukeskus Oivan nuorille tarjoamista sosiaalityön palveluista. Startti-pajatoimintaa

toteutetaan matalan kynnyksen työpajassa, joka järjestää sosiaalista kuntoutusta 17–24-vuotiaille

nuorille. Nuoret tulevat Startti-pajan toimintaan laadittuaan TE-toimiston ja sosiaalityöntekijän

kanssa aktivointisuunnitelman. Aktivointisuunnitelma perustuu lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta

(189/2001, 5 §.)

Peruspalvelukeskus Oivassa aloitettiin vuonna 2015 laaja työhön kuntoutuksen palveluiden

kehittäminen. Yhtenä tärkeänä kehittämiskohteena on nuorten Startti-pajatoiminta. (Työhön-

kuntoutuksen kehittämissuunnitelma 19.5.2015.) Peruspalvelukeskus Oivan vuoden 2016

talousarvioon on toiminnan painopistealueiksi kirjattu muun muassa asiakkaiden ottaminen mukaan

palveluiden kehittämiseen, kuntalaisten osallisuuden tukeminen ja asiakasraatien järjestäminen.

Talousarviossa on kiinnitetty erityistä huomiota nuoriin. Erityisesti alle 25-vuotiaat nuoret, joiden
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pääasiallinen tulo koostuu toimeentulotukietuudesta, on nostettu tärkeäksi asiakasryhmäksi.

(Peruspalvelukeskus Oivan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017–2018.)

2.2 Sosiaalinen kuntoutuksessa

Sosiaalinen näkökulma kuntoutuksessa on monimerkityksinen. Se voi tarkoittaa kuntoutukseen

valikoitumisperusteita, kuntoutuksen käytännön toteutustapaa tai kuntoutuksen tarkoitusta ja

tavoitetta.  Kuntoutuksen tavoitteet perustuvat arvoihin, joilla on sosiaalinen perusta. Arvot

määrittävät sen, tavoitellaanko kuntoutuksella yksilön, yhteiskunnan vai molempien etuja ja tarpeita.

(Karjalainen 2004, 26.)

Aila Järvikoski ja Kristiina Härkäpää (2011, 22) määrittelevät sosiaalisen kuntoutuksen toimintana,

jonka tavoitteena on parantaa kuntoutujan mahdollisuuksia selviytyä arkipäivän toimista,

vuorovaikutussuhteista ja rooleista. Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluvat esimerkiksi asumisen ja

liikkumisen helpottaminen sekä osallistumismahdollisuuksien ja sosiaalisten verkostojen tukeminen.

Myös taloudellisesta turvallisuudesta huolehtiminen on osa sosiaalista kuntoutusta.

Käytäntötutkimukseni keskeinen sosiaalisen kuntoutuksen määritelmä perustuu sosiaalihuoltolakiin

(1301/2014). Laki astui voimaan 1.4.2015. Lain 17 §:n mukaan sosiaalinen kuntoutus ”tarkoittaa

sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn

vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Sosiaaliseen

kuntoutukseen kuuluu sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen,

kuntoutusneuvonta ja –ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen, valmennus

arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan, ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin

vuorovaikutustilanteisiin ja muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet”.

(1301/2014, 17 §.)

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) yksi painopistealue ovat nuoret ja heille suunnatut sosiaalisen

kuntoutuksen palvelut.  Sosiaalisen kuntoutuksen keinoin tuetaan nuoren sijoittumista esimerkiksi

työ-, tai opiskelupaikkaan tai työpajatoimintaan. Tavoitteena on ehkäistä keskeyttämistä ja vahvistaa

nuoren onnistumisen kokemuksia. Nuoren tarvitsema sosiaalinen kuntoutus on kokonaisuus, johon

voi kuulua arkielämän taitojen oppimista, työelämä- ja opiskelutaitojen harjoittelua ja nuoren

tarvitsemia muita palveluja. (Sosiaalihuoltolaki soveltamisopas, 34.)
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2.3 Asiakaslähtöisyys sosiaalisessa kuntoutuksessa

Järvikoski (2013, 24) on todennut, että tuloksellinen kuntoutus perustuu asiakaslähtöisyydelle.

Asiakaslähtöistä kuntoutusta toteutetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa ja yhteisiä päämääriä

tavoitellen. Asiakaslähtöisessä kuntoutuksessa toimijuus on jaettua.

Ilmari Rostilan (2001, 39–42) mukaan asiakaslähtöisyys on keino, jolla eettisesti korkeatasoista

sosiaalityötä toteutetaan. Asiakaslähtöisessä työskentelyssä suhteet perustuvat luottamukselle ja

avoimuudelle. Työskentelyn lähtökohtana on asiakkaan kanssa yhdessä määritellyt tavoitteet.

Asiakaslähtöisyyteen liittyy voimavarakeskeisyyden periaate, jonka tarkoituksena on asiakkaan

oman toimintavoiman kasvu ja uskon vahvistaminen positiivisen muutoksen mahdollisuuteen.

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014, 1 §) käyttää asiakaslähtöisyyden sijaan käsitettä asiakaskeskeisyys.

Asiakaskeskeisyydessä on kyse sosiaalihuollon toiminnan arvoperustasta. Asiakaskeskeisen

toiminnan keskeinen ominaisuus on, että palvelut järjestetään asiakkaan tarpeista lähtien

mahdollisimman toimiviksi.

Kaarina Mönkkönen (2007) on tarkastellut työntekijän ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta

asiantuntijakeskeisestä, asiakaskeskeisestä ja dialogikeskeisestä näkökulmasta. Ihmissuhdetyön

asiakaslähtöisyys perustuu välittämiseen ja asiakkaan näkemiseen oman elämänsä asiantuntijana.

Mönkkönen korostaa kuitenkin, että asiakaskeskeisen vuorovaikutussuhteen ei ole tarkoitus olla

pysyvä tila. Vuorovaikutuksen on tarkoitus kehittyä dialogiseksi niin, että tieto ja ymmärrys

rakentuvat yhdessä asiakkaan kanssa.

Kirsi Juhila (2012) on analysoinut sosiaalityössä vallitsevia asiakassuhteita sekä sosiaalityön tehtäviä

ja paikkoja yhteiskunnassa. Juhilan (mt, 201–253) mukaan vuorovaikutuksessa rakentuva suhde

perustuu neuvoteltaviin identiteetteihin. Sosiaalityön asiantuntijuus on tilanteittain rakentuvaa ja

kietoutuu ympäristön instituutioihin ja diskursseihin. Nämä jännitteiset tilat asettavat

asiakaslähtöisyydelle haasteita kuten työntekijän valta-asemaan ja sen käyttämiseen liittyvät

kysymykset.
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2.4 Syrjäytyminen

Tuula Helne (2002, 1-7) on todennut, että syrjäytyminen on varsin kiistanalainen käsite. Hänen

mukaansa käsitteen määrittelyn sijaan syrjäytymistä tulisi tarkastella prosessina, joka ei ole

paikallaan pysyvä eikä yksilöihin liittyvä ominaisuus. Syrjäytymisen prosessi on erilaisten

yhteiskunnassa tavoiteltavina ja normaaleina pidettyjen osallisuuksien ulkopuolelle ajautumista.

Näitä osallisuuksia ovat esimerkiksi palkkatyö, perhe, sosiaaliset verkostot ja yhteiskunnan palvelu-

ja auttamisjärjestelmät. Syrjäytymisen prosessi on siis yhteiskunnan hajoamisen prosessi. Yksilöiden

ajautuessa osallisuuksien ulkopuolelle yhteiskuntaa uhkaa pirstaloituminen.

Juhilan (2006, 54-57) mukaan syrjäytyminen paikannetaan toisaalta myös ominaisuudeksi, joita

tietynlaiset ihmiset tai alueet jakavat. Tällöin puhutaan kasautuvasta huono-osaisuudesta. Erilaisia

ryhmiä ja alueita ei välttämättä määritetä syrjäytyneiksi vaan erilaisilla ominaisuuksilla halutaan

kuvata mahdollista syrjäytymisriskiä. Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vastaisessa

kansallisessa toimintasuunnitelmassa (2003) todetaan, että pitkäaikaistyöttömyys on yksi

syrjäytymisriskeistä. Toimintasuunnitelmassa huoli kohdistuu erityisesti nuoriin, joilla on ollut

ongelmia peruskoulun suorittamisessa eikä suunnitelmia ammatillisen koulutuksen suorittamiseksi

ole.

Pekka Myrskylä (2012) on lähestynyt nuoria koskevaa syrjäytymisen käsitettä työssäkäyntitilastojen

näkökulmasta. Hän luokittelee syrjäytyneiksi sellaiset työvoiman ja opiskelun ulkopuolella olevat

nuoret, jotka ovat suorittaneet vain peruskoulun. Myrskylä toteaa kuitenkin, että syrjäytyminen on

laaja aineellis-psyykkinen ongelmien kokonaisuus, johon sisältyy henkistä putoamista yhteiskunnan

normaalien käytäntöjen ulkopuolelle, erilaisia riippuvuuksia tai rikollisuutta.  Hänen mukaansa

nuorten syrjäytymisen kova ydin on sellaisten nuorten joukko, jotka eivät näy työnhakijatilastoissa.

Kukaan ei tiedä keitä he ovat, mitä he tekevät ja miten heitä voi auttaa.

Nuorten syrjäytymistä tai syrjäytymisriskejä voidaan tarkastella elämänkulun käsitteen kautta.

Myöhempään elämänkulkuun keskeisesti vaikuttavia hyvinvointia uhkaavia tekijöitä ovat

esimerkiksi erilaiset perheessä koetut taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat, terveydentilaan ja

päihteidenkäyttöön liittyvät ongelmat, ihmissuhderistiriidat ja nuoren koulumenestys. Nuorilla

erityisen kriittinen vaihe elämänkulussa on siirtyminen peruskoulun jälkeisiin opintoihin ja niiden

suorittaminen. Koulutuksella on todettu olevan yhteys taloudelliseen, sosiaaliseen ja terveydelliseen

hyvinvointiin. Vaikka varhaisilla syrjäytymisen riskitekijöillä on merkitystä myöhempään

hyvinvointiin, voi syrjäytymisen prosessi kuitenkin alkaa missä elämän vaiheessa tahansa. Lisäksi
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tutkimustieto ja kokemuksellinen tieto huono-osaisuudesta tai syrjäytymisestä eivät aina vastaa

toisiaan. Ihminen voi kokea olevansa hyväosainen monella elämän osa-alueella hyvinvoinnin

riskitekijöistä huolimatta. Nuorilla näitä hyvinvointia tukevia tekijöitä ovat esimerkiksi ihmissuhteet

ja läheisiltä saatu tuki, harrastukset ja uudet elämänasenteet. Nuoret eivät enää vanhemmista

ikäluokista poiketen pidä esimerkiksi työttömyyttä stigmana.  (Suurpää 2009, 13-15.)

3 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN

3.1 Käytäntötutkimus

Käytäntötutkimuksella on erityinen luonteensa. Se on soveltavaa tutkimusta, jonka ongelmanasettelu

ja aihe liittyvät sosiaalialan käytäntöihin. Sen on tarkoitus palvella useita erilaisia tahoja joko yhdessä

tai erikseen. Käytäntötutkimuksella on kiinteä ja välitön suhde sosiaalialan kehittämistyöhön.

