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 Tiivistelmä 

Maamme alueellinen eriarvoistumiskehitys on alistanut pohjoisen ja itäisen Suomen 
nuorten koulutus- ja työmarkkinakansalaisuuden – ja sen myötä hyvinvointi-
kansalaisuuden – rakentumisen mahdollisuudet monen nuoren osalta marginaalisen 
rajallisiksi. Pohjoisen muuttotappiokuntia leimaavat kaventuneet koulutus- ja työssä-
käyntimahdollisuudet, ja ammatillisen tai korkea-asteen koulutuksen hankkiminen 
merkitsee pohjoisen nuorelle usein pakotettua valintaa tutulta kotiseudulta poismuuton ja 
tärkeiden sosiaalisten siteiden säilyttämisen väliltä. Opintielle lähtemisen päätös johtaa 
monen nuoren kohdalla opintojen keskeyttämiseen, eikä nuoren kiinnittyminen 
työelämään ilman ammatillista koulutusta ole helppoa. Yhä useampaa vastaavaan 
tilanteeseen ajautunutta nuorta uhkaa yhteiskunnallinen osattomuus ja valtavirrasta 
syrjäytyminen, eivätkä oman kotiseudun mahdollisuudet tarjota tukea ja ohjausta ole 
niukkojen resurssien vuoksi välttämättä riittävät. 

Pohjoisen nuorisotyön haasteisiin on ryhdytty vastaamaan yhteistyön voimalla, 
erilaisin kehittämis- ja osallisuushankkein. Hankkeiden ensisijaisena tavoitteena on 
nuorten yhteiskunnasta syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen ja osattomuuden kierteen 
katkaiseminen nuorten kotiseutujen osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia lisäämällä. 
Perifeeristen alueiden nuorten hyvinvoinnista ja syrjäytymiskehityksen ennalta-
ehkäisemisestä virinnyt keskustelu painottaa varhaisen puuttumisen tärkeyttä, poikki-
hallinnollista ja moniammatillista yhteistyötä sekä yhteiskuntapolitiikan merkitystä 
yhteiskunnan rakenteellisten reunaehtojen (työ- ja koulutusmahdollisuuksien) ja 
hyvinvointipalveluiden tuottamisen turvaamisessa asuinpaikasta riippumatta. 

Tämä TUHTI – Research Network for Youth -tutkimusverkoston Pohjoinen 
nuorisotyön, tutkimuksen ja hallinnon ulottuvuus -seminaarissa 28.–30.9.2004 pidetyistä 
esitelmistä ja puheenvuoroista koottu artikkelijulkaisu avaa näkökulmia näihin 
ajankohtaisiin teemoihin.  
 
Asiasanat: alueellisuus, hankkeet, hyvinvointi, osallisuus, syrjäytyminen, yhteiskunnan 
rakennemuutos 
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 JOHDANTO 

Oulun yliopiston Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikön Syrjäytymis-
tutkimusryhmä ja Nuorisotutkimusverkosto järjestivät yhteistyössä Oulun ja Lapin 
läänien nuorisotyön, tutkimuksen ja hallinnon edustajien kanssa 28.–30.9.2004 
järjestyksessään jo kahdeksannen TUHTI – Research Network for Youth -
tutkimusverkoston seminaarin. Tämänvuotinen seminaari rakentui nuorisotyön pohjoisen 
ulottuvuuden tarkastelun ympärille. Teemanimekseen se sai Pohjoinen nuorisotyön, 
tutkimuksen ja hallinnon ulottuvuus. Seminaarilaisten kokoontumispaikaksi oli valittu 
aiheeseen sopivasti Oulangan tutkimusasema Kuusamossa. Seminaari toimi TUHTI-
ideologian mukaisesti keskustelufoorumina nuorisoalan ammattilaisille – käytännön 
nuorisotyötä tekeville, alan tutkijoille ja opiskelijoille sekä hallinnon virkamiehille. 
Seminaarin tarkoitus oli lisätä eri sektoreilla toimivien ammattilaisten avointa yhteistyötä 
nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämiseksi. Nyt tuon lähes kolmipäiväisen 
seminaarin antia tarjotaan käsillä olevan seminaarijulkaisun muodossa muidenkin 
aiheesta kiinnostuneiden iloksi.  

TUHTI2004-seminaari jakaantui alustuspuheenvuorojen pohjalta neljään eri 
teemaryhmään, joiden mukaisesti seminaarin tematiikkaan tämä julkaisun artikkelien 
myötä sukelletaan. Seminaarin avasi paneelikeskustelu aiheena Nuori mies Pohjolassa, ja 
tarkastelukulmaa haettiin elokuvaohjaaja Arto Koskisen elokuvasta Kahlekuningas, joka 
on värikäs läpileikkaus nuoren miehenalun elämästä 70-luvun Torniojokilaaksossa. 
Julkaisun puheenvuorossaan Kuinka minusta tuli minä – ja missä on pohjoinen? 
Koskinen pohtii mm. kannustuksen merkitystä sekä ”perimmäisiä eroja” etelän ja 
pohjoisen ihmisten kollektiivisissa asenteissa ja kasvatuksessa. 70-luvun jäätyä taakse, 
Koskinen on havahtunut huomaamaan maailman pienentyneen; pohjoisuus ei enää 
välttämättä tarkoitakaan ”syrjässä olemista”. 

Huolimatta maailman äärien kaventumisesta, Pohjois-Suomi ja Lappi tarjoavat 
alueellisen eriytyneisyytensä ja 1990-luvun jälkeen kasvaneen eriarvoistumisensa vuoksi 
yhä omanlaisiaan haasteita nuorten hyvinvoinnille, koulutus- ja 
työmarkkinakansalaisuuden rakentumiselle sekä näiden myötä myös nuorten parissa 
tehtävälle työlle. Näihin haasteisiin lukeutuu nuorten valtavirrasta syrjäytymisen ja 
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osattomuuden uhka, osallistumisen mahdollisuuksien ollessa kaukana kasvukeskuksista 
sijaitsevan pienten kuntien pohjoisessa toisenlaiset kuin etelän kaupungeissa. 

Alueellinen eriarvoistumiskehitys juontuu osittain koulutetun työvoiman 
muuttamisesta maamme heikommin kehittyneiltä pohjoisilta ja itäisiltä alueilta paremmin 
kehittyneille läntisille ja eteläisille alueille. Tämän kehityksen myötä pohjoisen 
hyvinvointipalvelut kouluttautumismahdollisuuksineen vähenevät, nuorten 
osallistumismahdollisuudet kaventuvat entisestään ja yhä useampi nuori uhkaa ajautua 
syrjäytymisvaarassa olevien marginaaliin. Ammatillisen koulutuksen hankkiminen lupaa 
turvatumman tulevaisuuden ohella monelle pohjoissuomalaiselle nuorelle myös muuton 
pois tutulta ja turvalliselta kotiseudulta. Aikuistumisen kynnyksellä olevalle nuorelle 
lähtöpäätös voi kuitenkin olla vaikea, etenkin jos se tarkoittaa tärkeästä sosiaalisesta 
verkostosta irrottautumista. Pohjoisen muuttotappiokuntien nuorten elämää leimaakin 
peruskoulun jälkeistä ammatillista koulutusta vaille jääminen ja opintojen 
keskeyttäminen. 

Kairojen kasvatit: tiettömiltä taipaleilta moottoroituun maaseutuun -teemaryhmässä 
tarkasteltiin maaseutua tämän päivän nuorten kasvuympäristönä. Toisin kuin 
kaupunkiympäristö, maaseutu tarjoaa siellä kasvaville nuorille suurempia haasteita 
sopeutua yhteiskuntamme rakennemuutokseen. Nuorten tulevaisuuden suunnittelua 
saattaa värittää epävarmuus muunkin kuin pätkätöiden riittävyyden suhteen; 
elinympäristö voi kymmenen vuoden kuluttua näyttäytyä hyvin toisenlaisena.  

Leena Viinamäki keskittyy puheenvuorossaan tarkastelemaan pohjoissuomalaisten 
nuorten koulutus- ja työmarkkinakansalaisuuden muotoutumisen reunaehtoja. Viinamäen 
mukaan nuorten tekemät opiskelu- ja työssäkäyntipäätökset lukeutuvat keskeisimpiin 
aikuistumisen etappeihin. Tulevaisuuden ja elämän suunnittelemisessa ammatinvalinnan 
suhteen ratkaiseviksi nousevat mm. oman kotipaikkakunnan opiskelu- ja 
työssäkäyntimahdollisuudet sekä mielikuvat erilaisista ammattialoista ja niiden 
työllisyystilanteesta. Toisaalta nuorten valintoihin kotiseudulle jäämisen tai sieltä 
poismuuttamiseen vaikuttavat myös heidän henkilökohtaiset sosiaaliset ja kulttuuriset 
sidokset kotiseutuun. Pitkät maantieteelliset etäisyydet ja eteläiseen Suomeen 
suhteutettuna epävakaa työllisyystilanne asettavat pohjoisen nuoret vaikeiden valintojen 
eteen. Viinamäki haastaa lukijan arvioimaan hyvinvointiyhteiskuntamallimme 
toimivuutta ja painottaa, että osallisuuden idean mukaisesti yhteiskuntapolitiikalla olisi 
turvattava yhteiskunnan rakenteelliset reunaehdot – esimerkiksi seudullisuus olisi 
huomioitava hyvinvointipalveluiden tuottamisessa siten, että jokaisella suomalaisella olisi 
yhtäläinen mahdollisuus koulutukseen ja työhön asuinpaikasta riippumatta. 

Toisaalta monia pohjoisen nuoria ”kaupungin valo” myös houkuttelee. Sen alta 
uskotaan löytyvän parempi tulevaisuus menestyksekkäine urapolkuineen. Syrjäistä 
kotiseutua ei ehkä koeta yhtä vetovoimaisena, osittain jo sen vuoksi, ettei se 
todellisuudessakaan kykene tarjoamaan jokaiselle Etelä-Suomen kaltaisia koulutus- ja 
työmarkkinoita. Parempien koulutusmahdollisuuksien perässä lähteneet nuoret eivät 
välttämättä myöskään tuo hankkimaansa ammattitaitoa takaisin kotiseudullaan 
hyödynnettäväksi. 
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Pohjoisen nuorisotyön kehittäminen – ”monitoimiohjus”-nuorisotyöntekijä 
täsmäkäyttöön? -teemaryhmässä pohdittiin pohjoisen nuorisotyön keskeisimpiä haasteita 
ja keinoja nuorisotyön kehittämiseksi. Perimmäisiin kysymyksiin lukeutui esimerkiksi se, 
onko pohjoisen nuorisotyön tehtävänä pyrkiä nuorten pitämiseen pohjoisessa vai heidän 
sieltä poislähtöön rohkaisemiseen? Miten nuorisotyötä voitaisiin kehittää tuosta 
ensimmäisestä lähtökohdasta käsin? Entä miten sitä on jo kehitetty? 

Tästä teemasta käsin lähtee Marko Palmgrén, joka esittelee artikkelissaan toisen 
asteen koulutuksen keskeyttämisen ehkäisemiseen tähtäävän kansalais- ja aluelähtöisen 
kehittämishankkeensa ja sen tuloksia. Kirjoittaja on huolissaan Lapin lääninhallituksen 
tilastojen kertomasta koruttomasta kuvasta, jonka mukaan jopa joka viides opiskelija 
keskeyttää opintonsa ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana. Kadonneiden opiskelijoiden 
arvoitus -hanke toteutettiin Kemi-Tornion ammattiopistossa, ja se sijoittui vuosille 2003–
2004.  

Nuorisotyön haasteisiin ja kehittämiskeinoihin pureutuvat Seppo Karppinen, Heikki 
Ojala ja Teemu Vähä. He toteavat kirjoituksessaan erityisopetukseen siirretyn 
oppilasmateriaalin määrän kasvun asettaneen koululaitokselle enenevässä määrin 
haasteita kohdata oppilasmateriaalinsa moninaistuvia ongelmia. Näihin haasteisiin on 
pyritty vastaamaan kehittämällä ja valjastamalla käyttöön erilaisia vaihtoehtoisia opetus- 
ja ohjausmenetelmiä. Kirjoittajat esittelevät yhden tällaisen vaihtoehtoisen menetelmän, 
jota parhaillaan sovelletaan seikkailu- ja elämyspedagogisen yhteistyöhankkeen 
muodossa Oulun kaupungissa. Sosiaalipedagogisesti orientoitunut Toisenlaiset iltapäivät 
-hanke toteutetaan opetustoimen ja nuorisotoimen välisenä yhteistyönä, ja sen yhtenä 
tavoitteena on varhaisen puuttumisen myötä syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen mm. 
oppilaiden identiteettiä ja yhteisöllisyyttä vahvistamalla.  

Arto Koskisen alussa esille nostamaan maailman pienentymiseen on suurelta osalta 
vaikuttanut teknologian kehitys; internet ja mobiilipalvelut ovat tulleet osaksi Suomen 
perifeerisimpiäkin kolkkia. Tieto- ja viestintäteknologian hallinnasta on tullut edellytys 
työmarkkinoilla menestymiseen, ja painotus näkyy selkeästi myös koulujen opetuksen 
sisällöissä ja opetusmenetelmissä. Jaana Fedotoff ja Pirjo Kovalainen muistuttavat 
omassa puheenvuorossaan, ettei kaikilla nuorilla kuitenkaan edelleenkään ole 
mahdollisuuksia tietokoneiden ja internetin käyttöön. Tällaiset nuoret ovat vaarassa jäädä 
muita helpommin osattomaksi tiedon runsaudesta ja näin ollen syrjään 
tietoyhteiskuntamme täysvaltaisesta jäsenyydestä. Erityisen suuri merkitys 
tämänkaltaisen osallisuuden mahdollisuudella on harvaan asuttujen seutujen nuorille. 
Merkitys on ymmärretty nuorisotiedotus- ja neuvontatyössä; Oulun kaupungin 
nuorisoasiainkeskuksessa toimiva Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi on jo reilun 
viiden vuoden ajan tarjonnut Nettihuoneessaan tietokoneita verkkoyhteyksineen nuorten 
käyttöön. Vuonna 2001 polkaistiin käyntiin Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden 
monitahoisena yhteistyönä toteutettava kehittämishanke Neppi, johon tämän julkaisun 
yhteydessä olevassa artikkelissa paneudutaan. Hankkeessa pyrittiin vähentämään nuorten 
alueellista ja sosiaalista eriarvoisuutta tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia itsenäiseen 
tiedonhankintaan asuinseudusta tai varallisuudesta riippumatta.  

”Nyt pittää olla repäsevä meininki ja osallinen viikinki!” – Nuorten osallisuus, 
hankkeet ja paikallisuus -teemaryhmän tavoitteena oli etsiä näkökulmia osallisuuteen ja 
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pohtia alueellisten osallisuushankkeiden funktiota ja tavoitteita. Millaisia taitoja nuorten 
osallisuuden edistäminen nuorten parissa työtään tekeviltä edellyttää, miten osallisuutta 
voidaan aidosti edistää, ja mitä osallisuus loppujen lopuksi oikeastaan on?  

Erkki Saari, yksi tämän teemaryhmän alustuspuheenvuoron pitäjistä, toteaa 
kirjoituksessaan, että nyky-yhteiskuntamme koulutus- ja työmarkkinavelvollisuutta 
korostava ja markkinaperusteinen hyvinvointipalveluiden tuottaminen merkitsee sitä, että 
yhteiskunnallinen osallisuus ja täysivaltainen hyvinvointikansalaisuus edellyttävät 
yksilön osallistumista ja menestymistä koulutus- ja työmarkkinoilla. Koulutus- ja 
työmarkkinoille osallistumisen oikeuksien hyödyntämisen mahdollisuudet kuitenkin 
vaihtelevat hänen mukaansa suuresti riippuen esimerkiksi yksilön mahdollisuuksista ja 
halukkuudesta liikkuvuuteen. Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAn kansallisen arvo- ja 
asennetutkimuksen mukaan suomalaisten hyvinvointi ja onnellisuus kuitenkin rakentuvat 
merkittävältä osin myös ihmissuhteiden ja perheen kautta. Kuinka siis käy niiden nuorten 
hyvinvoinnin ja onnellisuuden, jotka joutuvat jättämään taakseen tärkeitä ihmissuhteita 
suunnatessaan kohti mahdollisuuksia hohtavaa ”kaupungin valoa”? Entä ne nuoret, jotka 
eivät samanlaista päätöstä halua tehdä, mutta joiden osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuudet omalla kotiseudullaan ovat marginaaliset? Ovatko tällaiset 
pakotetut valinnat välttämättömiä, vai voisiko asiaa sittenkin lähestyä toisin?  

Merja Tervo havainnollistaa artikkelissaan rovaseudun nuorten osallisuuden 
edistämistä Opetushallituksen toteuttaman Nuorten osallisuushankkeen sekä siihen 
liittyvän, ja sen innostaman, Rovaniemen seudun nuorten osallisuushankkeen (Näin On -
hankkeen) kautta. Tavoitteena hankkeella oli nuorten osallisuuden ja 
vaikuttamismahdollisuuksien sekä arkiviihtyvyyden edistäminen pohjoisessa, jotta nuoret 
koulutuksen perässä lähtönsä jälkeen säilyttäisivät mielissään ajatuksen myöhemmän 
paluun mahdollisuudesta takaisin kotiseudulle. Tervo kuvaa osallisuutta osallisuuden 
ketjuna, jatkumona, jota luonnehtii prosessinomaisuus. Osallisuus edellyttää Tervon 
mielestä lähtökohdakseen arvokeskustelua, sillä arvot määrittävät valittuja 
toimintastrategioita, ja toimintamalleihin vaikuttaminen puolestaan on ainoa tapa aidosti 
edistää osallisuutta. Kun osallisuuden edistäminen pohjautuu asiakaslähtöisyyttä ja 
laatuajattelua korostaviin arvoihin, nousee kaiken projektitoiminnan keskiöön ihminen, 
inhimillinen pääoma sekä geneerisin taidoin värittynyt yhteistyökyky, Tervon sanoin 
monitaitoinen rakentajuus. Osallisuushankkeet kutovat osallisuuden ketjua, verkostoa, 
jonka toiminnassa olennaista on yhteinen työ ja sen tekemisen taito. 

Suomalaisen koulujärjestelmän osoittaessaan laadukkuuttaan kansainvälisissä 
vertailuissa, on samaan aikaan huomiota kiinnitetty oppilaiden ja opettajien 
lisääntyneeseen pahoinvointiin koulussa, erityisopetukseen siirrettyjen oppilaiden määrän 
huomattavaan kasvuun viimeisten kymmenen vuoden aikana sekä nuorten kiinnostuksen 
puutteeseen yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Pirjo Hanhivaara ja Leo Pekkala tuovat 
esimerkin Lapin läänistä, jossa tähän huoleen on vastattu koulun ja nuorisotoimen 
yhteistyölle rakentuvalla OSAKO – osallistava koulu -hankkeella. Sen tavoitteena on 
vuosien 2004–2006 aikana nostaa jalustalle kilpailun ja henkilökohtaisen menestyksen 
tavoittelun sijasta yhteisöllisyyttä, osallistavia käytänteitä sekä demokratiaan pohjaavaa 
vuorovaikutusta kouluyhteisössä. Näin hanke yhdistää perinteisen syrjäytymisen 
ehkäisyn ja kaikille yhteinen koulu -ajattelun käytännön toiminnan tasolla. Kirjoittajat 
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pohtivat artikkelissaan sitä, onko osallisuus, johon hankkeilla pyritään, nuorten 
osallisuutta tunteen vai toiminnan tasolla?  

Erkki Saari käsittelee nuorten osallisuuden ja sen edistämisen merkitystä 
Opetushallituksen vuosina 2003–2007 koordinoiman Nuorten osallisuushankkeen kautta. 
Keitä ja mihin erilaiset osallisuushankkeet osallistavat pyrkiessään toteuttamaan 
osallisuushankkeen päämäärien mukaista nuorten syrjäytymisen ehkäisyä ja osallistumis- 
ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämistä? Millaisin keinoin osallisuushanke pyrkii 
tavoitteekseen asettamansa jatko-opiskelupaikan tai muun mielekkään vaihtoehdon 
turvaamisen toteuttamiseen, ja miten se perustelee ko. tavoitteen saavuttamisen 
tärkeyden? Osallisuushankkeen on Saaren mukaan kyettävä kriittisten hyvinvointi-
interventioiden mukaiseen kehittämiseen, ts. nuorten osallisuuden ja 
vaikutusmahdollisuuksien edistämiseen parantamalla heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa 
siihen, miten he rakentavat itselleen mielekästä elämää. Nuorten osallisuuden 
edistäminen on Saaren mukaan tarpeen vain, jos sillä onnistutaan samalla vähentämään 
yhteiskunnassa ilmenevää eriarvoisuutta. Kehittämisen tulee pyrkiä vaikuttamaan niihin 
yhteiskunnan rakenteisiin ja toimintamekanismeihin, jotka syrjäyttävät nuoria eri 
toimijoiden toiminnasta.  

Meneillään oleva osallisuushankkeiden ”luvattu aika” on osoitus nuorten parissa 
työtään tekevien huolesta suhteessa nuorten valintoja määrittäviin ja pakottaviin 
yhteiskunnallisiin ehtoihin sekä niiden myötä nuorten hyvinvointia vaarantavaan 
osattomuuden ja syrjäytymisen uhkaan. Hankkeiden tarkoituksena on tarjota vaihtoehtoja 
nuorten pakotetuille valinnoille; kehitetään palveluja, yhteistyömalleja ja pysyviä 
toimintakäytäntöjä nuorten hyvinvoinnin, koulutus- ja työmarkkinakansalaisuuden 
turvaamiseksi nuorten omilla kotiseuduilla tai turvaverkoista kaukana sijaitsevilla 
vieraspaikkakunnilla. Aktivoimalla nuoria osallisuuteen ja lisäämällä heidän vaikuttamis- 
ja osallistumismahdollisuuksiaan, pyritään nuoria sitouttamaan oman tulevaisuuden ja 
elämän rakentamiseen sekä oman elinympäristön viihtyvyyden lisäämiseen. 

Erilaisten osallisuushankkeiden myötä syntyneiden käytäntöjen ja toimintamuotojen 
avulla pyritään mm. nuorten perusopetuksesta toiselle asteelle siirtymisen 
mahdollisuuksien turvaamiseen, ammatillisen koulutuksen hankkimiseen aktivoimiseen 
sekä koulupudokkuuden vähentämiseen. Hankkeiden toivotaan edesauttavan nuorten 
osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia esimerkiksi sosioekonomisista tai alueellisista 
eroista riippumatta. Tätä kautta toivotaan voitavan vaikuttaa ennaltaehkäisevästi nuorten 
putoamiseen koulutus- ja työmarkkinoilta sekä sen seurauksena nuorten kasvavaan riskiin 
ajautua negatiivisesti kumuloituvaan osattomuuden kierteeseen. Nuorten osallisuuden 
mahdollisuuksia etsivissä hankkeissa korostuu voimakkaasti sektorirajat ylittävän 
poikkihallinnollisen moniammatillisen yhteistyön sekä viranomaisten ja nuoren 
sosiaalisen verkoston yhteistyön merkitys, henkilökohtaisen ohjauksen ja tuen merkitys 
nuorten jatko-opintovalinnoissa ja -päätöksissä sekä peruskoulunsa päättäneiden nuorten 
seurannan tarpeellisuus.  

Urbaanit legendat lasten ja nuorten parissa tehtävässä työssä – Tarinoita 
syrjäytymisestä ja elämähallinnasta © -teemaryhmässä pohdittiin lasten ja nuorten 
syrjäytymisen ehkäisemisen ja elämänhallinnan tukemisen keinoja, urbaania 
nuorisotyötä sekä sitä, voiko urbaani ja ruraali nuorisotyö hyötyä toinen toistensa hyviksi 
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havaitsemista keinoista. Erilaisten hankkeiden ja projektien kautta syntyneiden hyvien 
toimintakeinojen vakiinnuttaminen osaksi organisaatioiden ja kuntien perustoimintaa on 
kaiketi osa projektien ja hankkeiden perustarkoitusta. Toisten kokemuksista sekä omasta 
ja yhteisestä historiasta oppiminen on mahdollisuus ja toiminnan kehittämisen väline. 

Teemaryhmän artikkelien sarjan avaa Jukka Kujalan kirjoitus, joka pohjautuu hänen 
meneillään olevaan väitöskirjatutkimukseensa suomalaisen elokuvan miesopettaja-
kuvasta. Elokuva on vuosikymmeniä muovannut mielikuvia koulusta ja opettajuudesta, 
eikä mielikuvien kautta piirtynyt muistikuva ole kovinkaan myönteinen. Kujalan mukaan 
elokuvien antama kuva puhuu kaikessa fiktiivisyydessään totuudenmukaista kieltä siitä 
kulttuurisesta juovasta, joka oppilaiden ja koulun käytäntöjen välillä vielä tänäkin 
päivänä on nähtävissä, ja samalla kirjoittaja toivoo tuon muistikuvan toimivan yhtenä 
herättelijänä ja lähtökohtana tulevaisuuden pedagogisille kehittämiskeskusteluille.  

Varhainen puuttuminen ja tiivis turvaverkko ovat avainasemassa nuorten 
syrjäytymiskehityksen katkaisemisessa. Maaret Jussila ja Timo Liikanen korostavat 
puheenvuorossaan moniammatillisen yhteistyön merkitystä nuorten syrjäytymisen 
ehkäisemisessä. He esittelevät Pohjois-Suomen alueella vuosina 2001–2004 toteutettua 
Mun juttu -hanketta, joka on sittemmin jäänyt elämään hankkeessa mukana olleiden 
kuntien toimintaan. Hankkeen tuottamat käytännöt sisältävät ajatuksen ohjauksen ja 
seurannan tarpeesta nuorten siirtyessä perusopetuksesta toiselle asteelle.  

Artikkelissaan Projekti vedenjakajalla Minna Joensuu jakaa Pietarsaaren ja muutaman 
muun lähialueen kunnan kokemuksia yhdestä alueensa osallisuushankkeesta ja sen 
onnistuneesta vakiinnuttamisesta osaksi seudun nuorisotyön perustoimintaa yhteistyössä 
nuorten vanhempien kanssa. Vuosina 2001–2004 KELAn projektina toteutettu Sulubaa-
hanke tähtäsi muiden tässä julkaisussa esitettyjen osallisuushankkeiden tavoin nuorten 
syrjäytymisen ehkäisemiseen pureutumalla kasvattajissa huolta herättäneeseen huomioon, 
että osa nuorista jää joko ilman ammatillista koulutuspaikkaa kokonaan tai päätyy jo 
aloitettujen opintojen keskeyttämiseen.  

Julkaisun päätöspuheenvuoron käyttää Katja Komonen, joka painottaa 
projektitoiminnan hyvien käytäntöjen huolellisemman tarkastelun merkitystä. Hän 
valottaa niitä tekijöitä, joihin projektien suunnittelussa ja toteutuksessa olisi hyvä 
kiinnittää huomiota, jotta ne saavuttaisivat tavoitteensa ja niihin satsattu raha ja aika 
kantaisivat toivottua hedelmää. Komosen mukaan projektitoiminnan keskeisimpiin 
onnistumista ennustaviin tekijöihin lukeutuvat projektin oppimisympäristö ja henkilöstö 
sekä projektin kautta luotujen toimintakäytäntöjen vakiinnuttaminen.  

Projektitoiminnan onnistuminen edellyttää projektin rakentajilta, ei ainoastaan 
yhteistyötä ja aktiivisuutta, vaan ennen kaikkea yksilöiden uteliaisuutta, 
ennakkoluulottomuutta ja muutosvalmiutta. Osaamisansojen tiedostaminen mahdollistaa 
luovan ja sallivan ilmapiirin, jossa ongelmat nähdään mahdollisuuksina. Tiedostaminen 
tukee myös projekteissa syntyneiden toimintamallien vakiinnuttamista osaksi 
perustoimintaa. Projekteja ja hankkeita ei toteuteta vain toteuttamisen ilosta, vaan niiden 
perimmäisenä tarkoituksena on tuottaa pysyviä toimintakäytäntöjä, joista myös muut 
voivat hyötyä. Tämä edellyttää projekteissa työskentelevien subjektiivisen 
kokemustiedon, ns. hiljaisen tiedon, tekemistä näkyväksi ja sitä kautta sen sisäistämistä 
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osaksi projekteihin kytkeytyvien toimijoiden yhteistä tietoa ja osaamista. Tätä näkyväksi 
tekemistä tapailee osaltaan myös tämä julkaisu. 

Haluaisin kiittää sekä omasta että julkaisun mahdollistaneiden kirjoittajien puolesta 
kaikkia niitä seminaarin toteuttamiseen osallistuneista, jotka tarjosivat mahdollisuuden 
antoisalle keskustelulle paikallisuudesta ja nuorten osallisuudesta. Toivomme yhteistyön 
jatkuvan menestyksekkäiden hankkeiden sekä TUHTI – Research Network for Youth -
seminaarien parissa. 

Kempeleessä 24.4.2005 

Mia Pylkkönen 
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 Nuori mies Pohjolassa 
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1  
Koskinen, Arto  

KUINKA MINUSTA TULI MINÄ – JA MISSÄ ON 
POHJOINEN? 

Kun siellä alustuksessani puhuin isän käsien merkityksestä ja äidistä aamuyöllä keittiössä 
hörppäämässä vettä – kun poika palasi joltakin yölliseltä reissulta, ajattelin, että 
kirjoittaisin tässä hiukan kannustuksen merkityksestä. No sehän on selvä, että tärkein 
minuutta muokkaava elementti oli syntyä miehenä. Vasta aika monennella sijalla tuli 
tietoisuus pohjoisuudesta. Kun tulin alustamaan Oulangan tutkimusasemalle mietin 
etukäteen pitkään mistä ihmeestä lähtisin omalta kohdaltani purkamaan noita periferian, 
pohjoisuuden ja miehisyyden käsitteitä: ts. mitä minulta odotettiin. Metsää haistellessani 
tajusin, että pohjoisen metsillä on paljon väkevämpi ominaistuoksu kuin etelän 
vastaavilla. Kun niissä metsissä kasvaa, niin sellaiset asiat kuin ”rakkaus”, ”hellyys” jne. 
tuppaavat miesten keskinäisissä puheissa jäädä aika marginaalisiksi. Ei sillä, etteivätkö ne 
olisi olemassa, mutta niiden käytölle ei oikein ole olemassa kunnon vokabulaaria. Meidän 
kotimme keittiön ikkunasta näkyi suo tien toisella puolella. Suolla on myös voimakas 
tuoksu ja minusta tuntuu, että kannan sitä tuoksua hajumuistissani kaikkialle.  

Se taululla esittämäni elämäni mindmap on ollut metodi, jota olen joskus 
käsikirjoituskursseilla soveltanut omiin oppilaisiini; pyytänyt heitä tekemään sellaisen 
itselleen ja esittämään sen muille. Sen avulla kirjoittaja parhaimmillaan tutustuu itseensä 
uudella tavalla ja saattaa löytää omasta elämästään aineksia, joita hän voi sitten alkaa 
työstää tarinoiksi. Siinä ikään kuin yhdistyy dramaturgia ja terapia. Oma elämä on 
kuitenkin kirjoittajalle hänen tärkein lähteensä. Omaa elämäänsä katselemalla siihen voi 
saada turvallisen etäisyyden ja saada terveen yhteyden alitajuntaansa ja 
mielikuvitukseensa. Parhaimmillaanhan tarinat ovat oiva yhdistelmä tarua ja todellisen 
elämän makua.  

Viimeksi olin itse tehnyt tuon mindmapin 1985 Taideteollisessa korkeakoulussa, 
Severi Parkon vetämällä Muoto-opin kurssilla. Luokan edessä Severi kävi niitä yksitellen 
läpi ja minun suoritukseni kohdalla hän kehui sen Veijo Merimäistä (Anteeksi, en halua 
tällä korottaa itseäni korkeammalle kuin olen, mutta niin hän todellakin sanoi ja se oli 
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minulle yksi tärkeimmistä koskaan saamistani kannustuksista.) itseironiaa ja 
havaintomaailmaa. Silloin vasta heräsin tajuamaan, että ehkä sittenkin osaisin kirjoittaa 
jotain proosan tapaista. Siihen asti olin tiennyt osaavani piirtää. Kysymys on rohkeudesta 
ilmaista itseään sillä tavalla, joka sillä hetkellä parhaalta tuntuu. 

Vasta aivan viime vuosina olen uskaltanut ääneen kutsua itseäni taiteilijaksi. Siinä on 
ollut jotain hävettävää, mutta tavallaanhan se on aika hauskaakin. Se on tunnustus, jonka 
olen itse uskaltanut antaa itselleni. Ikään kuin vapautus. Taiteilijuudessa on se etu, että se 
antaa sinulle kaikenlaisessa esiintymisessä ja olemisessa lähes loputtoman vapauden. 
Olin kouluaikoinani aika tunnollinen poika, jonka oikealta olkapäällä kuiskivat pitkään 
äidin tiukkaan iskostamat käskyt: ”Älä näy, älä kuulu – parempi olla näkymätön ihan 
varmuuden vuoksi. Jos on liian näkyvä, niin silloinhan on vaara, että kun ihmiset alkavat 
sinusta puhua niin he puhuvat pahaa ja ajaudut muutenkin pahoille teille.” Siispä ne 
lapsuudessa kuullut ainoat painokkaat kehut olivat aina tyyliin: ”Sekin täti sano, että Arto 
on niin hiljainen poika.” Kukaan ei kysynyt halusinko minä olla hiljainen. Ei. 
Todellisuudessa minä halusin olla kuin serkkuni Jari, joka oli eloisa, pelasi jalkapalloa, 
kirjoitti aina kouluaineiksi hassuja pakinoita, joita opettajat lukivat ääneen ja kehuivat, oli 
piirtäjänä suvereenin taitava, ja jolta onnistui kaikki mihin hän ryhtyi. Minun aineitani 
luettiin vain harvoin, piirtäjänä tosin olin hyvä, jalkapalloa en päässyt pelaamaan, kun 
asuin niin kaukana korvessa.  

Serkkuni oli myös hurmaava esiintyjä. Minä ihailin hänen suvereenia 
elämänasennettaan, huumoriaan ja itseluottamustaan. Kadehdin niitä tilanteita, joissa näin 
hänen vanhempiensa aina kehuvan ja kannustavan häntä. Hänen äitinsä jopa kutsui häntä 
ääneen neroksi. Miksei minun vanhempani koskaan kutsuneet minua sillä tavalla. 
Seurasin kuinka serkkuni toimi eri tilanteissa, imin kaiken sen itseeni ja yritin matkia. 
Huonolla tuloksella. Minä en vain saanut yleisöä mukaani sellaisella vapautuneisuudella 
kuin hän. Hän ei ollut tyypillinen pohjoisen nuori. Joskus äidinkielenopettaja luki 
minunkin pakinani muille. Se oli saavuttanut jonkinasteisen nokkeluuden ja hauskuuden 
alariman. Mutta paperi oli silti täynnä hänen korjailujaan.  

Naisten suhteen me serkkuni kanssa sentään olimme yhtä tumpeloita ja saimme 
keskenämme jakaa ujouden kurjuuden. Tosin serkkuni oli myös niin komea, että naisia 
pyöri luonnostaan hänen ympärillään. Mutta se ei haitannut. Hänen kanssaan saatoimme 
puhua asioista niiden oikeilla nimillä – toisin kuin vanhempien veljieni, jotka tuntuivat 
toteuttavan jonkinlaista, paikallisen ”uroksen” mallia kukin tavallaan. Kuuntelin pitkän 
aikaa tismalleen samaa musiikkia kuin hänkin. Apinoin. Kunnes eräänä päivänä tapahtui 
mullistus, joka johti siihen, että aloin kuunnella myös omia juttuja. Kuulin radiosta 
Talking Headsin biisin Remain in Light, menin kauppaan ja ostin bändin levyn 
välittömästi. Serkkuni mielestä se oli paskaa. Paitsi ettei hän koskaan käyttänyt sellaisia 
sanoja. Minusta se oli jotain… vain jotain hienoa, sykkivää ja erikoista.  

Kun olin päässyt elokuvataiteen laitokselle taideteolliseen korkeakouluun ja piti 
kirjoittaa ensimmäinen lyhytelokuva, piehtaroin tuskissani kolmihenkisen solukämppäni 
huoneessa Espoon Kilossa. Pöydällä jyrisi setäni jostain huutokaupasta hankkima ja 
minulle 150 markalla kauppaama helvetin suuri sähkökirjoituskone. Se oli niin suuri, että 
koko pöytä tärisi sen alla. Pakotin itseni kirjoittamaan. Minulla oli aihe, mutta uskallus 
tekstin tuottamiseen oli lähes nollassa. Kaikki muut kurssikaveritkin tuntuivat niin 
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ylivoimaisen hyviltä. Minähän olin vain poika pohjoisesta. Muiden nimetkin olivat 
makeampia ja tyylikkäämpiä. ”Arto” – todella tylsä, miksi vanhempani olivat minua 
kironneet niin tylsällä nimellä. Toista nimeäni en kehdannut sanoa edes ääneen. 
”Lennart” – se kuulosti ihan homon nimeltä ja tiesin isoveljeni epäilleen minun olevan 
homo. Sukunimelle he eivät tietysti voineet mitään, mutta sekin katosi jonnekin sinne 
Virtasten, Lahtisten, Järvisten ja Jokisten joukkoon.  

Kun viimein pääsin kirjoittamisessani alkuun, niin siitähän ei tuntunut tulevan loppua. 
Myöhemmin sain kuulla, että tilan nimi on flow. Vanha saksalainen toimistokone paiskoi 
kirjaimia paperille tasaiseen tahtiin ja rivin päässä tela lensi automaattisesti uuden rivin 
alkuun ja heilautti hennon työpöytäni jalkoja. Joskus kolmen aikaan yöllä seinänaapurini 
ja solukaverini soitti minulle. Meillä oli kaikilla oli omat puhelimet, kaksi muuta kaveria 
opiskelivat Otaniemessä insinööreiksi. Hän kertoi ymmärtävänsä kuinka minulla on juuri 
syntymässä jotain ”elämää suurempaa” mutta, että se minun koneeni pitää niin julmettua 
ääntä, että jos en minä kohta tajua hiljentää sitä itse, niin hän käy ampumassa sen 
tohjoksi. Kaveri nimittäin harrasti ammuntaa ja hänellä oli 45 Colt -merkkinen pistooli, 
jonka hän oli esitellyt jo ensitapaamisella. Hän oli kalpea ja vaaleatukkainen kuin albiino. 
Ainoastaan punaiset silmät puuttuivat. 

Isä ja äiti suhtautuivat uravalintaani pitkään epäluuloisesti. ”Onko sillä alalla töitä?”, 
”Miten sinä nyt semmoiseen?”, ”Mitä se ylipäätään edes on?” Minua kymmenkunta 
vuotta vanhempi serkkutyttökin sanoi minulle suoraan, että ”mitä sinä oikein itsestäsi 
kuvittelet?” Tässä on yksi painostava pohjoinen elementti, joka samaan aikaan pidättelee 
sinua ilmaisemasta, että pakottaa sinua sisäiseen kapinaan kyseistä asennetta vastaan. 
Kun vuonna 1997 kyllästyin Helsingin hektiseen elämään ja halusin etsiä aiheita omilta 
juuriltani, muutin perheeni kanssa Rovaniemelle kahdeksi vuodeksi. Toimin siellä 
elokuvasihteerinä. Tuona aikana huomasin, että ihmisissä elää sen alueen karuuden, 
harvan asutuksen, ja ties minkä vuoksi, valtava aukko itsetunnossa. Se, mitä äitini oli 
minulle teroittanut näkymättömyyden tärkeydestä, ei ollutkaan pelkästään äitini ajatus, 
vaan huomasin monien muiden potevan samanlaista itsetuntovammaa.  

Monet kohtaamistani nuorista, myös aikuisista, olivat edenneet kapinan tilaan, mutta 
tuntui, etteivät he välttämättä löytäneet tapaa kanavoida pinnan alla olevaa, selvää 
lahjakkuuttaan. Liian selvästi pinnalle noussut kapina tekee ihmisestä helposti 
sosiaalisesti hankalan ja luotaantyöntävän. Sellainen ihminen näkee vastustajia kaikissa 
niissä, jotka jo tekevät sitä mitä he itse haluaisivat. Mutta kuinka tuon paikkaan 
juurrutetun asenteen saisi muutettua. Kollektiivisia asenteita ei muuteta yhtäkkiä 
herätyksenomaisesti. Mutta näyttää siltä, että uusien sukupolvien myötä noista pohjoisen 
ihmisen pula-ajoilta juontavista asenteista oltaisiin pääsemässä eroon. Maailmasta on 
tullut pienempi, eikä sillä enää ole niin hirveästi merkitystä missä ihminen asuu. 
Tärkeintä kai on, että sillä paikalla josta on kotoisin, on jokin selkeä moraalinen luonne. 
Riittää, että yksilön sisäinen ja alueen kollektiivinen oikeudentaju kohtaava edes 
joissakin kohtaa. 

Lopulta 35-vuotiaana pääsin liittymään oikeaan ikämiesjalkapalloseuraan ja olen 
pelannut intohimoisesti siitä asti. Serkkuni ei enää pelaa. Hänen mahansa on kasvanut. 
Enemmän kuin omani. Olemme hyviä ystäviä edelleen, mutta olen monta kertaa 
miettinyt, että hänestähän se olisi pitänyt tulla elokuvaohjaaja tai kirjoittaja. Minun itseni 
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kannalta on tietysti mukavampi näin. Minusta tuntuu, että opin kuitenkin aika paljon 
hänen ”ei niin tyypillisistä pohjoisen miehen” asenteistaan elämään. 
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 Kairojen kasvatit: tiettömiltä taipaleilta moottoroituun 
maaseutuun 

 
                                                                                                                             

                          
  
 



 

 19

2  
Viinamäki, Leena  

HAVAINTOJA POHJOISSUOMALAISTEN NUORTEN 
KOULUTUS- JA 

TYÖMARKKINAKANSALAISUUDESTA 1990-
LUVULTA 

2.1  Koulutus- ja työmarkkinakansalaisuuden alueellisia reunaehtoja 

Johanna Kaukonen istuu tyytyväisen näköisenä keittiönsä pöydän ääressä ja sanoo, 
että Oulu on ’sopivan, muttei liian kaukana Sieppijärveltä, ja tarpeeksi iso’. 

Johanna valmistui ylioppilaaksi Kolarin lukiosta viime keväänä (siis vuonna 1995 
tarkennus L.V.). Ouluun hän lähti oikeastaan logopedian opintojen kimppuun, mutta 
jäätyään nipin napin valittujen joukosta hän paneutui sairaanhoitoalalle ja 
toimintaterapeuttiopintoihin – ainakin siksi aikaa kun seuraavat pääsykokeet 
yliopistolle järjestetään. 

Johannan pitkäaikainen ystävä Maarit Kemi päätyi Ouluun, koska se oli Sieppijärveltä 
katsoen lähin paikka, missä voi opiskella teoreettista fysiikkaa. 

Maaritille lähtö kotiseudulta koulun jälkeen on ollut kauan väistämättömän selvää, 
sillä hän on tehnyt uravalintansa ’jo melkein ala-asteella’. 

- ’Eikä tällaisella koulutuksella tietenkään paluutakaan oikein voi suunnitella!’ 

Johanna, Maarit ja Johannan poikaystävä Jani Lehto sanovat, että kolarilaiselle 
nuorelle lähtö kotoa peruskoulun ja lukion jälkeen on hyvin ilmeinen ja luonnollinen 
asia. Kun kotikunta ei voi tarjota jatko-opiskelumahdollisuuksia eikä töitä, niin silloin 
ei juuri vaihtoehtoja jää. 

- ’Eihän sinne voi jumiutua’, Jani kuvailee. 
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- 'Ja se voi ollakin parasta lähteä heti, muuten lähtemisen kynnys voi nousta liikaa’. 
(Pohjolan Sanomat 8.12.1996.) 

Yllä oleva sitaatti on samalla tavoin ajankohtainen vuonna 2005 kuin se oli vuonna 1996 
pohjoissuomalaisten (Lapin ja Oulun lääneissä asuvien) nuorten miettiessä kotiseudulla 
asumisen tai sieltä muualle muuttamisen kysymystä yleissivistävän koulutuksen jälkeen 
(ks. myös Viinamäki 1996). Pohdin tässä artikkelissa pohjoissuomalaisten nuorten 
koulutus- ja työmarkkinakansalaisuuden muotoutumisen reunaehtoja, joista 
keskeisimpiin kuuluvat alueella asuvien elämälle puitteet luovat pitkät maantieteelliset 
etäisyydet sekä perinteisesti verraten huono työllisyystilanne verrattuna Etelä-Suomeen. 
Esimerkiksi utsjokelaisella abiturientilla on lähin suomalainen yliopisto 454 kilometrin 
päässä Rovaniemellä, kun samaa välimatkakriteeriä käyttäen helsinkiläisabiturientti voi 
valita opiskelupaikakseen minkä tahansa Suomen yliopiston Oulun ja Lapin yliopistoja 
lukuun ottamatta. Vastaavasti nuorgamilaisäiti joutuu matkustamaan synnyttämään 
lastaan Lapin keskussairaalaan 499 kilometrin päähän, kun samaa välimatkakriteeriä 
käyttäen helsinkiläisäidin pitäisi matkustaa Kokkolan keskussairaalaan 491 kilometrin 
päähän synnyttämään (Viinamäki 2004). 

Lapin läänissä asuvat ovat omaksuneet työmarkkinoilla pärjäämisen yhdeksi 
mahdollisuudeksi ns. repputyössäkäynnin sekä koulutusmarkkinoilla pärjäämisen 
mahdollisuudeksi ns. vapaaehtoisen muuttamisen pakon perinteen saadakseen 
preferoimansa opiskelupaikan. Esimerkiksi Suomenpuoleisessa Tornionjokilaaksossa 
tämä on merkinnyt usein työllisyystilanteen heikentyessä Suomessa työssäkäyntiä 
Ruotsissa. Vastaavasti varsinkin akateemista tutkintoa opiskelemaan hakeutuvat nuoret 
usein joutuvat muuttamaan Lapin läänistä muualle opiskelemaan. (Alajärvi et al., 1990; 
Viinamäki 1991; Viinamäki 1999.) 

Tämä artikkeli perustuu edellä kuvatun kaltaisiin välillisiin (Ainonen et al. 1990; 
Viinamäki 1991; Viinamäki 1993) ja välittömiin (Viinamäki 1996, 1997, 1999; Saari & 
Viinamäki 2003; Ek et al. 2004) havaintoihini pohjoissuomalaisten nuorten opiskelu- ja 
työssäkäyntimahdollisuuksista sekä kotiseudulla asumisen tai sieltä muualle muuttamisen 
kysymyksestä 1990-luvun alkupuolelta lähtien. 

2.2  Muuttaako kotiseudulta muualle vai ei? 

Nuoren siirtymävaihetta aikuisuuteen rakenteistavat useat erityyppiset ja eritasoiset 
toisiinsa kytkeytyvät tekijät. Erityisesti sosiokulttuurisissa nuoruuden tarkasteluissa 
pidetään keskeisinä aikuistumisen merkkipaaluina nuoren tekemiä opiskelu- ja 
työssäkäyntipäätöksiä (mm. Cavalli & Galland 1995; Evans & Heinz 1994). Nuoren 
elämisen puitteisiin ja erilaisiin päätöksentekotilanteisiin vaikuttaa muun muassa se, 
kuuluuko hän sosioekonomisesti hyvä- vai huono-osaiseen perheeseen, onko hän terve 
vai pitkäaikaissairas, millaiset ovat hänen yleissivistävät, ammatti- ja työmarkkina-
preferenssinsä sekä ovatko hänen kotipaikkakuntansa ja -lääninsä opiskelu- ja 
työssäkäyntimahdollisuudet monipuoliset vai suppeat. 
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Koulutus- ja työmarkkinoilla tapahtuvat muutokset heijastuvat sekä välillisesti että 
välittömästi lyhyemmällä ja pitemmällä aikaviiveellä nuorten koulutus- ja työmarkkina-
ratkaisuihin. Opiskelu- ja työssäkäyntiratkaisujen osalta voidaan erottaa neljä toisiinsa 
nähden ”limittäistä rajatonta” kansalaisten päätöksentekoa rakenteistavaa kenttää (kuvio 
1). Päätöksentekotilanteissa ovat samanaikaisesti vuorovaikutuksessa nuorten opiskelu- ja 
työhistoria sekä sen hetkinen työmarkkina-asema; sidokset perheeseen ja perhepiiriin 
sekä perheen sen hetkinen elämäntilanne; paikalliset koulutus- ja työmarkkinat sekä 
koulutus- ja työvoimapolitiikan paikalliset sovellutukset. (Viinamäki 1993, 41–44.) 

 

Kuvio 1. Koulutus- ja työmarkkinakansalaisen opiskeluun ja työssäkäyntiin liittyvien 
päätösten yksilölliset ja rakenteelliset reunaehdot (vrt. Viinamäki 1993, 43). 

Kuviossa konkretisoituu pelkistetty malli yhteiskunnallisten ehtojen paikallisten 
puitteiden ja yksilöllisten mahdollisuuksien yhteiskunnallisten sidosten välisestä 
suhteesta, minkä pohjalta realisoituvat yksittäisen koulutus- ja työmarkkinakansalaisen 
faktuaaliset opiskelu- ja työssäkäyntimahdollisuudet. Elämisen arki etenee harvoin 
suoraviivaisesti ja suunnitelmallisesti. (Viinamäki 1993, 42–44.) Sitä ei tapahtunut 1950-
luvun loppupuolelta 1980-luvun loppupuolelle ajoittuneessa fordilaisessa yhteiskunnassa 
eläneiden kansalaistenkaan keskuudessa. Tällöin elämänkulun standardiksi muotoutui 
lineaarinen koulutus- ja työmarkkinoilla etenemisen malli, jonka mukaisesti kansalaisten 
tuli nuorina opiskella yksi ammatti ja siirtyä sen jälkeen työmarkkinoille. Sen sijaan 
1990-luvulla yhä useamman suomalaisen elämää on alkanut luonnehtia postfordilaisessa 
yhteiskunnassa elämistä luonnehtiva epälineaarinen koulutus- ja työmarkkinoilla 
etenemisen malli. Heidän toimimistaan rakenteistaa ”pysyvän” sijaan ”väliaikainen” 
työmarkkinastatus. Aiempaa useamman työhistoriaan kuuluu työllisenä ja työttömänä 
oloa, työllistymistä avoimille ja hyvinvointivaltiollisesti tuetuille työmarkkinoille sekä 
toimimista määräaikaisissa työsuhteissa. Moni työmarkkinakansalainen ei enää siirry 
suoraviivaisesti opiskelun jälkeen vakaalle ja nousevalle työuralle ja sen jälkeen 
eläkkeelle vanhuuden päiviensä viettoon. Työpaikan menettäminen, ammatillisten 
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kvalifikaatioiden vanhentuminen ja muut vastaavat heille työmarkkinoilla 
riittämättömyyttä aiheuttavat riskitilanteet ovat yleistyneet, minkä vuoksi nuorten 
elämänkulku on muuttunut epävakaiseksi ja periodimaiseksi. (Viinamäki 1999; ks. myös 
Suikkanen & Viinamäki 1999; Suikkanen, Kauppinen & Viinamäki 1996; Viinamäki & 
Saari 2001; Saari 2003.) Tällainen periodimaisuus voi konkretisoitua muun muassa 
useina asuinpaikkakunnan vaihtoina nuoren etsiessä paikkaansa koulutusmarkkinoilta ja 
ammatillisen tutkinnon suorittamisen jälkeen työmarkkinoilta. 

Nuoren sosiaaliset ja kulttuuriset sidokset kotiseutuunsa ohjaavat muuttostrategian 
muotoutumista joko sieltä muualle muuttamista tai siellä asumista puoltaen (taulukko 1). 
Kun nuoret aikuiset arvioivat muuttopäätöksen realistisuutta, niin heidän päätöksenteko-
tilanteessa lähtö- ja tulopaikkakunnan opiskelu-, työssäkäynti- ja vapaa-
ajanviettomahdollisuudet ovat vuorovaikutuksessa perhepiirikohtaisiin elämäntilanteisiin 
ja -vaiheisiin. (Viinamäki 1999, 119–130.) 

Taulukko 1. Asumisen strategioita (Viinamäki 1999, 129). 

  REAALIAIKAINEN ASUMINEN 

  Asuu kotiseudulla Asuu muualla 

Ei muuta On asunut ja tulee 
asumaan kotiseudulla 

On muuttanut kotiseudulta 
muualle eikä aio palata 

ASUMISEN 
VISIO 

Muuttaa 

Muuttaa kotiseudulta 
todennäköisesti muualle 
elämänolosuhteiden 
pakosta. 

Muuttaa takaisin kotiseu-
dulle elämänlaadullisten 
tekijöiden vuoksi. 

Nuoren asuinpaikkakunnan valinnassa ovat vuorovaikutuksessa elämänarvot, paikalliset 
elämisen olosuhteet sekä visionaariset muualla asumisen puitteet (Jolkkonen, Koistinen 
& Kurvinen 1991; Viinamäki 1991; Waara 1996). Lisäksi asuinpaikkakunnasta 
päättämistä ohjaa nuoren valitsema opiskelureitti opiskelualoineen ja -tasoineen sekä 
hänen visionsa ammatillisen tutkinnon suorittamisen jälkeisistä 
työllistymismahdollisuuksista ja työpaikkahierarkkisesta asemasta. Nuorena aikuisena 
puolestaan asuinpaikkakunnan valintaa ohjaavat nuoruuden aikaiseen perhepiiriin 
liittyvien kytkentöjen lisäksi erityisesti nuoren aikuisen oman perhepiirin elämäntilanne 
ja -vaihe. 

1990-luvulla maassamuutossa tapahtuneet muutokset kuvaavat Suomessa tuolloin 
lisääntyneitä työmarkkinoiden joustovaatimuksia ja niiden seurauksena kasvanutta 
alueellista eriytymistä (Vartiainen 1997). (Kuvio 2.) Vuosina 1990–1992 talouslaman 
syvetessä läänien muuttovoitot ja -tappiot pienenivät, mutta vuosina 1993–1998 
päätrendinä oli niiden kasvu. Kasvun taustalla ovat työmarkkinoilla 1990-luvun aikana 
tapahtuneet rakenteelliset muutokset, jotka lisäsivät työvoiman alueellista ja ammatillista 
liikkuvuutta kansantalouden kääntyessä laman jälkeen nousuun. Etelä-Suomen läänin 
muuttovoitto sekä Itä-Suomen ja Lapin läänien muuttotappiot kasvoivat. Myös Länsi-
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Suomen ja Oulun läänin muuttotappiot olivat useina vuosina varsin suuria, vaikka niiden 
muuttotappioluvuissa ei havaita samanlaista kasvutrendiä kuin Itä-Suomen ja Lapin 
läänien vastaavissa luvuissa. Vuonna 1999 läänien välisten erojen kasvuun johtanut 
maassamuutto näytti jatkuvan vain hieman hidastuneena. Kuntien välinen muutto 
suuntautui koko 1990-luvun ajan ”perinteiseen tapaan” pohjoisesta ja idästä etelään. 
Äärilääneinä olivat jatkuvaa muuttovoittoa kokenut Etelä-Suomen lääni ja jatkuvaa 
muuttotappiota kokeneet Itä-Suomen, Oulun ja Lapin läänit. (Saari & Viinamäki 2003, 
24–25.) 

Kuvio 2. Kuntien välinen nettomuutto vuosina 1980–1999 (Tilastokeskus). 

1990-luvun loppupuolella lisääntynyt maassamuutto kohdentui erityisesti opiskelemaan 
ja työmarkkina-asemaansa vakiinnuttamaan pyrkiviin edänuoriin ja nuoriin aikuisiin. 
Muuttoalttius oli vuosina 1990–1999 suurinta 20–24 ja 25–29-vuotiaiden keskuudessa. 
Ensimmäiseen ikäryhmään kuuluvien muuttaminen liittyy usein keskiasteen ja 
jälkimmäiseen kuuluvien akateemisen tutkinnon suorittamiseen ja sen jälkeiseen 
työelämään siirtymiseen. Kolmanneksi muuttoaltteimpia olivat 30–34-vuotiaat, joiden 
elämään kuuluu tyypillisesti opiskelun päättymisen jälkeen tapahtuva työmarkkinoille 
vakiintuminen ja perheen perustaminen. Neljänneksi altteimpia muuttajia olivat 15–19-
vuotiaat. Keskeisenä suomalaisten muuttamisen motiivina näytti olevan työmarkkinoille 
pääsyn ja työmarkkina-aseman vakiinnuttamisen turvaaminen (Saari & Viinamäki 2003; 
ks. myös Myrskylä 1997). 

Nuorten eri ikäryhmien erilaista muuttoalttiutta ja läänien välisiä eroja selittävät 
osaltaan myös eri vuosina syntyneiden ikäryhmien kokoerot. 15–19-vuotiaiden määrä 
nousi vuodesta 1990 vuoteen 1999 koko maassa noin 10 %. Lääneittäin tarkastellen 
määrien nousut olivat samaa suuruusluokkaa lukuun ottamatta Oulun läänissä 
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tapahtunutta noin 15 % nousua ja Ahvenanmaalla tapahtunutta noin 5 % laskua. Sekä 20–
24 että 25–29-vuotiaiden määrät puolestaan laskivat koko maassa noina vuosina. 
Edellisessä oli laskua noin 5 % ja jälkimmäisessä vajaa 20 %. Näissä ikäryhmissä eri 
lääneissä tapahtuneet muutokset poikkesivat selvästi enemmän toisistaan kuin 15–19-
vuotiailla. 20–24-vuotiaiden määrä laski Ahvenanmaalla lähes 25 %, Lapin ja Itä-Suomen 
lääneissä noin 15 %, Etelä- ja Länsi-Suomen lääneissä muutaman prosentin, kun sen 
sijaan Oulun läänissä heidän määränsä hieman nousi. 25–29-vuotiaiden määrä laski 
Lapin läänissä lähes 40 %, Itä-Suomen läänissä selvästi yli 30 % ja Oulun läänissä noin 
20 %, kun määrän lasku Länsi-Suomen ja Etelä-Suomen lääneissä sekä Ahvenanmaalla 
oli 15 %:n tuntumassa. (Saari & Viinamäki 2003, 27–28.) 

Nuorten kohonnut muuttoalttius näkyy Suomen eri lääneissä asuneiden 15–19, 20–24 
ja 25–29-vuotiaiden ikäryhmiin kuuluneiden kunnasta toiseen muuttaneiden osuuksien 
kasvussa vuodesta 1998 vuoteen 1999 (taulukko 2). 

Taulukko 2. Kuntien välinen muutto (%) ikäluokasta vuosina 1998 ja 1999 
(Nuorisoasiain neuvottelukunta). 

ALUEET Vuosi Ikäryhmä 
Koko 
maa 

Ahvenan-
maa 

Etelä-
Suomi 

Itä-
Suomi 

Länsi-
Suomi 

Oulu Lappi 

15–19v. 8 6 7 10 8 8 10 
20–24v. 22 14 20 29 22 25 31 1998 
25–29v. 16 13 14 19 16 17 22 
15–19v. 8 5 7 10 18 10 12 
20–24v. 23 16 20 30 23 27 35 1999 
25–29v. 16 13 14 19 16 17 24 

Muuttoalttiuden alueellisia eroja kuvaa se, että muuttajien osuudet ikäryhmiin 
kuuluneista olivat molempina vuosina lähes poikkeuksetta korkeampia maan pohjois- ja 
itäosan lääneissä kuin maan etelä- ja länsiosan lääneissä. Ainoan poikkeuksen tästä 
muodostaa Länsi-Suomen läänissä vuonna 1999 ikäryhmässä 15–19-vuotiaat havaittava 
muuttajien korkea osuus. Tätä poikkeusta lukuun ottamatta luvut ovat linjassa sen 
maassamuutosta yleisemmin tehdyn havainnon kanssa, jonka mukaan muuton pääsuunta 
on perinteisesti ollut väestön siirtyminen maan pohjoisista ja itäisistä osista eteläisiin ja 
osittain läntisiin osiin. (Saari & Viinamäki 2003, 27–28; ks. myös Pinola 1995.) 

2.3  Pohjoissuomalaiset nuoret koulutusmarkkinoille 

Nuoren ammatillisen orientaation ja opiskelustrategian muotoutumista ohjaavat hänelle 
yläasteella tai lukiossa yleissivistävän opiskelun päättövaiheessa muodostuneet 
mielikuvat siitä, millaista opiskelu on tietyllä ammattialalla sekä millaiset ovat 
todennäköiset työllistymismahdollisuudet kyseisen ammatillisen tutkinnon suorittamisen 
jälkeen. Keskeisiä opiskeluratkaisun osatekijöitä ovat opiskelusta saatava välitön hyöty, 
kuten palkkataso työsuhde-etuineen ja työllistymismahdollisuuksineen, sekä välillinen 
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hyöty, kuten tutkintonimikkeen mukanaan tuoma sosiaalinen status. Välittömiä 
taustavaikuttajia nuoren opiskelua koskevassa päätöksenteossa ovat hänen perhe- ja 
ystäväpiirinsä sekä opettajansa omine intresseineen. Välillisten taustavaikuttajien, kuten 
työnantajien ja työvoimaviranomaisten, nykyisin yhä useammin julkisten 
rekrytointikampanjoiden välityksellä tapahtuvan vaikuttamisen merkitys kasvaa nuoren 
siirtyessä työmarkkinoille. Sekä välittömät että välilliset taustavaikuttajat muokkaavat 
toiminnallaan nuorille muodostuvia mielikuvia statukseltaan hyvistä ja huonoista 
ammateista ja työpaikoista, mikä voi kärjistää opiskelijahaun suuntautumista tietyille 
”muodissa oleville” opiskelupaikoille tai vapaina opiskelupaikkoina sekä myöhemmin 
työvoimapulana tai työttömyytenä. (Viinamäki 1999, 131.) 

Nuorelle opiskelu on taloudellinen ja sosiaalinen investointi, jonka hyödyt voivat 
konkretisoitua vasta hänen suoritettuaan ammatillisen tai muun tutkinnon. Nuoren 
lähtiessä opiskelemaan hänellä ei ole kovinkaan suurta varmuutta siitä, tuleeko tutkinnon 
suorittamisen taloudellinen ja sosiaalinen kustannus–hyöty -suhde olemaan hyvä vai 
huono. Osa nuorista hankkii itselleen muodollisen ammatillisen tutkinnon osan siirtyessä 
sitä ilman työelämään. (Ibid.) 

Toteutuneista koulutusjärjestelmäuudistuksista huolimatta 1990-luvulla Suomen itä- ja 
pohjoisosissa asuneiden nuorten oli usein muutettava kotilääneistään, jotta he 
onnistuisivat saamaan mieleisensä opiskelupaikan tai siirtymään työmarkkinoille, ja 
oltava palaamatta kotilääneihinsä, jotta he vakiinnuttaisivat asemansa työmarkkinoilla 
(Rakennepolitiikka 2002). Tämä johtui siitä, että ainoastaan Suomen peruskoulu- ja 
lukioverkostot olivat suunnitelluista ja osittain jo toteutetuista koulujen lakkauttamisista 
huolimatta suhteellisen kattavat (Virtanen 2002, 140–149). Monella 15–19-vuotiaalla oli 
siten mahdollisuus opiskella kotiseudullaan tai ainakin kotiläänissään olevassa lukiossa 
(Havén 1998, 67–68, 173–174). Sen sijaan ammatillista ja etenkin korkeamman asteen 
koulutusta antavat oppilaitosverkostot olivat huomattavasti harvemmat keskittyen maan 
eteläiseen sekä läntiseen osaan. Korkeampaa koulutusta haluavien Itä- ja Pohjois-
Suomessa tai Ahvenanmaalla asuneiden oli muutettava usein opiskelun vuoksi pois 
kotilääneistään. Heidän tilannettaan eivät helpottaneet oleellisesti esimerkiksi 
etäopiskelumahdollisuudet, jotka olivat tutkintoaloittain ja -tasoittain yhä melko suppeat. 
(Taulukko 3.) 
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Taulukko 3. Tutkinnon suorittaneiden osuus (%) ikäryhmästä koulutusasteen mukaan 
alueittain vuosina 1998 ja 1999. Lukuarvo -1 tarkoittaa, että tietoturvasyistä lukua ei 
näytetä (Nuorisoasiain neuvottelukunta). 

ALUEET Vuosi Ikäryhmä 
Koko 
maa 

Ahvenan-
maa 

Etelä-
Suomi 

Itä-
Suomi 

Länsi-
Suomi 

Oulu Lappi 

Ylemmän ja alemman korkeakouluasteen tai tutkijakoulutuksen suorittaneet 
15–19v. 0 0 0 0 0 0 0 
20–24v. 2 1 2 2 2 3 2 1998 
25–29v. 15 10 16 12 14 17 10 
15–19v. 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
20–24v. 3 1 2 3 3 3 2 1999 
25–29v. 16 11 18 13 15 18 11 

Alimman korkea-asteen suorittaneet 
15–19v. - 1 - - - - - 
20–24v. 8 10 9 7 9 7 8 1998 
25–29v. 20 20 19 20 20 18 21 
15–19v. - - 0 - - - - 
20–24v. 7 9 7 6 7 6 6 1999 
25–29v. 19 19 19 18 19 17 19 

Toisen asteen suorittaneet 
15–19v. 16 11 15 16 16 17 15 
20–24v. 73 62 71 74 75 75 71 1998 
25–29v. 48 50 45 51 50 51 49 
15–19v. 15 13 14 14 16 16 13 
20–24v. 74 61 72 75 76 76 73 1999 
25–29v. 48 50 45 52 50 51 50 

Perusasteen jälkeistä tutkintoa suorittamattomat 
15–19v. 84 88 85 84 83 83 85 
20–24v. 17 27 19 17 15 14 19 1998 
25–29v. 18 20 19 18 16 15 20 
15–19v. 85 87 86 86 84 83 87 
20–24v. 16 28 19 16 14 14 19 1999 
25–29v. 17 20 19 17 15 14 20 

Vuosina 1998 ja 1999 ylemmän ja alemman korkeakouluasteen tai tutkijakoulutuksen 
suorittaneiden osuudet olivat suurimmat Etelä-Suomen ja Oulun lääneissä ja pienimmät 
Ahvenanmaalla ja Lapin läänissä. Eroja selittää sekä maan tiedekorkeakouluverkoston 
että työpaikkojen keskittyminen eteläiseen ja osin läntiseen Suomeen. Alimman korkea-
asteen suorittaneiden osuuksissa ei läänien välillä ollut merkittäviä eroja, mikä johtui 
suhteellisen hyvästä ammattikorkeakouluverkoston alueellisesta kattavuudesta ja heidän 
koulutustaan vastaavien työpaikkojen löytymisestä laajemmalta alueelta kuin oli tilanne 
ylemmän ja alemman korkeakouluasteen tai tutkijakoulutuksen suorittaneiden kohdalla. 
Keskiasteen suorittaneiden osuuksissa olleita läänien välisiä melko pieniä eroja, lukuun 
ottamatta Ahvenanmaan alhaisia lukuja ikäryhmässä 20–24-vuotiaat, selittää sekä 
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kouluverkoston alueellinen kattavuus että mahdollisuus saada työtä muualtakin kuin vain 
lähinnä Suomen eteläiseen osaan sijoittuneista kasvukeskuksista. Perusasteen jälkeistä 
tutkintoa suorittamattomien suurimmat osuudet löytyivät Ahvenanmaalta sekä Etelä-
Suomen ja Lapin lääneistä ja pienimmät Oulun ja Länsi-Suomen lääneistä. Etelä-Suomen 
läänin ja osittain myös Ahvenanmaan suuria lukuja selittää niissä kouluttamattomilla 
nuorilla olleet suhteellisen hyvät työllistymismahdollisuudet. Lapin läänin korkeaa lukua 
selittää harva oppilaitosverkosto kaikilla ammatillisen koulutuksen asteilla ja Suomen 
keskimääräistä alkutuotantovaltaisempi elinkeinorakenne, jonka piiriin kouluttamattomat 
nuoret työllistyivät useammin kuin muualla maassa. (Saari & Viinamäki 2003, 33–35.) 