Käytäntötutkimus pyrkii innovatiiviseen tiedontuottamiseen perinteisen tutkimustyön rinnalle.

Käytäntötutkimuksessa käsitys tiedon kantajasta on laaja ja se pyrkii jaettuun ja yhteiseen

tiedonmuodostukseen eri toimijoiden kesken. Käytäntötutkimuksen tärkeä ominaisuus on

henkilökohtainen koskettavuus, koska sen tehtävänä on nostaa esiin marginaaleihin joutuneiden

ihmisten tietoa ja kokemuksia. (Satka & Karvinen-Niinikoski & Nylund 2005, 11–15.)

Tutkimukseni sopii käytäntötutkimukselle asetettuihin ominaisuuksiin. Tutkimuksen aihe on

työelämälähtöinen ja se on syntynyt nuorten Startti-pajan sosiaaliohjaajan ja Peruspalvelukeskus

Oivan sosiaalipäällikön kanssa käymieni keskustelujen pohjalta. Käytäntötutkimukseni tuo esiin

marginaalisen ryhmän äänen Startti-pajan nuorten kertomina kokemuksina. Tutkimuksen tuloksia voi

hyödyntää nuorten Startti-pajatoiminnan ja Peruspalvelukeskus Oivan työhön kuntoutuksen

palveluiden kehittämisessä. Toivon, että tutkimukseen osallistuminen on nuorille myönteinen

kokemus ja he rohkaistuvat osallistumaan myöhemmin vuonna 2016 käynnistyvään

asiakasraatitoimintaan.

Tutkimusaiheen työelämälähtöisyyden lisäksi olen itse aidosti kiinnostunut siitä, millaisia

kokemuksia nuorille on karttunut Startti-pajatoiminnasta. Toiminta käynnistyi vuonna 2015 ja

toiminnan kehittäminen yhdessä nuorten kanssa alusta lähtien on mielestäni tärkeää. Tutkimuksen

tekijän positioni ei ole kuitenkaan aivan ongelmaton. Minulla on voimassa oleva määräaikainen

sosiaalityöntekijän virkasuhde Peruspalvelukeskus Oivan kanssa. Viime vuosina työtehtäviini on

kuulunut erityisesti yhteistyö TE-toimiston ja Peruspalvelukeskus Oivan kuntouttavan työtoiminnan

palveluiden kanssa. Työni yksi keskeisistä sisällöistä on ollut aktivointisuunnitelmien laatiminen
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yhdessä asiakkaan ja TE-toimiston kanssa. Työntekijän positioni velvoittaa minua kiinnittämään

huomiota haastateltavien kohtaamiseen, avoimeen kuuntelemiseen ja oman valta-aseman kriittiseen

tarkasteluun. Haastateltavat eivät olleet asiakassuhteessa minuun. Toivon kuitenkin, että positioni voi

toimia nuorten eduksi. Minulla on mahdollisuus toimia sosiaalityössä nuorten äänen esiin nostajana

ja olla mukana tukemassa Startti-pajatoiminnan kehittämistyötä.

Sosiaalisen kuntoutuksen tarkoituksena on vahvistaa nuoren toimintakykyä. Yksilön toimijuus

rakentuu erilaisista osatekijöistä. Niitä ovat yksilön elämäntilanteisiin liittyvät ehdot ja niiden

rakentuminen, pakot, valinnanmahdollisuudet ja resurssit. Resurssien muodot, olemassaolo ja

käytettävyys vaikuttavat yksilön toimijuuteen. (Jyrkämä 2008, 193.)

Käytäntötutkimukseni teoreettisena tulkintakehyksenä käytän Jyrki Jyrkämän (2008, 194-196)

toimijuuden käsitemäärittelyä. Toimijuuden ulottuvuudet ovat läsnä ihmisten arjessa ja toimijuus on

yksilön ja ympäristön välistä suhdetta. Toimijuuden modaliteetit ovat ”kyetä”, ”täytyä”, ”voida”,

”tuntea”, ”haluta” ja ”osata”. ”Kyetä” on ensisijaisesti fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. ”Täytyä”

kuvaa erilaisia esteitä, pakkoja ja rajoituksia. ”Voida” viittaa mahdollisuuksiin, joita erilaiset tekijät

ja rakenteet avaavat. ”Tuntea” kuvaa ihmisen ominaisuutta arvioida, arvottaa, kokea ja liittää tunteita

kohtaamiinsa tilanteisiin ja asioihin. ”Haluta” liittyy motivaatioon ja motivoituneisuuteen,

tahtomiseen, päämääriin ja tavoitteisiin. ”Osata” on laaja tietojen ja taitojen kokonaisuus, jonka

ihminen on hankkinut tai hankkii itselleen.

3.2 Tutkimuskysymykset

Käytäntötutkimukseni tarkoituksena on kartoittaa sitä, millaisia kokemuksia nuorilla on Startti-pajan

ryhmätoiminnasta. Ovatko nuoret kokeneet saaneensa tarvitsemaansa apua ja tukea? Toisena

tavoitteena on saada tietoa nuorten havaitsemista kehittämiskohteista.

Tutkimuskysymykseni ovat:

1. Mikä merkitys Startti-pajan ryhmätoiminnalla on nuorille?

2. Miten Startti-pajan toimintaa pitäisi nuorten mielestä kehittää?

Vastauksia tutkimuskysymyksiini hain haastattelemalla nuoria yksilöhaastatteluna. Haastattelun

teemat ja haastattelukysymykset ovat liitteessä 1. Teemahaastattelun kysymykset rakentuvat neljästä

osasta. Ensimmäisen osan kysymyksillä olen kartoittanut nuorten kokemuksia siitä, olivatko he
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oppineet ryhmätoiminnassa arjen taitoja ja oliko heidän arkensa muuttunut ryhmätoimintaan

osallistumisen myötä. Toisen osan kysymyksillä olen pyrkinyt saamaan tietoa siitä, miten nuoret

kokivat ryhmässä toimimisen sekä sosiaaliset suhteet ja yhteistyön tekemisen nuorten sekä pajan

ammattilaisten kanssa. Tutkimukseni tarkoituksena ei ollut kartoittaa nuorten elämäntilannetta ennen

Startti-pajan aloittamista kovinkaan laajasti ja osassa kolme on vain yksi kysymys koskien tätä

aihetta. Kolmannen osan kysymyksen tavoitteena oli, että nuoret kertovat käsityksiään tärkeinä

pitämistään asioista, ajatuksiaan tulevaisuudestaan ja sen suunnitteluun saamastaan tuesta. Viimeinen

haastattelukysymysten osa käsitteli nuorten Startti-pajan toimintaan kohdistamia odotuksia, toiveita

ja kehittämistarpeita sekä nuorten käsityksiä yhteiskunnan nuorille tarjoamista palveluista.

3.3 Aineiston kerääminen ja analyysi

Tämän tutkimuksen aineisto koostuu kuuden nuoren teemahaastattelusta. Kaikki haastatellut nuoret

olivat täysi-ikäisiä, joista neljä oli miehiä ja kaksi naista. Toteutin haastattelut joulukuun 2015 aikana

Startti-pajan tiloissa nuorten pajapäivien aikana. Sirkka Hirsjärven ja Helena Hurmeen (2011, 35; 48)

mukaan haastattelun etuna on se, että haastateltava voi tuoda esille itseään koskevia asioita

mahdollisimman vapaasti ja olla merkityksiä luova ja aktiivinen osapuoli. Teemahaastattelussa

ihmisten tulkinnat asioista ja heidän asioille antamansa merkitykset ovat keskeisiä. Teemahaastattelu

etenee keskeisten, kaikille haastateltaville samojen teemojen varassa. Teemahaastattelu soveltui

mielestäni aineiston keruun menetelmäksi käytäntötutkimukseeni hyvin, koska sen avulla nuorten

oma ääni tuli esiin. Heillä oli mahdollisuus vapaasti kertoa siitä, mikä merkitys Startti-pajan

toiminnassa mukana olemisessa oli juuri heille ollut.

Nuoret saivat etukäteen tutustua haastattelun teemoihin ja haastattelurungon kysymyksiin.

Haastattelutilanteessa esitin nuorille kysymyksiä, jotka noudattivat haastattelun teemoja. Nuoret

kertoivat merkityksellisinä pitämistään asioista. Ohjasin keskustelua tekemällä tarvittaessa

tarkentavia kysymyksiä. Haastattelussa käsitellyt teemat olivat kaikille nuorille samat, mutta niiden

käsittelyjärjestys ja esittämäni kysymykset vaihtelivat. Haastatteluiden yhteiskesto oli 4 tuntia 11

minuuttia. Yksi haastattelu kesti keskimäärin 40 minuuttia. Litteroin haastattelut haastattelua

seuraavana päivänä. Litteroituja sivuja kertyi 63.

Pertti Alasuutarin (2011, 38–48; 243) mukaan laadullisen tutkimuksen analyysi koostuu kahdesta

vaiheesta, joita ovat havaintojen pelkistäminen ja arvoituksen ratkaiseminen. Havaintojen

pelkistäminen on sääntöjen tai sääntörakenteiden muodostamista, jotka pätevät koko aineistoon.
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Arvoituksen ratkaiseminen tarkoittaa tulosten tulkintaa. Käytännössä nämä laadullisen analyysin

vaiheet nivoutuvat tutkimuksen aikana toisiinsa. Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeintä paikallinen

selittäminen eli se, että selitysmalli pätee mahdollisimman hyvin aineistoon ja sitoo analyysin

tuloksena löydetyt johtolangat yhteen loogiseksi kokonaisuudeksi.

Analysoin käytäntötutkimukseni aineistolähtöisenä sisällönanalyysinä. Sisällönanalyysillä

tarkoitetaan sanallista tekstin sisällön kuvailua. Laadullisessa sisällönanalyysissä aineisto hajotetaan

pieniin osiin, käsitteellistetään ja kootaan uudelleen loogiseksi kokonaisuudeksi. Analyysin

tarkoituksena on luoda sanallinen ja selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2009,

105–108.) Analyysiyksikkönä oli nuoren lause tai usean lauseen muodostama ajatuskokonaisuus.

Ennen haastatteluita ja aineiston analyysiä tutustuin kirjallisuuteen ja tutkimuksiin, jotka koskivat

sosiaalista kuntoutusta, kuntouttavaa työtoimintaa ja nuorten syrjäytymistä. Lisäksi tutustuin

muutamiin nuorten arvoja ja asiakaslähtöisyyttä käsitteleviin tutkimuksiin.

3.4 Tutkimuseettisiä kysymyksiä

Noudatin käytäntötutkimuksessani Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia eettisiä periaatteita.

Eettisten ohjeiden mukaan tutkimukseen osallistumisen tulee olla vapaaehtoista ja perustua riittävään

tietoon. (Humanistisen,… 2009, 4-6.) Sain tutkimusluvan 27.11.2015. Tutkimusluvan saamisen

jälkeen järjestin yhdessä Startti-pajan sosiaaliohjaajan kanssa nuorille kaksi tiedotustilaisuutta, joissa

kerroin tutkimuksestani, sen tarkoituksesta ja tavoitteista. Nuorilla oli mahdollisuus esittää minulle

tutkimusta koskevia kysymyksiä. Kävin yhdessä nuorten kanssa läpi infokirjeen ja

suostumuslomakkeen sisällöt (Liite 2). Olin laatinut alle 18-vuotiaalle nuorelle oman huoltajalle

osoitetun suostumuslomakkeen ja infokirjeen. Annoin nuorille myös teemahaastattelurungon

kysymykset nähtäväksi, koska nuoret toivoivat tätä. Korostin nuorille tutkimukseen osallistumisen

vapaaehtoisuutta. On mahdollista, että käyntini nuorten parissa rohkaisi nuoria osallistumaan

haastatteluun. Ilman henkilökohtaista käyntiäni haastateltavia ei ehkä olisi saatu riittävää määrää.

Vapaaehtoisuuden korostaminen oli eettisesti tärkeää myös oman työntekijäpositioni vuoksi.

Tiedotustilaisuuksien jälkeen kuusi nuorta allekirjoitti suostumuslomakkeen.

Tutkimuksen tekemisessä on vältettävä vahingoittamista (Humanistisen,… 2009, 7-8).

Haastattelututkimukseen sisältyy vuorovaikutusta. Tutkimukseni onnistumisen kannalta oli tärkeää,

että nuoret luottivat minuun. Kiinnitin erityistä huomiota siihen, että kohtelin nuoria arvostavasti ja
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kunnioittavasti.  Korostin tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuutta.  Kerroin nuorille, että

tutkimushaastattelu voidaan keskeyttää, mikäli nuori tuntee olonsa esimerkiksi epämukavaksi tai

väsyneeksi. Ennen jokaisen haastattelun aloittamista kävin läpi vielä suostumuslomakkeen sisällön

ja kerroin, että nuori voi halutessaan jättää myös vastaamatta kysymyksiin tai perua osallistumisensa

kokonaan. Korostin nuorille, että heille ei aiheudu tutkimukseen osallistumisesta tai osallistumatta

jättämisestä taloudellista eikä sosiaalista haittaa. Tutkimukseen osallistuminen ei vaikuta esimerkiksi

nuoren oikeuteen saada palveluita tai etuuksia.

Eettiset toimintaohjeet velvoittavat suojelemaan tutkittavien yksityisyyttä. Säilytin haastatteluiden

äänitiedostot salasanalla varustetussa tietokoneessa, joka on vain omassa käytössäni. Litteroituja

haastatteluita säilytin työhuoneeni lukitussa kaapissa. Haastatteluissa saamaani tutkimusaineistoa

käytin vain tähän tutkimustarkoitukseen. Tuhoan äänitiedostot ja litteroidut haastattelut

käytäntötutkimusraportin arvostelun jälkeen. En luovuta tutkimusaineiston sisältämää tietoa ja

tutkittavien asioita ulkopuolisille tahoille. (Humanistisen,… 2009, 8-9.)

Koska tutkimuksessani haastateltavien joukko oli pieni, olen tutkimusraportin kirjoittamisessa

kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, että nuoria ei voida tunnistaa.  Olen käyttänyt analyysini tukena

suoria lainauksia nuorten haastatteluista. Olen poistanut suorista lainauksista murresanoja, ilmauksia

ja sanontoja, joista haastateltava voidaan tunnista. Tutkimusraportissa olen sisentänyt suorat

lainaukset. Suorat lainaukset alkavat merkinnällä Nuori. Katkelmat haastattelijan ja nuoren välisestä

keskustelusta olen sisentänyt ja haastattelijan puheenvuoro alkaa merkinnällä Haastattelija.

(Humanistisen,… 2009, 9-11.)

4 TULOKSET

 Nuorten elämäntilanteet ennen Startti-pajalla aloittamista

Kaikki haastatellut nuoret olivat olleet työttöminä ennen Startti-pajatoiminnan aloittamista. Nuorten

työttömyysajat vaihtelivat muutamasta kuukaudesta kahteen vuoteen. Haastatelluista nuorista neljällä

oli ammatillinen koulutus, yksi oli keskeyttänyt ammatilliset opinnot ja yksi oli vailla ammatillista

koulutusta. Nuorten elämäntilanteisiin ennen Startti-pajan toiminnan aloittamista liittyi erilaisia

pettymyksiä ja täyttymättömiä toiveita. Usealla nuorella oli kokemusta siitä, että ammatillinen

koulutus ei ollut avannut työelämän ovia. TE-toimiston asiakkuus ja aktiivinen työnhaku eivät olleet

tuottaneet tulosta.
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Nuori:”Mä valmistuin kaksi vuotta sitten ja siitä lähtien ollu ei oo ollu töitä ja
kursseilla eikä oo siitä mitää että sais töitä sitä kautta että ne on ollu vaan niinku jotain
ajan viettoo. Eipä se mitää oo ollu ei oo tapahtunut mitään se on vaan ollu se aika.”

Nuorten elämässä työttömyys ja terveydelliset seikat kietoutuivat yhteen. Haastatelluista nuorista

neljä kertoi terveydellisten seikkojen vaikuttaneen jollain tavalla työllistymiseen tai liittyneen

työttömyysajan kokemuksiin. Terveydelliset seikat olivat kahden nuoren kohdalla muuttaneet

tulevaisuudensuunnitelmia kokonaan. Nuorten terveysongelmat liittyivät esimerkiksi

mielialaongelmiin tai fyysistä toimintakykyä rajoittaviin sairauksiin.

Nuori:” Mulla on periytyvä sairaus jonka takia ei voi ihan kokonaan työelämässä
olla.”

Haastatelluista kahdella nuorella työttömyys liittyi opiskelussa kohdattuihin vastoinkäymisiin. Yhden

nuoren kohdalla opiskelu oli keskeytynyt motivaation ja voimavarojen puutteeseen. Hyvä

opiskelumotivaatiokaan ei kuitenkaan aina riittänyt opintojen suorittamiseen. Toisen nuoren kohdalla

aiemmin suoritettu ammatillinen tutkinto esti häntä pääsemästä uudelleen koulutukseen. Nuori koki

joutuneensa umpikujaan.

Nuori:” Seki oli sillai et mihinkään muualle ei silloi aikoinaan päässy sit se tuli käytyä
kokonaan mikä oli nyt kun aattelee virhe. Se hankaloittaa taas niin paljon uuden
opiskelupaikan saamista.”

Nuoret kertoivat viettävänsä vapaa-aikaa pelaten tietokonepelejä ja tavaten kavereita. Yksi nuorista

kertoi harrastavansa käsitöiden tekemistä. Pääosin nuoret kuitenkin kertoivat, että heillä ei ollut

harrastuksia. Aiemmin lopetetun harrastuksen aloittaminen uudelleen tuntui myös nuorista

hankalalta. Harrastusten puuttumisen syynä mainittiin muun muassa motivaation puute, taloudelliset

syyt ja se, että sopivaa harrastusta ei ollut löytynyt.
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4.1 Aktivointisuunnitelmat ja odotukset Startti-pajaa kohtaan

Ennen Startti-pajan aloittamista kaikille nuorille laadittiin aktivointisuunnitelma yhteistyössä TE-

toimiston ja sosiaalityön kanssa. Pääosin nuoret olivat kokeneet viranomaiskohtaamisen ja

suunnitelman laatimisen tapahtumana, josta ei ollut jäänyt mieleen mitään erityistä. Muutamalle

nuorelle aktivointisuunnitelman laatiminen oli herättänyt toivon asioiden kääntymisestä parempaan

suuntaan tilanteessa, jossa työttömyys oli alkanut murentaa uskoa tulevaisuuteen. Eräs nuori kuvasi

tilannetta näin:

Nuori:” No se mä ainakin muistan kun kysyttiin et ootko kuullut kuntouttavasta en
todellakaan ja sit tuli se jokin pilke et mä pääsen jonnekin et ei vain tarvii olla himassa
koko ajan et nyt jotain.”

Nuorilla ei ollut aivan tarkkaa käsitystä siitä, keitä aktivointisuunnitelman laatimisessa läsnä olevat

viranomaiset olivat. Nuoren tukena saattoi olla hänelle entuudestaan tuttu muu viranomainen kuten

esimerkiksi nuorisotyöntekijä, mutta muut läsnä olevat viranomaiset olivat nuorten käsitysten

mukaan joko TE-toimistosta tai vain yleisesti kunnasta. Sosiaalityön läsnäolo ja rooli

aktivointisuunnitelman laatimisessa oli jäänyt nuorille hämäräksi.

Muutama nuori oli osallistunut tapaamiseen, jossa sosiaalityö ja TE-toimisto tekivät yhteistyötä

videoneuvotteluyhteyden välityksellä. Seuraavassa on kaksi kuvausta nuorten kokemuksista.

Nuori:” Ne se oli vähän jännää että pidettiin joku videoneuvottelu sitä mä kyllä vähän
ihmettelin miksi se normaali aika peruttiin se oli vähän jännä tilanne.”

 Nuori:” Oli se nyt vähän outoa puhua tietokoneelle.”

Nuoret eivät olleet osanneet varautua tämän tyyppiseen tapaamiseen. He kokivat tilanteen

hämmentävänä ja outona. Nuoret kertoivat, että videoneuvotteluun osallistuminen oli vaatinut

erityistä keskittymistä.

Nuorten toiveet ja odotukset Startti-pajatoimintaa kohtaan olivat hyvin erilaisia. Osa nuorista oli

päättänyt lähteä toimintaan mukaan avoimin ja uteliain mielin. Heillä ei ollut erityisiä toiveita tai

odotuksia. He olivat lähteneet seikkailuun ja päättäneet katsoa, mitä elämä tuo tullessaan.

Nuori:” En mä oikeestaan tiiä en mä oikeestaan oottanu mitään aattelin vaan että hyvä
kattoo mikä on homman nimi ei oikeestaan ollu mitään odotuksia.”
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Nuori:” Mä tuli aika avoimin mielin mä en oikein tienny mitä odottaa.”

Osa nuorista kohdisti Startti-pajan toimintaan toiveita ja odotuksia, joita he kuvasivat näin.

Nuori:” ..odotuksia mmm että vähän niinku paranee.”

Nuori: ” Ehkä mulle just tärkeempää se että keskitytään siihen omaan tulevaisuuteen
keskustellaan noista perusjutuista.”

Nuori: ” Päivärytmii ja että mä tutustun oman ikäsiin ihmisiin.”

Nuorten toiveet liittyivät läheisesti oman hyvinvoinnin paranemiseen. Nuoret toivoivat terveydentilan

kohenemista ja elämän sisällön rikastumista. Sosiaaliset suhteet ja oman tulevaisuuden suunnittelu

koettiin myös tärkeäksi.

4.2 Arjen jäsentyminen ja voimavarojen kasvu

Työ tai opiskelu ovat tärkeitä nuoren arkea rytmittäviä tekijöitä. Työttömyys ja sen mukanaan tuoma

vapaa-aika voivat muuttaa arjen rutiineja. Vuorokausi- ja unirytmi voivat häiriintyä, koska arkea

rytmittäviä ja sitoutumista edellyttäviä toimintoja ei ole. Startti-pajatoiminnan yhtenä tarkoituksena

on vahvistaa nuoren arjen hallintaa. Arjen hallinnan perustekijä on säännöllinen vuorokausirytmi.