Suhteuttamalla nuorten ikäryhmien koulutustasossa alueiden välillä havaitut erot 
aikaisempiin nuorten muuttoalttiudessa, määrän muutoksissa ja työllisyysasteessa 
havaittuihin vastaaviin eroihin huomataan, että Suomi näytti jakautuneen 1990-luvulla ns. 
voittaja- ja häviäjälääneihin. Korkeasti koulutettujen osuudet lääneissä asuneista nuorista 
olivat suurimmat samoissa eteläisen ja läntisen Suomen lääneissä, jotka saivat eniten 
muuttovoittoa sekä kärsivät vähiten vuosikymmenen alun työpaikkojen menetyksistä ja 
pääsivät selkeimmin osallisiksi niiden lisääntymisestä vuosikymmenen loppupuolella. 
(Saari & Viinamäki 2003, 36.) 

2.4  Pohjoissuomalaiset nuoret työmarkkinoille 

Nuoren koulutusmarkkinakansalaisena tekemät ratkaisut vaikuttavat esimerkiksi 
ammattialaan, työmarkkina-asemaan ja työpaikkaan, joissa hän tulee toimimaan nuorena 
aikuisena työmarkkinakansalaisen roolissaan. On toisaalta työtehtäviä, joihin on tarkasti 
lainsäädännössä määritellyt pätevyyskriteerit ja toisaalta työtehtäviä, joiden 
pätevyyskriteerit ovat työnantajakohtaisia ilman erityisiä lainsäädännöllisiä kriteerejä. 
Työpaikan saamiseen ei riitä pelkästään vaaditun muodollisen ammatillisen tutkinnon 
suorittaminen. Nuoren ja samalla tavoin myös nuoren aikuisen työmarkkinakansalaisen 
ensiaskelien ottamisessa on hänen perhepiirinsä sosiaalisella verkostolla, potentiaalisilla 
työnantajilla ja (työvoima)viranomaisilla usein ratkaiseva rooli. Työnantajien käyttämät 
rekrytointistrategiat ja kvalifikaatiovaatimukset sekä (työvoima)viranomaisten soveltamat 
(tuki)työllistämiskriteerit ovat keskeisiä hänen työmarkkina-asemansa muotoutumisen 
reunaehtoja. Työelämään siirtyessään ja työpaikkaa hakiessaan nuori aikuinen usein 
kohtaa vielä ratkaisemattoman kvalifikaatioparadoksin, mikä ainakin osittain liittyy 
nuoruuden imagokysymykseen. Työnantaja edellyttää usein rekrytoitavalta työntekijältä, 
että tämä olisi nuori, monipuolisen opiskelu- ja työhistorian sekä laajalti 
elämänkokemusta omaava työmarkkinakansalainen. Työmarkkinoille ensimmäistä kertaa 
saapuva nuori aikuinen, siellä jo toimiva keski-ikäinen tai sieltä eläkkeelle poistumassa 
oleva työmarkkinakansalainen kohtaa tämän paradoksin kukin oman elämänvaiheensa 
mukaisesti. (Viinamäki 1999, 184.) 

1990-luvulla työpaikkojen keskittyminen eteläiseen ja läntiseen Suomeen heikensi 
erityisesti Itä-Suomen ja Lapin lääneissä asuneiden nuorten mahdollisuuksia löytää 
työpaikkoja kotilääneistään (taulukko 4). Nuorten hankkima korkea koulutuskaan ei 
silloin välttämättä auttanut, koska korkeaa kvalifikaatiotasoa edellyttäneitä työpaikkoja 
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oli näissä lääneissä tarjolla varsin vähän (Järvinen 2000). Siksi ei myöskään ollut kovin 
todennäköistä, että korkeammin koulutetut olisivat palanneet Itä-Suomen ja Lapin 
lääneihin opiskeltuaan muulla ja saatuaan usein opiskelulääninsä alueelta työpaikan. (Ks. 
Viinamäki 1999, 88–130.) 

Taulukko 4. Työllisten osuus (%) ikäryhmästä alueittain vuosina 1990–1999 
(Nuorisoasiain neuvottelukunta). 

ALUEET Vuosi Ikäryhmä 
Koko 
maa 

Ahvenan-
maa 

Etelä-
Suomi 

Itä-
Suomi 

Länsi-
Suomi 

Oulu Lappi 

15–19v. 23 32 27 18 21 19 18 
20–24v. 59 69 67 51 57 52 50 1990 
25–29v. 79 82 82 75 78 75 71 
15–19v. 11 19 12 9 10 10 10 
20–24v. 41 59 45 35 39 35 31 1992 
25–29v. 64 77 68 60 64 60 55 
15–19v. 9 14 10 7 9 8 7 
20–24v. 36 50 39 30 35 32 26 1994 
25–29v. 60 74 63 54 60 56 48 
15–19v. 9 10 11 7 9 9 7 
20–24v. 36 37 40 30 37 33 26 1995 
25–29v. 61 74 64 54 61 56 47 
15–19v. 10 10 11 7 10 8 8 
20–24v. 37 48 42 29 37 33 27 1996 
25–29v. 62 76 66 55 62 58 49 
15–19v. 11 9 13 8 11 9 8 
20–24v. 41 48 45 31 41 37 29 1997 
25–29v. 64 75 67 57 64 61 52 
15–19v. 18 17 21 12 17 14 13 
20–24v. 47 59 53 36 46 41 33 1998 
25–29v. 68 80 72 60 68 63 53 
15–19v. 19 23 23 13 18 15 13 
20–24v. 49 61 56 39 48 43 35 1999 
25–29v. 70 82 74 61 69 66 56 

Työllisten osuus ikäryhmästä vaihtelee 1990-luvulla varsin paljon. Suurimmillaan 
työllisten osuus on ollut vuonna 1990 ja pienimmillään se on ollut vuosina 1994–1995. 
Lääneittäiset erot työllisten osuuksissa ovat varsin huomattavat kaikissa tarkasteltavina 
olevissa nuorten ikäluokissa. Kun koko maassa vuonna 1990 työllisiä oli 79 % 
työmarkkinoille vakiintumisvaiheessa olevien 25–29-vuotiaiden keskuudessa, niin Etelä-
Suomen läänissä heitä oli 82 %, Oulun läänissä 75 % ja Lapin läänissä ainoastaan 71 %. 
Pahimpina lamavuosina Lapin läänin työllisten osuus 25–29-vuotiaiden keskuudessa 
laski 47 %:iin, kun se oli Etelä-Suomessa asuvien nuorten aikuisten keskuudessa 64 %. 
Myös tarkasteluajanjakson viimeisenä vuonna 1999 Lapin läänissä asuneiden nuorten 
aikuisten työllisten osuus oli Suomen alhaisin. 1990-luvulla erityisesti korkean 
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koulutustason omaavat pohjoissuomalaiset nuoret muuttivat kotilääneistään Etelä-
Suomeen parempien työssäkäyntimahdollisuuksien perässä. 

Suomalaisnuorten 1990-luvulla kohonnut muuttoalttius ja heidän työmarkkina-
asemissaan tapahtuneet muutokset heijastavat osaltaan suomalaista yhteiskuntapolitiikkaa 
ja siinä tapahtuneita muutoksia. Yhtenä koko vuosikymmenen keskeisenä 
yhteiskunnallisena ongelmana pidettiin työvoiman kysynnässä ja tarjonnassa esiintyneitä 
kohtaanto-ongelmia. Suomessa 1990-luvulla harjoitetuissa työvoima- ja 
koulutuspolitiikoissa olleet painotukset viittaavat siihen, että maamme kansalliset 
instituutiot, yhteiskunnalliset rakenteet ja kansalaisten mentaaliset mallit muuttuivat 
aiempaa enemmän sekä väestön alueellista liikkuvuutta että ihmisten työtehtävästä ja -
paikasta toiseen siirtymistä korostaviksi. Muutokset lisäsivät nuorten tunnetta elämänsä 
ennakoimattomuudesta. Heidän elämäänsä leimasivat muun muassa maan työllisyys- ja 
taloustilanteissa tapahtuneet verraten nopeat ja ennalta arvaamattomat muutokset, kun 
samalla vuosikymmenellä koettiin sekä laman että ripeän talouskasvun ajat. Nuorten 
sopeutumista näihin muutoksiin kuvaa heille kehittymään alkanut carpe diem -
elämänasenne, jota voi pitää ns. postmodernissa vaiheessa kehittyneissä yhteiskunnissa 
jatkuvan epävarmuuden oloissa elävien ihmisten tapana suhtautua elämäänsä (ks. Heller 
1999, 1–18). Sen mukaisesti heidän suhtautumisessaan esimerkiksi koulutukseen ja 
työelämässä vaadittujen kvalifikaatioiden hankkimiseen korostui välittömän 
työllistymisen tavoitteet. Koulutuksen sivistystehtävää sekä he että heidän koulutus- ja 
työmarkkinaratkaisujaan määrittäneet instituutiot korostivat sen sijaan aiempaa 
vähemmän. (Saari & Viinamäki 2003, 30–33; ks. myös Viinamäki 1999, 145–183; Sarjala 
2001; Koistinen & Sengenberger 2002.) 

Koulutuksen merkitystä työllistymisen edistäjänä korostaneille työvoima- ja 
koulutuspolitiikoille aiheutti uusia haasteita työllistymisen näyttäessä tulleen entistä 
riippuvaisemmaksi alueiden sosio-ekonomisista vetovoimatekijöistä 1990-luvulla. 
Koulutuksen hankkiminen ei näyttänyt olleen siten mikään suoraviivainen työllistymisen 
tae. Tätä osoittaa eri lääneissä vuosina 1998 ja 1999 asuneiden nuorten koulutustason ja 
työttömyysasteen välinen yhteys (taulukko 5). Vaikka koulutusasteen kohoaminen 
vähensi nuorten riskiä joutua työttömäksi, ei sen vaikutus ollut yhtä suuri kaikissa 
lääneissä asuneiden nuorten keskuudessa. Mitä heikommat työllistymis- ja 
opiskelumahdollisuudet läänissä olivat, sitä suurempi osuus siellä asuneista myös 
korkeimmin koulutetuista nuorista oli työttömänä. Esimerkiksi Itä-Suomen ja Lapin 
lääneissä asuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon tai tutkijakoulutuksen suorittaneiden 
työttömyys oli kaksin- tai jopa kolminkertaista Etelä-Suomen läänissä asuneisiin 
verrattuna. Itä-Suomen ja Lapin lääneissä asuneilla alemman korkeakoulututkinnon 
suorittaneilla työttömyys oli yli nelinkertaista ja vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa 
olleilla lähes kaksinkertaista verrattuna vastaaviin Etelä-Suomen läänissä asuneiden 
nuorten ryhmiin. (Saari & Viinamäki 2003, 36–37.) 
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Taulukko 5. Työttömyysaste (%) ikäryhmittäin koulutusasteen mukaan alueittain vuosina 
1998 ja 1999 (Nuorisoasiain neuvottelukunta). 

ALUEET Vuosi Ikäryhmä 
Koko 
maa 

Ahvenan-
maa 

Etelä-
Suomi 

Itä-
Suomi 

Länsi-
Suomi 

Oulu Lappi 

Ylempi korkeakouluaste tai tutkijakoulutus 
15-19v. 0 0 0 0 0 0 0 
20–24v. 7 0 4 8 11 14 13 1998 
25–29v. 5 3 4 9 6 7 7 
15–19v. 0 0 0 0 0 0 0 
20–24v. 7 0 5 13 5 16 10 1999 
25–29v. 4 0 3 7 6 6 6 

Alempi korkeakouluaste 
15–19v. 0 0 0 0 0 0 0 
20–24v. 21 10 12 28 21 38 39 1998 
25–29v. 9 1 6 17 10 15 20 
15–19v. 0 0 0 0 0 0 0 
20–24v. 24 0 15 32 27 32 47 1999 
25–29v. 9 0 5 15 10 12 22 

Alin korkea-aste 
15–19v. 49 0 13 86 42 70 59 
20–24v. 20 2 14 28 22 26 35 1998 
25–29v. 12 3 8 17 13 17 25 
15–19v. 43 0 22 80 33 73 57 
20–24v. 15 3 9 25 18 21 26 1999 
25–29v. 10 2 6 14 12 13 20 

Toinen aste 
15–19v. 32 13 21 48 33 45 53 
20–24v. 18 7 12 29 19 25 35 1998 
25–29v. 15 3 11 22 15 21 29 
15–19v. 31 3 20 46 32 42 52 
20–24v. 15 4 10 25 17 22 30 1999 
25–29v. 13 2 9 21 14 18 26 

Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 
15–19v. 9 5 8 14 10 10 13 
20–24v. 29 8 23 39 33 33 43 1998 
25–29v. 30 3 25 41 31 37 47 
15–19v. 8 2 6 12 9 9 10 
20–24v. 26 7 21 36 30 30 39 1999 
25–29v. 28 2 23 39 30 33 43 

1990-luvun elinkeinorakenteen muutoksen edellyttämä yhteiskuntarakenteiden 
joustavoittaminen lisäsi kansalaisten mahdollisuuksia ja riskejä epätasaisesti kasvattaen 
alueellista eriarvoisuutta. Vaikka yhteiskunnassa vallinnut työllisyystilanne määritti 
suurelta osin sen, millaisen työmarkkina-aseman yksittäinen nuori saavutti eri 
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elämänkulkuunsa kuuluvissa vaiheissa, ei pelkästään sen avulla voi selittää, miksi osa 
heistä oli paremmassa ja osa huonommassa työmarkkina-asemassa. Nuorten 
mahdollisuuksiin edetä koulutusmarkkinoilta työmarkkinoille ja vakiinnuttaa 
työmarkkina-asemansa vaikuttivat olennaisesti muun muassa ammatillisen 
koulutusjärjestelmän uudistaminen, jonka tavoitteena oli nostaa koulutuksen tasoa sekä 
laajentaa koulutusverkoston alueellista ja koulutusaloittaista kattavuutta. Uudistuksen 
tavoitteiden toteuttamista ohjasi työvoima- ja koulutuspoliittisissa linjauksissa 
koulutukselle määriteltyjen yhteiskunnallisten tehtävien kaventuminen entistä 
selkeämmin koulutus- ja työmarkkinakansalaisten tarvitsemien kvalifikaatioiden 
tuottamiseksi koulutuksen arvon pelkistyessä työmarkkina-arvoksi. Tämä näkyi muun 
muassa nuoriin kohdistuneiden koulutukseen osallistumisvelvollisuuksien 
lisääntymisenä. (Saari & Viinamäki 2003, 38; Suikkanen, Saari & Viinamäki 2004.) 

Edellä esittelemäni havainnot nuorten koulutus- ja työmarkkinoilla pärjäämisen 
yhteiskunnallisissa reunaehdoissa 1990-luvulla tapahtuneista muutoksista ovat 
samansuuntaisia Taru Järvisen (2000) esittämien johtopäätösten kanssa. Hänen mukaansa 
Suomessa tapahtunut alueellinen kehitys ei ollut epätasaista vain määrällisesti 
(elinkeinorakenteen ja asukasluvun muutokset). Se oli epätasaista myös laadullisesti 
(alueellisen työnjaon voimistuminen). 1990-luvulla lisääntynyt nuorten opiskelu- ja 
työssäkäyntiratkaisujen alueellinen eriytyminen on osa 30 vuotta jatkunutta kehitystä, 
johon kuuluvat syntyvyyden nopea lasku, väestön alueellisen ja ammatillisen 
liikkuvuuden muodostuminen vilkkaaksi sekä elinkeinorakenteen painopisteen 
siirtyminen erityisesti palvelu- ja tietointensiivisiin elinkeinoihin ja keskittyminen 
Suomen eteläisiin osiin. Nuorten keskuudessa lisääntynyttä carpe diem -elämänasennetta 
selittää heidän rationaalinen sopeutumisensa yhteiskuntarakenteissa 1990-luvulla 
tapahtuneisiin muutoksiin, jotka edellyttivät heiltä aiempaa suurempaa valmiutta muuttaa 
joko paikkakunnalta toiselle tai asuinpaikkakunnillaan työtehtävästä toiseen. (Saari & 
Viinamäki 2003, 38–39.) 

Nuorten koulutus- ja työmarkkinoilla pärjäämiseen vaikuttaneissa yhteiskunnallisissa 
reunaehdoissa tapahtuneet muutokset antavat aiheen kysyä, kuinka tärkeänä Suomessa 
1990-luvulla pidettiin eri alueilla asuvien nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia opiskella 
ja käydä työssä. Pyrittiinkö esimerkiksi takaamaan muuttotappiokunnassa asuvan nuoren 
mahdollisuudet opiskella haluamaansa aineyhdistelmää kotikuntansa lukiossa tai 
ammattia kotiseutukuntansa ammattikoulussa? Huomioitiinko vastuuta 
hyvinvointipalveluiden tuottamisesta uudelleen jaettaessa, että Suomeen voi syntyä 
kustannukselliseen noidankehään ajautuvia kuntia, joissa asuvien nuorten 
opiskelumahdollisuudet kaventuvat kuntien joutuessa lakkauttamaan oppilaitoksiaan 
taloudellisen pakon sanelemana? Kannettiinko työvoima- ja koulutuspoliittisia 
uudistuksia sekä hyvinvointipalvelujärjestelmää uudistettaessa huolta 
muuttotappiokuntien väestön ikärakenteen mahdollisesta vinoutumisesta ja siitä 
aiheutuvista seurauksista nuorten muuttaessa muuttotappiopaikkakunnilta pois opiskelun 
ja työn vuoksi. (Saari & Viinamäki 2003, 39.) 

Nuorten muuttoalttiudessa, työllistymisessä ja koulutusasteessa olleiden alueellisten 
erojen vuoksi on aiheellista kysyä, korostettiinko Suomessa 1990-luvulla toteutetussa 
työvoima- ja koulutuspolitiikassa liikaa nuorten omia mahdollisuuksia vaikuttaa 
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asemaansa työ- ja koulutusmarkkinoilla. Maamme opiskelumahdollisuuksia 
monipuolistettiin ammatillisen koulutuksen uudistamisen myötä siinä määrin, että nuoret 
pystyivät opiskeluratkaisuja miettiessään tekemään periaatteessa aikaisempaa 
yksilöllisempiä opiskeluratkaisuja elämäntilannekohtaisten reunaehtojensa puitteissa. 
Heidän ratkaisujaan näytti kuitenkin ohjaavan vahvasti yhä eriytyneemmiksi 
kehittyneiden paikallisten koulutus- ja työmarkkinoiden tarjoamat mahdollisuudet. 
Nuoren siirtymistä nuoruudesta aikuisuuteen voi ymmärtää huomioimalla, että sitä 
rakenteistavat hänen henkilökohtaiset ominaisuutensa, hänen perhepiirinsä sosiaaliset, 
taloudelliset ja kulttuuriset resurssit sekä hänen elinympäristönsä tarjoamat opiskelu- ja 
työssäkäynti mahdollisuudet. (Viinamäki 1996, 52–56; Pollock 1997, 58–59; Viinamäki 
1999.) 

2.5  Summa summarum 

Manuel Castellsin ja Pekka Himasen (2001, 114–117) mukaan Suomessa on hyvin 
onnistuttu yhdistämään tietoyhteiskunnan kehitys pohjoismaiseen 
hyvinvointiyhteiskuntamalliin. Tästä huolimatta heidän mukaansa Suomessa on 
muodostunut muun muassa muuttoliikkeen vuoksi alueellisia ongelmia, kuten Itä- ja 
Pohjois-Suomen samanaikaisesti kohtaama väestökato ja väestön demografinen 
vinoutuminen iäkkääseen väestöön. Väestöä menettävät muuttotappioalueet kärsivät 
verotukseen kytkeytyvästä kustannuksellisesta noidankehästä, jonka vuoksi niillä ei ole 
taloudellisia mahdollisuuksia liittyä kasvukeskusten tavoin erilaisiin virtuaaliverkkoihin. 
Kansalaisten hyvinvointi alkaa eriytyä nykyistä voimakkaammin hyvinvointipalvelujen 
keskittymisen myötä. Pääkaupunkiseudun ulkopuolisilla alueilla ei ole samanlaisia 
mahdollisuuksia kytkeytyä globaaliin verkostoon kuin on pääkaupunkiseudulla, mitä 
pidetään perusedellytyksenä innovatiivisen talouden syntymiselle, seutukuntien 
elinvoimaisuudelle ja kansalaisten hyvinvoinnille. (Ks. myös Raivio 2001.) Tällaisten 
haasteiden muodostuminen haastaa arvioimaan nykyisenkaltaisen suomalaisen 
hyvinvointiyhteiskuntamallin toimivuutta erityisesti nuorten lapsiperheiden ja 
iäkkäimpien vanhusten näkökulmista. Osallisuuden idean mukaisesti 
hyvinvointipalvelujen tuottamisessa suunnitteluvaiheesta lähtien pitäisi huomioida 
seudullisuus sen tuomine synergiaetuineen, demografisine ja elinkeinorakenteellisine 
kehitysvisioineen. Erityisesti pohjoissuomalaisten nuorten ikäluokkien pienentyminen 
lähitulevaisuudessa asettaa koulutuksen saavutettavuuden ja sen järjestämisen 
kysymyksille uusia haasteita. 

Oulun lääninhallituksen sivistysosasto on Tilastokeskuksen vuosille 2004–2040 
tekemän ikäluokkakohtaisen väestöennusteen perusteella laskenut opiskelijamäärissä 
tapahtuvia muutoksia Oulun ja Lapin lääneissä vuoteen 2015 mennessä (taulukko 6). 
Ainoastaan peruskoulujen oppilasmääräkehitys erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla ja sen 
ansiosta koko Oulun läänissä on vähenemisestään huolimatta muuta maata 
positiivisempaa. Sen sijaan 16–18 ja 19–21-vuotiaiden ikäluokkien oppilasmäärät 
laskevat selvästi muuta maata nopeammin Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapin 
läänissä. (Vuonna 2015 Pohjois-Suomessa…) Lapin läänissä kyläkoulujen 
lakkauttamisten vuoksi osalla esikoululaisista ja peruskoululaisista koulumatkat ovat 
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päivittäin pisimmillään jopa 3–4 tunnin mittaisia. Tällainen kehitys antaa aiheen pohtia, 
onko muodostumassa lähitulevaisuudessa osalle syrjäisimpien asuinseutujen nuorista ja 
ala-asteikäisistä koululaisista realistisiksi vaihtoehdoiksi oppilasasuntola-asuminen tai 
koululaisen ikävaiheeseen ja varsinaisen koulupäivän pituuteen nähden ylipitkät 
päivittäiset koulumatkat tai perheiden muuttaminen muualle tällaisilta seuduilta? 

Taulukko 6.  Oulun ja Lapin lääneissä Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan 
tapahtuvat opiskelijamäärämuutokset verrattuna koko maan tilanteeseen vuosina 2003–
2015 (Oulun lääninhallitus). 

MAANTIETEELLINEN ALUE 
P-Pohjanmaa Kainuu Oulun lääni Lapin lääni Koko maa 

Ikäryhmä 

hlöä 
v. 

2003 

% 
muutos 

vv. 
2003–
2015 

hlöä
v. 

2003

% 
muutos 

vv. 
2003 
–2015

hlöä 
v. 

2003 

% 
muutos 

vv. 
2003 
–2015

hlöä 
v. 

2003 

% 
muutos 

vv. 
2003 
–2015

hlöä 
v. 

2003 

% 
muutos 

vv. 
2003 
–2015 

7–15v. 48009 -4 9834 -29 57843 -8 21929 -26 585000 -11 
16–18v. 15859 -8 3655 -31 19514 -12 7759 -25 188243 -5 
19–21v. 16784 -10 3442 -25 20226 -12 7758 -22 202696 -5 

Lapin läänin alueellisen koulutusneuvottelukunnan sekä Lapin työvoima- ja 
elinkeinokeskuksen ennakointi- ja hankintatoimikunnan kokouksessa on myös kiinnitetty 
huomiota nuorten peruskoulun jälkeisiin ammatillisiin opiskelumahdollisuuksiin 
erityisesti Lapin läänissä. Neuvottelukunnan kannanoton mukaan jokaisella tulee 
Suomessa olla yhtäläinen oikeus saada kykyjensä ja tarpeidensa mukaisesti opetusta sekä 
kehittää itseään varallisuudesta riippumatta. Julkisen vallan tehtävänä on taata jokaiselle 
kansalaiselle koulutusmahdollisuudet sukupuolesta, asuinpaikasta, iästä, kielestä ja 
taloudellisesta asemasta riippumatta. (Lapin lääninhallitus 2005.) 

Suomessa lähitulevaisuudessa toteutettavien työvoima- ja koulutuspolitiikkojen 
kannalta on erityisen tärkeää pohtia Ulrich Beckin (1995, 27–41) esille nostamien 
kysymysten avulla sitä, milloin yksilön vapauden ja valintamahdollisuuksien lisäämisessä 
on kyse hänen aidon yksilöllisyytensä kunnioittamisesta ja milloin yhteiskunnan 
yksilöitymisen etenemisestä, jolloin yksilön on sopeuduttava toimimaan yhteiskunnan 
muuttuvien rakenteiden edellyttämällä tavalla. Yksilöllisyyttä kunnioittava yhteiskunta 
tukee yksilöä hänen tehdessä vapaasti valintojaan. Yksilöitymiseen liittyy hänen 
pakkonsa tehdä yksin vain näennäisen vapaita valintoja, joita kuitenkin ohjaa hänellä 
käytettävissään olevien taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen pääomalajien 
muodostama kokonaispääoma. Se määrittää eri vaihtoehdot, joista hän voi ylipäätään 
valita yksin ja vapaasti itselleen sopivimmalta tuntuvan. Tällöin tulee pohtia, edistävätkö 
vai ehkäisevätkö harjoitettavat politiikat sellaista yhteiskunnallista kehitystä, joka johtaa 
yksilöt yhä kovempaan kilpailuun sekä työ- että koulutusmarkkinoilla pystyäkseen 
ostamaan palvelumarkkinoilta hyvinvointinsa turvaamiseen tarvitsemiaan palveluja ns. 
welfare mix -mallin mukaisesti. Miten vältytään siltä, että yksilön elämää rakenteistavat 
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päivittäiset tai viikoittaiset opiskelu- ja työssäkäyntimahdollisuudet eivät supistu liian 
kapeiksi erityisesti haja-asutusalueilla? (Saari & Viinamäki 2003, 48.) 

Nuorten ja nuorten aikuisten asumista, opiskelua ja työssäkäyntiä luonnehtiva elämän 
periodisoituminen vaikuttaa heidän arjen suunnitteluun, toimeentuloon ja erityyppisten 
hyvinvointipalvelujen käyttötarpeeseen. Nuorten elämä näyttää etenevän yhä useammin 
postfordilaisen yhteiskunnan työmarkkinakansalaisen epälineaarisen elämänkulun mallin 
mukaisesti, eikä aiemmin tyypillisen fordilaisen yhteiskunnan työmarkkinakansalaisen 
lineaarisen elämänkulun mallin mukaisesti. Sukupolvittaiset ja sukupuolittaiset erot 
opiskelu- ja työssäkäyntiratkaisujen ajoittumisessa kansalaisen elämänkulun 
kokonaisuuteen voivat olla varsin huomattavia yksilöllisine ja paikallisine 
mahdollisuuksineen ja rajoituksineen. Tällainen kehitys haastaa perinteisen 
kehitystehtäväteorian merkityksen tyypillisten elämänvaihetehtävien ajoittumisen 
kysymyksen osalta. (Viinamäki 1999, 244–248.) Ihmiset voivat tehdä tai joutuvat 
tekemään eri ikäisinä samoja eri elämänalueita kuten perhe-elämää, opiskelua ja 
työssäkäyntiä koskevia ratkaisuja, mikä ainakin osittain kyseenalaistaa perinteisen 
kehitystehtäväajattelun perusidean. Nykyisessä tilanteessa on aikaisempaa vaikeampi 
arvioida kehitystehtävien ”oikeaa” ja ”väärää” ajoittumista suhteessa ihmisten 
elämänkulkuun erilaisine seurannaisvaikutuksineen. 

On perusteltua kysyä, missä määrin kehitystehtäväajattelu on perustunut mielikuvaan 
lineaarisesti institutionalisoituneesta ihmisen elämänkulusta sekä missä määrin se sopii 
1990-luvun ja 2000-luvun alun hyvinvointipalvelujärjestelmään, perhe-, koulutus- ja 
työmarkkinatilanteeseen, jossa alueet ovat eriytyneet suppeisiin ja monipuolisiin 
opiskelu- ja työssäkäyntialueisiin? Lineaarisesti institutionalisoitunut elämänkulun malli 
näyttää kyseenalaistuneen 1990-luvulla muun muassa perhemuotojen 
heterogeenistumisen ja opiskelu- ja työssäkäyntimahdollisuuksien uudelleen 
muotoutuessa määrällisesti ja laadullisesti. Perhemuodot ovat jatkuvasti laajentumassa 
av(i)oerojen lisääntymisen myötä. Enää ei ole yhtä tai kahta perheen prototyyppiä. 
Työssäkäyvät uupuvat palkkatyöstään ja työttömät työn puuttumisesta. Myös 
työsuhdetyypit ovat monimuotoistumassa. Opiskelua yhtenä työmarkkinoilla pärjäämistä 
edistävänä ratkaisunaan miettivät puolestaan jakaantuvat koulutusoptimisteihin ja 
-pessimisteihin. 

Lineaarisesti institutionalisoituneen elämänkulun mallin kyseenalaistuminen 1990-
luvulla muun muassa perhemuotojen heterogeenistumisen ja opiskelu- ja 
työssäkäyntimahdollisuuksien sekä hyvinvointipalvelujärjestelmän uudelleen 
muotoutumisen vuoksi on kyseenalaistanut psykologisen kehitystehtäväajattelun 
mukaisesti nähtyjen kehitystehtävien ajoittumisen ihmisen elämässä tiettyyn 
ikävaiheeseen. Kehitystehtävien ajoittumisen sijaan on entistä tärkeämpää huomioida 
yhteiskunnan rakenteellisten reunaehtojen vaikutus nuorten opiskelu-, työssäkäynti- ja 
asuinpaikkakuntapäätöksiin. Niitä eivät ratkaise niinkään nuoren elämän alkutaipaleelle 
ajoittuvat perhepiirikohtaiset tekijät kuten vanhempien asenteet opiskelua, työssäkäyntiä 
tai hyvinvointipalveluja kohtaan elämänkaaren eri vaiheissa. 
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 ”Nyt pittää olla repäsevä meininki ja osallinen viilinki!” – 
Nuorten osallisuus, hankkeet ja paikallisuus 
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3  
Tervo, Merja  

OSALLISTAVAT KÄYTÄNNÖT ROVANIEMEN 
SEUDULLA 

Nuorten aktiivista kansalaisuutta edistäviä, osallistavia menetelmiä kehitetään monissa 
järjestöissä, kunnissa ja osallisuusteemaisissa hankkeissa, joiden tulevaisuusverstaissa 
nikkaroidaan nuorten elämäntilanteisiin liittyviä nivelvaiheita kohdalleen. Syyskuussa 
2004 etsittiin Oulangan TUHTI-seminaarin Osallisuus-teemaryhmässä näkökulmia 
osallisuuteen mm. seuraavien kysymysten avulla: Onko osallisuushanke paikallisen 
nuorisotyön ja nuorten osallisuuden kehittäjä? Millainen on tulevaisuuden nuorten 
"osallisuusympäristö"? Miltä tilanne näyttää osallisuushankkeiden aluetoimijoiden ja 
koordinaattoreiden näkökulmasta, ja mitä Euroopan komissio teemaan suhtautuu? Keitä 
ja mihin osallisuushankkeet osallistavat? Mitä osallisuus on, miten se määritellään?  

Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma, EU:n Nuoriso-ohjelma, projektit, verkostot 
ja kehitystyö ovat kaikki tärkeitä osallisuuden sanansaattajia ja dialogiin innostajia. Mutta 
mitä taitoja tulevaisuuden ja tämän päivän nuorisotyöntekijä tarvitsee edistääkseen 
osallisuutta? Voiko sitä opettaa, ja jos voi, niin millä menetelmillä? Kohtaavatko koulu ja 
nuorisotyö osallisuuden areenoilla? Osaammeko tehdä yhdessä työtä? 

Oppimisen ja opettamisen merkitysten laventuminen, nuorisotyön monimuotoisuus ja 
menetelmien kirjo on tuonut eteemme yhtälön, joka saavuttaakseen hyvän lopputuloksen, 
edellyttää niin tekijöiden, kokijoiden kuin näkijöidenkin yhteistyötä nuorten osallisuuden 
edistämiseksi. Näin ON – Rovaniemen seudun nuorten osallisuushanke on Rovaniemen 
kaupungin, Rovaniemen maalaiskunnan ja Ranuan kunnan yhteinen kehittämishanke, 
jonka tavoitteena on edistää seudun nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia sekä 
nuorisopalveluja tuottavien tahojen vuorovaikutusta ja yhteistyötä toimivien käytäntöjen 
löytämiseksi. Hanke on osa valtakunnallista nuorten osallisuushanketta, joka toteutetaan 
vuosina 2003–2007 ja jonka koordinoinnista vastaa Opetushallitus. (Rovaseudun nuorten 
osallisuushanke… 2004.) 
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Pohdin artikkelissani nuorten osallisuuden edistämistä valtakunnallisen Nuorten 
osallisuushankkeen ja seudullisen Näin ON -projektin sekä moniammatillisen yhteistyön 
ja arvovalintojen näkökulmista. Keskiössä on kysymys siitä, kuinka opimme yhdistämään 
oman osaamisemme ja ammattitaitomme toisten vastaaviin tukiessamme nuoria 
osallisuuden poluilla ja areenoilla? 