Nuoret olivat kokeneet tärkeänä sen, että pajatoiminta tukee vuorokausirytmin pysymistä

säännöllisenä.

Nuori:” Saa ainakin sen perusarjen siihen muutamaksi päiväksi muutamaksi päiväksi
arjen rytmin.”

Nuori: ”Mulla on muuttunu unirytmi säännölliseksi et vaikka en tiettynä päivänä
käykään täällä käyn silti tiettynä aikana nukkumaa.”

Nuoret arvostivat myös Startti-pajalla oppimiaan arjen taitoja kuten ruuanlaittotaitoa ja sitä, että heitä

ohjattiin terveellisiin elämäntapoihin. Terveisiin elämäntapoihin kuuluu säännöllinen ruokailurytmi.

Nuoret olivat muuttaneet suhtautumistaan aamupalan syömistä kohtaan myönteisemmäksi

osallistuttuaan Startti-pajalla tarjottavalle aamupalalle. Osalle nuorista aamupalan syöminen oli yksi

pajatoiminnassa opittu tärkeä taito.

Nuori:” Aamupala tulee syötyä.”
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Arjen taitojen lisäksi nuoret olivat kokeneet, että Startti-pajatoiminnan aikana he olivat saaneet lisää

erilaisia voimavaroja ja vahvuuksia. Voimavarojen ja vahvuuksien lisääntyminen oli antanut nuorille

tunteen siitä, että he voivat hallita omaa elämäänsä. Monet nuoret olivat kokeneet, että

toiminnallisuus oli vaikuttanut positiivisesti mielialaan. Mieliala oli kohentunut ja yleinen vireystila

oli noussut.

Nuori:” No kun täällä on käyny ja ollu vähä enemmän tekemistä niin on sitten
paremmin jaksanut muitakin juttuja tehä.”

Positiivinen muutos mielialassa voi tarkoittaa myös mielialan tasoittumista.  Yksi nuorista kuvasi

kokeneensa rauhoittumisen tunnetta tullessaan mukaan ryhmätoimintaan. Rauhoittumisen tunne oli

auttanut hallitsemaan myös päihteiden käyttöä.

Muutamat nuoret olivat kokeneet, että Startti-pajatoiminnassa mukana oleminen oli ensisijaisesti

vahvistanut heidän itseluottamustaan ja antanut varmuutta toimia sosiaalisissa tilanteissa.

Nuori:”On sillai vaikuttanu että jos mä lähen vaikka kaverin kanssa jonnekin ja
tutustun uuteen ihmiseen mä oon paljon sosiaalisempi.”

Ryhmässä toimiminen oli rohkaissut nuoria myös olemaan aito oma itsensä.

Nuori: ”Nii et tavallaan pystyy olemaan oma ittensä ei tarvii piilotella kaikkee et
sanoo ja osaa sanoa senkin jos joku ärsyttää.”

Rohkeuden lisääntyminen auttoi mielipiteiden kertomisessa ja sosiaalisten suhteiden luomisessa.

Yksi sosiaalisen kuntoutuksen tehtävistä on huolehtia kuntoutettavien taloudellisesta

turvallisuudesta. Startti-pajatoimintaan osallistuvilla nuorilla on oikeus saada Kelan maksamaa

työmarkkinatukea ja kulukorvausta. Yksi nuori otti haastattelussa esille taloudellisen tilanteensa

parantumisen Startti-pajatoiminnan myötä.

Nuori:” No eka mielikuva oli ainakin että nyt mä saan enemmän rahaa mut kun on
ollu messissä niin se ei oo pelkkä raha. Ja vaikuttanut aika paljon myös mun
vanhempiin että mä voin maksaa kaikki mun omat jutut ihan silleen. Mut ei pysty
kuitenkaan sillai tuhlaamaan, pitää käyttää vähän aivoja siinä.”
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Omat tulot vahvistivat nuoren toimijuutta, koska taloudellinen riippuvuus vanhemmista väheni.

Nuorella oli mahdollisuus toimia itsenäisen aikuisen tavoin ja ottaa vastuuta omasta rahan käytöstään.

4.3 Ryhmän jäsenyys ja tuki

Nuoret kokoontuivat samaan tilaan osallistuakseen ammattilaisten ohjaamaan toimintaan. Kaikki

ryhmän nuoret kokivat kuuluvansa ryhmään ja olevansa sen jäseniä. Kukaan nuorista ei kertonut

jääneensä ulkopuolelle tai kokenut tulleensa huonosti kohdelluksi. Tulkintani mukaan nuorten

ryhmän jäsenten keskinäiset suhteet eivät haastatteluhetkellä olleet kovinkaan tiiviitä huolimatta siitä,

että kaikki nuoret kokivat kuuluvansa ryhmään. Nuorten sosiaalinen kanssakäyminen oli luonteeltaan

kevyttä juttelua. Ryhmän nuoret tapasivat toisiaan vain ryhmätoiminnassa. Vapaa-aikana nuoret eivät

tavanneet eivätkä pitäneet yhteyttä toisiinsa. Seuraavassa on katkelma haastattelusta, jossa nuori

kuvaa tilannetta.

Haastattelija: Ootko saanu uusia kavereita tai tuttavia?

Nuori: ”No siis joo mutta ei silleen että ei pahemmin ulkopuolella”

Haastattelija: Ymmärsinkö oikein, että kaveruussuhteet on täällä mutta ei sitten sun
vapaa-aikana?

Nuori: ”Just joo”

Kahdella haastatellulla oli kokemusta myös hyvän ystävyyssuhteen solmimisesta pajatoiminnan

aikana. Yksi nuori oli kokenut merkityksellisenä sen, että hän oli voinut toimia vertaistukena toiselle

samassa elämäntilanteessa olleelle nuorelle. Katkelma nuoren haastattelusta:

Nuori:” Täällä muutama nuori on samanlaisessa asemassa kun mitä mä oon ollu
ennemmin osaa sitte vähän paremmin käsitellä omaa menneisyyttä.”

Haastattelija: Ootteko voineet jutella niistä keskenänne?

Nuori: ”On joo jonkin verran juteltu. Ymmärtää asioita ehkä vähän paremmin.”

Kaikki haastatellut nuoret olivat kiinnittäneet huomiota nuorten ryhmän toimintaan ja ilmapiiriin.

Nuoret kertoivat, että ryhmässä vallitsi passiivinen ilmapiiri. Nuoret vetäytyivät ja selasivat

puhelimia. Yksi nuorista kuvasi tilannetta seuraavasti:



18

Haastattelija: Kuvaisitko ryhmän toimintaa?

Nuori: ”Ei se oikeestaan sillai kovin ryhmämäistä ku kaikki aika omissa oloissaan ja
suurimmalla osalla puhelinten tuijottamista. Ja aika epäaktiivista.”

Haastattelija: Miten se epäaktiivisuus näkyy, kuvaisitko sitä?

Nuori: ”Esimerkiks no sillai et jos annetaan joku juttu nii menee aikaa ennen ku
aletaan tekee. Välillä joutuu monta kertaa sanomaan ennen kuin mitään tapahtuu.”

Nuorten välille ei syntynyt luontevaa keskustelua ja ryhmän sosiaaliset suhteet toimivat heikosti. Osa

haastateltavista oli sitä mieltä, että sitoutumattomuus ja passiivisuus viestittivät siitä, että ryhmän

jäsenyyttä ei arvostettu.

Toisaalta nuoret antoivat positiivista palautetta ryhmässä vallitsevasta rennosta tunnelmasta. Nuorille

oli tärkeää, että ryhmän ammattilaiset johtivat ja ohjasivat toimintaa. Tulkitsin nuorten kertomukset

niin, että rento tunnelma syntyi aikuisten luomasta turvallisuuden tunteesta ja nuorten ja aikuisten

välisistä luottamuksellisista suhteista. Nuoret kuvasivat suhteita Startti-pajan ammattilaisten kanssa

toimiviksi. Nuoret arvostivat ammattilaisten ystävällistä ja ymmärtäväistä suhtautumista nuoria

kohtaan. Nuorille oli tärkeää, että ammattilaisten osoittama kiinnostus oli aitoa.

Nuori: ”Ne on niinku läsnä siinä tekemisessä.”

Startti-pajan sosiaalisessa kuntoutuksessa yhdistyvät ryhmämuotoinen toiminnallisuus ja yksilöllinen

tuki. Nuoret kokivat erittäin tärkeiksi henkilökohtaiset ohjauskeskustelut ammattilaisten kanssa.

Nuori: ”Mun mielestä se oli hyvää et jos sulla on ollu jotain niin ne on ollu siinä heti
et okei [...] jos on apuu tarvinnu ne on ollu valmiit auttamaan.”

Monella nuorella oli kokemuksia siitä, että erilaiset auttamis- ja palvelujärjestelmät olivat kohdelleet

heitä kaavamaisesti. Kokemus autetuksi tulemisesta oli jäänyt heikoksi. Nuoret arvostivat sitä, että

ammattilaiset paneutuivat heidän elämäntilanteisiinsa, olivat valmiita auttamaan ja että kohtaamisissa

oli kiireetön tunnelma.

4.4 Tulevaisuuden uskon vahvistuminen

Nuorten ajatukset tulevaisuudesta kietoutuivat erilaisten huolien ja toisaalta myös toiveikkuuden

muodostamiksi kehiksi. Osalla nuorista oli takanaan jo pitkä työttömyysaika, jota olivat katkoneet
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vain erilaiset kurssit ja työvoimapoliittiset koulutukset. Työttömyys oli synkistänyt tulevaisuuden

kuvaa.

Nuori:” No kyllä sitä aina miettii tulevaisuutta nii no tällä hetkellä se ei kovin hyvältä
näytä ku ei oo vaan saanu töitä mistään.”

Nuoret suhtautuivat tulevaisuutta koskevien ratkaisujensa tekemiseen vakavasti. Useat nuoret

kokivat, että ratkaisujen tekeminen oli vaikeaa ja vaati aikaa. Ratkaisuja ei haluttu tehdä hätiköiden.

Nuoret olivat pohtineet muuttoa pääkaupunkiseudulle parantaakseen omia

työllistymismahdollisuuksiaan.

Nuori:” Niin jos sitä haluais ruveta duunaamaan pitäis sitte tonne Helsingin päähän
muuttaa mä en ole halunnu sellasta askelta vielä ottaa.”

Nuori:” No mun mielestä pitää olla tosi rohkee et uskaltaa lähtee tonne et ei niinku oo
perhe lähellä tai kaverit lähellä.”

Työttömyys ja taloudellinen epävarmuus vaikuttivat tulevaisuutta koskevien suunnitelmien ja

ratkaisujen tekoon.  Nuoret puntaroivat ratkaisuvaihtoehtoihin sisältyviä riskejä ja halusivat kerätä

rohkeutta.

Kuudesta haastatellusta nuoresta neljä asui kotona vanhempiensa luona. Kaikki kotona asuvat nuoret

kertoivat, että he olivat pohtineet muuttamista omaan asuntoon. Työttömyys ja huoli taloudellisesta

selviämisestä vaikuttivat kuitenkin myös näihin suunnitelmiin ja ratkaisuja lykättiin.

Nuori:” Nii ja yksi syy just miks en oo lähteny on raha et kun mä en sit vaan suostu
siihen että joutuisin syömään jotakin makaronia et mulla ei rahaa syödä. Ei ookaan
varaa elää.”

Toisaalta tulevaisuuteen suhtauduttiin myös levollisesti ja turhia huolia välttäen. Nuorilla oli

perusluottamus siihen, että asiat järjestyvät.

Nuori:” Ei oo tapana kauheesti miettiä sitä ei voi koskaan tietää.”

Nuori:” Kyllä mä koitan nähdä kaikessa sen valoisamman puolen turha sitä on
miettiä.”

Osa nuorista oli hyväksynyt sen, että tulevaisuuteen sisältyy aina myös epävarmuustekijöitä eikä

kaikkea voi suunnitella. Tyytyväisyys nykytilaan auttoi elämässä eteenpäin.
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Nuoret kertoivat haastattelussa käsityksiään siitä, mitä on hyvä elämä. Kaikkien nuorten kuvaukset

hyvästä elämästä nojasivat perinteisten perusarvojen ja perusasioiden varaan. Nuoret kuvasivat

toiveitaan hyvästä elämästä näin:

Nuori:” No sellanen et niinku perusasiat on kunnossa et ei se mitään erikoisempaa
vaadi.”

Nuori:” Ei niiden tarvii olla jotakin sellasta todella isoa ja mahtavaa sellasta
perushyvää.”

Nuorille tärkeitä elämän perusasioita olivat työpaikka ja palkkatulon tuoma taloudellinen

turvallisuus, opiskelupaikka ja uusi ammatti, oma asunto, läheiset ihmissuhteet, lemmikit ja omasta

terveydentilasta huolehtiminen. Yhden nuoren haaveena oli, että voisi joskus matkustella. Nuorten

toiveet oman asunnon suhteen olivat varsin kohtuullisia. Nuoret toivoivat, että asunto olisi pieni,

viihtyisä ja lähellä keskustaa.

Työttömyysaikaan liittyi nuorilla usein tunne tyhjän päälle jäämisestä. Nuoret olivat kokeneet erittäin

tärkeänä sen, että Startti-pajan ammattilaiset paneutuivat heidän elämäntilanteisiinsa ja tekivät heidän

kanssaan tulevaisuutta koskevia suunnitelmia. Suunnitelmallisuus ja yhteistyö   olivat niitä tekijöitä,

jotka pitivät yllä ja vahvistivat nuorten uskoa tulevaisuuteen.

Nuori:” Mulla on ollu tulevaisuudensuunnittelu että lähteekö kouluun vai töihin siitä
ollaan pystytty puhumaan ja ollaan ihan lähetty miettimään että mikä ois se oma reitti.
Et ei oo ollu et puhutaan vaan ja katotaan asiaa vuoden päästä uudelleen.”

Nuoret kertoivat saaneensa ensisijaisesti apua ja tukea työpaikkojen etsimiseen ja erilaisten

koulutusvaihtoehtojen selvittämiseen. Nuoret kertoivat harjoitelleensa työpaikkahakemusten

tekemistä ja työhaastattelutilanteita. Startti-pajan aikana saadut konkreettiset kokemukset

työelämästä ja ammatillisista koulutuksista lisäsivät nuorten motivaatiota tulevaisuutensa

suunnittelua kohtaan. Erilaiset työ- ja koulutuskokeilut koettiin tärkeiksi.

Nuori:” Ja nyt ku on tullu tänne niin mitä ajatuksia on tullu et on mahdollisuuksia
kouluun ja työnhakuun ja niin pois päin ei oo ainakaan niin tyhjän päällä.”

 Nuori:” ..kyllä nyt tossa kävin pari viikkoa sitten kokeilemassa [työpaikka] että
millaista se touhu on. Sitä myöte kyllä menty eteenpäin mutta vielä on paljon auki.”
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Seuraavassa haastattelukatkelmassa nuori kuvaa omaa tulevaisuuden suunnitteluaan.

Haastattelija: Koetko saaneesi tukea suunnitelmien tekemiseen?

Nuori:”Kyllä aika paljo yksilövalmentajan kanssa tulee palloteltua just sitä asiaa.”

Haastattelija: Mitä ajattelet sun omasta tulevaisuudesta?

Nuori:” Huolenaihe on se että ei tiedä mitä haluis tehdä se on nyt aina stressaavaa ja
huolettaa.”

Haastattelija: Niin..

Nuori:” Sit taas toisaalta luulisin että jotain päätyy tekemään että sinänsä ihan
positiivinen mieli.”

Jo tieto siitä, että on olemassa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, lisäsi Startti-pajan nuorten uskoa

tulevaan. Vaikka tulevaisuus huoletti, mieliala pysyi positiivisena ja toiveikkaana.

4.5 Nuorten ideoita toiminnan kehittämiseksi

Käytäntötutkimukseni toisena tehtävänä oli selvittää, millaisia Startti-pajatoimintaa koskevia

kehittämisehdotuksia nuorilla oli. Nuoret toivat esiin muutamia kehittämisehdotuksia.

Kehittämisehdotukset eivät muodostaneet selkeitä teemoja.

Nuorten Startti-pajalla on omat tilat, jotka sijaitsevat kuntouttavaa työtoimintaa järjestävän melko

ison työpajan yhteydessä lähellä kuntakeskusta. Nuorten toiminta järjestetään pääosin nuorten

omassa tilassa. Pajan tilat ovat ilmeisesti nuorten mielestä toimivat, sillä he eivät tuoneet esiin pajan

ympäristöä tai fyysisiä olosuhteita koskevia kehittämisehdotuksia.  Nuoret olivat kokeneet

virkistävinä ja antoisina erilaiset pajan ulkopuolelle suuntautuvat retket, tutustumiskäynnit ja muut

tilaisuudet.  Näitä kokemuksia nuoret toivoivat lisää.

Ennen Startti-pajatoiminnan aloittamista nuorelle laaditaan aktivointisuunnitelma. Tähän tilaisuuteen

osallistuvat nuoren lisäksi TE-toimiston asiantuntija, sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja. Hämeen

TE-toimisto ja Peruspalvelukeskus Oiva aloittivat vuonna 2014 kokeilun, jossa yhteistyötä tehdään

videoneuvotteluyhteyttä hyväksi käyttäen. Uuden työskentelytavan tarkoitus on tehostaa työajan

käyttämistä ja säästää kustannuksia.  Vuonna 2015 lähes kaikki aktivointisuunnitelmat laadittiin

videoneuvotteluyhteyden välityksellä. Muutamilla nuorilla oli kokemusta tästä uudesta yhteistyön
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tekemisen tavasta. Nuoret olivat kokeneet tilanteen hämmentävänä ja outona. He toivoivat

ensisijaisesti kasvokkaisia kohtaamisia.

Nuori:”Mmmm ehkä olis parempi että ois kasvokkain joutuu keskittyyn vähän liikaa
siihen videoruutuun sit kun mun päässä joku toinen puhuu pitää miettiä et puhunks mä
nyt siihen ruutuu vai puhunko mä sille joka mulle puhuu.”

Nuori:” Mä olisin toivonut että kaikki henkilöt olisi ollut läsnä.”

Nuorten Startti-pajan perusajatus on toiminnallisuus. Sekä Startti-pajan nuoret että työpajan

kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat osallistuivat syksyllä 2015 koulutuspäiviin. Koulutuksen

käytännön toteutuksesta vastasi ulkopuolinen kouluttaja.  Koulutuspäivien oli tarkoitus perustua

yhteiselle aktiiviselle keskustelulle ja koulutuksen tavoitteena oli tulevaisuusorientaation

herättäminen. Koulutuksen käytännön toteutuksen tapa ei kuitenkaan soveltunut nuorten tarpeisiin ja

tapaan oppia. Yksi nuorista kuvasi kokemuksiaan seuraavasti:

Nuori:” Mut siellä meinas nukahtaa kun ite et tehny mitään ja se yksi vaan puhu neljä
tuntia putkeen. Aika moni muuki sano et se oli yksi hyödyttömimmistä mitä tääl on
ollu. Siitä olis voinu olla enemmän hyötyä ja jotain siitä iteki muistaa jos olis päässy
jotakin ite tekee.”

Jatkossa onkin tärkeää varmistua siitä, että myös Peruspalvelukeskus Oivan ulkopuolelta tulevien

toimijoiden palvelut perustuvat toiminnallisuudelle ja että  ne on suunniteltu nuorten tarpeisiin.

Kaikki haastateltavat nuoret olivat kiinnittäneet huomiota nuorten ryhmän passiiviseen ilmapiiriin.

Myös puhelinten käyttäminen pajapäivien aikana oli yleistä. Useassa puheenvuorossa tuli esille se,

että nuoret toivoivat kaikkien ryhmän nuorten kiinnittävän huomiota omiin asenteisiinsa ja omaan

käyttäytymiseensä pajatoimintapäivien aikana. Ohessa on katkelma haastattelusta, jossa toivotaan

sekä aikuisten että nuorten osallistuvan yhteishengen luomiseen.

Haastattelija: Mitä pajan aikuisten pitäisi tehdä toisin?

Nuori: ”En mä tiiä ehkä vähän enemmän sitä et potkitaan persuksille et tehään jotain.
Joo kun tää on kuitenkin niin sanotusti työtä mitä me tehdään et siitä tulee se oma
pieni korvaus et kyl sen rahan eteenkin pitäis jotain muuta tehä ku räplää puhelinta.”
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Ehdotettiin myös nuorten pajan sääntöjen tarkentamista puhelinten käytön osalta.

Nuori:” Kuulostaa aika lapselliselta mut ottaa vaan puhelimet pois siks aikaa se on
vaan neljä tuntii mitä me ollaan ei se voi olla paha olla ilman puhelinta.”

Lisäksi nuorilta tuli muutamia kuntouttavan työtoiminnan palveluita koskevia kehittämisehdotuksia.

Kuntouttavan työtoiminnan toivottiin tarjoavan monipuolisia ja asiakkaan taitoja ja valmiuksia

laajasti kehittäviä työtehtäviä. Yksi nuorista toivoi, että kuntouttavassa työtoiminnassa voisi olla

kuusi tuntia päivässä siinä vaiheessa, kun kuntoutuminen on jo edennyt ja voimavarat kasvaneet. Yksi

nuorista oli kiinnittänyt huomiota terveydenhoitajan palveluiden tarpeeseen ja toivoi

terveydenhoitajan parempaa tavoitettavuutta.

Nuori:” Tos on vaan toi terveydenhoitaja parina päivänä viikossa et mun mielestä kun
täällä on kumminki aika paljo ihmisii ja aika monella kumminki jotaki terveydellisiä
asioita niin se olis parempi et se ois useampana päivänä.”