3.1  Nuorekas Rovaniemen seutu 

Lapin liiton (2004) kokoamat tilastot kertovat, että lähes 13.000 nuorta koko Lapin 15–
29-vuotiaista nuorista (yht. 33.514) asuu Rovaniemen seudulla ja että Rovaniemen 
kaupungissa 24,4 % eli lähes neljännes väestöstä on nuoria. Ranuan vastaava 
prosenttiluku on 17,8 ja Rovaniemen maalaiskunnan 15,6. Lisäksi tulevat vielä monet 
Rovaniemellä opiskelevat, joiden kotipaikkakunta on jokin muu kuin Rovaniemi. Heitä 
on vuosittain arvioitu olevan n. 5.000. Rovaniemi on nuorten ja opiskelijoiden kaupunki 
ja siksi on tärkeää, että koko Rovaniemen seutu panostaa nuorten asioihin, kuten 
osallisuuden edistämisen ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen, nivelvaiheiden 
tukemiseen sekä opiskelijoiden viihtymiseen. Nuoriin satsaaminen on seudulle 
tulevaisuuden menestystekijä, joka kartuttaa yhteistä hyvinvointiamme.  

Nuorten Lappi -projektin 22.6.2004 julkaiseman imagoselvityksen mukaan Lapin 
nuoret ovat ylpeitä lappilaisuudestaan ja siitä, että saavat asua kotimaakunnassaan. (Lapin 
Liitto 2004.) He hakeutuvat myös hyvin koulutukseen. Keväällä 2004 peruskoulunsa 
päättäneistä ammatilliseen koulutukseen hakeutui 46,6 %. Yhteishaun kautta 
koulutukseen hakeutui kaikkiaan 97,0 % peruskoulun päättävistä nuorista. Yhteishaun 
ulkopuolelle jäi 75 nuorta eli 3,0 % ja heistäkin osa on hakeutumassa kansanopistoon tai 
10. luokalle. (Lapin lääninhallitus 2004.) 

Nuoret kuitenkin lähtevät Lapista ja nuorten ikäluokka pienenee, mikä luonnollisesti 
heikentää elinvoimaisuutta. Tarvitaan siis toimenpiteitä, jotka edesauttavat nuorten 
viihtymistä pohjoisessa. Samalla on kuitenkin hyvä muistaa, että nykyiset koulutus- ja 
tukijärjestelmät mahdollistavat nuorten liikkumisen todella monipuolisesti. Maailmalla 
pitää käydä mieltymässä, mutta on myös hyvä, jos ajatuksissa on koko ajan taustalla 
paluu turvalliselle kotiseudulle, Lappiin. Nämä perustelut ja tahto edistää Rovaniemen 
seudun nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä nuorten parissa 
toimivien yhteistyötä olivat tärkeitä perusteita Rovaniemen seudun hakeutumiseen 
valtakunnalliseen nuorten osallisuushankkeeseen. 

3.2  Valtakunnallinen nuorten osallisuushanke 2003–2007 

Osallisuushanke tuottaa ja kehittää nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi 
hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja. Hankkeella tähdätään todellisiin ja pysyviin 
muutoksiin, ja siihen kuuluu 38 seudullista osahanketta eripuolilta Suomea. Mukana on 
yli 70 kuntaa. Opetusministeriö ja kunnat rahoittavat hanketta. Käytännön toimia 
hallinnoi ja koordinoi Opetushallitus yhdessä Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kanssa. 
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Hanke rakentuu poikkihallinnolliselle yhteistyölle, eri toimijoiden sitoutumiselle ja 
keskinäiselle luottamukselle. Valtakunnallisessa johtoryhmässä ovat edustettuina 
opetusministeriö, työministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kuntaliitto, 
Nuorisoyhteistyö Allianssi ry ja Opetushallitus. 

Paikalliset hankkeet ovat kuntien ja seutujen tarpeista nousevia kehittämisprojekteja, 
joiden avulla tuetaan perustyötä ja edistetään yhteistyötä. Vuoden 2004 aikana aloitettiin 
bencmarking-hengessä mielenkiintoinen hankkeiden välinen työskentely, jonka teemat 
ovat: 

1 Koulun kehittäminen yhteisöllisellä ja yhteistyöllisellä työtavalla 
- opintojen etenemisen seuranta ja perusopetuksen arviointi 
- kodin ja koulun yhteistyö 
- opettajien valmiudet 
- ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen 

2 Toisen asteen opintoihin ohjaaminen ja/tai työmarkkinoille poluttaminen 
- ohjaus ja paikallinen yhteistyö nivelvaiheessa 
- opintojen keskeyttämisten alentaminen 
- ura- ja rekrytointipalvelut 
- nuorten työpajat 

3 Elinolojen ja -ympäristöjen kehittäminen nuorten osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksia parantamalla 
- vaikutusmahdollisuudet 
- koulun vahvistaminen nuorten elinympäristönä 
- nuorisotyön kehittäminen 

4 Poikkihallinnollinen yhteistyö 
- palveluiden koordinointi ja palvelujärjestelmän kehittäminen 
- perustoimintojen vahvistaminen 

Poikkihallinnollinen yhteistyö, palvelujärjestelmän kehittäminen sekä ennaltaehkäisy ja 
varhainen puuttuminen kulkevat läpäisevinä teemoina kaikkien työryhmien 
työskentelyssä. Teematyöskentelyn avulla halutaan nostaa hyviä käytäntöjä rohkeasti 
esiin, yhdessä arvioitaviksi ja testattaviksi. Yhteistyö, seudullisuus ja palvelujärjestelmien 
kehittäminen on tehtävänä haastava. Palveluiden koordinointia ja seudullista 
moniammatillista yhteistyötä pohtii myös Rovaniemen seutu. (Opetushallitus 2004.) 

3.3  Rovaniemen seudun nuorten osallisuushanke  

Projektin alkaessa sovittiin yhteisesti, että Rovaniemen seudulla nivelvaiheita tuetaan ja 
nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia edistetään seutukunnallisen 
osallisuushankkeen avulla. Mukana ovat Rovaniemen kaupunki ja maalaiskunta, Ranuan 
kunta, Elinkeinokehittäjä eero, Domus Arctica -säätiö, Humanistisen 
ammattikorkeakoulun Tornion koulutusyksikkö ja monet muut paikalliset toimijat ja 
hankkeet. Nuoret osallistuvat itseoikeutettuina toimijoina hankkeeseen sen kaikilla 
tasoilla. Osallisuushankkeen on koettu tulleen Rovaniemen seudulle tarpeeseen ja 
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oikeaan aikaan, sillä seudulla tarvitaan nuorille suunnattujen ja yhdessä nuorten kanssa 
tehtävien toimenpiteiden ja hankkeiden koordinaatiota, nivelvaiheita tukevaa 
yhteistoimintamallia, nuorisovaltuustotoiminnan kehittämistä sekä nuorisostrategiaa. 
Oman haasteensa työhön, erityisesti yhteistoimintaan, tuo kesäkuussa 2004 tehty päätös 
Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan yhdistymisestä. Nuorten asioiden 
läpileikkaavuus ja yhteistoiminta Ranuan kunnan kanssa ovat molemmat tärkeitä 
yhteisessä suunnittelussa mukana olevia elementtejä. Nuorten nivelvaiheiden tukemista 
voi edesauttaa monin eri keinoin. Rovaniemellä osallisuushanke aloitettiin 
Nivelkorjaamotoiminnalla. 

3.3.1  Nivelkorjaamossa tehdään nivelistä joustavia  

Ensimmäiseen Nivelkorjaamoon kutsuttiin lukuisia nuorten parissa toimivia tahoja. 
Osanottajia tuli yllättävänkin paljon; oli opettajia, opinto-ohjaajia, kuraattoreita, 
sosiaalityöntekijöitä, nuorisotyötekijöitä, terveydenhoitajia ja monia muita. 
Nivelkorjaamotyöskentely toteutettiin Tulevaisuusverstas-menetelmän avulla ja 
kehittämiskohteena oli peruskoulusta jatkokoulutukseen siirtyvien nuorten tukitoimien 
kehittäminen. Osallisuushankkeen kumppani verstas- ja koulutusyhteistyössä on 
Humanistisen ammattikorkeakoulun Tornion koulutusyksikkö. 

Tulevaisuusverstas, tai kuten joissain yhteyksissä sanotaan, demokratiakoulu, on 
osallistava menetelmä. Se soveltuu moniin tilanteisiin ja erilaisille ryhmille. Keskeistä on 
jokaisen äänen kuuleminen. Tulevaisuusverstas on tarkkaan ohjeistettu prosessi, jossa 
mielipiteiden, kokemusten ja ajatusten ilmaisu tapahtuu alkuvaiheessa. 
Todentamisvaiheessa työskentelimme pienryhmissä, joka helpotti mielipiteiden 
ilmaisemista. Tulevaisuusverstaan vaiheita ovat: 1. Aiheen valinta, 2. Ongelmavaihe 
(kritiikkivaihe), 3. Ideointivaihe, 4. Todentamisvaihe ja 5. Päätöksenteko. (Hanhivaara & 
Tervo 2004, 63) 

Nivelkorjaamon tuotokset liittyivät moniammatillisen yhteistyön tehostamiseen, 
osallisuutta sisältäviin opetussuunnitelmiin, opettajien lisä- ja täydennyskoulutus-
tarpeisiin, perustyön tukemiseen, 10-luokkien lisätarpeeseen, kodin ja koulun entistä 
avoimempaan yhteistyöhön, vanhemmuuden tukemiseen, Rovaniemen seudulla 
tarvittavaan nivelvaiheita tukevaan yhteistoimintamalliin sekä joustavaan, ajan tasalla 
olevaan tiedottamiseen. 

Nivelkorjaamo oli keskusteleva ja innostava verstas. Esimerkkinä Rovaseudun 
nuorisoteemaisten hankkeiden esittely ja koonti, joka toteutui ja joka on matkan varrella 
jalostunut ideaksi sähköisestä hankepankista. Internetissä julkaistiin vuonna 2004 
ensimmäisen kerran päivitettyjä tietoja niistä seudullisista hankkeista ja toiminnoista, 
jotka tukevat erityisesti 15–17-vuotiaiden nivelvaiheita. Nuorille suunnattua tiedotus- ja 
neuvontatoimintaa kehitettiin usean erillisen hankkeen voimin, osallisuusteemainen 
täydennyskoulutus alkoi Humakin, Tornion yksikön johdolla, samoin koulun osallistavia 
käytäntöjä kehittävää yhteistoimintaa edistävä OSAKO-hanke. Ymmärsimme 
tuotostamme työstäessä, että hyvässä yhteistoiminnassa kyse on hyvien käytäntöjen 
jakamisesta, päivitetyn tiedon tarjoamisesta sekä projektien ja eri toimijoiden entistä 
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paremmasta yhteistyöstä. Tieto, avoin dialogi ja yhteistoiminta auttavat joustavien 
nivelvaiheiden syntymisessä ja tukemisessa. Nivelkorjaamosta alkaneen työn avulla 
matkaamme kohti Rovaniemen seudun mallia eli luomme meille yhteistä ja ominaista 
tapaa tehdä työtä nivelvaiheissa olevien nuorten tueksi ja auttamiseksi. 

 
1  Nuorten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen. 
2  Moniammatillisten, seudullisten yhteistyömuotojen löytyminen. 
3  Osaamisen ja hyvien käytäntöjen jakaminen nivelvaihetyössä, 

uudet hankeideat. 
4  Käytännön työvälineitä: Hankepankki, koordinaatio, tiedotus, 

palautejärjestelmätyö. 

Kuvio 1. Moniammatillinen yhteistyö Rovaniemen seudulla (Tervo 2004). 

Rovaniemen seudun nuorten osallisuushankkeen painotukset 2004 
Vuoden 2004 painopistealueet valittiin hankkeen ohjausryhmän vuoden ensimmäisessä 
kokouksessa. Ne olivat seuraavia:  

1 Nuorten osallisuuden ja yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien edistäminen 
erityisesti nuorisovaltuustotoimintaa ja sen sisältöä kehittämällä. 

2 Tukea nivelvaiheeseen. Rovaseudun moniammatillisen verkoston ja toimintamallin 
luominen alkaa NIVELKORJAAMON perustamisella. Nuorten asuminen nähdään 
tärkeänä osana kokonaisuutta.  

3 Tulevaisuusverstas-menetelmää hyödynnetään kehittämistyössä.  
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4 ROK-päivän toteutus. 
5 Ideapankki suunnitellaan Internetiin ja otetaan käyttöön.  
6 Koulutus- ja kehittämisyhteistyötä Humakin Tornion koulutusyksikön kanssa 
7 Yhteistyötä projektiin liittyvien hankkeiden ja toimijoiden kanssa. 
8 Rovaseudun nuorisostrategian valmistelu alkaa. 
9 Projektin toimista tiedotetaan. 

Painotusten toteutumisesta 

Käsittelen seuraavassa valitsemieni neljän vuoden 2004 painopistealueen toteutumista. 
Muita alueita käsittelen tässä artikkelissa toisaalla.  

Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan yhdistymistä vuonna 2006 on ennakoitu 
siten, että vuoden 2004 organisoitiin yhteiset nuorisovaltuustovaalit. Valittu 
nuorisovaltuusto on tärkeän haasteen edessä, sillä sen keskeinen tehtävä on uuden 
syntyvän Rovaniemen nuorisovaltuustomallin rakentaminen. Yhdistymisprosessissa 
nuoria kuultiin sekä nuorten kuulemistilaisuudessa että Internetissä olleen kyselyn avulla. 
Kysely tuotti valtavan määrän tietoa, jota on tarkasteltu ja tullaan vielä jatkossa 
tarkastelemaan opinnäytetyön avulla.  

ROK – Rovaniemi, opiskelijan kotikaupunki -teematapahtuman avulla on laajan 
verkostoyhteistyön avulla osaltaan vastattu siihen haasteeseen, että Rovaniemelle tulevat 
opiskelijat viihtyisivät ja tuntisivat Rovaniemen kotikaupungikseen, vaikka vain 
opiskelun ajan. ROKin tekijät haluavat nostaa esille opiskelijoiden arkiviihtyvyyden 
Rovaniemellä. Se on yhteinen asia ja sen eteen on tehtävä yhdessä työtä. Jotta Rovaniemi 
tuntuisi opiskelijasta kotikaupungilta, tulee monen asian olla nuorta mieltä kiinnostavaa, 
usein myös uutta ja innostavaa. 

Ideapankki Internetissä tarkoitti suunnittelun alkuvaiheessa palautteen antamisen 
mahdollisuutta, mutta pian huomasimme, että tekniikka saattaisi mahdollistaa myös 
muita vaihtoehtoja. Parhaillaan on menossa mobiilipalveluja seudun nuorisotiedotukseen 
kehittävä hanke, jonka avulla halutaan monipuolistaa nuorten aloitteen tekemisen 
mahdollisuutta, kehittää niihin reagoimista ja niiden järjestelmällistä koontia. Samassa 
yhteydessä testataan Rovaseudun nuorisotiedotuksen uutisten ja ajankohtaisten asioiden 
selaamista Internetin lisäksi myös matkapuhelimen avulla. Hankkeen ideoijina ja 
testaajina toimivat seudun nuoret ja nuorten parissa toimivat. Hanke saa rahoituksensa 
Lapin lääninhallituksen nuorisotoimen kehittämishankkeiden kehittämisvaroista sekä 
Rovaniemen kaupungin nuorisotoimelta. 

Koulutus- ja kehittämisyhteistyö Humanistisen ammattikorkeakoulun Tornion yksikön 
kanssa on onnistunut hyvin. Yhteistyössä olemme rakentaneet Lapin osallisuushankkeita 
täydentäviä osioita. Vuonna 2004 aloitti toimintansa OSAKO – osallistava koulu -hanke. 
Tavoitteena hankkeessa on osallistavien käytäntöjen kehittäminen pilottikouluissa, 
tutkimustyö sekä käytäntöjen jakaminen. Osallisuus arjen käytänteiksi -
täydennyskoulutus on suunnattu nuorisotyöntekijöille ja opettajille ja se tuo 
osallisuushankkeiden OSAKO-hankkeen toimijoille arjen työtä ja hanketoimintaa 
tukevaa osaamispääomaa. Osallistavaa koulua tarkastellaan tarkemmin ja hyvin 
asiantuntevasti tässä artikkelikokoelmassa Pirjo Hanhivaaran ja Leo Pekkalan toimesta, 
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joten hahmottelen seuraavassa luvussa olevan kuvion 2 avulla niitä vaiheita, joissa 
yhteisen osallisuuden verkostomme avulla haluamme olla mukana, osallisuutta 
edistämässä. 

3.4  Osallisuuden ketjussa 

Osallisuuden ketju on jatkumo, jonka liikkeessä jokainen osa, kokemus tai opittu taito 
rakentuu edellisten päälle muodostaen kokonaisuuden, jonka liikkeelle on ominaista 
prosessinomaisuus. (Hanhivaara & Tervo 2004, 38.) 

Kuvio 2. Osallisuuden ketjussa (Hanhivaara & Tervo 2004, 39). 

 

Osallistava  
yhteisö ja  
aktiivinen 

kansalainen 

Osallistava opetus 
koulussa ja 
osallistavat 
menetelmät 

nuorisotyössä 

 

Osallistuva nuori ja 
itseohjautuva 

opiskelija 

OSALLISUUDEN  
VERKOSTO –  
KATKEAMATON  
OSALLISUUSKETJU 
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Osallisuutta on siis lähestulkoon kaikessa ja kaikkialla. Voidaksemme hahmottaa omaa ja 
yhteistä käsitystämme osallisuudesta ja ei-osallisuudesta tarvitsemme työn tueksi ja 
lähtökohdaksi arvokeskustelua ja strategista ajattelua niin yksilöiden kuin 
organisaatioiden osalta.  

3.4.1  Arvo määrittää toiminnan arvon 

Organisaation määritellessä julkisesti arvonsa, on tärkeää, että arvot näkyvät sen 
toiminnassa ja että julkituodut arvot ovat totta. Puheiden ja tekojen on oltava yhtä, jotta 
julkilausutut arvot ovat uskottavia. Arvo määrittää toiminnan arvon, ja sen mitä 
organisaatiossa pidetään yhteisesti tärkeänä ja tavoiteltuna. Arvot ovat toimintaa ohjaavia 
periaatteita ja jotkut niistä ovat hiljaisesti hyväksyttyjä ja huonosti tiedostettuja, kun taas 
jotkut ovat julkilausuttuja tavoitearvoja – asioita, joita halutaan tietoisesti korostaa ja 
edistää kaikessa toiminnassa. Rovaniemen kaupungin yhteiset arvot, oikeudenmukaisuus, 
yhteisöllisyys, vuorovaikutteisuus, avoimuus, turvallisuus ja luovuus ovat mielestäni 
hyviä valintoja. Niistä syntyvä mielikuva piirtyy kolmeen eri ulottuvuuteen: 
oikeidenmukaisten rakenteiden ja läpinäkyvän päätöksenteon kehittämiseen, ihmisten 
osallisuuden ja dialogin edistämiseen sekä sosiaalisen kanssakäymisen ja verkostojen 
syntymisen arvostamiseen. 

Rovaniemen kaupungin liikunta- ja nuorisotoimen yhteisistä arvoista johdettuja 
strategiaelementtejä ovat nuorten osallisuus, laatu, ajanmukaiset resurssit, monipuoliset 
kumppanuudet ja verkostot ja osaava henkilöstö. Peilatessani elementtejä tulkintaani 
koko kaupungin arvoista, huomaan löytäväni monia yhtäläisyyksiä etenkin 
yhteisöllisyyden, vuorovaikutuksen ja osallisuuden edistämisen painotuksissa. Osallisuus 
on varsin yksilöllinen kokemus, mutta rakenteisiin ja toimintamalleihin vaikuttamalla 
meillä on mahdollista aidosti edistää osallisuutta.  

Pidän osallisuuden edistämisen valintoja aidosti asiakasorientoituneina ja 
laatuajatteluun erinomaisesti sopivina laatutyön kriteereinä. Laatuajattelussa lähdetään 
siitä, että asiakkaat ovat organisaation toimivuuden ainoa ja oikea mitta (consumer is the 
king) ja määrittävät sen, mitä organisaatio tuottaa, sillä heidän vallassaan on myös 
organisaation tulevaisuus. (Lumijärvi & Jylhäsaari 1999, 52.) Arvojen määrittelyssä 
asiakeskeisyyden lisäksi esiin nousee oma merkitysmaailmamme, työmme ja 
osaamisemme, joiden kautta kehitymme ja opimme uutta niin yksilöinä kuin ryhmänäkin. 
Yhteinen tietomme karttuu. 

Rovaniemen seudun nuorisostrategia on saanut osallisuushankkeen ja monen muun 
toimijan ja projektin avulla hyvää tietoainesta tulevaan strategiatyöhön, joka linkittyy 
myös Lapin Liiton koordinoimaan Nuorten Lappi -strategiaprosessiin. 
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3.4.2  Yhteistyötä vai yhteistä työtä? 

Kerromme usein toisillemme, että meillä on paljon yhteistyökumppaneita. Mutta mitä 
teemme yhdessä? Miten se näkyy? Yhteistyön tulokset voimme todentaa ainoastaan 
konkreettisilla asioilla, toiminnoilla ja uusilla toimintamalleilla, joilla pyritään sellaiseen 
lopputulokseen, jota ei olisi pystytty saavuttamaan ilman kumppanin apua. Siksi 
projekteissa täytyy jatkuvasti etsiä todellisia toimijoita. Sitoutuminen on siis aitoa 
kumppanuutta ja yhteistä kiinnostusta ”ottaa projekti yhdessä eri toimijoiden harteille”.  

Lapin yliopiston professori Simo Koskinen on monessa yhteydessä käyttänyt 
sellaisesta yhteistyöstä, jossa kirjeiden tai sähköpostien lähettämisestä on siirrytty 
konkreettisen tekemisen tasolle, nimitystä yhteinen työ. Kuvaus on mielestäni osuva ja 
luo mielikuvan yhteisestä hankkeesta ja tekemisen meiningistä. 

3.4.3  Tärkeintä on ihminen 

Projektityö jakautuu kahteen perinteisesti kahteen osaan: muutoksenhallintaan ja 
projektihallintaan. Muutoksenhallinta on projektityön "tunnetyötä" ja projektihallinta 
"järkityötä". Kaikissa projekteissa työskentelemme aina sekä tunteiden että tosiasioiden 
kanssa. Tunteisiin liittyy aina ihminen ja inhimillisyys ja tematiikkaan kannattaakin 
pysähtyä hetkinen. Markku Sotarauta Tampereen yliopistosta (2003) on todennut, että 
kaupunkien, kuntien ja seutukuntien projektit ja yhteistoimet tarvitsevat luovaa jännitettä 
ja arkipäivän neroja. Kansainvälisesti kilpailukykyinen seutu tarvitsee verkostoja ja 
ihmisiä, jotka osaavat toimia niissä. Painopiste tuleekin siis kiinnittää ihmiseen, sillä hän 
on kehittämistoiminnan tärkein resurssi. Tärkein pääoma, projektin menestystekijä on siis 
toiseuden ymmärtävä ihminen itse. Tiivistetysti voi todeta, että projektit tarvitsevat 
inhimillistä pääomaa ja yhteistyökykyä. 

Yhteistyökykyinen on monitaitoinen, hän osaa nähdä toisten ajatusten ja työn 
tärkeyden, arvostaa ja kunnioittaa, luopua ja tehdä kompromisseja, innostaa ja arvioida. 
Hänen korvansa ovat tarpeeksi suuret aitoon kuulemiseen ja tunneälynsä avulla hän 
tulkitsee menestyksekkäästi erilaisia ihmisiä. Hän auttaa ihmisiä yhdessä muisteleman 
mennyttä ja tulevaa. Yhteinen muisti auttaa hahmottamaan, mitä on jo tehty, mikä on 
vielä tekemättä ja mikä oikeastaan on olennaista. Hän on luotettava ja osaa sukkuloida 
verkostoissa ja kartuttaa yhteistä pääomaa. Ominaisuuksien kirjaaminen sai minut 
pohtimaan yhteistyö- ja monitaitoisen synonyymisuhdetta. Käsitteet ovat lähellä toisiaan 
ja osallisuushankkeissa yhteistyötaitoista voisikin oikeammin kutsua monitaitoiseksi 
rakentajaksi.  

3.4.4  Yhteistyökyky osallisuushankkeissa 

Olen taipuvainen päätymään siihen, että osallisuushankeyhteistyössä olennaisia ovat ns. 
geneeriset taidot, eli kuinka osaamme paikallisissa osallisuushankkeissa rakentaa 



 

 48

kokonaisuuden, tehdä valtakunnallisen hankkeen kannalta hyödyllisiä ratkaisuja ja 
kuinka kykenemme hyödyntämään kaikkea yhteistä osaamistamme. Ihmisen tasolle 
mentäessä tämä tarkoittaa mielestäni sitä, kuinka osaamme yhdistää oman osaamisemme 
ja asiantuntijuutemme toisten vastaaviin. Siinä on aitoa yhteistyötaitoa ja 
tulevaisuuspotentiaalia.  

3.5  Tiivistetysti 

Osallisuuskulttuuri on nousussa. Valtakunnallinen nuorten osallisuushanke toimii kuntien 
ja seutukuntien osallisuuteen innostajana. Hanke puhaltaa yhteistyön henkeä kuntiin ja 
seutukuntiin, se nostattaa nuorta ääntä kuuluville. Rovaniemellä on jännitettä, sillä 
meneillään on kuntien yhdistymisprosessi. Syntyvä uusi kaupunki ja koko Rovaniemen 
seutu tarvitsee luovaa jännitettä niin koko organisaation, yhteistyön kuin henkilöstönsä 
kehittämiseenkin. Nyt tarvitaan yhteistyön taitoja ja ihmisiä, jotka auttavat nuorta ääntä 
kuuluville. Käytännössä se tarkoittaa lähes kaikkien hallintokuntien, toimintayksiköiden 
ja muiden nuorten parissa toimivien yhteistoimintaa nuorten asioiden edistämiseksi, ei 
vain yksittäisten toimijoiden omalla sektorillaan tekemiä kehittämistoimia.  

Ollakseen kilpailukykyinen Rovaniemen ja sen seudun tulee panostaa ihmisiin ja 
inhimilliseen pääomaan. Yhteinen hyvinvointi on tavoitetila, joka saavuttamisessa 
arvokeskustelulla, hyvillä strategisilla valinnoilla ja tasapainotetulla johtamisella, 
yhteistyöllä sekä uusien toimintamallien kehittämisellä on keskeinen merkitys. 
Rovaniemen seutu on myös nuorten ja nuorten osallisuuden edistäminen on seudun 
menestystekijä. Osallistuva johtaminen ja kehittyvä organisaatio luovat pohjan niin 
organisaation kuin ihmistenkin oppimiselle. Seutu, jonka nuoret oppivat osallistaviin 
käytänteisiin, kiinnittyvät kotiseutuunsa, sen ihmisiin, olosuhteisiin, yhteisöihin ja 
toimintaympäristöihin. He kokevat olevansa oman ikäkautensa ja elämänsä 
asiantuntijoita.  

Seudulliset toimintamallit tarvitsevat syntyäkseen tekijöitä ja kokijoita, 
kehittämishakuisia ihmisiä, jotka ovat jopa valmiita luopumaan omasta ideastaan 
keksiäkseen yhteisen. Moniammatillisuus ja nuoruuden näkeminen läpileikkaavana yli 
sektorirajojen on yhteinen haasteemme nuorten nivelvaiheiden tukemisessa ja 
nuorisopalvelujen laaja-alaisessa kehittämistyössä. Rakentava näkemys auttaa 
synnyttämään innovatiivisia hankeideoita ja tekemään projekteista perustyötä tukevaa, 
arjen työtä.  

Osallisuuden verkostojen luominen on jatkumo, jonka palasia osallisuushankkeet 
kokoavat. Rovaniemen seudun osallisuuden ketjussa on jo varsin monta silmukkaa ja 
hankkeiden sekä toimijoiden kohtaamisen paikkoja. Olennaista on se, että ymmärrämme 
ja osaamme yhdistää voimamme ja osaamisemme yhteiseksi hyväksi, nuorten parhaaksi. 
Consumer is the king.  



 

 49

 Lähteet  

Hanhivaara, P. & Tervo, M. 2004. Osallisuuden ketjussa. Tutkimus osallisuudesta ja 
osallisuusteemaisen oppimateriaalin työstämisestä. Lapin Yliopisto & Oulun ammatillinen 
opettajakorkeakoulu. Opinnäytetyö. 

Opetushallitus 2004. Valtakunnallisen nuorten osallisuushankkeen aineistoja. Viitattu 13.2.2005 
http://www.edu.fi 

Lapin Liitto 2004. Nuorten Lappi – projekti. S. Kolomainen & P. Kähkönen. Imagoselvitys Lapista 
lappilaisille nuorille. Viitattu 13.2.2005 
http://www.lapinliitto.fi/nuortenlappi/imagoselvitys/loppuraportti.pdf  

Lapin lääninhallitus 2004. Marketta Enbuska. Tiedote: Ammatillisen ja lukiokoulutuksen 
opiskelijavalinnan tulokset julki – Toisen asteen yhteishaku 14.6.2004. Viitattu 13.2.2005 
http://www.laaninhallitus.fi/lappi 

Lumijärvi, I. & Jylhäsaari, J. 1999. Laatujohtaminen ja julkinen sektori. Laadun ja tuloksen 
tasapaino johtamishaasteena. Tampere: Tammer-Paino. 

Rovaseudun nuorten osallisuushanke Näin On 2004. Hankkeen tuottamat materiaalit.  
Sotarauta, M. 2003. Verkostot ja niiden johtaminen. Luento 26.2.2003. Rovaniemi.  
Tervo, M. 2004. Rovaniemen seudun nuorten osallisuushanke Näin On. 

http://www.edu.fi
http://www.lapinliitto.fi/nuortenlappi/imagoselvitys/loppuraportti.pdf
http://www.laaninhallitus.fi/lappi


 

 50

4  
Hanhivaara, Pirjo & Pekkala, Leo  

OSALLISTAVAA KOULUA KOHTI 

4.1  Erityisen hyvä suomalainen koulu? 

Suomalainen koulu on jälleen niittänyt mainetta kansainvälisessä oppimistuloksia 
vertailevassa PISA-tutkimuksessa (Välijärvi et al. 2004). Tieto ei yllätä, onhan vastaavia 
tuloksia julkaistu aiemminkin. Nuorten yhteiskunnallista osaamista kartoittanut 
kansainvälinen CIVICS-tutkimus vahvistaa käsityksen suomalaisnuorten tiedollisesta ja 
taidollisesta osaamisesta, mutta nostaa esille myös merkittävän ongelman: tiedollinen ja 
taidollinen osaaminen ei näytä takaavan kiinnostusta yhteiskunnalliseen toimintaan. 
CIVICS-tutkimuksen mukaan esimerkiksi nuoret muissa Pohjoismaissa osallistuvat 
koulun päätöksentekoon ja oppilaskuntatoimintaan yli kaksi kertaa enemmän kuin 
Suomessa. Toisin kuin suomalaisnuoret, he myös luottavat vahvasti siihen, että oppilaat 
voivat yhdessä pohtimalla ja toimimalla vaikuttaa kouluyhteisön kehittämiseen. 
Huolestuttavaa tuloksessa on, että hyvät yhteiskunnalliset tiedot ja taidot eivät näytä 
liittyvän haluun toimia lähiyhteisön parhaaksi. Tiedollisessa testissä heikommin 
menestyneet ilmaisivat enemmän halua osallistua yhteiseen päätöksentekoon kuin 
tiedollisesti paremmin menestyneet. (Suutarinen et al. 2001.)  

Kansainväliset nuorten osaamista vertailevat tutkimukset antavat arvokasta tietoa 
koululaitoksemme vaikuttavuudesta edellyttäen, että tuloksia tarkastellaan avoimesti ja 
monelta eri kantilta. Viimeisimmän PISA-tutkimuksen julkistaminen on herättänyt 
kysymään, mistä hyvät oppimistulokset johtuvat. Tämän lisäksi olisi syytä kysyä, mitä 
tulokset kertovat suomalaisen koulun arvomaailmasta? Korostammeko henkilökohtaisen 
menestymisen merkitystä yhteisöllisyyden kustannuksella? Tuloksia tulkitessa on myös 
ymmärrettävä, että tietojen ja taitojen tutkiminen irrallaan arvoista ja asenteista ei anna 
todellista kuvaa koulun vaikuttavuudesta. Pisahuumassa on sopivasti saatu painettua 
unohduksiin toinen erittäin tärkeä kansainvälinen WHO:n vertaileva tutkimus, jonka 
mukaan suomalaiset nuoret viihtyvät koulussa selvästi huonommin kuin ikätoverinsa 
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muualla (Currie et al. 2004, 43–44). Samaan suuntaisia tuloksia ja erityisesti osallisuuden 
kannalta hälyttäviä viitteitä ovat antaneet Stakesin tekemät kouluviihtyvyystutkimukset, 
joissa esim. Lapin osalta näkyy se, että yli kolmannes oppilaista ei koe tulevansa 
kuulluksi koulussa (Luopa et al. 2004, 11–12). Kärjistäen voidaan sanoa, että suomalaiset 
nuoret oppivat yhä enemmän mutta voivat yhä huonommin.  

4.2  OSAKO-hankkeessa korostetaan yhdessä elämisen taitoa 

OSAKO – osallistava koulu -hanke on syntynyt tarpeesta vastata monenlaisiin 
suomalaisen yhteiskunnan tarjoamiin haasteisiin. Hankkeen taustalla on yhtäältä huoli 
oppilaiden ja opettajien lisääntyneestä pahoinvoinnista ja toisaalta se, että nuoret eivät 
näytä kiinnostuvan perinteisestä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Vastaukseksi 
haasteisiin OSAKO tarjoaa ideaa osallistavasta, kaikille yhteisestä koulusta, jossa 
jokainen toimija tuntee olevansa osallinen eli tärkeä osa kouluyhteisöä. Osallistavassa 
koulussa ei niinkään keskitytä kilvoittelemaan paremmuudesta oppiaineiden hallinnassa 
vaan tärkeämmäksi nousee oppiminen ja yhdessä toimimisen ja elämisen taito. 

Koulun ja nuorisotoimen yhteistyölle rakentuvassa OSAKO-hankkeessa pyritään 
avaamaan tilaa osallistaville käytänteille ja edistämään demokraattiseen dialogiin 
pohjautuvaa vuorovaikutusta kouluyhteisössä. Uusia osallistavia toimintamalleja 
kokeillaan hankkeen aikana (2004–2006) kuudessa Lapin läänin alueelta valitussa 
pilottikoulussa. Kuhunkin kouluun perustetaan hankkeen moottorina toimiva OSAKO-
tiimi, johon nimetään edustajat koulun oppilaista/opiskelijoista sekä mahdollisimman 
monelta heidän elämäänsä vaikuttavalta taholta, kuten vanhemmat, opettajat, muu koulun 
henkilökunta, nuorisotoimi jne. OSAKO-tiimien tehtävänä on laatia yhteistoiminnallisesti 
koulun muiden toimijoiden kanssa osallisuus-strategia eli suunnitelma siitä, miten 
osallisuutta juuri meidän koulussamme edistetään. Strategian laadinnassa lähdetään 
liikkeelle koulun toimijoiden omista toiveista ja tarpeista siten, että jokainen koulun 
toimija voi kokea tulevansa kuulluksi. Suunnittelu, toteutus ja arviointi voivat hankkeessa 
tapahtua osittain samanaikaisesti niin, että koko prosessin tuloksena syntyy uusia 
osallistavia käytänteitä koulutyöhön. Vasta käytänteiden muuttuminen voi avata tietä 
yhteisön toimintakulttuurin muuttumiseen. Tavoitteena OSAKO-hankkeessa on, että 
nuoret ja aikuiset kehittävät kouluyhteisöä tasavertaisina kumppaneina yhdessä 
keskustellen ja yhdessä toimien.  

4.3  Kuusi erilaista pilottikoulua 

EU:n ja Lapin Lääninhallituksen rahoittaman hankkeen keskeisimmät toimijat ovat 
Humanistisen ammattikorkeakoulun Tornion koulutusyksikkö, Lapin yliopisto sekä kuusi 
Lapin läänin alueella toimivaa pilottikoulua, mukaan lukien Peräpohjolan Opisto, joka 
myös hallinnoi hanketta yhdessä Humakin kanssa. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös 
pilottikoulujen toiminta-alueilla vaikuttavien kunnallisten osallisuushankkeiden kanssa. 
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Käytännön toiminta hankkeessa tapahtuu kuudella pilottikoululla, joista kolme on 
peruskoulua, yksi lukio ja kaksi toisen asteen ammatillista oppilaitosta. Rovaniemen 
maalaiskunnassa, kaupungin tuntumassa sijaitseva noin 600 oppilaan Napapiirin yläaste 
on pilottikouluista suurin ja tässä mielessä ehkä ennalta ajatellen myös haastavin. 
Rovaniemen kaupunkia edustaa noin 350 oppilaan Rantavitikan yhtenäinen peruskoulu, 
jossa ala- ja yläluokat opettajineen harjoittelevat kahden eri koulukulttuurin 
yhteensovittamista pari vuotta sitten toteutetun yhdistämisen jäljiltä. Hankkeen kolmas 
peruskoulu löytyy aivan Ruotsin rajan tuntumasta Tornion keskustasta. Suensaaren 
koulussa on hiukan yli 200 oppilasta, ja se käsittää peruskoulun yläluokat seitsemännestä 
yhdeksänteen.  

Toisen asteen oppilaitoksia hankkeessa edustavat Ranuan lukio, Sodankylän ammatti-
instituutti sekä Peräpohjolan Opisto. Ranuan lukiossa on hiukan yli sata oppilasta ja se on 
pilottikouluista pienin. Sodankylän ammatti-instituutti on monialainen ammattiin 
valmistava oppilaitos, jossa opiskelee noin 340 nuorta. Torniossa sijaitsevan Peräpohjolan 
Opiston ja Humakin Tornion yksikön muodostamalla campuksella on noin kolmisensataa 
opiskelijaa.  

Kehittämistyötä pilottikouluilla tuetaan sekä koulutuksen että tutkimuksen keinoin. 
Hankkeen alkuvaiheessa toiminta on keskittynyt yhteistyön rakentamiseen ja hankkeessa 
toimivien aikuisten kouluttamiseen. Mukana käytännön kehittämistyössä on myös 
Humakissa yhteisöpedagogin tutkintoa suorittavia sekä Lapin yliopistossa opettajaksi 
opiskelevia nuoria. Erilaisten toimijoiden yhteistyöllä pyritään etsimään uusia 
toimintakulttuurin muutokseen ulottuvia toimintamalleja, mutta myös hyödyntämään 
aiemmin kokeiltuja ja hyväksi havaittuja keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Joillakin 
pilottikouluilla on muuan muassa suunniteltu Hesan Nuorten Ääni -kampanjasta tutun 
tulevaisuusverstaan soveltamista koulun toiminnan kehittämisessä.  

4.4  Demokratialähtöinen osallisuus 

Poliittinen osallisuus on tärkeimpiä määrittäjiä suomalaisessa keskustelussa nuorten 
osallisuudesta ja sen tukemisesta. Nuorten osallisuuden tukeminen nähdäänkin 
poliittisena aktiivisuutena, toimintana, jolla pyritään aktivoimaan nuoria olemassa olevan 
järjestelmän toimintoihin. Valtakunnan tasolla Opetushallituksen koordinoima Nuorten 
osallisuus -hanke (Nuorten osallisuus -hanke 2005) on esimerkki eri hallinnonaloille 
annetusta poliittisesta tehtävästä, jolla pyritään toteuttamaan hallituksen poliittisia 
tavoitteita. Osallistamiseen tähdätään myös kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmalla, 
vaikka termiä ei hallituksen ohjelmassa aivan tässä mielessä käytetäkään 
(Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma 2003).  

OSAKO-hankkeessa mukana olevista kunnista kuntaliitoksesta jo päättäneet 
Rovaniemi ja Rovaniemen maalaiskunta ovat perustaneet yhteisen nuorisovaltuuston 
(Talousarvio- ja suunnitelma 2005–2007). Ranuan kunnassa on oma nuorisovaltuusto 
(NuVa 2005) ja Torniossa Nuorisoneuvosto (Nune 2005) samoin kuin Sodankylässä oma 
nuorisovaltuusto (Sodankylän nuorisovaltuusto 2005). 
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Kuntien perustamat nuorisovaltuustot toteuttavat demokratiaidealismia ja hallituksen 
yleistä poliittista nuorten aktivoimisohjelmaa. Vaikka nuorisovaltuustotoiminnalla 
saavutetaan monia yhteiskunnan ja poliittisen järjestelmän kannalta tärkeitä tavoitteita, 
voidaan niitä arvioida myös kriittisesti mitä tulee osallisuuden lisäämiseen. Kunnasta 
riippuen nuorisovaltuustoille voidaan antaa jonkin verran rahaa, edustusoikeus 
”oikeisiin” päätöksentekoelimiin tai aloitteenteko-oikeus. Joissakin tapauksissa 
kunnanvaltuusto on asettanut edustajansa ”tukihenkilöksi” nuorisovaltuustoon. 
Nuorisovaltuustojen uhkana voidaan pitää vaikutuksen jäämistä näennäisdemokratian 
tasolle. Kun nuoret on saatu kanavoitua nuorisovaltuuston kautta leikkimään omalla 
hiekkalaatikollaan, ei heidän varsinaisesta osallisuudestaan kunnan todelliseen 
päätöksentekoon tarvitse huolehtia. Lisäksi nuorisovaltuustot todennäköisesti kokoavat 
sen marginaalisen osan nuorista, joka ilman nuorisovaltuustojakin olisi mukana 
perinteisessä poliittisessa toiminnassa. Olennaista on kysyä, miten osallisuus tässä 
toiminnassa määrittyy ja kenen toimesta? 

Käytännön nuorisotyössä osallisuus saatetaan ymmärtää toimintana, kuten Hesan 
Nuorten Ääni -kampanjassa, jossa osallisuus määritellään toiminnaksi, 

− jossa lapset ja nuoret asettavat tavoitteita, keskustelevat, pohtivat eri ratkaisuja sekä 
tekevät päätöksiä ja 

− joka mahdollistaa osallisuuden kokemuksen ja aikaansaa muutoksen lasten ja nuorten 
elinympäristössä (Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus 2002, 2). 

Tässä määrittelyssä korostuu nuorisotyön aktiivinen ja määrätietoinen toiminta 
osallisuuden edistämiseksi. Mitä tahansa toimintaa ei voida tämän perusteella luokitella 
osallisuudeksi, vaan toiminnan on täytettävä tietyt ehdot. Osallisuuden ehdot täyttävässä 
toiminnassa lapset ja nuoret ovat tavoitteellisia ja aktiivisia toimijoita, joilla on valta 
päättää. Toiminnan tuloksena lapset ja nuoret kokevat osallisuutta ja heidän 
elinympäristössään tapahtuu muutos. Näitä määritelmiä voidaan kuitenkin tarkastella 
siinä mielessä kriittisesti, että oikeanlaisen toiminnan sisällöt ja muodot näyttävät tulevan 
kuitenkin määritellyksi ylhäältäpäin ja aikuisten toimesta. 

Nuorten osallisuutta tutkinut Gretschel (2002, 94) määrittää osallisuuden lähinnä 
voimaantumisen ja valtautumisen (empowerment) tunteena nuorten kertomissa tarinoissa. 
Nuoren on pystyttävä asettamaan itsensä omassa kertomuksessaan toimijan asemaan. 
Niissä ilmenevät osallisuuden kokemukseen liittyvä tunne ja kompetenssi. Onnistuneessa 
osallisuusprojektissa nuori tuntee pätevyyttä ja pitää itse omaa rooliaan merkittävänä. 
Hyvästä tarkoituksesta huolimatta voidaan päätyä tilanteisiin, joissa ympäristö ja siinä 
toimivat aikuiset saavat aikaan voimakkaitakin ei-osallisuuden kokemuksia ja 
pettymyksiä pyrkiessään edistämään nuorten osallisuutta (Gretschel, 2002, 96–102). 
Osallisuus voisi siis olla toimintaa, joka mahdollistaa osallisuuden tunteen, mutta voiko 
tunteen saavuttaa ilman osallistavaa toimintaa? Miten tunne syntyy tai miten se 
synnytetään? Mitä me haluamme edistää, kun puhumme osallisuuden edistämisestä? 
Onko se osallisuuden tunnetta (valtautumista, voimaantumista) vai osallisuus-toimintaa? 

Gretschelin toiminnallisessa osallisuusmääritelmässä korostuu yhteiskuntaan 
vaikuttamisen näkökulma. Osallisuutta voidaan kuitenkin tarkastella myös osallisuutena 
johonkin ja osattomuutena jostakin. Näin ymmärrettynä osallisuus lähestyy syrjäytymisen 
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käsitettä, tai asettuu ehkä enemmänkin sen vastakohdaksi. Tällaiseen tulkintaan 
osallisuudesta on päädytty myös valtakunnallisessa nuorten osallisuushankkeessa, onhan 
sen keskeiseksi tavoitteeksi kirjattu peruskoulun päättövaiheessa olevien nuorten 
syrjäytymisen ehkäiseminen (Nuorten osallisuus -hanke 2005). 

4.5  Osallistaminen inkluusion näkökulmasta 

Koulun kehittämisen näkökulmasta osallistavaa koulua voidaan kuitenkin tarkastella 
näkemällä osallistavien käytänteiden luominen osana kaikille yhteisen koulun 
kehittämisprosessia. Inkluusiota ei pitäisi kuitenkaan tarkastella irrallaan kontekstista, 
sillä siinä on pikemminkin kysymys kouluista yhteisöinä, johon kuuluvat kaikki yhteisön 
piirissä vaikuttavat henkilöt (Väyrynen 2001, 13). ”Mukaan kuuluminen” on Väyrysen 
(2001, 16) esittämä mahdollinen suomenkielinen vastine inkluusiolle. Tässä artikkelissa 
käyttämämme ”kaikille yhteinen koulu”-termi sisältää inklusiiviselle koululle tyypilliset 
piirteet. 

Kaikille yhteisen koulun kehittämisen edellytyksistä on keskusteltava kouluyhteisössä. 
OSAKO-hankkeessa tätä keskustelua on herätetty kaikilla pilottikouluilla käydyissä 
keskustelutilanteissa, joissa esiteltiin kaikille yhteisen koulun periaatteita ja pyrittiin 
dekonstruoimaan perinteisen erityisopetuksen diskurssia. Nämä keskustelut olivat varsin 
erilaisia ja toimivat useimmiten myös eräänlaisena keskustelun avauksena yhteisössä 
esiintyvistä haasteista. Tyypillisimmin eniten keskustelua ja kritiikkiä herätti 
erityisopetuksen tarkastelu suhteessa inklusiiviseen ajattelumalliin. Keskusteluun 
osallistuivat lähinnä opettajat, muu henkilökunta ja opiskelijat olivat pääsääntöisesti 
hiljaa.  

Erityispedagogiikan diskursseista ovat kirjoittaneet mm. Saloviita (1999) ja 
Naukkarinen (2000). Suomessa vallitsee heidän mukaansa toisaalta ns. valtiollinen 
legitimaatiodiskurssi ja toisaalta professionaalinen legitimaatiodiskurssi. 
Yksinkertaistettuna näitä diskursseja voisi kuvata vaikkapa siten, että valtiollisessa 
legitimaatiodiskurssissa erityisopetuksen integraatiota pidetään tavoitteena ja poliittiset 
dokumentit ja Suomen sitoumukset kansainvälisillä areenoilla (esim. Unescon 
Salamancan sopimus 1994) velvoittavat siihen, mutta mitään ei oikeasti välttämättä 
tarvitse tehdä, koska pyrkimys erillisen erityisopetuksen poistamiseen riittää. Huomattava 
on, että pyrkimys tähän kuitenkin on olemassa. Professionaalinen legitimaatio taas 
tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että opettajaprofessio toteaa inkluusion kehittämisen ja 
toteuttamisen periaatteessa hyväksi asiaksi, mutta mahdottomaksi toteuttaa, jolloin 
tarvitaan itse asiassa lisää erillisiä erityispedagogeja. Saloviita esittää myös ankaraa 
kritiikkiä erityisopetuksen varsinaisen tehokkuuden suhteen. Ei oikein ole löydetty 
todisteita siitä, että erillinen erityisopetus varsinaisesti saisi aikaan merkittävästi parempia 
tuloksia. Sen asemesta sosiaalisesti erilaiseksi ja sitä kautta huonommaksi leimautuminen 
on varma tie eristää yksilö muusta yhteiskunnasta ja vauhdittaa syrjäytymistä.  

Naukkarinen (1999 ja 2000) kuvaa osuvasti perinteisen erityispedagogiikan 
segregoivaa ajattelua. Oppilaalla on ongelma, oppilasta pitää parantaa ja korjata, oppilas 
on eristettävä, poistettava ns. normaalista. Tällöin koulun ei tarvitse muuttua, opettajan ei 
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tarvitse reflektoida, tarvitaan vain erillistä, segregoivaa erityisopetusta. Kivirauma (2001) 
kirjoittaa erityispedagogian psykomedikaalisesta paradigmasta ja vimmatusta tarpeesta 
medikalisoida poikkeavuus. ADHD on vain yksi esimerkki pyrkimyksestä medikalisoida 
käyttäytymistä, joka voi olla täysin normaalia ja johtua esimerkiksi toimimattomasta 
luokkaympäristöstä, opetusmenetelmästä jne. Erityisopetukseen siirrettyjen määrä on 
Suomessa kasvanut huimaavaa vauhtia vajaan kymmenen viimeisen vuoden aikana. 
Vuonna 2003 erityisopetukseen oli siirretty 36.800 oppilasta eli 6,2 % peruskoulun 
oppilaista kun vuonna 1995 vastaava osuus oli 2,9 % (Tilastokeskus 2005). Erityisesti 
huomio kiinnittyy niihin ryhmiin joissa siirtopäätöksen perusteluna on ”tunne-elämän 
häiriö tai sosiaalinen sopeutumattomuus” ja ”muut syyt”. Väitämme, että näillä 
perusteilla siirretyistä lapsista suurin osa tuskin tarvitsee varsinaista erityisopetusta. 
Kehittämällä kouluyhteisöä erilaisuutta hyväksyvään suuntaan voitaisiin todennäköisesti 
purkaa erityisesti tämän ryhmän hälyttävän suuria lukumääriä. Kun lapsi ei sopeudu, voi 
kyseessä olla koulun sopeutumattomuus erilaisia lapsia kohtaan. 

Laki ja asetus perusopetuksesta sekä uudet perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet lähtevät kaikille yhteisen koulun ajatuksesta. “Opetus ja kasvatus tulee järjestää 
yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa oman 
kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea” (Perusopetusasetus 
2001, 4§). Asetuksen henki on selvästi yhteistyötä kasvatuksen lähtökohtana pitävä. 
Jossakin määrin ristiriitaisena voidaan pitää kuitenkin perusopetuksesta annetun lain 17§ 
kohtaa: ”Jos oppilaalle ei vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai 
tunne-elämän häiriön taikka muun niihin verrattavan syyn vuoksi voida antaa opetusta 
muuten, tulee oppilas ottaa tai siirtää erityisopetukseen” (Perusopetuslaki 1998). Tämä 
lainkohta käsittelee yksilöä lähinnä objektina, mikä ei vastaa lain yleistä henkeä. 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ovat uusiutuneet. Uusissa perusteissa 
(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 22) kodin ja koulun välisen 
kasvatusvastuun välinen raja häivytetään epäolennaisena, ja lähtökohtana pidetään sitä, 
että ”Yhteisvastuullisen kasvatuksen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten oppimisen 
edellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia koulussa. … Yhteistyön lähtökohtana tulee 
olla eri osapuolien kunnioitus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.”  

4.6  Kohti kaikille yhteistä, inklusiivista ja osallistavaa koulua 

Laajassa eurooppalaisessa ylemmän perusasteen inklusiivisia käytänteitä verranneessa 
tutkimuksessa inkluusiota edistäviksi lähestymistavoiksi todettiin mm seuraavat 
käytänteet: yhteistoiminnallinen opetus, yhteistoiminnallinen oppiminen, 
yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu, heterogeeninen ryhmäjako ja tuloksellinen 
opetus. Lisäksi myös kotiluokat ja uudistetut opetustavat vaikuttavat olevan toimivia 
keinoja ylemmän perusasteen opetuksessa. (Meijer 2004.) Lähestymistapojen ja 
menetelmien kehittäminen ei kuitenkaan yksistään riitä, elleivät edellytykset inkluusion 
edistämiseen ole olemassa. Opettajien asenteilla on ratkaiseva vaikutus siihen, miten 
erilaisuus yhteisössä mielletään ja mitä sille tehdään (Meijer 2003, 10). Mikäli erilaisuus 
nähdään voimavarana eikä ongelmana, viestitään koko yhteisölle muutoksen 
mahdollisuutta ja tällöin erilaisuus voi olla oppimisen ja opettamisen lähtökohta 
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(Väyrynen 2001, 23). Opettajan omalla mallilla on merkitystä (Jylhä 1999, 146) koko 
yhteisön toimivuuteen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Koulua ja luokkaa voidaan 
tarkastella myös eräänlaisena näyttämönä, jossa opettajan tulee menestyä erilaisten 
kulttuuristen roolien, yhteisön asettamien toimintamallien ja virallisten tavoitteiden 
mukaisesti samalla käynnistäen ja tukien dialogin syntyä (Pettersson et al. 2004). 

Opettajat tarvitsevat kuitenkin tukea oman työnsä ja yhteisönsä kehittämiseen. 
Työyhteisön ja oman työn kehittäminen voivat onnistua vain jos samalla onnistutaan 
luomaan aidot edellytykset yhteiselle oppimiselle ja yhdessä työskentelylle (Harris, 
2003). Booth ja Ainscow (2002) ovat jaotelleet kouluyhteisön kehittämiseen vaikuttavat 
tekijät kolmeen eri osa-alueeseen: inklusiivisten käytänteiden luominen, inklusiivisten 
periaatteiden luominen ja inklusiivisen kulttuurin luominen. On suhteellisen helppoa 
luoda käytänteitä ja sopia periaatteista. Vaikeinta on muuttaa koulun toimintakulttuuria. 
Niin inkluusiota kuin osallisuuttakin on hieman hankala tarkastella ilman niiden 
vastakohtia, poissulkemista ja ei-osallisuutta (Booth & Ainscow 1998, 2–3). 

Kouluyhteisön kehittäminen OSAKO-hankkeessa on aloitettu käymällä läpi kaikille 
yhteisen koulun periaatteista tasa-arvoisuus, erilaisuuden rikkautena näkeminen, 
oppimisen oikeuden takaaminen jokaiselle, lähikouluperiaate, segregoivan 
erityisopetuksen purkaminen ja yhteisön kehittäminen kaikkien siihen kuuluvien tahojen 
kanssa yhdessä (Booth & Ainscow 2002). Lisäksi kouluja on pyydetty pohtimaan mitä 
oppimisen ja osallistumisen esteitä koulussa on ja ketkä niitä kohtaavat, mitä resursseja 
on käytössä näiden mahdollisten esteiden poistamiseen ja mistä resursseja voitaisiin 
saada lisää? Tehtävämme hankkeen käynnistäjinä ja vetäjinä ei ole kuitenkaan toteuttaa 
kouluilla muutosta eikä myöskään puuttua siihen, mihin kehittämistoimet kohdistetaan. 
Korkeintaan voimme tarjota virikkeitä ja joitakin resursseja kehittämisprosessin 
tukemiseen. Hankkeeseen liittyessään OSAKO-koulut ovat sitoutuneet noudattamaan 
kehittämistoimissaan osallisuuden periaatteita. Muutos koulussa toteutuu kuitenkin vain 
koulun tahdosta muuttua. OSAKO-hanke on yksi monista hankkeista, joilla osallisuutta 
kouluyhteisöissä pyritään edistämään. OSAKOn potentiaaliset 
menestymismahdollisuudet kumpuavat innovatiivisesta tavasta tuoda yhteen perinteinen 
syrjäytymisen ehkäisy (poliittinen) diskurssi ja kaikille yhteinen koulu (inkluusio)-
diskurssi käytännön toiminnan tasolla.  
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5  
Saari, Erkki  

KEITÄ JA MIHIN OSALLISUUSHANKKEET 
OSALLISTAVAT? 

5.1  Johdanto 

Tarkastelen katsauksessani, mitä nuorten osallisuudella ja sen edistämisellä tarkoitetaan 
Opetushallituksen koordinoimana maassamme vuosina 2003–2007 toteutettavassa 
Nuorten osallisuushankkeessa. Pohdin, keitä ja mihin hankesuunnitelmaa toimeenpanevat 
paikallisen ja seudullisen yhteistoiminnan tehostamista ja poikkihallinnollisen yhteistyön 
lisäämistä tavoittelevat osahankkeet osallistavat, kun ne pyrkivät toteuttamaan 
osallisuushankkeen päämäärien mukaista nuorten syrjäytymisen ehkäisyä ja osallistumis- 
ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämistä. (Nuorten osallisuushanke 2003, 1–2.) 
Merkittävää pohdintojeni kannalta ovat etenkin kysymykset: 

− mitä keinoja käyttämällä hankkeen on tarkoitus saavuttaa sille asetettu 
tavoite/päämäärä, että se turvaa jokaiselle nuorelle jatko-opintopaikan tai muun 
mielekkään vaihtoehdon oman elämän rakentamiseen, ja 

− miten hanke perustelee edellä mainitun tavoitteen/päämäärän saavuttamisen tärkeyttä 
pyrittäessä edistämään nuorten osallisuutta yhteiskunnassa ja ehkäisemään näin heidän 
syrjäytymisensä. 

Tarkastelujeni perustana on aristoteliseen tiedonkäsitykseen nojaava inhimillisen 
toiminnan finaalisen selittämistavan soveltaminen. Tätä selittämistapaa sovellettaessa 
ihmisen toimintaa selitetään katsomalla, että toiminnan päämäärä tai tarkoitus on syy, 
jonka vuoksi ihminen toimii. Päämäärää pidetään aiheena, jonka vuoksi ihminen toimii 
siten kuin hän kulloinkin toimii. Sitä ei nähdä niin kuin galileiseen tiedonkäsitykseen 
nojaavaa inhimillisen toiminnan kausaalista selitystapaa sovellettaessa syyksi, jonka 
seurauksena ihminen toimii juuri tietyllä tavalla. Ihmisen nähdään toimivan vain, jos hän 
pitää toiminnan aiheena olevaa syytä riittävänä. Tärkeää hänen toimintansa kannalta on 
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siten se, pitääkö hän tietyllä tavalla toimimalla saavutettavaa päämäärää riittävänä 
aiheena/syynä ryhtyä toteuttamaan kyseistä toimintaa. Kausaalisen selitystavan mukaan 
ihmisen toiminnan selittäminen onnistuu sen sijaan, kun toimintaa tarkastellaan syyn ja 
seurauksen periaatetta mekaanisesti soveltaen. Hänen toimintaansa tietyllä tavalla selittää 
tällöin toiminnan päämäärästä riippumaton syy, jonka esiintyminen johtaa lainomaisella 
tavalla siihen, että hän toimii kyseisellä tavalla. Hän toimii tällöin riippumatta siitä, mikä 
on hänen käsityksensä toiminnan syystä tai sen riittävyydestä. Hänen niin kuin kaiken 
muunkin luonnossa ja yhteiskunnassa tapahtuvan toiminnan selittäminen edellyttää siten 
toiminnan päämääristä riippumattomien syiden ja seurausten välisten suhteiden 
selvittämistä. (Wilenius 1966 ja 1967/1975; ks. myös Wilenius 1972 ja 1981.)  

Kiistämättä mahdollisuuksia, joita kausaalisen selitystavan soveltamiselle on myös 
inhimillistä toimintaa tarkasteltaessa, on sen soveltamisen rajoitukset tärkeää tiedostaa. 
Joko vain siihen tai finaaliseen selitystapaan perustuvan tarkastelun soveltamista ei voi 
pitää ainoana oikeana ratkaisuna, kun pyritään selittämään kaikki inhimillisen toiminnan 
piirteet. Sen sijaan niitä kumpaakin tulee soveltaa kulloinkin tehtävän tarkastelun 
kannalta relevantilla tavalla. Ihmisen toiminnan kokonaisvaltainen selittäminen edellyttää 
sekä hänen tahdostaan riippumattomien että siitä riippuvien toiminnan syiden ja niiden 
vaikutusten välisten mekanismien selvittämistä. Ensimmäisten selvittäminen onnistuu 
kausaalista selittämistapaa soveltaen, mutta jälkimmäisten selvittämiseen tarvitaan 
finaalisen selittämistavan soveltamista. (Wilenius 1966 ja 1967/1975.) Koska katsaukseni 
mielenkiintona on se, millaista syrjäytymisen ehkäisyä Nuorten osallisuushanketta 
toteutettaessa pyritään tekemään, sovellan tarkasteluissani inhimillisen toiminnan 
finaalista selitystapaa. 

5.2  Nuorten osallisuushankkeen valmistelu ja käynnistäminen 

Nuorten osallisuushankkeen valmistelu käynnistyi 5.3.2002, jolloin pääministeri Paavo 
Lipposen koolle kutsumat työmarkkinakeskusjärjestöjen ja Kuntaliiton sekä kirkon 
johtajat, sosiaali- ja terveysministeriön, työministeriön ja opetusministeriön ministerit ja 
virkamiehet sekä nuorisotutkimuslaitosten ja nuorisojärjestöjen vastuuhenkilöt 
kokoontuivat sopimaan toimenpiteistä, joilla olisi mahdollista edistää nuorten osallisuutta 
yhteiskunnassa. Nuorten osallisuuden edistämiseksi päätettiin perustaa eri toimia 
koordinoimaan tarkoitettu yhteistyöhanke. Sen toimeksi annettiin tehdä selvitys erilaisten 
toimenpiteiden toteuttamismahdollisuuksista yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 
Hankkeen tavoitteeksi asetettiin, että se tekisi esityksiä nuorten oppimisen edistämiseksi, 
oppimisympäristöjen kehittämiseksi sekä oppimis- ja työllistymisedellytyksen 
parantamiseksi toteutettavista toimenpiteistä ottamalla huomioon myös 
maahanmuuttajanuorten sopeutumisen yhteiskuntaan ja heidän muut tuen tarpeensa. Sen 
keskeisiksi tehtäviksi asetettiin eri työryhmien ja hankkeiden ehdotusten arvioiminen ja 
toteuttamiskelpoisten esitysten tekeminen toimenpiteistä, joilla voidaan mm. 

− tukea vanhemmuutta sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista, jotta nuorilla olisi 
käytössään vanhempiensa tuki ja aika 

− parantaa koulujen ja opettajien mahdollisuuksia nuorten tukemiseksi 



 

 61

− parantaa ennaltaehkäisevän nuorisotyön avulla nuorten elämänhallintaa ja 
hakeutumista koulutukseen ja työelämään 

− korjata toisen asteen opiskelijoiden tukemiseen sekä työelämään ja jatko-opiskeluun 
siirtymiseen liittyviä epäkohtia 

− parantaa opinto-ohjausta sekä tuki- ja erityisopetusta sekä selvittää, onko mahdollista 
lisätä viimeisten peruskoululuokkien opetusta nykyistä työelämäläheisemmäksi 

− varmistaa työpajojen toiminta ja edesauttaa nuorten siirtymistä pajoista jatko-
opiskeluun ja työelämään 

− tehostaa nuorten työvoimapalveluja ja 

− kehittää hallinnon yhteistoimintaa koulutustarpeiden ennakoinnissa. 

Hankkeelle nimettiin johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimi työministeri Tarja Filatov. 
Ryhmän muiksi jäseniksi nimettiin usean eri ministeriön (TM, STM, OPM, SM, VM) ja 
työmarkkinakeskusjärjestön sekä Sitran, Kirkkohallituksen, Suomen Kuntaliiton, 
Nuorisotutkimusverkoston ja Nuorisoasiain neuvottelukunnan edustajia. Hankkeen 
valmistelun eteenpäin viemiseksi tekemänsä työn tuloksena johtoryhmä jätti toimenpide-
ehdotuksensa sisältävän ohjelma-asiakirjan pääministeri Paavo Lipposelle sekä 
työmarkkinajärjestöjen, Kuntaliiton ja kirkon johdolle 4.5.2002. (Toimenpideohjelma 
nuorten osallisuuden... 2002, 2–4.) 

Nuorten osallisuushanketta valmistellut johtoryhmä ehdotti edellä mainitussa ohjelma-
asiakirjassaan, että hankkeessa toteutettaisiin muun muassa seuraavanlaisia toimenpiteitä: 

− ohjausta ja paikallista yhteistyötä lisätään väliinputoajien ehkäisemiseksi 
perusopetuksessa ja toisen asteen nivelvaiheessa 

− henkilökohtaista opintojen etenemisen seurantaa tehostetaan ja keskeyttämisiä 
pyritään vähentämään erityisesti ammatillisessa koulutuksessa 

− maahanmuuttajien kielikoulutuksella ja kotoutumissuunnitelmilla tuetaan nuorten 
sopeutumista yhteiskuntaan 

− koulua kehitetään monipuolisesti nuorten kasvu- ja elinympäristönä  

− kodin ja koulun yhteistyötä lisätään 

− lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksia lisätään 

− opettajien valmiuksia tunnistaa ongelmia ja havaita potentiaalisen syrjäytymisen riskit 
parannetaan 

− ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen menetelmiä kehitetään 

− nuorten työpajojen asema vakiinnutetaan 

− työ- ja opetushallinnon yhteistyönä kehitetään ura- ja rekrytointipalveluja 
koulutuksesta työelämään siirtymisen vaiheessa  

− lapsi- ja nuorisopolitiikkaa toteutetaan yli sektorirajojen 
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− projekteissa saatuja hyviä kokemuksia ja malleja siirretään perustoimintoihin 

− nuorisotyötä ja nuorisosihteerin toimenkuvaa kehitetään 

− käynnistetään laaja-alainen yhteistoimintakokeilu kunnissa 

Hankkeessa siirryttiin käytännön toteutusvaiheeseen vuonna 2003 Opetusminieriön 
siihen eri puolilta Suomea ensimmäisen vajaan toimintavuoden ajaksi valitsemien 39 
seudullisen tai paikallisen hankkeen käynnistäessä omaa toimintaansa. (Nuorten 
osallisuushanke 2003, 1–2; Nuorten osallisuushanke 2003–2007 ..., 3–4.) 

Osallisuushankkeen valtakunnallisesta koordinoinnista vastaa Opetushallitus. 
Opetusministeriön 10.3.2003 hankkeelle asettaman johtoryhmän puheenjohtajana toimii 
ylijohtaja Heli Kuusi Opetushallituksesta. Ryhmässä on mukana edustajia 
opetusministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, työministeriöstä, Suomen 
Kuntaliitosta, Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry:stä ja Opetushallituksesta. Sen 
tehtävänä on ohjata paikallisten hankkeiden toteuttamista, seurantaa ja arviointia. Se 
käsittelee hanke- ja toimintasuunnitelmat ja sopii hankkeessa toteutettavasta 
tiedottamisesta kuntiin. Opetushallitus palkkasi Opetusministeriön osoittamaa 
määrärahaa käyttäen hankkeeseen määräaikaisen valtakunnallisen koordinaattorin ja 
projektipäällikön, joka aloitti työnsä 19.5.2003. Hän huolehtii johtoryhmän ohjauksessa 
yhteistyöverkostojen rakentamisen sekä valtion ja kuntien toimenpiteiden koordinoinnin 
onnistumisesta ja hankkeen etenemisen seurannasta ja raportoinnista johtoryhmälle. 
Häntä auttaa Opetushallituksessa toimiva tukiryhmä, jonka tehtävänä on varmistaa 
yhteistyön sujuminen keskusviraston hallinnoimien muiden läheisten 
kehittämishankkeiden kanssa. Lisäksi Opetusministeriö on myöntänyt Suomen 
Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:lle rahoitusta, jota käyttäen se voi osallistua 
osallisuushankkeen toteuttamiseen ja siinä tarvittavan ensisijaisesti nuorisotyötä 
koskevan konsultoinnin antamiseen. (Nuorten osallisuushanke 2003, 1–2; Nuorten 
osallisuushanke 2003–2007..., 4–5.) 