Nuoret kertoivat haastatteluissa myös käsityksiään yhteiskunnan jäsenyydestä, nuorten

vaikutusmahdollisuuksista ja nuorten tarvitsemista palveluista. Nuoret olivat varsin yksimielisiä siitä,

että nuorten palveluiden tulisi olla helposti löydettävissä olevia monipalvelupisteitä. Nuoret toivoivat

saavansa yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta nuorten kanssa työskentelyyn erikoistuneilta

ammattilaisilta. Muutamat nuoret pitivät tärkeänä toimivia perusterveydenhuollon palveluita.

Nuoret olivat huolissaan varsin monista yhteiskunnan ilmiöistä kuten palveluiden etääntymisestä

kansalaisistaan, nuorten syrjäytymisestä ja nuorten ja aikuisten päihteidenkäytöstä.  Yksi nuorista oli

huolissaan koventuneista asenteista, talouden ylivallasta ja yleisen turvallisuustilanteen

heikkenemisestä. Nuoret arvostivat sitä, että heidän ajatuksiaan kuunnellaan ja heidät otetaan mukaan

palveluiden kehittämiseen. Nuoret olivat yksimielisiä siitä, että vaikuttaminen on tärkeää. Nuoret

olivat kuitenkin epävarmoja siitä, mitä vaikuttamisen kanavia on olemassa tai miten niitä käytetään.

5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

Olen käytäntötutkimuksessani halunnut selvittää nuorten kokemuksia Peruspalvelukeskus Oivan

Starttipajatoiminnasta. Olen ollut kiinnostunut siitä, miten nuoret ovat kokeneet toiminnassa mukana

olemisen ja mitä se on heille antanut. Lisäksi minua on kiinnostanut asiakkaiden eli nuorten

näkökulman saaminen toiminnan kehittämisen tueksi.
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Käytäntötutkimukseni teoreettinen tulkintakehys on Jyrki Jyrkämän (2008, 194-196) ihmisen

toimijuuden ulottuvuudet eli modaliteetit, joita ovat ”kyetä”, ”täytyä”, ”voida”, ”tuntea”, ”haluta” ja

”osata”.  Toimijuudessa on kyse yksilön ja ympäristön välisestä suhteesta. Olen koonnut alla olevaan

taulukkoon käytäntötutkimuksessani esiin nousseita nuorten sosiaalisen kuntoutuksen elementtejä

toimijuuden näkökulmasta.

Toimijuuden ulottuvuudet Sosiaalinen kuntoutus

Osata Arkielämän taidot,
työelämätaidot

Kyetä Psyykkinen ja sosiaalinen
toimintakyky

Haluta Tulevaisuuteen
suuntautuminen

Tulevaisuuden suunnittelu

Täytyä Sitoutuneisuus

Voida Sosiaalinen vahvistuminen

Tuntea Yhteenkuuluvuus

Ymmärretyksi tuleminen

Kuvio 1. Toimijuuden ulottuvuudet (mukailtu Jyrkämä 2008, 195) ja sosiaalisen kuntoutuksen

elementtejä nuorten Startti-pajatoiminnassa

”Osata” on yksilön taitojen ja tietojen kokonaisuus.  Pajatoiminta oli kartuttanut nuorten arjen taitoja,

parantanut arjen hallintaa sekä vahvistanut työelämätaitoja. Psyykkinen ja fyysinen toimintakyky

ovat toimijuuden ”kyetä”-ulottuvuus. Pajatoiminnalla oli merkitystä nuorten psyykkiselle

toimintakyvylle. Toiminnallisuus oli kohottanut nuorten mielialaa ja vireystilaa sekä lisännyt nuorten

itseluottamusta ja rohkeutta. Nämä psyykkisen toimintakyvyn positiiviset muutokset vaikuttivat

myös nuorten sosiaaliseen toimintakykyyn. Nuoret kokivat, että sosiaaliset taidot olivat vahvistuneet.

Nuorten tulevaisuuden tavoitteina olivat joko työllistyminen tai opiskelu. Erilaisten

ratkaisuvaihtoehtojen selvittäminen, konkreettiset työ- ja koulutuskokeilut sekä yksilölliset

suunnitelmat vahvistivat nuorten tulevaisuudenuskoa ja lisäsivät motivaatiota oman tulevaisuuden
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suunnittelua ja suunnitelmien toteuttamista kohtaan. Nuoret kokivat, että pajan ammattilaisilta saatu

tuki ja ohjaus olivat erittäin tärkeitä tekijöitä tulevaisuudenuskon ylläpitämisessä ja vahvistamisessa.

Nuorten kokemukset Startti-pajaryhmän jäsenyydestä ja toisaalta kokemukset ryhmän toiminnasta

olivat hieman ristiriidassa keskenään. Ryhmän jäsenyyteen ja tukeen liittyi erilaisia ”tuntea”-

modaliteetteja. Nuoret tunsivat yhteenkuuluvuutta ja kokivat olevansa ryhmän jäseniä, mutta toisaalta

ryhmän sosiaaliset suhteet eivät olleet kovin tiiviitä. Ryhmässä vallitseva passiivinen ja vetäytyvä

ilmapiiri aiheutti osalle haastatelluista nuorista jopa ärtymyksen tunteita. Suhteita pajatoiminnan

ammattilaisten kanssa kuvattiin toimiviksi. Näissä suhteissa nuoret olivat kokeneet tulleensa hyvin

kohdelluiksi. Kohtaamisiin liittyivät aidon läsnäolon ja ymmärretyksi tulemisen tunteet.

”Täytyä” nousi esille nuorten haastatteluissa erityisesti nuorten ryhmän toimintaan liittyvissä

puheenvuoroissa. Nuorten mielestä ryhmä ei voi toimia, elleivät kaikki nuoret sitoudu ryhmän

toimintaan. Ryhmän toimintaan täytyy sitoutua ja noudattaa ryhmän sääntöjä.

”Voida” on nuorten sosiaalisessa kuntoutuksessa ulottuvuus, joka kuvaa sosiaalista vahvistumista. Se

liittyy läheisesti myös osaamisen, kykenemisen ja haluamisen ulottuvuuksiin. Nuorten sosiaalinen

vahvistuminen on elämänhallinnan parantumista, toimintakykyä tukevien voimavarojen löytymistä

ja suuntautumista kohti omaa tulevaisuutta.

Muutamat nuoret kuvasivat kokemuksiaan toimijuuteensa kohdistuneista ulkoisista esteistä, pakoista

ja rajoituksista. Nämä kokemukset liittyivät TE-toimiston palveluihin.

Nuori: ”En edes muista koska oon viimeksi käyny hoidettu just puhelimen kautta, ei
oo useampaan vuoteen ei oo tullu käytyä.”

Nuori:” Just niinku esimerkiksi työkkärissä ei kovin hyvää palveluu koskaa oo ollu en
mä ainakaa ite pitäny siitä siellä joutuu käymään ei niin että siellä käydään et siellä
niinku joudutaan käymään. Niillä tuntuu olevan ideat lopussa aika lailla että mulleki
aina että mee kursseille plaa plaa koskaa ei oo tullu sellasta järkevää.”

 Nuoret olivat kokeneet, että asiointi oli perustunut pakkoon, palvelut eivät olleet auttaneet työtöntä

nuorta ja asioinnille oli asetettu rajoituksia.

Saila Kivirinta (2015) on pro gradu-tutkielmassaan tutkinut nuorten kokemuksia sosiaalisesta

kuntoutuksesta nuorten Duurin ryhmässä.  Kivirinnan mukaan nuorten sosiaalisessa kuntoutuksessa

on keskeistä, että nuori kokee toiminnan mielekkääksi ja hänet kohdataan arvostavasti. On tärkeää,

että nuori saa tukea muilta vertaisnuorilta ja ohjaajalta, hänen toimintakykynsä vahvistuu ja hän saa

uusia mahdollisuuksia tulevaisuutensa suunnitelmiin. Käytäntötutkimukseni tulokset nuorten Startti-
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pajatoiminnasta ovat hieman samansuuntaisia Kivirinnan tutkielman tulosten kanssa.  Yhteisiä

teemoja ovat tuki, arvostava kohtaaminen, tulevaisuus ja toimintakyky.  Peruspalvelukeskus Oivan

Nuorten Startti-pajatoimintaa koskevassa käytäntötutkimuksessani nousi kuitenkin esille, että

ryhmän nuorten kokemukset keskinäisestä avusta ja vertaistuesta olivat jääneet vähäisiksi.

Nuorten vapaa-aika ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet ovat lisääntyneet. Vapaa-

ajanviettomahdollisuuksissa ja niiden käyttämisessä on tapahtunut kuitenkin kasautumisilmiö. Ne

nuoret, jotka osallistuvat esimerkiksi järjestöelämään ovat aktiivisia myös muuten. (Suurpää 2009,

14-15.) Haastateltujen nuorten kertomuksissa oli yleistä se, että heillä ei ollut varsinaisia harrastuksia.

Yksi nuorista kertoi harrastavansa käsitöiden tekemistä. Muutamat nuoret kertoivat pelaavansa

tietokonepelejä. Nuoret olivat pitäneet erilaisista Startti-pajan tilojen ulkopuolelle suuntautuneista

retkistä ja tutustumiskäynneistä. Kehittämisehdotuksissaan he toivoivat lisää näitä kokemuksia.

Tarjoamalla näitä kokemuksia osana Startti-pajatoimintaa sosiaalinen kuntoutus voi mielestäni toimia

myös nuorten vapaa-aikaan kohdistuvien hyvinvointierojen tasoittajana antamalla elämyksiä ja

tukemalla löytämään harrastuksia.

Muutamat haastatelluista nuorista olivat osallistuneet ennen Startti-pajatoimintansa aloittamista

aktivointisuunnitelman laadintaan, jossa yhteinen tapaaminen nuoren, sosiaalityön ja TE-toimiston

kanssa oli toteutettu videoneuvotteluyhteyden välityksellä. Nuoret olivat kokeneet tilanteen

hämmentävänä ja he toivoivat ensisijaisesti kasvokkaisia tapaamisia. Riitta-Liisa Kokko (2003) on

tutkinut, millaisina suhteina asiakasyhteistyö kuntoutuksen yhteistyöryhmässä jäsentyi.

Kuntoutuskäytännöt ilmenivät neuvottelusuhteena, vuorovaikutussuhteena ja instituutiosuhteena.

Vuorovaikutussuhteen yksi tärkeä osa oli kasvokkainen vastuu. Kasvokkaisessa vastuussa asiakas

kokee tulevansa nähdyksi ja kuulluksi. (Mt., 146-158.) Nuoret olivat kokeneet, että

videoneuvottelussa kasvokkainen vastuu ei toteutunut, koska yksi tärkeä yhteistyötaho oli etääntynyt

vuorovaikutussuhteesta ruudun taakse. Näiden kokemusten kuuleminen on tärkeää, koska nuorten

ensivaikutelmat voivat vaikuttaa myöhempiin yhteistyösuhteisiin.

Sanna Aaltonen, Päivi Berg ja Salla Ikäheimo (2015) ovat tutkimuksessaan avanneet näkökulmia

nuorten syrjäytymiseen ja asemaan palvelujärjestelmissä. Tutkimushaastatteluun osallistui 29 nuorta.