Osallisuushankkeessa tehtävästä paikallisesta (kunnan tasolla) tai seudullisesta 
(kuntaryhmän tasolla) kehittämisestä ja sen koordinoinnista vastaavat kunnat 
valtakunnallisen ohjauksen tukemina. Hankkeeseen osallistuvien kuntien edustajille 
järjestetään valtakunnallisia tiedotus- ja neuvottelutilaisuuksia ja lääninhallitukset 
osallistuvat hankkeessa tehtävään alueelliseen yhteistyöhön. Kuntien kanssa 
valmistellaan sopimukset, joissa sovitaan niiden toteuttamaa osahanketta koskevat 
tavoitteet, tehtävät ja painotukset yksityiskohtaisesti. Kunnilta edellytetään jo 
hakuvaiheessa, että niillä on valmiuksia eri hallinnonalojen väliseen yhteistyöhön. Niiden 
tulee olla sitoutuneita hankkeen keskeisten painoalueiden toteuttamiseen ja tulosten 
levittämiseen. Kunnat ja niiden yhteydessä toimivat hankeverkostot voivat organisoida 
yhteistyönsä haluamallaan tavalla, mutta niiden on kyettävä osoittamaan hankkeen 
aiheeseen perehtynyt henkilö paikallisen kokeilun koordinaattoriksi ja valtakunnallisen 
koordinaattorin yhdyshenkilöksi. Paikallisen koordinaattorin keskeisiä tehtäviä ovat 
oman hankkeen toteuttamiselle tarpeellisen yhteistyön rakentaminen, toimenpiteiden 
yhteensovittaminen sekä hankkeen seurannasta ja raportoinnista niin kunnan johdolle 
kuin valtakunnalliselle johtoryhmälle huolehtiminen. Kunnat saavat tämän 
koordinaatiotoiminnan aiheuttamiin kustannuksiin valtion tukea, joka kompensoi niistä 
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enintään 50 %. (Nuorten osallisuushanke 2003, 1–2; Nuorten osallisuushanke 2003–
2007..., 4–5.) 

Nuorten osallisuushankeen tarkoituksena on hankesuunnitelman mukaan tuottaa: 

a. nuorten osallisuuden ja elinolojen kehittämisen yhteistyömalleja ja pysyviä 
käytäntöjä, joita voidaan levittää koko maahan 

b. nuorten osallisuuden kehittämisen strategia, jossa on yhteisesti määritelty 
toimintapolitiikka ja -ohjelmat, voimavarat ja keskeiset toimenpiteet myöhemmälle 
kehittämiselle 

c. muissa hankkeissa saatuja hyviä kokemuksia hyödynnetään ja levitetään, luodaan 
verkostot toiminnassa oleviin projekteihin ja edistetään nuorten osallistumista 

Hankkeeseen osallistuvissa kunnissa pyritään turvaamaan jokaiselle nuorelle osallisuus, 
joka käsittää seuraavanlaisia asioita (Nuorten osallisuushanke 2003, 2–3): 

− Oppimisvaikeuksien ja ongelmien varhaisella tunnistamisella, kodin ja koulun 
yhteistyöllä, monipuolisilla opetusmenetelmillä, tehostetuilla oppilashuollon 
toimenpiteillä, harrastustoiminnalla sekä koulun kasvuympäristöä kehittämällä 
varmistetaan se, että jokainen nuori saa hyvän perusopetuksen ja peruskoulun 
päättötodistuksen. 

− Jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle turvataan jatko-opintopaikka ensisijaisesti 
lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa taikka muussa koulumuodossa. Kunta 
ryhtyy toimenpiteisiin koulutuspaikan järjestämiseksi, jos sellainen puuttuu. 

− Sellaiselle nuorelle, joka ei ole saanut jatkokoulutuspaikkaa, tai ei ole työssä, annetaan 
mahdollisuus ohjauskeskusteluun. Hänen kanssaan laaditaan henkilökohtainen 
koulutusohjelma tai osallisuussuunnitelma, joka voi sisältää lisäopetusta, valmentavaa 
ja kuntouttavaa koulutusta, työpajatoimintaa, oppisopimuskoulutusta taikka muita 
koulutus- ja työvoimapalveluja. Kunnat organisoivat palvelujen saannin ja niiden 
vaatiman yhteistyön. 

− Jokainen saa tarvitessaan myös muuta henkilökohtaista ohjausta tai tukea, joka 
järjestetään moniammatillisessa yhteistyössä. Palvelut käsittävät esimerkiksi päihde-, 
mielenterveys- ja kuntoutuspalveluja, apua rikoskierteeseen joutuneille, 
asumispalveluja jne.. Nuorten harrastustoimintaa tuetaan periaatteella ”jokaiselle 
vähintään yksi hyvä harrastus”. 

− Kunnat kehittävät muutoinkin nuorten elinoloja ja niihin vaikuttavien tahojen 
yhteistyötä ja sitoutuvat strategisilla ohjelmillaan perustoimintojen parantamiseen. 

− Nuorten vaikutusmahdollisuuksia lisätään ja heitä innostetaan osallistumaan itseään 
koskevaan päätöksentekoon ja asioiden valmisteluun. Tämä koskee luonnollisesti 
myös osallisuushankkeeseen liittyviä toimenpiteitä. 

− Kunnat järjestävät kattavan seurannan peruskoulunsa päättävän ikäluokan 
sijoittumisesta valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti. 
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− Tutkimusta kohdennetaan osallisuushankkeen tavoitteiden suuntaisesti osana 
nuorisotutkimuksen verkostoa erikseen laadittavan tutkimus- ja arviointisuunnitelman 
mukaisesti. 

Hankkeen kohderyhminä ovat ensisijaisesti peruskoulun päättövaiheessa (lähinnä 7.–9. 
vuosiluokilla) olevat oppilaat sekä peruskoulunsa päättäneet ja nivelvaiheeseen 
pudonneet nuoret. Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelussa tai elämänhallinnassa 
vaikeuksia kokeviin oppilaisiin ja jatkokoulutukseen tai työhön sijoittumisessa ongelmia 
kohtaaviin nuoriin. Näitä ovat esimerkiksi ne nuoret, jotka eivät ole hakeneet tai saaneet 
yhteishaussa hakemaansa jatkokoulutuspaikkaa tai ovat keskeyttäneet opintonsa jo 
alkuvaiheessa tai harkitsevat niiden keskeyttämistä. Näitä nuoria hanke pyrkii ohjaamaan 
mukaan toimintaan, joka edistää heidän terveyttään ja hyvinvointiaan, jatko-
opintovalmiuksiaan ja työllistymistään painottaen myös vanhempien vastuuta lastensa 
koulunkäynnistä ja vapaa-ajan käytöstä. (Ibid., 4.) Nuorisotutkimusverkoston 
osallistumisesta hanketta koskevan tutkimuksen ja arvioinnin tekemiseen vuoden 2003 
aikana käydyissä neuvotteluissa päädyttiin siihen, että hankkeen varsinainen 
arviointitutkimus käynnistyy vuoden 2004 alusta kahtena osatutkimuksena. 
Nuorisotutkimusverkosto toteuttaa tutkimuksen, joka painottuu nuorten elinolojen ja 
osallistumismahdollisuuksien sekä kuntien toimintaympäristöjen selvittämiseen ja niiden 
muutosten arviointiin. Tampereen Yliopiston Työelämän tutkimuskeskus toteuttaa 
puolestaan tutkimuksen, joka keskittyy hankkeen tavoitteiden toteutumisen seurantaan. 
(Nuorten osallisuushanke 2003–2007 ..., 5.) 

Osallisuushankkeen on tarkoitus rakentua poikkihallinnolliselle ja useiden toimijoiden 
väliselle keskinäiselle yhteistyölle, luottamukselle ja sitoutumiselle. Erityisen tärkeänä 
siinä pidetään kunnan perustoimintojen vahvistamista niiden turvatessa ihmisen 
hyvinvoinnin koko elinkaaren mittaisesti. Paikallisissa hankkeissa toimivat voivat 
painottaa hankkeensa toiminta-alueelle tärkeäksi katsomiaan asioita järjestäen tapaamisia, 
alueellisia seminaareja sekä muuta toimintaa parhaaksi katsomallaan tavalla. Keskeisinä 
yhteistyötahoina toimintaa järjestettäessä mainitaan olevan kuntien koulu-, nuoriso- ja 
liikunta- sekä sosiaali- ja terveystoimet, työvoimaviranomaiset, seurakunnat, 
kansalaisjärjestöt, kodit, vanhemmat ja muut toimijat sekä nuorisotutkimuksen verkosto. 
Hanke pyrkii hyvien tulosten ja toimintamallien levittämiseen kaikkien käyttöön 
yhteisissä tapaamisissa ja tietoverkkojen avulla hyödyntäen tällöin myös aikaisemmissa 
yksittäisissä projekteissa ja kokeiluissa saatuja hyviä kokemuksia. Siksi se pyrkii 
luomaan yhteyksiä ja verkostomaista työtapaa meneillään olevien monien muiden 
nuorten syrjäytymistä ehkäisevien hankkeiden kanssa. (Nuorten osallisuushanke 2003, 4–
5.) Hankkeen ensimmäisen toimintavuoden kuluessa tätä yhteistyötä oli saatu viritettyä 
Opetushallituksen vastuulla toteuttavien LATU-hankkeen (Laatua opetukseen – tukea 
oppimiseen), oppilaan ohjauksen ja opinto-ohjauksen kehittäminen perusopetuksessa ja 
lukiokoulutuksessa -projektin, maahanmuuttajakoulutuksen sekä erityisopetuksen ja 
ESR-innopajaprojektin kanssa. Joidenkin paikallisten hankkeiden koordinaattorit olivat jo 
tehneet kartoituksen paikkakuntansa tai alueensa lähihankkeista ja joissakin hankkeissa 
he tekivät sitä edelleen, kun he pyrkivät aktiiviseen yhteistyöhön nuorten asioissa 
välttääkseen päällekkäistä toimintaa ja maksimoidakseen käytettävissään olevat resurssit. 
Ongelmiksi kartoitusten teossa oli koettu erilaisten projektien ja hankkeiden suuri määrä 
sekä omaa tietä koskevan tiedon välittämisessä toisille ilmi tulleet vaikeudet. Haastavana 
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pidettiin tällöin sitä, miten yhteistyö saadaan sujuvaksi, eikä sitä koettaisi uhaksi. 
Valtakunnallisella tasolla keskeisiksi yhteistyökumppaneiksi hankkeessa oli todettu 
työpajat, joita oli liki kaikilla hankepaikkakunnilla. Luontevaksi nähtiin jatkon osalta se, 
että nuorten asioissa toimitaan tekemällä yhteistyötä vuoden 2004 alusta aloittavien 25 
työministeriön palvelukeskuksen ja yhteispalvelupisteen kanssa. (Nuorten 
osallisuushanke 2003–2007 ..., 7.) 

Nuorten osallisuushanketta käynnistettäessä Opetusministeriön kautta hankkeen 
toteuttamiseen vuonna 2003 osoitetusta valtion määrärahasta oli määrä ohjata 
Opetushallitukselle 85 000 euroa, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:lle 50 000 euroa 
ja kunnille tarkoitettujen avustusten maksamiseen 852 450 euroa. Kuntien rahoitusosuus 
ja muiden tahojen hankkeeseen osoittamaksi tarkoitettu rahoitus jäivät selvitettäviksi. 
Tarkoituksena oli rahoittaa Opetushallituksen kautta ESR-tuella muun muassa 
ammatilliseen koulutukseen aktivointi- ja keskeyttämisten ehkäisyprojekteja sekä 
lääninhallitusten kautta työpajatoimintaa. Näiden projektien osalta voitiin kuitenkin vain 
luvata, että niitä pyritään saamaan hankkeen tavoitteita tukeviksi. (Nuorten 
osallisuushanke 2003, 6–7.) Mukana olevia hankkeita pyydettiin hakemaan 
valtionavustusta 28.11.2003 mennessä. Kaikki mukana olevat paikalliset hankkeet 
hakivat avustusta Opetushallitukselta. Valtakunnallinen johtoryhmä tekee esityksen 
jaettavista avustuksista sekä hankkeessa edelleen jatkavista hankkeista. (Nuorten 
osallisuushanke 2003–2007 ..., 7.) 

5.3  Pohdintaa 

Nuorten osallisuushankkeen tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi esitetyt keinot viittaavat 
siihen, että hanke sitoutuu Suomen hyvinvointipolitiikan perustaksi omaksuttuun 
ajatukseen, että yksilön pitää hankkia koulutus- ja työmarkkinoille osallistumalla 
oikeutensa yhteiskunnan hänelle myöntämään sosiaaliturvaan ja -palveluun (esim. 
Julkunen 2001). Tämä käy ilmi esimerkiksi tarkastelemalla hankesuunnitelman 
kahdeksaa kohtaa, jotka kuvaavat, millaisen osallisuuden ja mitä keinoja käyttäen 
hankkeeseen osallistuvat kunnat pyrkivät turvaamaan jokaiselle nuorelle. Neljässä 
kohdassa (kohdat 1.–3. suoraan ja kohta 7. ainakin välillisesti) käsitellään tavoitetta 
parantaa hankkeen ensisijaiseen kohderyhmään kuuluvien peruskoulun päättövaiheessa 
(lähinnä 7.–9. vuosiluokilla) olevien oppilaiden etenemistä peruskoulun luokalta toiselle 
ja peruskoulunsa päättäneiden ja nivelvaiheeseen pudonneiden nuorten siirtymistä joko 
suoraan tai jatkokoulutuksen jälkeen työelämään. Tavoitteen saavuttamiseen käytettäviksi 
keinoiksi nämä kohdat mainitsevat kodin, koulun ja muiden oppilaan koulutus- ja 
työmarkkinoilla etenemiseen vaikuttavia palveluja tuottavien tahojen välisen yhteistyön 
lisäämisen sekä oppilaan tukemisessa, ohjaamisessa ja opettamisessa käytettävien 
menetelmien kehittämisen ja monipuolistamisen. Yhdessä kohdassa (kohta 5) käsitellään 
hankkeen tavoitetta saada kunnat kehittämään nuorten elinoloja ja niihin vaikuttavien 
tahojen yhteistyötä sekä sitoutumaan strategisilla ohjelmillaan perustoimintojensa 
parantamiseen. Kohta ei kuitenkin esitä mitään keinoja, joilla tavoite pyrittäisiin 
saavuttamaan. Yksi kohdista (kohta 8) käsittelee hankkeessa tehtävän tutkimuksen 
kohdentamista hankkeen tavoitteiden suuntaisesti jättämällä asian tarkentamisen erikseen 
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laadittavassa tutkimus- ja arviointisuunnitelmassa tapahtuvaksi. Vain yhdessä kohdassa 
(kohta 4) käsitellään hankkeen tavoitetta edistää jokaisen nuoren mahdollisuutta saada 
tarvitessaan myös muuta kuin koulutus- ja työmarkkinoilla etenemiseen kytkettyä 
henkilökohtaista ohjausta tai tukea. Näitä varsinkin syrjäytyneiden kannalta tärkeitä 
palveluja, joista kohta mainitsee esimerkkinä päihde-, mielenterveys- ja 
kuntoutuspalvelut, avun rikoskierteeseen joutuneille ja asumispalvelut, tulee hankkeessa 
mukana olevien paikka- tai seutukuntien pyrkiä järjestämään moniammatillista 
yhteistyötä tekemällä. Myöskään nuorten osallisuuden kannalta keskeistä hankkeen 
tavoitetta lisätä nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja innostaa heitä osallistumaan itseään 
koskevaan päätöksentekoon ja asioiden valmisteluun ei käsitellä kuin yhdessä kohdassa 
(kohta 6), jossa ei käsitellä lainkaan tavoitteen saavuttamiseen käytettäviä keinoja. 
(Nuorten osallisuushanke 2003, 2–3.) 

Suomen hyvinvointipolitiikan perustaksi omaksuttu ajatus yksilön velvollisuudesta 
hankkia koulutus- ja työmarkkinoille osallistumalla oikeus yhteiskunnan myöntämään 
sosiaaliturvaan ja -palveluun edisti maamme kehittymistä 1990-luvulla kuvion 1 
hahmottamaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi, jossa yksilön osallisuus on sitä vahvempaa 
mitä paremmin hän kykenee osallistumaan koulutus- ja työmarkkinoille. Kuvion esittämä 
yksilön yhteiskunnallisen osallisuuden tai osattomuuden kumuloituminen sen mukaan, 
kuinka hän onnistuu tai epäonnistuu toimimaan koulutus-, työmarkkina- ja 
hyvinvointiyhteiskuntakansalaisena, pohjautuu hyvinvointivaltion määrittämiseen siten, 
että yhteiskunnan muodostava kansallisvaltio (yhteisö) on hyvinvointivaltio silloin, kun 
valtio takaa alueellaan asuville kansalaisille (yhteisön jäsenet) riittävän laajat oikeudet 
vastineeksi heille asettamilleen velvollisuuksille. Kansalaisen jäsenyys valtiossa perustuu 
tällöin kansalaisuuteen, joka pitää sisällään seuraavat kolme ulottuvuutta: 

− kansalaisoikeudet, joihin kuuluu esimerkiksi kansalaisen oikeus omistaa 

− poliittiset oikeudet, joihin kuuluu esimerkiksi kansalaisen oikeus äänestää 

− sosiaaliset oikeudet, joihin kuuluu esimerkiksi kansalaisen oikeus toimentuloon. 

Kansallisvaltio on määritelmän mukaan kehittynyt hyvinvointivaltioksi vasta silloin, kun 
valtio turvaa instituutioittensa toiminnan avulla alueellaan asuvien kansalaisten kansalais- 
ja poliittisten oikeuksien toteutumisen lisäksi myös riittävän laajojen sosiaalisten 
oikeuksien toteutumisen. (Marshall 1950.) 
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Kuvio 1. Kansalaisen osallisuuden kumuloituva kehä markkinayhteiskunnassa (vrt. Saari & 
Viinamäki 2003). 

1990-luvun edetessä kiristynyt opiskelu- ja työpaikoista kilpaileminen ja kasvanut 
markkinaperusteinen hyvinvointipalvelujen tuottaminen lisäsivät Suomessa asuneiden 
ihmisten välisiä eroja selviytyä riskeistä, jotka vaaransivat heidän onnistumistaan 
saavuttaa yhteiskunnallinen osallisuus. Tämä johtui siitä, että ihmisten osallisuus 
hyvinvointiyhteiskunnassa määrittyi yhä selvemmin sen mukaan, kuinka hyvin he 
onnistuivat toimimaan koulutus- ja työmarkkinoilla. Optimaalinen osallisuus 
hyvinvointiyhteiskunnassa eli täysivaltainen hyvinvointikansalaisuus edellytti, että he 
saavuttivat mahdollisimman hyvän työmarkkina-aseman. Mitä paremmin palkattua työtä 
he tekivät sitä parempaa sosiaaliturvaa ja -palvelua he saivat, mikäli he kohtasivat 
työttömäksi jäämisen tai jonkin muun työmarkkinallisen riskitilanteen. Siksi heidän oli 
oltava monipuolisesti päteviä työmarkkinakansalaisia, jotka tarpeen vaatiessa kykenivät 
vastaamaan työmarkkinoilla esiintyviin moninaisiin ja usein vaihteleviin ammatti- ja 
työtehtäväspesifeihin vaatimuksiin. Heidän mahdollisuutensa saavuttaa täysivaltainen 
hyvinvointiyhteiskuntakansalaisuus edellytti myös, että he onnistuivat varsin hyvin 
toiminnassaan koulutusmarkkinoilla suorittaen koulutusmarkkinakansalaisina ainakin 
jonkinasteisen ammatillisen tutkinnon. Tämä johtui siitä, että työnantajat painottivat 
hyvin usein työnhakijoiden koulutusta ja sen tuomaa muodollista pätevyyttä työvoimaa 
rekrytoidessaan. (Viinamäki 1999; Viinamäki & Saari 2001; ks. myös Suikkanen & 
Viinamäki 1999.) 

koulutusmarkkina-
kansalainen 

työmarkkina-
kansalainen 
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Koulutus- ja työmarkkinoilla sekä hyvinvointipalveluiden tuottamisessa 1990-luvulla 
tapahtuneet muutokset ovat kasvattaneet Suomessa asuvien ihmisten eriarvoisuutta 
yhteiskunnallisen osallisuuden saavuttamisessa etenkin sen vuoksi, että ihmisten 
mahdollisuudet hyödyntää koulutus- ja työmarkkina- sekä hyvinvointiyhteiskunta-
kansalaisuuden eri ulottuvuuksien mukaisia oikeuksia vaihtelevat suuresti. Esimerkiksi 
osallisuus koulutus- ja työmarkkinoilla edellyttää ihmiseltä sellaista liikkuvuutta, johon 
kaikilla ei ole joko mahdollisuuksia tai halua. Muun muassa paikalliset asuntomarkkinat 
vaikuttavat merkittävästi siihen, miten sekä työvoimaan kuuluvat (työssäkäyvät ja 
työttömät) että siihen kuulumattomat (opiskelijat ja eläkeläiset) voivat muuttaa 
paikkakunnalta toiselle (esim. Vartiainen 1997). Ihmisten mahdollisuudet hyödyntää 
kansalaisuuden eri ulottuvuuksien mukaisia oikeuksia riippuvat paljon myös 
ikävaiheesta, jota he elävät. Esimerkiksi siirtymävaihetta nuoruudesta aikuisuuteen 
elävän nuoren valintoja rakenteistavat useat toisiinsa kytkeytyvät tekijät. Keskisiä 
valintoja nuori tekee erityisesti eläessään niitä sosiokulttuurisissa nuoruuden 
tarkasteluissa aikuistumisen merkkipaaluiksi nimettyjä elämänvaiheita, jolloin hän 
päättää opiskeluunsa ja työssäkäyntiinsä liittyvistä kysymyksistä (mm. Cavalli & Galland 
1995; Evans & Heinz 1994). Näiden päätösten tekemiseen vaikuttaa muun muassa se, 
onko hän sosioekonomisesti hyvä- vai huono-osaisen perheen lapsi, terve vai 
pitkäaikaissairas, millaiset ovat hänen yleissivistävät, ammatilliset ja työmarkkinalliset 
preferenssinsä ja ovatko hänen kotipaikkakuntansa tai -lääninsä opiskelu- ja 
työssäkäyntimahdollisuudet monipuoliset vai suppeat. (Viinamäki 1999; Viinamäki & 
Saari 2001; Saari 2003; ks. myös Beck 1995.) 

Suomen hyvinvointipolitiikan perustaksi omaksuttu ajatus, että yksilön velvollisuus on 
hankkia koulutus- ja työmarkkinoille osallistumalla oikeutensa yhteiskunnan 
myöntämään sosiaaliturvaan ja -palveluun, vahvisti asemaansa muun muassa vuoden 
1985 alussa voimaan tulleen maamme työttömyysturvajärjestelmän uudistuksen myötä. 
Sen jälkeen työtön oli oikeutettu saamaan toimeentulonsa turvaksi aiemmasta 
työhistoriastaan ja työttömyyskassaan kuulumisestaan riippuen joko työttömyyskassan 
maksamaa ansioon suhteutettua tai Kansaneläkelaitoksen maksamaa peruspäivärahaa, 
mikäli hän täytti muut päivärahan maksamiselle asetetut ehdot. Ajatus vahvisti asemaansa 
entisestään maamme 1990-luvun alkuvuosina kokemiin talouslamaan ja 
massatyöttömyyteen sekä EU:n jäseneksi liittymiseen vuoden 1995 alussa johtaneiden 
tapahtumien seurauksena. Niiden myötä työllisyyslaista poistettiin vuosina 1990–1992 
siihen 1980-luvun lopulla säädetyt velvoitteet, jotka edellyttivät julkista valtaa (valtio ja 
kunnat) järjestämään työ- tai koulutuspaikka määrätyn ajan työttömänä olleille 
pitkäaikais- ja nuorisotyöttömille. Erityisesti pitkäaikais- ja nuorisotyöttömiin 
kohdistettuja velvoitteita hankkia työllistymistään edistävää koulutusta tai työkokemusta 
lisättiin myös vuoden 1994 alussa, jolloin tulivat voimaan työttömyysturvajärjestelmää 
koskeneet työttömän toimeentulon turvaamiseen tarkoitettujen ansioon suhteutetun ja 
peruspäivärahan myöntämisehtoja tiukentaneet lakimuutokset ja laki työmarkkinatuesta. 
Työmarkkinatuki ei ollut työttömyysturvaetuus, vaikka se sellaiseksi melko usein 
tulkittiinkin. Se oli uusi työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistuville työttömille 
maksettavaksi tarkoitettu etuus, jonka myöntämiseen sovelletut ehdot olivat monessa 
suhteessa tiukemmat kuin useissa tuolloin käytössä olleissa vastaavissa etuuksissa. (Saari 
1994, 1996, 2003; ks. myös Julkunen 2001.) 
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Yksilön koulutus- ja työvelvollisuutta korostavan ajattelun yhä vahvempaa asemaa 
Suomen hyvinvointipolitiikan perustana edistivät myös monet 1990-luvun loppua kohtia 
lisääntyneet ”pienet hyvinvointiprojektit”. Näiden hyvinvointi-interventioiden 
julkilausuttu (”virallinen”) tavoite oli kehittää maassa asuvien ihmisten syrjäytymistä 
ehkäisevää toimintaa ja vähentää näin heidän riskiään ajautua ulos yhteiskunnasta. Moni 
niitä toteuttamassa ollut pyrki ”aitoon” kehittämiseen, jotta syrjäytyneiden ja sen uhkaa 
kokeneiden ihmisten määrä olisi vähentynyt ja elämänlaatu sekä yhteiskunnallinen asema 
parantunut. Projektit eivät kuitenkaan tarjonneet kovinkaan hyviä edellytyksiä tällaisen 
kehittämisen onnistumiselle, koska niissä tehdyn kehittämisen piti sopeutua maassa 
harjoitettuun yhteiskunta- ja sen määrittämään hyvinvointipolitiikan linjaan ja niissä 
tapahtuneisiin muutoksiin. Voimistunut eriarvoistuminen on osoittanut, että tällaiseen 
yritysten kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten parantamiseen pyrkivälle talous- 
työllisyys-, sosiaali- ja aluepolitiikan harjoittamiselle alisteisella kehittämisellä kyetty 
kaventamaan sen enempää maassa asuvien ihmisten kuin maan eri alueiden välistä 
eriarvoisuutta. Sen avulla ei kyetty edistämään myöskään Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksissa tärkeäksi päämääräksi nostetun unionin jäsenmaiden välisen ja 
niiden sisäisen taloudellisen ja sosiaalisen koheesion eli yhteenkuuluvuuden 
vahvistumista. Sen sijaan unionin jäsenmaiden ja niiden eri alueiden sekä niillä asuvien 
ihmisten väliset toisiinsa kiinteästi liittyvät erot kasvoivat. Sitä havainnollistaa 
esimerkiksi maassamme vuosikymmenen edetessä kiihtynyt muuttoliike. Sen päävirta 
suuntautui maan heikommin kehittyneiltä pohjoisilta ja itäisiltä alueilta paremmin 
kehittyneille läntisille ja etenkin eteläisille alueille. Suuri osa muuttajista oli muun 
muassa koulutuksensa ja ikänsä puolesta suhteellisen hyvät koulutus- ja työmarkkinoilla 
käytävässä kilpailussa menestymisen edellytykset omanneita nuoria tai nuoria aikuisia 
koulutus- ja työmarkkinakansalaisia. (Viinamäki & Saari 2001; Saari 2003; Ek et al. 
2004.) 

Viime vuosikymmenellä tapahtuneen eriarvoistuminen on johtanut maamme 
kehittymiseen Kari Vähätalon (1998) hahmottamalla tavalla jakaantuneeksi 
luokkayhteiskunnaksi. Hänen kutsumansa ”kolmen kerroksen yhteiskunnan” mukaisesti 
maassamme asuu pieni joukko euromenestyjiä. He kykenevät hyödyntämään monin eri 
tavoin aiempaa ”globaalisemman, kapitalistisemman ja informaatiokeskeisemmän 
reflektiivisesti modernin” yhteiskunnan mahdollisuuksia. Heille esimerkiksi työttömyys 
rajoittuu tilapäiseksi pistäytymiseksi tähän syrjäytymisvaaraa aiheuttavaan 
elämäntilanteeseen. Suurin osa maassamme asuvista lukeutuu sinnittelevään kansaan. 
Siihen kuuluvien elämänkulkua määrittää heidän onnistumisensa välttyä pysyvältä 
työmarkkinoiden ja muun työn määrittämän elämän ulkopuolella ajautuminen. Se 
edellyttää, että he pystyvät etenemään yhä harvemmiksi käyvien pysyvien tai jatkuvien 
työurien sijaan työssä ja työttömänä olemisen vaihtelevia jaksoja sisältävillä ajelehtivilla 
työurilla. Työuransa pysyvyyden tai jatkuvuuden takaamiseksi heidän on oltava valmiita 
joustamaan muun muassa työaikojensa ja työpaikkojensa sijainnin osalta. Heidän on 
oltava valmiita muuttamaan esimerkiksi työaikaansa tai asuinpaikkaansa sen mukaisesti 
kuin heidän työnantajansa edellyttävät vedoten tuotannollisista ja taloudellisista syistä 
tapahtuviin muutoksiin, joiden tekemättä jättäminen johtaisi tuotannon lopettamiseen 
kokonaan tai pakkoon siirtää se muualle. Kaikesta joustavuudestaan huolimatta on yhä 
suurempi osa maassamme asuvista ajautumassa putoavaan alaluokkaan. Siihen kuuluvien 
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elämää leimaavat toistuvat pitkäaikaisesti jatkuvat työttömyyskaudet, joiden myötä 
työttömänä olosta muodostuu pysyvä osa heidän elämäänsä. (Ibid., 158–182.) 

Vaikka erilaiset tulkinnat, keitä voi pitää mihinkin edellä mainittuun ”kerrokseen” 
kuuluvina, estävät kovinkaan täsmällisten ryhmien kokoa tai esimerkiksi osuutta maassa 
asuvista koskevien lukujen esittämisen, voi maamme viime vuosikymmenellä 
tapahtuneen eriarvoistumiskehityksen suuntana nähdä olleen, että sekä euromenestyjiin 
että etenkin sinnittelevään kansaan kuuluvien riski vajota alempaan 
yhteiskuntakerrokseen on lisääntynyt. Näin kehitystä tulkitsee muun muassa Raija 
Julkunen (2001). Hänen mukaansa elämänkulkujen eriytymiskehitys alkoi 
vuosikymmenen lopulla olla niin pitkällä, että maassa asuneet jakaantuivat itse asiassa 
kahteen toisistaan monin tavoin eroavaan ryhmään tai klubiin. Hänen mukaansa 
maassamme asui ensinnäkin työssä ansaituilla tuloilla ja niiden mukaisella 
ansiosidonnaisella sosiaaliturvalla yhä useammin markkinoilla tuotetut 
hyvinvointipalvelut hankkimaan joutuva ja kykenevä hyväosaisten klubi. Toiseksi 
maassamme asuu ilman tai vain pientä työtuloa ja sen vuoksi tarveharkintaista 
minimitasoista sosiaaliturvaa saaneiden huono-osaisten klubi. Siihen kuuluneet eivät 
kyenneet useinkaan hankkimaan tarvitsemiaan hyvinvointipalveluja, koska heillä ei ollut 
varaa markkinoilla tuotettuihin palveluihin eikä julkisen sektorin tuottamia palveluja ollut 
riittävästi saatavilla maassamme toteutettujen julkisen talouden säästötoimenpiteiden 
kohdistuessa etenkin heille tarpeellisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. (Ibid., 205–234; 
ks. myös Anttonen & Sipilä 2000.) 