Tutkimuksessa todetaan, että nuorten syrjäytyneiden ryhmä ei ole homogeeninen joukko ja

syrjäytyminen voi usein olla väliaikainen tila. Aaltonen, Berg ja Ikäheimo jakoivat tutkimuksessaan

nuoret kolmeen ryhmään, joita olivat elämän kolhimat, puolivalmiit ja taantuman uhrit. Elämän

kolhimat olivat nuorten ryhmä, joiden elämässä oli vakavasti opiskelu- tai työelämään osallistumista

hankaloittavia tekijöitä. Puolivalmiit olivat ryhmä, jotka olivat olleet matkalla
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työntekijäkansalaisiksi, mutta opinnot olivat keskeytyneet. Heillä oli kuitenkin motivaatiota

koulutus- tai työpaikan hankkimista kohtaan.  Taantuman uhreilla oli koulutusta, motivaatiota ja

työkokemusta, mutta ei koulutustaan vastaavaa työtä. Peruspalveluskeskus Oivan Startti-

pajatoiminnan tarkoituksena on sosiaalisen kuntoutuksen keinoin ehkäistä nuorten syrjäytymistä.

Startti-pajan nuorten kategorisoiminen syrjäytyneiksi antaa heistä kuitenkin mielestäni vääristyneen

kuvan. Haastattelujen perusteella minulle muodostui se käsitys, että Startti-pajan nuoret ovat pääosin

joko puolivalmiita tai taantuman uhreja. Aaltonen, Berg ja Ikäheimo toteavat, että mahdollisuus

päästä pois syrjäytymisestä tai sen uhkasta on tärkeää elämän jokaisessa vaiheessa. Yksipuolinen,

sanktioihin perustuva työelämään aktivointi tulisi korvata hyvinvoinnin vahvistamiseen keskittyvillä

palveluilla.

Kaija Hänninen (2014, 124-131) tutki 27 työpajanuoren kokemuksia työelämästä. Tutkimukseen

osallistuneet nuoret arvostivat työtä ja pitivät sitä tärkeänä rahan, työkokemuksen ja päivärytmin

takia. Suurin osa haastatelluista nuorista näki itsensä opiskelemassa vuoden kuluttua ja kaikilla

nuorilla pitkän tähtäimen tavoite oli päästä töihin vapaille markkinoille. Työkokemuksen karttuminen

ja uralla eteneminen olivat nuorille tärkeitä, mutta nuoret halusivat edetä harkiten kohti tavoitteitaan.

Työpajatoimintaan osallistuneet nuoret olivat kokeneet, että työpajatoiminta tarjoaa monipuolista

kokemusta ja antaa mahdollisuuden opiskella työelämätaitoja. Nuoret kokivat saaneensa arvostusta

ja kokemuksen ryhmään kuulumisesta. Nuorten tärkeä psykologinen pääoma oli tulevaisuudenusko

ja sinnikkyys. Käytäntötutkimukseeni osallistuneet nuoret arvostivat myös perusasioita kuten työtä

ja sen mukanaan tuomaa taloudellista turvaa sekä opiskelua. Ryhmätoiminta antoi nuorille

kokemuksen ryhmän jäsenyydestä ja arvostetuksi tulemisesta. Tulevaisuutta koskevien ratkaisujen

tekemiseen nuoret suhtautuivat kiirehtimättä. Kyse ei ollut nuorten päättämättömyydestä vaan siitä,

että nuoret kokivat ratkaisut tärkeiksi. Startti-pajatoiminta merkitsi nuorille sitä, että heille avautui

näköaloja kohti tulevaisuutta ja että tulevaisuuteen kannatti uskoa.

Kohti toiminnan kehittämistä

Järjestimme 2.2.2016 esimiesten ja työntekijöiden kanssa yhteisen keskustelutilaisuuden, jossa

kävimme läpi käytäntötutkimukseni tuloksia. Tapaamiseen osallistui lisäkseni sosiaalipäällikkö,

työhönkuntoutumisyksikön esimies, yksilövalmentaja ja kaksi työvalmentajaa. Keskusteluryhmässä

vallitsi positiivinen ja keskusteleva ilmapiiri. Keskusteluryhmä totesi, että käytäntötutkimukseni

tulokset olivat hyvin samansuuntaisia ammattilaisten jo aiemmin tekemien havaintojen kanssa.
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Nuorten ryhmän ilmapiiri ja passiivisuus olivat ongelmia, jotka oli tiedostettu jo aiemmin. Ehkä

käytäntötutkimukseni ansio oli se, että se antoi nuorille mahdollisuuden kertoa havainnoistaan. Tästä

eteenpäin ongelma on yhdessä havaittu ja tiedostettu. Keskustelutilaisuus tuotti ideoita ja käytännön

toimia, joilla nuorten ryhmän toimintaa aiotaan kehittää. Ryhmän toiminnan ennakointiin ja

suunnitteluun kiinnitetään vielä nykyistä enemmän huomiota. Nuorten pajajaksojen pituudet ja

aloitusajankohdat vaihtelevat. Haastatteluissa nuoret eivät kokeneet ongelmallisena sitä, että ryhmän

kokoonpanossa tapahtui muutoksia.  Keskusteluryhmässä todettiin, että ryhmäytymiseen on

panostettava ja kiinnitettävä erityistä huomiota uuden nuoren saapuessa ryhmän jäseneksi. Startti-

pajan toiminnassa ryhmäytymisen tukeminen tulee olla jatkuva prosessi.

Keskusteluryhmässä tuli esille, että nuoret ovat joulukuusta 2015 lukien valmistaneet Startti-pajalla

nuorten yhteisen aamupalan ja tästä oli saatu hyviä kokemuksia. Keskusteluryhmässä virisi idea

Startti-pajan ja kuntouttavan työtoiminnan työpajojen välisestä yhteistyöstä ja toiminnan

suuntaamisesta erityisesti nuorille miehille.  Yhteistyö päätettiin aloittaa puupajan kanssa niin, että

nuoret tekevät puupajalla parityöskentelynä erilaisia projekteja, joiden suunnittelusta ja toteutuksesta

nuoret vastaavat. Keskusteluryhmässä esitettiin myös ajatus liikuntaneuvojan palveluiden

käyttämisestä ryhmäytymisen tukena. Keskustelussa nousi esille myös ajatus nuorten erilaisten

taitojen ja vahvuuksien hyödyntämisestä ryhmän yhteisessä toiminnassa. Oman osaamisensa

jakaminen muiden nuorten kanssa voisi vahvistaa nuoren itseluottamusta ja lisätä nuorten keskinäistä

arvostusta.

Keskusteluryhmä käsitteli nuorten kokemuksia videoneuvotteluista.   Kaikki Peruspalvelukeskus

Oivan kunnat käyttävät videoneuvotteluyhteyttä yhteistyöhön TE-toimiston kanssa eikä

videoneuvotteluyhteydestä olla näillä näkymin luopumassa. Miten ottaa nuorten kokemukset

huomioon? Keskusteluryhmä päätti tarjota ammattikorkeakoulun opiskelijoille aiheeseen liittyvän

kehittämistehtävän. Tehtävän tavoitteena on tuottaa asiakkaille tietopaketti siitä, mitä

videoneuvottelussa tapahtuu ja miten siihen voi valmistautua. Tiedon ja valmistautumisen toivotaan

vähentävän asiakkaiden kokemaa jännitystä ja hämmennystä.

Keskusteluryhmä pohti Startti-pajatoiminnan laajentamiseen ja tunnetuksi tekemiseen liittyviä

teemoja. Keskusteluryhmässä nousi esille ajatus verkostoitumisesta nuorisotyön ja etsivän

nuorisotyön kanssa. Verkostoitumisen ja yhteistyön kautta tieto Startti-pajatoiminnasta yhtenä

nuorten hyvinvointia edistävänä palveluna tavoittaisi nuoret.

Käytäntötutkimukseni tulokset esitellään Startti-pajan nuorille kevään 2016 aikana. Toiminnan

kehittämisen kannalta on tärkeää, että nuorten kokemuksia ja kehittämisehdotuksia kerätään
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säännöllisesti. On tarpeen luoda nuorille sopiva asiakaspalautejärjestelmä. Tutkimushaastatteluissa

nousi esille se, että nuoret ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisista ilmiöistä. Nuoret kokevat kuitenkin,

että heitä ei kuunnella tai he eivät tiedä, miten yhteiskunnallisiin asioihin voi vaikuttaa.

Peruspalvelukeskus Oivassa käynnistyy kevään 2016 aikana asiakasraatitoiminta. Toivottavasti

osallistuminen käytäntötutkimukseeni rohkaisee nuoria osallistumaan myös tähän uuteen

toimintamuotoon.

Nuorille suunnattu sosiaalinen kuntoutus on vielä melko uusi sosiaalityön palvelu. Startti-pajan

ammattilaiset pitivät tärkeänä, että myös heidän mielipiteitään kuullaan toiminnan kehittämistyössä.

Kiinnostava jatkotutkimuksen aihe mielestäni on, mitä sosiaalityön ammattilaisten käsitysten mukaan

sosiaalinen kuntoutus on tai sen tulisi olla ja mitä tehtäviä ja tavoitteita sillä on. Toinen kiinnostava

jatkotutkimuksen aihe olisi selvittää niiden nuorten kokemuksia, jotka ovat syystä tai toisesta

keskeyttäneet sosiaalisen kuntoutuksen. Palveluiden kehittämisen kannalta heidän kokemuksensa

olisivat tärkeitä.  Yhteiskunnassamme on myös nuoria, joita palvelujärjestelmät eivät tavoita

lainkaan.  Heitä  on  pyritty  löytämään  esimerkiksi  etsivän  nuorisotyön  keinoin.  Nuorten  parissa

työskentelevien toimijoiden yhteistyö on erityisen tärkeää, kun halutaan estää nuoria jäämästä

yhteiskunnan ulkopuolelle. Sosiaalinen kuntoutus voi olla palvelu, jonka avulla nuori voimaantuu ja

kääntää katseensa kohti tulevaisuutta.
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LIITTEET

Liite 1.

 Haastattelun teemat ja haastattelukysymykset

Ryhmämuotoinen sosiaalisen kuntoutuksen Startti-pajatoiminta – nuorten kokemuksia ja
kehittämisehdotuksia

Ryhmässä tapahtuva tekeminen ja toiminta

Mitä arjen taitoja olet ryhmässä harjoitellut?

Mitä uutta olet oppinut (esim. työelämätaitojen harjoittelu)?

Mistä tekemisestä tai toiminnasta olet pitänyt?

Mistä et ole pitänyt?

Mitkä taidot tai opitut asiat ovat olleet mielestäsi tärkeitä/ hyödyllisiä? Mitkä
tarpeettomia/hyödyttömiä?

Miten ryhmätoiminnassa opitut arjen taidot ovat muuttaneet arkeasi?

Sosiaaliset suhteet, ryhmän jäsenenä oleminen ja yhteistyö

Miltä sinusta tuntui tulla mukaan ryhmän toimintaan?

Miten ryhmän sosiaaliset suhteet mielestäsi toimivat?

Toimivatko nuoret mielestäsi ryhmänä? Jos toimivat, miten se näkyy?
Jos eivät toimi, miten se näkyy?

Koetko olevasi ryhmän jäsen?

Oletko saanut ryhmästä uusia kavereita?