Mikäli Nuorten osallisuushankkeessa ja sen paikallisissa tai seudullisissa 
osahankkeissa halutaan välttää edellä mainituissa hyvinvointi-interventioissa usein 
tapahtunut epäonnistuminen ja kehittää nuorten yhteiskunnasta syrjäytymisen ehkäisyä, 
ei niiden tule rajoittua vain pyrkimykseen lisätä nuorten osallisuutta koulutus- ja 
työmarkkinoilla. Niiden mahdollisuudet edistää nuorten osallisuutta yhteiskunnassa ja 
vähentää heidän riskiään ajautua negatiivisesti kumuloituvaan osattomuuden 
noidankehään riippuvat siitä, kykenevätkö ne kehittämään maamme 
hyvinvointipalvelujärjestelmää niin, etteivät myöskään koulutus- ja työmarkkinoilta 
syrjäytymässä olevat ja niiltä ulos jääneet nuoret syrjäydy yhteiskunnasta löytämättä 
mielekkäitä elämänsä rakentamisen tapoja. Niitä toteuttavilla on oltava valmiuksia tarttua 
ongelmiin, jotka liittyvät edellä kuvattuun maamme jakautumiseen kolmen ”kerroksen” 
tai kahden ”klubin yhteiskunnaksi” ja sen perustaksi nähtyyn maamme työelämässä 
aiemman vallinneen ns. normaalityösuhteen ja sen mukaisen sosiaalisen sopimuksen 
murtumiseen (Suikkanen 1996). Nämä maatamme 1990-luvun alussa kohdanneesta 
taloustaantumasta ja sen myötä tapahtuneesta yhteiskuntapolitiikan muuttumisesta yhä 
talousvetoisemmaksi vauhtia saaneet kehitystrendit ovat edenneet ilman maassamme 
käytyä riittävän perusteellista keskustelua niitä määrittävistä perimmäisistä kysymyksistä 
kuten siitä, kenen näkökulmasta yhteiskunta ja sen muuttuminen hahmotetaan 
yhteiskuntapoliittisia päätöksiä tehtäessä. Tämä on luonut edellytykset sille, että kehitystä 
ovat ohjanneet vahvojen yritysten ja vakaassa työmarkkina-asemassa olevien 
näkökulmista tapahtuva yhteiskunnan hahmottaminen. Siksi kehitystä ovat leimanneet 
harvojen edun toteutuminen ja hyvään elämään yltäminen sekä kasvava yhteiskunnan 
eriarvoistuminen. Esimerkiksi työelämään ensimmäistä kertaa pyrkivien tai sieltä 
syrjäytyneiden näkökulmasta tapahtuvalla yhteiskunnan hahmottamisella ei ole ollut 
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juurikaan sijaa yhteiskuntapolitiikan linjauksista päätettäessä. Harjoitetulla politiikalla ei 
ole ollut mahdollista pyrkiä luomaan pohjaa muun muassa sille, että yhteiskunnassa 
vallitseva vajaatyöllisyys kyettäisiin muuttamaan edes kohtuullisen toimeentulon 
antavaksi työn jakamiseksi. Yhteiskunnan pysyväksi piirteeksi muodostunut 
vajaatyöllisyys olisi vaatinut rakennettavaksi sosiaalinen turvaverkko, joka olisi tukenut 
ihmistä työttömyyden ja tilapäisen työn vuorottelun luonnehtimassa työelämän 
todellisuudessa. Sen rakentaminen onnistuu vain, mikäli yhteiskunnasta löytyy riittävästi 
uutta solidaarisuutta (Katajamäki & Lindedahl 1998, 11–12). (Saari 1999.) 

Katajamäen ja Lindedahlin peräänkuuluttaman uuden solidaarisuuden löytämisessä 
samoin kuin Kasvion (1996) pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien tulevaisuudeksi 
hahmottaman uuden pohjoismaisen ”mallin” toteuttamisessa korostuu ihmisen elämän 
tarkasteleminen kokonaisvaltaisemmin kuin talouden ja työmarkkinoiden joustavuuden 
näkökulmasta. Nuorten osallisuushanke voi tarjota positiivisen panoksensa 
yhteiskuntamme yhdeksi sosiaaliseksi ongelmaksi nähdyn nuorten syrjäytymisen 
ehkäisemiseen vain, jos sitä toimeenpanevat osahankkeet voivat ottaa lähtökohdaksi 
kokonaisvaltaisen ihmisen elämän hahmottamisen ja pyrkiä sen mukaisesti kehittämään 
uuteen solidaarisuuteen perustuvaa nuorten aktiivisuutta käytännön tasolla tukevaa 
toimintaa. Esimerkiksi hankkeen toteuttamiseen osallistuvien nuorisojärjestöjen on syytä 
pohtia, voivatko ne osallistua siihen viemättä eteenpäin “pakotetun vapaaehtoisuuden” 
mukaista kehitystä (Siisiäinen 1996). Sen eteneminen merkitsisi, että järjestöjen 
toimintavaihtoehdot määritellään yhä enemmän ylhäältä käsin, kun esimerkiksi 
hyvinvointivaltion, sosiaaliturvan ja julkisten koulutusjärjestelmien purkamispaineissa 
kamppailevat viranomaiset pyrkivät siirtämään yhdistyksille niiden mielipidettä 
kuuntelematta tehtäviä, joiden huolehtimiseen valtio tuli merkittävällä tavalla mukaan 
1970- ja 1980-luvuilla. Järjestöjen toimintastrategioiden taustalla olevat intressit ja 
vaihtoehdot eivät määräytyisi tällöin niiden jäsenten vapaaehtoisessa diskurssissa. 
Samalla yhteiskunta menettäisi toistaiseksi parhaan keinonsa hankkia itseään hyödyntäviä 
kollektiivisia neuvoja. Yhteiskunnalliset liikkeet ja yhdistykset toimivat parhaimmillaan 
tarjotessaan sekä mahdollisuuden kartoittaa yhteiskunnan eri alueilla esiintyvien 
ongelmien erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja että saada tuntumaa tavallisten ihmisten 
jokapäiväisiin huolenaiheisiin ja kokemuksiin. (Saari 1999.) 

Jotta Nuorten osallisuushanke onnistuisi kehittämään nuorten syrjäytymisen ehkäisyä 
edistämällä heidän osallisuuttaan yhteiskunnassa ja lisäämällä heidän mahdollisuuksiaan 
vaikuttaa itseään koskevien päätösten tekoon, on siinä voitava tehdä konservatiivisten ja 
korkeintaan reformististen hyvinvointi-interventioiden mukaiseksi jäävän kehittämisen 
sijaan kriittisten hyvinvointi-interventioiden mukaista kehittämistä (kuvio 2). Silloin 
kehittäminen tapahtuu hankkeen tavoitteen mukaisesti pyrkimällä nuorten 
yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseen parantamalla heidän mahdollisuuksiaan 
vaikuttaa siihen, miten he rakentavat itselleen mielekästä elämää (Nuorten 
osallisuushanke 2003, 2–3). Jos nuorten osallisuuden edistäminen rajoitetaan sitä vastoin 
esimerkiksi vain siihen, että pyritään etsimään sopivia markkinarakoja järjestöjen 
tuottamille nuorisopalveluille julkisen sektorin palvelutarjonnan supistuessa välittämättä 
siitä, millaisia nämä palvelut ovat nuorten kannalta ja millä ehdoilla niitä tuottavat 
työntekijät joutuvat hankkimaan toimeentulonsa, ei kehittäminen noudata 
osallisuushankkeelle asetettuja tavoitteita. Nuorten osallisuuden edistäminen on tarpeen 
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vain, jos sen avulla kyetään vähentämään yhteiskunnassa vallitsevaa eriarvoisuutta. Sen 
nimissä tapahtuva kehittäminen ei saa rajoittua vain yhteiskunnallisten ongelmien 
lieventämiseen pyrkiväksi nuoriin kohdistuvaksi hyvän tekemiseksi, jota järjestöt ja 
julkiset organisaatiot toteuttavat paikatakseen sen avulla rahapulaansa ja yritykset tukevat 
niin kauan kuin ne näkevät hankkeen sponsoroinnin parantavan asemiaan myös nuorten 
rahoista markkinoilla käytävässä kilpailussa. (Ks. myös Roos & Hoikkala 1998.) 
 
 

 

Kuvio 2. Nuorten osallisuushankkeen suhde hyvinvointi-interventioihin (vrt. Saari 2003). 

Nuorten osallisuushankkeessa nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kehittämistä ei saa nähdä 
vain pyrkimyksinä parantaa keinoja, joilla ehkäistään nuorten vetäytymistä yhteiskunnan 
eri toimijoiden toiminnasta tai palautetaan heitä niiden entisellään pysyvän toiminnan 
piiriin. Kehittämisen tulee sen sijaan pyrkiä myös vaikuttamaan niihin yhteiskunnan 
rakenteisiin ja toimintamekanismeihin, jotka syrjäyttävät nuoria eri toimijoiden 
toiminnasta. Esimerkiksi työmarkkinoiden usein nuoria syrjäyttäviä rakenteita ja 
mekanismeja ei saa pitää annettuina tosiasioina, joihin osallisuushanke ei joko pysty tai 
saa yrittää vaikuttaa. Hankkeen tulee yrittää muuttaa niitä, pitämällä niiden muuttamista 
sekä mahdollisena että tarpeellisena. Muuten se tuskin löytää kehittämiselle perustaa, 
joka estäisi nuorten osallisuutta yhteiskunnassa edistävien pyrkimysten kääntymisen 
pahimmillaan heidän osallisuuttaan yhteiskunnassa vähentäviksi toimiksi tai jäämisen 
vain aikansa eläviksi ”muoti-ilmiöiksi”, joiden ainoaksi näkyväksi tulokseksi saattaa 
lopulta jäädä nuorten osallisuudesta käytävän keskustelun tuottamat uudet julkaisut. 

Nuorten osallisuushanketta toteutettaessa on syytä pyrkiä politiikan politiikkaan 
palauttamiseen, jotta sen aikana tehtävät valinnat pohjautuisivat kaikkien siinä mukana 
olevien etujen huomioimiseen. Tämä on tarpeen etenkin nyt, kun Suomenkin voi nähdä 
siirtyneen teollisuusyhteiskunnan aikaa luonnehtivasta ”yläpolitiikasta” ja siitä käytävästä 
kamppailusta jälkiteollista yhteiskuntaa luonnehtiviin ”alapolitiikkoihin” ja niistä 
käytäviin kamppailuihin (ks. Beck 1997, 94–109). Esimerkiksi koulutus- ja 
työmarkkinoiden paikallistumisen vuoksi on paikallisella tasolla tehtävissä päätöksissä 
huomioitava, miten ne vaikuttavat koulutus- ja työmarkkinoiden kautta muun muassa 
maan alueelliseen eriarvoistumiskehitykseen. Miten siihen vaikuttaa esimerkiksi se, 
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millaiset mahdollisuudet maan eri osissa asuvilla on opiskella haluamaansa 
ainevalikoimaa kotiseutunsa oppilaitoksissa? Miten siihen vaikuttaa eri paikkakuntien 
mahdollisuudet tarjota hyvinvointipalveluja osan kunnista joutuessa rakenteellisten 
pakkojen (kuten työttömyyden ja väestön ikävinoutumisen) sanelema 
uudelleenrakenteistamaan hyvinvointi-infrastruktuuriaan? Entä miten siihen vaikuttaa 
muuttoliike, joka lienee vain yksi näkyvimmin viime vuosina esillä olleista Suomen 
alueellisen kehityksen epätasaisuuden aiheuttamista seurauksista? (Esim. Järvinen 2000; 
Lapin lääninhallitus 2005.) 

Nuorten osallisuushankkeen toteuttaminen politiikan politiikkaan palauttaen tarkoittaa, 
että hankkeessa pyritään käytännön tasolla nuorten vaikutusmahdollisuuksia lisäävään, ei 
heitä oman onnensa sepiksi jättävään nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kehittämiseen. 
Kehittämisen lähtökohtana on silloin luottamus nuoriin ja heidän valmiuksiinsa sekä 
motivaatioonsa vaikuttaa omaan elämäänsä, mikäli heillä on siihen riittävät sosiaaliset, 
taloudelliset ja lainsäädännölliset mahdollisuudet. Hankkeessa haetaan silloin avoimesti 
vastausta esimerkiksi kysymykseen, lisäävätkö vai kaventavatko voimassa olevat 
säädökset ja niiden noudattaminen näitä mahdollisuuksia. Siinä uskalletaan myös pohtia, 
miten nuorten syrjäytymisen ehkäisyä kehitetään hakemalla nuorille oman elämänsä 
kulkuun vaikuttamisen mahdollisuuksia luovia ratkaisuja, eikä sortumalla heidän 
opettamiseensa toimimaan niin kuin ulkopuolelta tulevat, kaavoihin kangistavat ja 
alistavat säännökset ja määräykset edellyttävät. Hankkeesta on silloin aitoa toisin 
tekemisen halua ja kykyä sietää myös epäonnistumisia, eikä se tyydy tässä ja nyt 
markkinoilla ulosmitattavien tulosten tekemiseen ja toimintaan, jossa ollaan 
kiinnostuneita kaikesta välittämättä mistään. (Ks. Sennett 2002; Vähämäki 2003.) 

Jotta Nuorten osallisuushanke voisi esittää vakavissaan, että sen pyrkimyksenä on 
luoda pysyviä nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä toimivien eri viranomaisten, 
organisaatioiden ja muiden toimijatahojen asiakaslähtöisen yhteistyön malleja, on siinä 
päästävä pidemmälle kuin juhlapuhevakuutteluihin nuorten ongelmien ymmärtämisestä ja 
valmiudesta tukea kaikin tavoin heidän osallisuuttaan ja omaehtoista aktiivisuuttaan 
edistävää toimintaa. Tämä edellyttää, että hanke tarttuu tosissaan esimerkiksi niihin 
syihin, jotka ovat taustalla maassamme asuvien ihmisten eriarvoisuutta ja maan eri 
alueiden välisiä eroja lisänneeseen viime vuosikymmenellä kiihtyneeseen kehitykseen ja 
sen kääntämiseen eriarvoisuutta ja eroja poistavaan suuntaan. Se voisi kokeilla 
työllisyyslakiin 1980- ja 1990-luvun vaihteessa sisältyneitä työllistämisvelvoitteita 
muistuttavan paikallisen työllisyyspolitiikan harjoittamista ja verrata, onko julkisen 
vallan eli valtion ja kuntien viime kädessä takaama koulutus- tai työpaikka 
tehottomampaa nuorisotyöttömyyden hoitamista kuin esimerkiksi nykyisin 
työmarkkinatuen saamisen ehdoiksi nuorille asetut velvoitteet osallistua 
työpajatoimintaan tai muihin aktiivisen työvoimapolitiikan mukaisiin toimenpiteisiin. 

Nuorten osallisuushankkeessa tai jossain sen osahankkeessa voitaisiin kokeilla myös 
yksityisten työnantajien velvoittamista työllistämään nuori jonkin verran pidempään kuin 
työnantajien työllistämisedellytyksiä parantavaksi tarkoitettu julkisen vallan myöntämä 
tuki kestäisi. Tällöin tuella ei olisi ainakaan yhtä selviä työnantajien välistä kilpailua 
häiritseviä vaikutuksia ilman, että se vaikuttaisi niiden päätöksiin työllistää nuoria 
lainkaan, kuin joidenkin tukimuotojen kohdalla on todettu käyneen (ks. Saari 1996). 
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Kokeilun avulla myös yksityinen sektorin voisi osallistua nuorten syrjäytymisen ehkäisyn 
kehittämiseen enemmän kuin se näyttää toistaiseksi tehneen. Sen vähäinen rooli 
osallisuushankkeessa tuntuu oudolta, koska yhteiskuntamme näyttää kyllä muutoin 
kannustavan myös nuoria oman yritystoiminnan aloittamiseen. (Nuorten osallisuushanke 
2003–2007...; Työmarkkinatuen aktivointi – yhteiskuntatakuu... 2005, 10–15.) Olettaa 
ainakin voi, että sitä useamman nuoren suunnitelma ryhtyä yksityiseksi yrittäjäksi 
perustuisi realistisiin käsityksiin yksityisen yrittäjän arjesta, mitä useampi olisi saanut 
kokemusta olla työssä yksityisyrittäjällä, jolle yhteiskunta ei enää maksa nuoren 
työllistämiseen tarkoitettua tukea. 
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 Pohjoisen nuorisotyön kehittäminen – ”monitoimiohjus”-
nuorisotyöntekijä täsmäkäyttöön? 
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6  
Palmgrén, Marko  

KADONNEIDEN OPISKELIJOIDEN ARVOITUS? – 
Kansalais- ja aluelähtöinen kehittämishanke Kemi-Tornion 

ammattiopistossa 

Pohjoinen ulottuvuus toi Kemi-Tornion ammattiopistossa suorittamalleni 
kehittämishankkeelle oman leimansa. Pohjois-Suomen erityispiirteenä on opiskelijoiden 
muuttaminen kauas kotipaikkakunnalta suorittaakseen ammatillisen tutkinnon. Varsinkin 
suoraan peruskoulusta toiselle asteelle siirtyvät opiskelijat ovat riskiryhmässä 
aloittaessaan itsenäistä elämää etäällä tutuista verkostoista. Kansalais- ja aluelähtöisen 
kehittämishankkeeni tavoitteena oli löytää kohdeyhteisön omat voimavarat kadonneiden 
opiskelijoiden arvoituksen ratkaisuun. 

6.1  Kansalais- ja aluelähtöisen dekkarin lähtökohdat 

Kadonneiden opiskelijoiden arvoitus on kansalais- ja aluelähtöinen kehittämishanke 
Kemi-Tornion ammattiopistossa, jonka toteutin 13.1.2003 – 31.5.2004 (ks. Palmgrén 
2004). Kehittämishanke on toiminnallinen osa ammattikorkeakoulun sosiaali- ja 
terveysalan jatkotutkinto-opintojeni (60 ov) opinnäytetyössä (20 ov). Kemi-Tornion, 
Seinäjoen ja Laurea-ammattikorkeakoulun toteuttaman sosiaali- ja terveysalan 
koulutusohjelman ideologisena perustana on sosiaalialan käytäntöjen kansalais- ja 
aluelähtöinen kehittäminen (Opinto-opas 2003–2004, 3). 

Perehtyessäni kansalais- ja aluelähtöiseen kehittämiseen luin Pertti Alasuutarin (2001) 
Johdatus yhteiskuntatutkimukseen -teosta. Alasuutarin (2001, 5–6) mukaan 
yhteiskuntatutkimusta verrataan salapoliisikertomuksiin, koska dekkareiden viehätys 
perustuu samanlaisiin päätelmiin sosiaalisesta kanssakäymisestä. Dekkareiden ja 
yhteiskuntatutkimuksen rinnastaminen on oikeutettua monella tasolla. Etsivän ja tutkijan 
työssä on paljon yhteistä. Molemmat kokoavat faktoja, punnitsevat niitä vihjeinä ja jutun 
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ratkaisemisen jälkeen esittävät ne todistusaineistona. (Alasuutari 2001, 5–6.) Myös 
kansalais- ja aluelähtöisessä kehittämisessä ja dekkarissa on paljon yhtäläisyyksiä. Niinpä 
dekkarityyppinen lähestymistapa opinnäytetyössäni ja sen kehittämishankkeessa on 
perusteltua. Kehittämishankkeen tavoitteena oleva arvoituksen ratkaisu on pitkä prosessi, 
jossa johtolankoja kerätään jatkuvasti. Yllättävät tapahtumien kulun käänteet ja ennalta 
odottamattomat tulokset kuuluvat kansalais- ja aluelähtöiseen kehittämiseen. Kukaan ei 
voi etukäteen tietää, mikä on lopputulos, ei edes kehittäjä itse. Dekkarissa puolestaan 
kirjoittaja oletettavasti päättää murhaajan etukäteen, jotta hän osaa antaa sopivia 
johtolankoja lukijoilleen koko lukuelämyksen aikana.  

Ihmistieteellisen tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää tutkittavien ihmisten sosiaalista 
todellisuutta. On tärkeämpää ymmärtää ihmisten toiminnan merkityksiä ja motiiveja, 
kuin havainnoida toimintaa ulkoisesti. (Raunio 1999, 242, 310.) Toimintatutkimus 
keskittyy Elizabeth Hartin ja Meg Bondin (1995, 33) mukaan tuomaan esille tutkittavien 
oman näkökulman. Toimintatutkimuksen lähtökohtia ovat ongelmakeskeisyys, 
käytäntöön suuntautuminen ja muutokseen pyrkiminen (Hart & Bond 1995, 40–43; 
Kuula 1999, 10). Valitsin toimintatutkimuksen kehittämishankkeeni 
tutkimusmenetelmäksi, koska toimintatutkimus mahdollistaa toimimiseni kehittäjänä, 
antaa vapauden valita tilanteisiin sopivia tutkimus- ja kehittämismetodeja sekä pyrkii 
tavoittamaan kehittämishankkeen kohteiden oman näkökulman. Vastaus Kadonneiden 
opiskelijoiden arvoitukseen on olemassa – se on vain löydettävä (vrt. Client Guide to the 
Focus Group 2000, 7). 

Idea kehittämishankkeen kohteesta syntyi kentän tarpeesta. Kemi-Tornion 
ammattiopiston Opintieltä Työelämään -projektin eli OTTE-projektin projektivastaavan 
Kaija Peunan kanssa keskusteltuani päädyimme siihen, että Kemi-Tornion 
ammattiopistossa on tarve kehittämishankkeelle. Yhteistyömme kehittyi tiiviiksi, koska 
kehittämishankkeeni palveli OTTE-projektin tavoitteita. (Lisää tietoa OTTE-projektista 
ja sen luomista hyvistä käytännöistä osoitteessa http://www.ktao.fi/otte.) Kadonneiden 
opiskelijoiden arvoitus oli salapoliisin työllä ratkaistava siten, että Kemi-Tornion 
ammattiopiston opiskelijat, henkilökunta sekä yhteistyökumppanit valtaistuvat itse 
ehkäisemään katoamista.  

Pohjoinen ulottuvuus lisäsi kehittämishankkeeni haasteellisuutta. Toisen asteen 
aloittavat nuoret ovat usein vasta peruskoulun päättäneitä, eikä heidän valmiutensa 
vastuunkantoon ole vielä kehittynyt. Lapin läänissä monet nuoret ”joutuvat” jättämään 
taakseen luonnolliset tukiverkostot ja muuttamaan vieraalle opiskelupaikkakunnalle. 
Erityisesti Lapin läänin pienillä paikkakunnilla asuvilla nuorilla mahdollisuudet 
opiskeluun tai työhön omalla paikkakunnalla tai edes naapurikunnissa ovat lähes 
olemattomat. Lapin läänin koulutustarjonta on keskittynyt kaupunkeihin ja isoihin kuntiin 
(kuvio 1). 

http://www.ktao.fi/otte
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Kuvio 1. Koulutustarjonta Lapin läänissä lukuvuonna 2004–2005 (Lapin lääninhallitus 2004). 

Kemi-Tornion ammattiopisto sijaitsee pääosin Lounais-Lapissa, ja kehittämishankkeeni 
kohteena ovat Kemissä ja Torniossa sijaitsevat koulutusyksiköt. Lapin läänin 
kaukaisimmat opiskelijat Kemi-Tornion ammattiopistoon tulevat Suomen pohjoisimmista 
kunnista sekä Enontekiöltä että Utsjoelta. Myös Etelä-Suomesta hakeutuu opiskelijoita 
Kemi-Tornion ammattiopistoon, mutta eteläsuomalaisilla nuorilla on mahdollista valita 
opiskelupaikkansa, toisin kuin pohjoissuomalaisilla, myös lähempää 
kotipaikkakuntaansa. Esa-Matti Suomisen ja Miia Veijosen (2004, 45) mukaan 
ammattioppilaitosverkko on lukioverkkoa hajanaisempi maantieteellisesti tarkasteltuna, 
mikä tarkoittaa useammalle opiskelijalle kotoa pois muuttamista jo peruskoulun jälkeen. 
Lapin läänin koulutustarjontakartan (kuvio 1) mukaan kuudessa kunnassa ei ole lainkaan 
ammatillista koulutustarjontaa, ja viidessä kunnassa on vain yksi tai kaksi ammatillista 
koulutusalaa. Esimerkiksi Utsjoen Nuorgamissa asuvalla nuorella, joka haluaa opiskella 
tekniikan ja liikenteen alalla, lyhin matka on Sodankylään, jonne on 369 kilometriä 
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(Tiehallinto 2004). Kemi-Tornion ammattiopistoon Utsjoen Nuorgamista tulevalla 
opiskelijalla on 613 kilometriä (Tiehallinto 2004). Jokaisessa Pohjois-Suomen kunnassa 
on lukio. Lukioon menevillä nuorilla on Lapin läänissä etuna se, että he voivat asua 
kotona lukio-opintojen ajan ja valmistautua itsenäisen elämän aloittamiseen 
opiskelupaikkakunnalla kolme tai luokattoman lukion myötä jopa neljä vuotta pidempään 
kuin ammatilliseen koulutukseen hakeutuva nuori. (Lisää tietoa Kemi-Tornion 
ammattiopistosta osoitteesta http://www.ktao.fi.)  

Ammatilliset opintonsa keskeyttää vuosittain 12–16 % opintonsa aloittaneista 
opiskelijoista riippuen vuosittaisesta vaihtelusta ja tilastojen lähteestä. Viime vuosina 
Lapin läänissä ammatillisten opintojen keskeyttämisprosentti on ollut noin puoli 
prosenttia koko maan keskiarvon yläpuolella. (Vrt. Lapin lääninhallitus 2002; 
Tilastokeskus 2003a; Tilastokeskus 2003b; Pohjolan Sanomat 12.2.2004, 16.) 
Suurimmassa riskiryhmässä opintojen keskeyttämisen suhteen ovat ammatillisen 
koulutuksen ensimmäisen vuoden opiskelijat. Ensimmäisenä opiskeluvuotena vuonna 
opintonsa keskeyttää noin 20 % opiskelijoista. Kemi-Tornion ammattiopiston 
opiskelijoiden keskeyttämisprosentit ensimmäisen vuoden ja koko opintojen 
keskeyttämisen suhteen ovat lähellä Lapin läänin keskiarvoa. Kemi-Tornion 
ammattiopiston tilanne suhteessa muihin Lapin läänin ammatillista koulutusta tarjoaviin 
oppilaitoksiin ei ole hälyttävä, mutta keskeyttämisten vähentämiseksi Kemi-Tornioon 
ammattiopistossa halutaan tehdä työtä. Minua huolestuttaa tilastotieto, että joka viides 
opiskelija keskeyttää opintonsa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. (Lapin 
lääninhallitus 2002.) 

Opintoni sekä Kemi-Tornion ammattiopiston aikataulut asettivat minulle ajalliset 
raamit, joiden sisällä kehittämishanke tuli suorittaa. Lähdin suunnittelemaan 
kehittämishankettani projektimuotoisesti. Projektikirjallisuuden mukaan projekteilla ja 
hankkeilla on elinkaariluonne, joka etenee tarvekartoituksesta, ideoinnin ja toiminnan 
kautta arviointiin. Käytännössä projektin vaiheita on vaikea erottaa toisistaan ja ne 
etenevät osittain päällekkäin. Erityisesti arviointia on tehtävä koko ajan eikä pelkästään 
loppuvaiheessa. (Vrt. Jalava & Virtanen 1995; Lööw 2002; Rissanen 2002; Silfverberg 
1996, 2000.)  

Kehittämishankkeeni kansalais- ja aluelähtöisen ideologian toteuttaminen 
projektimuotoisen toimintatutkimuksen avulla tarvitsi tuekseen ideologiaan sopivia 
metodeja. Arviointimenetelmistä valitsin realistisen monitahoarvioinnin. 
Monitahoarvioinnin avulla käynnistettiin muutokseen tarvittava dialogi intressiryhmien 
välillä ja realistisen arvioinnin kehällä yhdistyi projektimuotoisuus, 
toimintatutkimuksellisuus ja salapoliisimainen työskentelytapa. Rakensin Ray Pawsonin 
ja Nick Tilleyn (1998, 85) sekä Mansoor Kazin (2003a, 806 ja 2003b, 29) esittelemästä 
realistisen arvioinnin kehästä kehittämishankkeelleni rungon, jossa huomioidaan 
kansalais- ja aluelähtöisen näkökulman mukaisesti arvioitavan todellisuuden konteksti 
(kuvio 2).  

http://www.ktao.fi
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Kuvio 2. Realistisen monitahoarvioinnin kehä kehittämishankkeeseeni sovellettuna 
(Palmgrén 2004, 23). (Vrt. Pawson & Tilley 1998, 85; Kazi 2003a, 806 ja 2003b, 29.) 

Minulla oli salapoliisin työssäni aluksi epäily, hypoteesi, kadonneiden opiskelijoiden 
arvoituksesta, jonka muodostin Kemi-Tornion ammattiopiston avainhenkilöiden 
ryhmähaastatteluiden perusteella. Epäilyn tueksi keräsin todistusaineistoa, jotta saisin 
ennakko-oletuksen siitä, mikä saattaisi toimia Kemi-Tornion ammattiopistossa 
opiskelijoiden katoamisen ehkäisyssä. Kokeiluvaiheessa testasin toimintamalleja 
opiskelijoiden katoamisen estämiseksi. Keräsin palautetta toimintamalleista, sekä hankin 
lisää todistusaineistoa opiskelijoiden syrjäytymisproblematiikasta Kemi-Tornion 
ammattiopiston opiskelijoilta, henkilökunnalta ja yhteistyökumppaneilta voidakseni 
suorittaa rekonstruktion. Rekonstruktiolla tarkoitan salapoliisin työssä käytettävää 
nykyisen tilanteen vertaamista toimenpidettä edeltävään tilanteeseen. Toisin sanoen 
tarkastelin sitä, oliko ennakko-oletus oikea saamani palautteen ja lisäinformaation 
valossa. Rekonstruktion jälkeen tein johtopäätökset siitä mikä toimii, keiden kanssa ja 
missä kontekstissa.  

Kehittämishankkeeni tavoitteeksi kiteytyi kadonneiden opiskelijoiden arvoituksen 
ratkaiseminen. Arvoituksen ratkaisun keskeisiksi kysymyksiksi muodostuivat: 

− Millä keinoilla Kemi-Tornion ammattiopistossa voidaan ehkäistä opiskelun 
keskeyttämistä?  

− Mitkä toimintamallit parhaimmillaan tukevat Kemi-Tornion ammattiopiston 
opiskelijoiden ammatillista opiskelua? 
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− Mitä mieltä ovat itse opiskelijat ja heidän parissaan työskentelevä Kemi-Tornion 
ammattiopiston henkilökunta ja yhteistyökumppanit opiskelun keskeyttämisen 
ehkäisytoimenpiteistä?  

Kemi-Tornion ammattiopiston avainhenkilöiden ryhmähaastattelujen perusteella minulle 
muodostui ennakko-oletus opiskelijoiden katoamista ehkäisevistä menetelmistä. 
Kehittämishankkeeni kokeiluvaihetta varten kehitin yhdessä Kemi-Tornion 
ammattiopiston henkilökunnan kanssa neljän oppitunnin ryhmäytymisohjelman ja ”Kun 
jokin mättää”-esitteen. Ryhmäyttämisellä tarkoitetaan Mikko Aallon (2000, 69) mukaan 
erilaisiin toiminnallisiin tehtäviin perustuvaa prosessia, jonka avulla ryhmän turvallisuus 
vaiheittain kasvaa. Opiskelijoiden ryhmäyttämisellä opintojen alkuvaiheessa sekä Kemi-
Tornion alueen auttavista tahoista (mm. A-klinikasta ja mielenterveyspalveluista) 
tiedottamalla oletimme opiskelijoiden sitoutuvan paremmin opiskeluun ja 
opiskeluyhteisöön sekä osaavan hakea tarvittaessa apua varhaisessa vaiheessa.  

Kokeilin ryhmäytymisiä yhdessä Kemi-Tornion ammattiopiston henkilökunnan ja 
yhteistyökumppaneiden kanssa neljässä opiskelijaryhmässä heidän ensimmäisellä 
opiskeluviikollaan syksyllä 2003. Ryhmäytymisen välineenä käytimme 
toimintakokemusmenetelmiä (ks. Aalto 2000). Opiskelijoita ryhmissä oli yhteensä 78. 
”Kun jokin mättää”-esitteet jaettiin opiskelijoille parin ensimmäisen opiskeluviikon 
aikana ryhmänohjaajan johdolla. Ryhmäytymisissä tutuiksi tulleiden työntekijöiden, 
kuten koulukuraattorin, A-klinikan nuorisoterapeutin ja jengityöntekijöiden, yhteystiedot 
tulivat ”Kun jokin mättää”-esitteen kautta uudelleen esille. 

Kehittämishankkeeni kansalais- ja aluelähtöinen ideologia edellytti toiminnan 
kohteina olevien ihmisten ja heidän tilanteeseensa vaikuttavan toimintaympäristön sekä 
yhteiskunnallisen kontekstin huomioimisen. Kansalais- ja aluelähtöinen kehittäminen oli 
ideologisena pohjana hyvä, koska se turvasi opiskelijoiden oman näkökulman esille 
tuomisen, mutta vaati samaan aikaan huomioimaan yhteiskunnallisen kontekstin 
kehittämisessä. Kehittämishankkeeni perusidea pohjautui Derek Layderin (1993, 72) 
tutkimuskarttaan, jota Ellen Ek ja kumppanit (2004, 14) ovat soveltaneet nuorten 
aikuisten syrjäytymisproblematiikkaa käsittelevässä tutkimuksessaan. Tutkimuskartan 
avulla havainnollistui ihmisten toimintaan kohdistuvan sosiaalitutkimuksen neljä 
elementtiä. Sovelsin tutkimuskarttaa oman kehittämishankkeeni kontekstointiin (kuvio 
3). 
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Kuvio 3. Tutkimuskartta (Palmgrén 2004, 44). (Vrt. Layder 1993, 72; Ek et al. 2004, 14.) 

Sosiaalista toimintaa kehitettäessä kohteena voivat olla makrotason sosiaaliset 
organisaatiot, välittävät sosiaaliset organisaatiot, sosiaalinen toiminta tai yksilön minä-
identiteetti ja sosiaalinen kokemus. Kehittämisen kohteena olevan toiminnan 
ymmärtäminen edellytti sen eri elementteihin kuuluvan ja niiden välisen 
vuorovaikutuksen huomioimista. Esimerkiksi opiskelijan syrjäytymistä opiskelusta ei 

Tutkimuselementti 

KONTEKSTI 

Makrotason sosiaalinen organisaatio 
Yhteiskunta: Arvot, traditiot, sosiaalisten ja 
taloudellisten organisaatioiden rakenteet ja 
valtasuhteet. Esimerkiksi nuorten koulutusta 
pidetään tärkeänä ja nuoria ohjataan tutkinnon 
suorittamiseen taloudellisilla perusteilla 
(työmarkkinatukilaki).

AREENA 

TILANNE 

TOIMIJA 

Välittävän tason sosiaalinen organisaatio 
Kemi-Tornion ammattiopisto ja vapaa-aika: 
Opiskelu (mahdollisesti vieraalla paikkakunnalla 
nuorena henkilönä), opettajat, mahdolliset 
tukitoimet, vanhemmat, kaverit, sosiaalinen 
kanssakäyminen, harrastukset, perustarpeista 
huolehtiminen. 