Oletko saanut tukea tai apua muilta ryhmän nuorilta? Jos olet, millaisissa
asioissa?

Onko ryhmän jäsenenä oleminen vaikuttanut muihin sosiaalisiin suhteisiisi?

Esim. läheissuhteisiin (vanhemmat ja sisarukset), vapaa-aikaan ja
kaverisuhteisiin, seurustelusuhteeseen

Millaista yhteistyö on ollut ammattilaisten kanssa (työvalmentajat, sosiaaliohjaaja,
terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä)?
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Nuoren kasvu ja tulevaisuuden suunnitteleminen

Millainen elämäntilanteesi oli ennen kuin aloitit Startti-pajan ryhmässä? Miten
kuvaisit sitä?

Mitä ajattelet elämästäsi?

Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä?

Mitä asioita tarvitset omaan elämääsi?

Mitä harrastat tai haluaisit harrastaa?

Miten Startti-pajalla vietetty aika on vaikuttanut sinuun?

Ovatko jotkin asiat elämässäsi muuttuneet? Jos ovat, mitkä ja miten?

Oletko mielestäsi ihmisenä muuttunut? Jos olet, millä tavalla?

Miten omien jatkosuunnitelmiesi tekeminen on Startti-pajalla toteutunut? Oletko
saanut tarvitsemaasi tietoa/tukea/ohjausta/kannustusta?

Mitä ajattelet tulevaisuudestasi?

Kuvaile odotuksiasi, toiveitasi, haaveitasi, huolenaiheitasi?

Millainen olisi hyvä elämä?

Odotukset, toiveet ja kehittämisehdotukset

Millaisia ajatuksia ja tunteita ennen Startti-pajan aloittamista järjestetty
aktivointisuunnitelman laatiminen sinussa herätti?

Millaisia odotuksia tai toiveita sinulla oli aloittaessasi Startti-pajalla?

Mitä ajattelet Startti-pajan toiminnasta nyt? Ovatko odotuksesi ja toiveesi toteutuneet?

Mitä Startti-pajan toiminnassa pitäisi mielestäsi tehdä toisin?

Mitä aktivointisuunnitelman laatimisessa pitäisi mielestäsi tehdä toisin?

Mitä ammattilaisten pitäisi mielestäsi tehdä toisin?

Miten yhteiskunnassamme nuorille suunnattuja palveluita pitäisi mielestäsi laajemmin
kehittää?

Mitä palveluita nuoret tarvitsevat?

Missä palveluita pitäisi olla?

Miten nuoret voisivat osallistua kehittämiseen?

Mitä muuta haluaisit kertoa?
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Liite 2.

Taru Koivisto

Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta

Sosiaalitieteiden laitos

Hyvä Startti-pajan toimintaan osallistuva nuori

Suoritan Helsingin yliopistossa sosiaalityön pääaineopintoja. Osana opintojani teen
käytäntötutkimusta Peruspalvelukeskus Oivassa. Kasvoni saattavat olla sinulle tutut, koska
tutkimuksen tekohetkellä työskentelen määräaikaisena sosiaalityöntekijänä Peruspalvelukeskus
Oivan sosiaalipalveluissa. Tutkimukseni on osa Peruspalvelukeskus Oivassa toteutettavaa työhön
kuntoutuksen kehittämissuunnitelmaa, jossa nuorten palvelut ovat yksi tärkeä kehittämiskohde.
Kehittämisessä nuorten omat kokemukset ja kehittämisehdotukset ovat tärkeitä.

Tutkimusluvan on minulle myöntänyt Peruspalvelukeskus Oivan vs. hyvinvointijohtaja Sari Lahti
27.11.2015.

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, millaisia kokemuksia nuorilla on Startti-pajan toiminnasta
ja miten nuoret haluaisivat kehittää Startti-pajan toimintaa. Jotta tutkimukseni voisi olla apuna
Startti-pajan toiminnan kehittämisessä, toiveenani on haastatella Sinua ja tuoda esiin kokemuksiasi
ja kehittämisehdotuksiasi.

Haastattelu tehdään yksilöhaastatteluna. Haastattelu on luottamuksellinen. Sitä hyödynnetään vain
tutkimusraportissa. Tutkimustulokset huomioidaan toiminnan kehittämisessä. Tutkimusraportissa
tutkimusalueena mainitaan Peruspalvelukeskus Oiva. Tutkimukseen osallistuvan nuoren
henkilötietoja ei tutkimusraportissa tuoda esille. Haastattelunauhoitukset siirretään tietokoneelle ja
sen jälkeen kirjoitetaan sanalliseen muotoon eli litteroidaan. Haastattelunauhoitukset ja litteroidut
haastattelut tuhotaan tutkimusraportin arvostelun jälkeen. Tutkimusraportti esitellään Helsingin
yliopiston käytäntötutkimuksen seminaarissa ja Peruspalvelukeskus Oivan sosiaalipalveluissa.
Startti-pajan nuorille ja pajatoiminnan vetäjille järjestetään oma tilaisuus tutkimusraportin esittelyä
varten.

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Sinulla on mahdollisuus kieltäytyä
haastattelusta tai keskeyttää se, jos koet sen tarpeelliseksi.

Pyydän Sinulta ystävällisesti lupaa haastatteluun. Kokemustietosi on minulle ensiarvoisen tärkeää
tämän tutkimuksen ja toiminnan kehittämisen kannalta.

Suostumuslomake on tämän kirjeen kääntöpuolella.

Annan mielelläni lisätietoja tutkimuksesta.

Ystävällisin terveisin ja lämpimästi yhteistyöstä kiittäen

Taru Koivisto

puh. 044 7801 342

taru.koivisto@oivappk.fi
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SUOSTUMUSLOMAKE

Minua on pyydetty osallistumaan käytäntötutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää, millaisia
kokemuksia nuorilla on Startti-pajan toiminnasta ja miten nuoret haluaisivat toimintaa kehittää.

Olen saanut tutkimuksesta riittävästi sekä kirjallista että suullista tietoa ja mahdollisuuden esittää
siitä tutkijalle kysymyksiä.

Olen tietoinen siitä, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimukseen
osallistumisesta ei aiheudu minulle taloudellista tai sosiaalista haittaa. Tutkimushaastattelu
nauhoitetaan. Minulla on mahdollisuus kieltäytyä tai keskeyttää haastattelu halutessani.  Ymmärrän,
että haastattelussa saatua materiaalia voidaan käyttää vain tähän tutkimukseen. Tiedot käsitellään
luottamuksellisesti.

Suostun Taru Koiviston haastateltavaksi käytäntötutkimukseen:

________________________________________________

Paikka ja päiväys

________________________________________________

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Suostumuksen vastaanottaja:

_______________________________________________

Paikka ja päiväys

_______________________________________________

Allekirjoitus ja nimen selvennys
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Liite 3.

Taru Koivisto

Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta

Sosiaalitieteiden laitos

Hyvä Startti-pajan toimintaan osallistuvan nuoren huoltaja

Suoritan Helsingin yliopistossa sosiaalityön pääaineopintoja. Osana opintojani teen
käytäntötutkimusta Peruspalvelukeskus Oivassa. Tutkimuksen tekohetkellä työskentelen
määräaikaisena sosiaalityöntekijänä Peruspalvelukeskus Oivan sosiaalipalveluissa. Tutkimukseni
on osa Peruspalvelukeskus Oivassa toteutettavaa työhön kuntoutuksen palveluiden
kehittämissuunnitelmaa, jossa nuorten palvelut ovat yksi tärkeä kehittämiskohde. Tässä
kehittämisessä nuorten omat kokemukset ja kehittämisehdotukset ovat tärkeitä.

Tutkimusluvan on minulle myöntänyt Peruspalvelukeskus Oivan vs. hyvinvointijohtaja Sari Lahti
27.11.2015.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia kokemuksia nuorilla on Startti-pajan toiminnasta
ja miten nuoret haluaisivat toimintaa kehittää.  Jotta tutkimukseni voi olla apuna Startti-pajan
toiminnan kehittämisessä, toiveenani on haastatella Startti-pajan toimintaan osallistuvia nuoria.

Haastattelu tehdään yksilöhaastatteluna. Haastattelutilanne on luottamuksellinen. Sen sisältöä
hyödynnetään vain tutkimusraportissa. Tutkimustulokset huomioidaan toiminnan kehittämisessä.
Tutkimusraportissa tutkimusalueena mainitaan Peruspalvelukeskus Oiva. Tutkimukseen
osallistuvan nuoren henkilötietoja ei tutkimusraportissa tuoda esille. Haastattelunauhoitukset
siirretään tietokoneelle ja sen jälkeen kirjoitetaan sanalliseen muotoon eli litteroidaan.
Haastattelunauhoitukset ja litteroidut haastattelut tuhotaan tutkimusraportin arvostelun jälkeen.
Tutkimusraportti esitellään Helsingin yliopiston käytäntötutkimuksen seminaarissa ja
Peruspalvelukeskus Oivan sosiaalipalveluissa. Startti-pajan nuorille ja pajatoiminnan vetäjille
järjestetään oma tilaisuus tutkimusraportin esittelyä varten.

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Koska nuorenne on alle 18-vuotias, pyydän
Teiltä lupaa nuorenne haastatteluun. Nuorenne kokemustieto on minulle ensiarvoisen tärkeää tämän
tutkimuksen ja toiminnan kehittämisen kannalta. Nuorella on mahdollisuus kieltäytyä haastattelusta
tai keskeyttää se, jos hän kokee sen tarpeelliseksi.

Annan mielelläni lisätietoja tutkimuksesta.

Tämän kirjeen kääntöpuolella on suostumuslomake. Täyttämällä ja palauttamalla sen nuoren
mukana Startti-pajalle annatte nuorellenne luvan osallistua tutkimukseen.

Ystävällisin terveisin ja lämpimästi yhteistyöstä kiittäen

Taru Koivisto

puh. 044 7801 342

taru.koivisto@oivappk.fi
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HUOLTAJAN SUOSTUMUSLOMAKE

Nuortani on pyydetty osallistumaan käytäntötutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää,
millaisia kokemuksia nuorilla on Startti-pajan toiminnasta ja miten nuoret haluaisivat toimintaa
kehittää.

Olen saanut tutkimuksesta riittävästi tietoa sekä mahdollisuuden esittää siitä tutkijalle kysymyksiä.

Ymmärrän, että nuoren osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista. Tutkimukseen
osallistumisesta ei aiheudu nuorelle taloudellista tai sosiaalista haittaa.

Nuoren tutkimushaastattelu nauhoitetaan. Minulla on huoltajana oikeus kieltäytyä siitä sekä perua
suostumukseni milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Ymmärrän, että haastattelussa saatua
materiaalia voidaan käyttää vain tähän tutkimukseen. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti.

Suostun siihen, että nuoreni osallistuu Taru Koiviston käytäntötutkimukseen:

_____________________________________________

Paikka ja päiväys

_____________________________________________

Huoltajan allekirjoitus, nimen selvennys ja puhelinnumero

_____________________________________________

Nuoren nimi

Suostumuksen vastaanottaja:

____________________________________________

Paikka ja päiväys

____________________________________________

Allekirjoitus ja nimen selvennys
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