Sosiaalinen toiminta 
Kasvotusten tapahtuva symbolinen vuoropuhelu, 
jota sen osaavat käyvät tarkoituksella yllä 
luetelluissa konteksteissa ja toimintatilanteissa. 
Kohteena ovat tilanteissa kehkeytyvät merkitykset, 
käsitykset ja määrittelyt, jotka vaikuttavat yllä 
mainittuihin konteksteihin ja toimintakenttiin sekä 
alla mainittuun yksilön subjektiiviseen asenteeseen 
ja ovat samalla niiden vaikutuksen tuloksina 
syntyneitä. 

Minä-identiteetti ja yksilön sosiaalinen kokemus 
Sellaisina kuin ne muodostuvat yllä mainittujen 
alueiden ja yksilön ainutkertaisen psykobiografian 
vuorovaikutuksen tuloksena. 
Kohteena on yksilön ”elämänura”. 

HISTORIA

HISTORIA

Tutkimuskohde 
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voida ymmärtää tutkimalla vain hänen käsityksiään itsestään opiskelijana (minä-
identiteetti ja sosiaalinen kokemus). Lisäksi on analysoitava hänen opiskeluyhteisöään 
(sosiaalinen toiminta), opiskelua yhteiskuntarakenteellisena ilmiönä (välittävä sosiaalinen 
organisaatio) ja yhteiskunnassa vallitsevia arvostuksia (makrotason sosiaalinen 
organisaatio) siltä kannalta, miten ne vaikuttavat opiskelijan opiskeluun tai siitä 
syrjäytymiseen. (Vrt. Layder 1993, 72; Ek et al. 2004, 13–14.) 

6.2  Johtopäätökset ja pohdinta 

Toisen asteen oppilaitosten rooli on muuttumassa tämän päivän yhteiskunnassa. Osaavan 
työvoiman tuottamisen rinnalle on nousemassa syrjäytymisen ehkäisy. Toisen asteen 
koulutuksen aikana nuoresta pitäisi kasvaa itsenäisiin valintoihin kykenevä, omista 
valinnoistaan vastaava aikuinen, joka pyrkii jatkuvaan oppimiseen päästäkseen 
työmarkkinoille ja selviytyäkseen niillä. Opetusministeriön Koulutus ja tutkimus vuosina 
1999–2004-kehittämissuunnitelman mukaan lukion tai ammatillisen koulutuksen aloittaa 
vuosittain noin 94 % ja suorittaa noin 82 % ikäluokasta. Elinikäisen oppimisen ja 
työelämässä suoriutumisen kannalta toisen asteen koulutusta pidetään 
vähimmäisvaatimuksena (Opetusministeriö 1999, 15). Toisen asteen koulutuksen 
kehittämisen tavoitteena on koko ikäluokan kouluttaminen toisella asteella 
(Opetusministeriö 2003, 38). Myös opetusministeri Tuula Haatainen on ottanut kantaa 
oppivelvollisuusiän nostamisesta 18-vuoteen ja samalla toisen asteen koulutuksen 
ottamisesta oppivelvollisuuden piiriin (Suomen tietotoimisto 2005). Työttömyysturvalaki 
(2002/1290) vahvistaa edellä mainitun opetusministeriön tavoitteen koko ikäluokan 
kouluttamisesta toisella asteella. 

Työmarkkinatukeen ei ole oikeutta työttömyysajalta alle 25-vuotiaalla, joka ei ole 
suorittanut peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia 
valmiuksia antavaa koulutusta (ammatillista koulutusta vailla oleva nuori). 
(Työttömyysturvalaki 2002/1290.) 

Työttömyysturvalain (2002/1290) mukaan toisen asteen koulutus on yhteiskunnassamme 
saanut oppivelvollisuuden kaltaisen aseman. Alle 25-vuotiaat nuoret eivät saavuta 
täysivaltaista kansalaisuutta ilman ammatillista tutkintoa, koska heidän taloudellinen 
asema on sidottu ammatillisen tutkinnon suorittamiseen. Oppivelvollisuuden täyttäminen 
johtaa joidenkin nuorten kohdalla hakeutumiseen ammatilliseen koulutukseen ilman sen 
suurempaa motivaatiota. Leena Viinamäen (1996, 149) mukaan on kaksi eri asiaa saada 
opiskelupaikka ja suorittaa ammatillinen tutkinto. 

Ryhmäytymisiä ja ”Kun jokin mättää”-esitettä testattiin Kemi-Tornion 
ammattiopistossa, jotta saataisiin selville toimivatko ne välineinä opiskelijoiden 
sitoutumisessa opiskeluun ja kotoutumisessa opiskelupaikkakunnalle. Kadonneiden 
opiskelijoiden arvoituksen ratkaisemiseksi analysoin Kemi-Tornion ammattiopiston 
opiskelijoiden, henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden palautteita 
toimintakokemusmenetelmillä suoritetuista ryhmäytymisistä. Taulukossa 1. 
intressiryhmät arvioivat ryhmäytymisten hyviä ja huonoja puolia, sekä arvioivat 
ryhmäytymisten kehittämismahdollisuuksia. 
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Taulukko 1. Kemi-Tornion ammattiopistossa toteutettujen ryhmäytymisten saldo 
(Palmgrén 2004, 72).  

INTRESSITAHOJEN PALAUTE  

Opiskelijat Ammattiopiston 
henkilökunta 

Yhteistyökumppanit 

Hyvää 

”Oppi tuntemaan 
toisia, kun ei vielä 
tuntenut” 
”Tuli semmoinen 
yhteinen tunne, 
mukava olo, aloittaa 
koulu” 

”Toiminnan aikana 
ilmapiiri vapautui, 
jäykkyys katosi” 
”Pyörätuolillakin 
pystyi osallistumaan 
ihan siinä, missä 
muutkin” 

”Tuttu menetelmä, hyvin 
meni, vaikka aina on 
pieni pelko, miten saada 
porukka liikkeelle” 

Huonoa 

”Monet oli 
kuitenkin täysi-
ikäisiä ja mieleltään 
aikuistuneita, niin ei 
välttämättä leikkejä, 
tarpeet enemmän 
aikuismaisia” 

”Nuoria poikia 
lauma, vähän 
vastustivat” 

”Jos joku oli poissa 
koulusta, niin pääseekö 
ryhmään?” 
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Kehitettävää 
 

”Pienryhmiä voisi 
vaihtaa useammin, 
koska pienryhmässä 
tutustui hyvin 
samassa ryhmässä 
toimineisiin” 
 

”Tehtävät outoja, 
ois pitänyt yhdessä 
katsoa etukäteen” 
”Opiskelijoille olisi 
voinut kertoa 
etukäteen, mikä on 
jutun tavoite” 
”Liian iso ryhmä 
olisi voinut jakaa 
kahtia” 

”Pienryhmätehtäviä olisi 
voinut olla enemmän, 
niistä opiskelijat 
hyötyivät ehkä eniten” 
”Iso ryhmä toimi 
huonosti” 

Arvioidessaan ryhmäytymisten hyviä puolia Kemi-Tornion ammattiopiston opiskelijat, 
henkilökunta ja yhteistyökumppanit kokivat ryhmäytymisten toimineen. Opiskelijat 
olivat tutustuneet sekä toisiinsa että ryhmäytymisiä ohjanneihin työntekijöihin. 
Henkilökunnan mielestä ilmapiiri vapautui ryhmäytymisten aikana. Huonona puolena 
pidettiin sitä, että miespuoliset opiskelijat olivat kokeneet harjoitukset lapsellisina. 

Harjoitusten toimimattomuus miespuolisten opiskelijoiden kohdalla yllätti minut. 
Ennakko-oletuksenani oli, että toimintakokemusmenetelmät sopisivat paremmin pojille. 
Mutta sekä nuoret että työntekijät olivat toista mieltä, samoin myös oma havaintoni. 
Ennakko-oletukseni perustui sekä Kemissä että Torniossa seitsemäsluokkalaisten 
keskuudessa tekemiini ryhmäytymisiin. Seitsemäsluokkalaisten kohdalla toiminnalliset 
harjoitukset toimivat mielestäni tyttöjä paremmin poikien kanssa. Syy voi löytyä tyttöjen 
ja poikien kehityksen eroista. Seitsemännellä luokalla pojat ovat vielä tarpeeksi lapsia 
”leikkimiseen”, mutta tytöt yrittävät luoda itselleen aikuismaista identiteettiä, eivätkä 
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uskalla vapautua toimintaan. Ammattiopistossa opiskelevien tyttöjen ikäluokan edustajat 
ovat saavuttaneet aikuisen identiteetin ja uskaltavat leikkiä, mutta pojat yrittävät toisella 
asteella luoda itselleen aikuisen identiteettiä. Tony Dunderfeltin (1999) mukaan nuoruus 
on oman minän etsimisen aikaa. Nuori vertailee itseään muihin, eikä hän ole vielä 
riittävän kypsä omassa sisäisessä yksilöllisyydessään. (Dunderfelt 1999, 93–99.) 
Yhteistyökumppanit pohtivat myös sitä, miten ryhmäytymisestä poissaolleet, tai vasta 
ryhmäytymisen jälkeen ryhmään liittyvät, opiskelijat pääsevät ryhmään sisään. 
Pienryhmäharjoitukset oli koettu tehokkaiksi tutustumistilanteissa, joten harjoitusten 
määrää tulisi lisätä. Pienryhmien koostumusta tulisi vaihtaa useammin, jotta opiskelijat 
pääsevät tutustumaan useampiin luokkakavereihin. Ryhmäytettävän ryhmän koko ei saa 
olla liian iso. Yhdessä ryhmäytymisessä pyrittiin ryhmäyttämään kaksi rinnakkaisluokkaa 
keskenään, mutta intressiryhmien palautteiden mukaan liian iso ryhmä koettiin 
hankalaksi.  

”Kun jokin mättää”-esitteen avulla avun hakemista Kemi-Tornion ammattiopiston 
opiskelijoista suurin osa piti suhteellisen helppona. ”Vois sillain olla helppoa, että tässä 
on tietoa, niin voi katsoa, kenneen vois ottaa yhteyttä.” Halusin kuitenkin varmistaa, onko 
esitteen käyttäminen tarvittaessa mahdollista. Toivoin opiskelijoilta rehellistä vastausta 
kysymykseen, missä esitteesi on nyt? Keskimäärin yksi opiskelija kustakin 
fokusryhmästä tunnusti esitteen olevan roskissa tai muuten hukassa. Suurimmalla osalla 
opiskelijoista esite oli opiskelukansiossa tai repussa tallessa. 

Tiedustelin Kemi-Tornion ammattiopiston henkilökunnalta ja yhteistyökumppaneilta 
heidän mielipidettään ”Kun jokin mättää”-esitteen hyödynnettävyydestä. Tarkoituksena 
oli selvittää heidän halukkuutensa esitteen käyttöön myös tulevaisuudessa. Kysyin 
esitettä käyttäneiden työntekijöiden näkemystä myös siitä, miten he arvelevat Kemi-
Tornion ammattiopiston muiden työntekijöiden ottavan esitteen käyttöön.  
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Taulukko 2. ”Kun jokin mättää”-esitteen hyödynnettävyys Kemi-Tornion ammatti-
opistossa (Palmgrén 2004, 82). 

INTRESSIRYHMIEN ARVIO  

Ammattiopiston 
henkilökunta 

Yhteistyökumppanit 

 

”Kun jokin mättää”-
esitteen 

käyttäminen 
tulevaisuudessa 

”Syksyllä kaikille 
aloittaville ryhmille sekä 
uusille, kesken vuoden, 
tuleville oppilaille” 
”Hyvä tiedon lähde myös 
itselle opiskelijoiden 
auttamisessa” 

”Esitettä voi jakaa sekä nuorille 
että vanhemmille ja se on hyvä 
olla ilmoitustaululla, koska 
nuoret voivat sen sieltä itse 
huomata” 
”Omassa käytössäkin hyvä, 
koska yhteystiedot hyvin 
saatavilla” 
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”Kun jokin mättää”-

esitteen käytön 
laajentuminen 

”Ryhmän ohjaajat ovat 
avainasemassa, joillakin 
se voi jäädä ö-mappiin” 
”Ammattiopiston 
kotisivuilla olisi helposti 
kaikkien käytettävissä” 

”Lappusta on helppo jakaa, 
mutta toivottavasti sitä ei vain 
jaeta, vaan siihen myös 
perehdytään” 

Kemi-Tornion ammattiopiston henkilökunta sekä yhteistyökumppanit olivat samaa mieltä 
”Kun jokin mättää”-esitteen tarpeellisuudesta ja sen jatkokäytöstä. Molemmat 
intressiryhmät olivat valmiita jakamaan esitettä tulevaisuudessa opiskelijoille. 
Intressiryhmät totesivat ryhmänohjaajien olevan avainasemassa esitteen jakamisessa. 
Hyvänä puolena esitteestä intressiryhmät nostivat esille myös sen, että esite on hyvä 
tiedonlähde opiskelijoiden lisäksi myös vanhemmille ja työntekijöille. Kemi-Tornion 
ammattiopiston henkilökunta ja yhteistyökumppanit arvelivat esitteen käytön 
laajenemisen olevan suhteellisen helppoa, koska esitettä on helppo jakaa. Varsinkin 
Kemi-Tornion ammattiopiston kotisivuilta se olisi helposti käytettävissä. Toisaalta 
intressiryhmät olivat sitä mieltä, että pelkkä tiedon jakaminen ei välttämättä riitä, vaan 
esitteeseen tulisi perehtyä tarkemmin.  

Opiskelijoiden ryhmäytymisistä ja ”Kun jokin mättää”-esitteestä on Kemi-Tornion 
ammattiopiston opiskelijoiden, henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden mukaan ollut 
hyötyä opintojen keskeyttämisen ehkäisemisessä. Myös opiskelijoiden opintojen 
keskeyttämisen problematiikasta tekemäni fokusryhmähaastattelut opiskelijoille ja 
sähköpostikyselyt oppilashuoltohenkilöstölle tukevat näkemystä siitä, että opiskelijoiden 
verkostojen vahvistaminen ja apupalvelujen markkinoiminen ovat tekijöitä, jotka 
ehkäisevät opintojen keskeyttämistä (kuvio 4). 
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Tulevaisuus  Mahdollisuudet Uhat 
 

Vahvuudet 
 
Menestymisstrategia 
(mitä?, miten?) 
 

 
Varautumisstrategia 
(mitä?, miten?) 
 

N
yk

yi
sy

ys
 

 
Heikkoudet 

 
Kehittämisstrategia 
(mitä?, miten?) 
 
 
 

 
Selviytymisstrategia 
(mitä?, miten?) 

Kuvio 4. Opiskelijoiden katoamisen ehkäisystrategiat (Palmgrén 2004, 43). (Vrt. Junttanen 
2004, 5–9.) 

Kemi-Tornio ammattiopiston opiskelijoiden katoamisen ehkäisystrategioiksi muodostui 
kuvion 4 mukaisesti neljä toimintastrategiaa. Kun ”kaveria ei jätetä”-mentaliteetti 
saadaan paremmin hyödynnettyä, opiskelijat huolehtivat vertaisistaan ja osaavat 
tarvittaessa hakea ajoissa apua kaverilleen. Opiskelijoiden ottaessa apua tarvitessaan 
yhteyttä Kemi-Tornion ammattiopiston henkilökuntaan, aputahojen verkostoitumisen 
myötä työntekijät pystyvät paremmin tarjoamaan opiskelijoille juuri oikeanlaista tukea. 
Tutustuttamalla opiskelijat heti opintojen alkuvaiheissa opiskeltavan alan työhön 
opiskelijoiden opiskelumotivaatio vahvistuu, koska opiskelijoilta saamani palautteen 
mukaan he kaipaavat konkreettista otetta työelämästä. Jos opiskelijat huomaavat jo 
opintojensa alkuvaiheessa olevansa väärällä alalla, voidaan tehdä ”positiivinen 
keskeyttäminen” ja ohjata opiskelija jatkamaan opintojaan esimerkiksi toisella alalla 
Kemi-Tornion ammattiopistossa. 

Realistisen arvioinnin oleellisin asia on Ray Pawsonin ja Nick Tilleyn (1998) mukaan 
kehittämishankkeen tavoiteltuun tulokseen vaikuttaneiden mekanismien paljastaminen. 
Kehittämisen tuloksella ei ole merkitystä, jos ei tiedetä vaikutuksen syntymekanismia. 
Vaikka realistinen arviointi on sidoksissa toteuttamisympäristön kontekstiin, 
mekanismien paljastaminen antaa mahdollisuuden pohtia hyväksi havaittujen 
toimintamallien siirtämistä toiseen kontekstiin, sekä kehittää toimintamallia vastaamaan 
paremmin toteutuskontekstin tarpeisiin. (Pawson & Tilley 1998, 57–63.) Petteri Paasion 
(2003, 30–31) mukaan palvelut tai interventiot eivät tuota tai aikaansaa muutosta, vaan ne 
mahdollistavat tietyissä tilanteissa ihmisten elämään kuuluvien muutosvoimien 
toiminnan. Kadonneiden opiskelijoiden arvoituksen ratkaisun mekanismina toimii 
opiskelijoiden sosiaalinen vahvistaminen (kuvio 5). 
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Kuvio 5. Arvoituksen ratkaisun generatiivinen kausaalisuhde (Palmgrén 2004, 101). (Vrt. 
Pawson & Tilley 1998, 58; Tissari 2001, 15.) 

Sekä ryhmäytyminen että ”Kun jokin mättää”-esite ovat kausaalista toimintaa, jotka 
edesauttavat opiskelijoiden tutkinnon suorittamista, mikäli toiminnot sisältävät 
sosiaalisen vahvistamisen mekanismin tietyssä kontekstissa. Tämän kokemuksen 
perusteella sosiaalinen vahvistaminen on mekanismi, joka tulee sisällyttää opiskelijoiden 
kanssa toimimiseen opintojen keskeyttämisprosentin pienentämiseksi. 

Esittelin kehittämishankkeeni tulokset Kemi-Tornion ammattiopiston rehtorille ja 
toimialajohtajille huhtikuussa 2004. Kemi-Tornion ammattiopiston rehtori ja 
toimialajohtajat tekivät päätöksen kehittämishankkeeni keskeisten tulosten käyttöön 
ottamisesta. Päätös kehittämishankkeeni hyödyntämisestä muodostui seuraavanlaiseksi:  

− Ryhmäytymiset ja realistisen kuvan muodostaminen tulevasta ammatista lisätään 
oppimaan oppimisen opintoihin. 

− ”Kun jokin mättää”-esite liitetään osaksi opinto-opasta. 

− Lisäksi voidaan: kouluttaa ”ryhmäyttäjiä” koulutusyksiköihin, hyödyntää 
Humanistisen AMK:n opiskelijoita ryhmäytymisissä sekä tutustuttaa opiskelijat 
tulevaan ammattiin esimerkiksi tutustumiskäyntien ja live action roolipelien avulla. 

Kehittämishankkeeni tulokset eivät kuitenkaan siirtyneet odottamallani tavalla Kemi-
Tornion ammattiopiston käytännöiksi syksyllä 2004. Viljo Kohosen (2002) mukaan 

Ryhmäytyminen ja 
”Kun jokin 
mättää”-esite 

Ammatillisessa 
koulutuksessa opinnot 
keskeytyvät muita 
helpommin 

Tutkinnon 
suorittaminen 

Sosiaalinen 
vahvistaminen 
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muutokset lähtevät oppilaitoksen todellisuudesta ja etenevät riittävän hitaasti, jolloin 
myös oppilaitoksissa on aikaa syventyä niihin. Oppilaitoksissa tarvitaan lisäpaineiden 
sijasta työrauhaa ja tukea meneillään olevien prosessien toteutukseen ja kiireettömään 
arviointiin. (Kohonen 2002, 365.) Pasi Sahlbergin ja Sharan Shlomon (2002, 375) 
mukaan yhden kurssin käyminen tai kirjan lukeminen eivät anna vielä riittäviä taitoja 
käytäntöä varten. Odotukseni kehittämishankkeen tulosten käytäntöön siirtämisen 
aikataulusta olivat liian suuret. Kemi-Tornion ammattiopistossa tarvitaan lisää 
ryhmäytymiskoulutusta ja positiivisia kokemuksia ryhmäytymisten eduista, jotta 
ryhmäytymisistä tulee arjen käytäntöjä. Yhteenvetona totean merkittäväksi tulokseksi 
sen, että osa kehittämishankkeeni tuloksia siirtyi Kemi-Tornion ammattiopiston 
käytäntöön ja henkilökunnan ryhmäytymiskoulutukset jatkuvat.  

Kemi-Tornion ammattiopiston OTTE-projektin projektivastaava Kaija Peuna (2004), 
opinnäytetyöni työelämäohjaajana, arvioi kehittämishankkeeni ansiona 
asiakaslähtöisyyttä ja Lapin läänin sekä Kemi-Tornio alueen nuorten ammatillisen 
koulutuksen haasteiden huomioimisen. Peuna (2004) jatkaa kehittämishankkeeni 
arviointia lausunnossaan: 

Työyhteisön ulkopuolisen henkilön tekemästä kehittämishankkeesta saadaan mallia 
siitä, miten hankkeiden tuloksia voidaan juurruttaa organisaation normaalitoimintaan. 
Samoin hankkeesta voi saada vihjeitä siihen, miten eri toimijoiden välille voidaan 
rakentaa kaikkien intressejä palvelevaa toimintaa. Siksi erityisen ansiokasta olikin se, 
että tekijällä oli riittävästi rohkeutta lähteä kokeilemaan hankkeen vetämistä oman 
organisaationsa ulkopuolelle. (Peuna 2004.) 

Epilogi 

Oli synkkä tammikuun ilta vuonna 2003. Pakkanen paukkui nurkissa ja ikkunat 
nitisivät pakkasen ja kotoisen lämmön välisessä jännityksessä. Lämpökynttilä oli juuri 
sammunut savisen lyhdyn sisällä ja kylmä katuvalojen hohde tunkeutui pimeään 
huoneistoon. Aloittaisin muutaman päivän päästä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun 
sosiaalialan koulutusyksikössä jatkotutkinto-opintoja. Mietin hiljaa mielessäni, minkä 
arvoituksen valitsisin ratkaistavaksi? Jatkotutkinnossa näet vaaditaan, että jokaisella 
opiskelijalla tulee olla kehittämisen kohde, jonka problematiikkaan hän opintojen 
aikana syventyy. (Palmgrén 2004, 7.) 

Uran uurtajan tehtävä koulutus- ja työmarkkinoilla oli minulle ennestään tuttua. 
Valmistuin Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmasta syksyllä 
1996 tietämättä tutkintonimikettäni ja työmarkkinakelpoisuuttani. Sosionomi (AMK)-
tutkintonimikkeen sain vuonna 1998, ja ammattikorkeakoulujen asema työmarkkinoilla 
on vakiintunut ja tarkentunut koko työhistoriani ajan. Olen ollut todella tyytyväinen 
perusammattikorkeakoulututkintooni. Olen ollut koko ajan mukana työelämässä 
työskennellen tehtävissä joista pidän ja joissa koen olleen riittävästi haasteita. Olen 
toiminut erityisnuorisotyöntekijänä, jengityöntekijänä, projektivastaavana ja 
kriisityöntekijä. En ole kuitenkaan pätkätyön uhri, vaan oltuani vuoden Kemin kaupungin 
jengityöntekijänä siirryin Kemin seurakunnan erityisnuorisotyön ohjaajaksi, josta olen 
ollut yli neljä vuotta virkavapaalla hoitamassa projektivastaavan ja kriisityöntekijän työtä. 
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Myönteinen kokemukseni sosionomin koulutuksesta ja työmarkkinakelpoisuudesta 
motivoi minut jatkamaan opintojani ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. 

Tämän päivän yhteiskunnassa muutokset ovat arkipäivää ja työelämän pitää kehittyä 
vastaamaan muutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin. Sosiaalialan työ muuttuu, 
ongelmat moninaistuvat ja kasvavat, mutta resurssit pysyvät ennallaan. 
Kehittämishankkeet ja -projektit ovat tämän päivän työmuoto.  

Kemi-Tornion ammattiopiston OTTE-projektin projektivastaavan Kaija Peunan (2004) 
mukaan kehittämishankkeeni erityisiä ansioita on se, että hankkeessa yhdistyivät eri 
intressiryhmien tarpeet ja tavoitteet toimivaksi kokonaisuudeksi ja hanke tuotti 
konkreettista hyötyä oppilaitokselle. Kemi-Tornion ammattiopisto sai ryhmäytymisistä ja 
”Kun jokin mättää”-esitteestä työkaluja opiskelijoiden katoamisen estämiseen. 
Kehittämishankkeen myötä oppilaitoksen kontaktit muihin nuorten kanssa toimiviin 
organisaatioihin lisääntyivät ja henkilökunta oppi tuntemaan uusia yhteistyökumppaneita. 
Lisäksi kehittämishankkeen kirjallista tuotosta (Palmgrén 2004) hyödynnettiin Kemi-
Tornion ammattiopistoon palkatun vapaa-ajanohjaajan työn suunnittelussa. (Peuna 2004.) 

On synkkä marraskuinen yö vuonna 2004. Pakkanen pyrkii taas nurkista sisään ja tuuli 
vinkuu tuuletusikkunan kuluneiden tiivistenauhojen välistä. Lukemattomia 
lämpökynttilöitä on ehtinyt jatkotutkinto-opintojen aikana syttyä ja yhtä monta on 
sammunut. On helpompi laskea kynttilöiden sijasta näitä pohjoisen öitä ja päiviä... 
Yötön yö on ehtinyt tummua kaamokseen jatkotutkinnon aikana kahdesti, ja välillä se 
on kääntynyt jatkuvan valon puolelle. Kadonneiden opiskelijoiden arvoitus on 
viimeinkin ratkaistu. Vai onko sittenkään… (Palmgrén 2004, 107–108.) 
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7  
Karppinen, Seppo, Ojala, Heikki & Vähä, Teemu  
TOISENLAISET ILTAPÄIVÄT – Seikkailu- ja 

elämyspedagoginen yhteistoimintahanke koulun ja 
nuorisotoimen välillä 

7.1  Reformipedagogiikan jäljillä 

Suomalainen peruskoulutus on arvioitu maailman laadukkaimmaksi useiden tutkimusten 
mukaan. Esimerkiksi Kalevan (7.12.2004) mukaan vuonna 2003 suoritetussa OECD:n 
jäsenmaiden yhteisessä PISA (Programme for International Students Assessment) 
tutkimusohjelmassa suomalaisten 15-vuotiaiden nuorten matematiikan osaaminen on 
OECD-maiden parasta, samoin lukutaito on OECD-maiden paras, luonnontieteiden 
osaaminen on huippuluokkaa ja ongelmanratkaisutaidotkin ovat parhaimmistoa. 

Suomalainen peruskoulujärjestelmä pyrkii myös ottamaan huomioon erityistä tukea 
tarvitsevat lapset ja nuoret. Peruskoululain (1999) mukaan oppilaalla, jolla on ongelmia 
oppimisessaan ja koulunkäynnissään, on oikeus saada tukiopetusta, erityisopetusta ja 
tukipalveluja. Erityisopetukseen siirrettyjen peruskoululaisten määrä on yli 
kaksinkertaistunut 1990-luvun puolivälistä ja vuonna 2003 erityisopetuksessa opiskeli 6 
% peruskoulumme oppilaista (Tilastokeskus 2004, 57–59). Syinä pidetään mm. 
diagnosoinnin parantumista ja erityispedagogisen tutkimustiedon lisääntymistä. Muita 
syitä voitaneen etsiä myös koulun rakenteista ja peruskoulumme ”yhdenmukaisuuden 
periaatteesta, joka toimii hyvin keskialueella, mutta reuna-alueet ovat syrjäytymiselle 
alttiita” (Siljander 1996, 11). Opettajien kokemusten mukaan kouluissamme 
masennusoireet, levottomuus, käytöshäiriöt sekä motivoitumis- ja ylivilkkausongelmat 
ovat lisääntyneet ja opetusryhmät ovat entistä vaikeammin hallittavissa. Maailman 
terveysjärjestön (WHO) vertailututkimuksen (Helsingin Sanomat 28.6.2004) mukaan 
esimerkiksi suomalaispojista vain 8 % pitää koulusta hyvin paljon, kun heidän 
eurooppalaisista ikätovereistaan keskimäärin 30 % pitää koulusta hyvin paljon. Tähän 
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taustaan suhteutettuna ei liene ihme, että yleisopetuksen sopeutumattomien 
erityisluokkaopetuksessa on pojilla valta-asema (ks. mm. Haapaniemi 2003). 

Erityisluokkaan siirrettyjen oppilaiden opetus on henkilökohtaisten opetusjärjestelyjen 
(mm. HOJKS) vuoksi vaativaa, sekä myös oppilaiden erilaatuisten ongelmien ja 
vanhempien kohtaamisen vuoksi haastavaa. Tällaisessa tilanteessa tarvitaan uusia ja 
vaihtoehtoisia menettelytapoja, joiden avulla oppilas motivoituu oppimaan ja 
kehittämään itseään koulussa, harrastuksissa ja vapaa-ajalla. Nykyään on toki 
rohkaistuttu yhä enemmän etsimään ja kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoisia tapoja ja 
menetelmiä opettaa ja ohjata sellaisia lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat yksilöllisiä 
opetustapoja, menetelmiä ja -keinoja.  

Tässä esityksessä tarkastelemme seikkailullista ja elämyspedagogista toimintaa ja 
menetelmää, jolla pyritään tukemaan sopeutumattomien oppilaiden opetusta ja samalla 
luomaan mahdollisuuksia kerran viikossa tapahtuvaan harrastustoimintaan. 
Taustateoriana koulun ja nuorisotyön toimintojen yhdistämisessä on seikkailu- ja 
elämyspedagogiikka, josta olen laatinut lisensiaatin työn (Karppinen 1998) sekä 
nykypäivän sovellukset 1900-luvun alun sosiaalipedagogisesta ja reformipedagogisesta 
käsityksestä lapsen ja nuoren ihmisen oppimisen mielekkyydestä. 1900-luku mainittiin 
jopa Lapsen vuosisadaksi (Jahrhundert des Kindes) (Flitner 2001, 13–14). 
Reformipedagogiikan periaatteina pidettiin Skieran (1987, 17) mukaan mm. seuraavia 
näkemyksiä: 

− Pyritään luomaan esteettisesti ja älyllisesti virikkeinen oppimisympäristö. 

− Valitaan ainerajoja ylittäviä oppimisaiheita ja opetusprojekteja. 

− Annetaan lapselle mahdollisuus vaikuttaa valittaessa oppimistapahtumia, menetelmiä 
ja sisältöjä. 

− Korostetaan itsekasvatuksen merkitystä, ja välineenä käytetään yksilöllistä työtä, 
parityöskentelyä ja ryhmissä tehtäviä töitä. 

− Arvioidaan suorituksia sanallisesti (ei numeroilla normitetusti), epämuodollisesti ja 
persoonallisesti. 

− Muodostetaan oppimisryhmiä muiden tekijöiden kuin suoritustason ja iän perusteella. 

− Avataan koulua ympäristöön, jota pidetään tärkeänä oppimis- ja kokemuskenttänä. 

− Korostetaan lapsen omaa aktiivisuutta. 

7.2  Uudenlaista toimintakulttuuria nuorisotyöhön 

Nuorisotyö on perinteisesti ollut erillinen vapaa-ajan palveluja tuottava ja tarjoava 
toimintakenttä. Samoin opetustoimi on keskittynyt pitkälti päätehtävänsä eli lasten ja 
nuorten opetustehtävän hoitamiseen. Myös Oulun kaupungissa koululaisten vapaa-aikaan 
liittyvä nuorisotyö on ollut lähes yksinomaan kerhotoiminnan ohjaamista nuorisotiloissa 
koulupäivän jälkeen. Kuitenkin tarvetta nuorisotyön ja koulujen väliselle yhteistyölle on 
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ollut jo pitkään, sillä nuorisotilat ovat rajalliset eivätkä tavoita tai kykene palvelemaan 
kaikkia oululaisia lapsia ja nuoria.  

Viime vuosina tilanne on kuitenkin alkanut muuttua ja Oulun kaupungissa on alettu 
siirtyä uudenlaiseen toimintakulttuuriin lisäämällä nuorisoasiainkeskuksen ja 
opetusviraston välistä yhteistyötä. Koulun, kodin ja nuorisotyön yhteistyö on nähty 
merkittävänä lasten ja nuorten hyvinvointia edistävänä osa-alueena. Tämän hyvinvoinnin 
edistämiseen pyritään kampanjoiden, tapahtumien, pienryhmätoiminnan sekä ohjatun 
harrastetoiminnan avulla (Oulun kaupungin nuorisotoimen strategia 2004). Näistä ovat 
hyvinä esimerkkeinä EN-kampanjat ja seiskojen ryhmäyttämiset, joissa nuoriso-ohjaajat 
ovat jalkautuneet kouluille ja tavoittaneet käytännössä lähes jokaisen esim. seiskaluokkaa 
käyvän alueella asuvan lapsen tai nuoren.  

Nuorisotalon toiminnoilla voi parhaimmillaankin tavoittaa korkeintaan noin 
kolmasosan tietystä ikäryhmästä. Tavoittamisella pitää tietysti olla jokin muu kuin 
määrällinen merkitys ja edellä mainitsemissani esimerkeissäkin se on noussut nuorten 
omista lähtökohdista. Tällaisia lähtökohtia ovat olleet muun muassa itsetunnon 
vahvistuminen rohkaisemalla omiin valintoihin päihdekokeiluissa ja opiskelumotivaation 
lisääntyminen luokkakavereiden kanssa saatujen yhteisten kokemusten myötä.  

Koulut siirtyivät puolestaan vapaa-ajan alueelle aloittamalla kerhojen ohjaamisen 
kouluajan jälkeen. Kaikilla lapsilla ja nuorilla ei ole kuitenkaan ollut mahdollisuuksia tai 
resursseja hakeutua näiden tai nuorisotiloissa toteutettavien palveluiden piiriin. 
Perinteisellä kerhotoiminnalla ei ole myöskään riittäviä mahdollisuuksia huomioida 
erityistuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria, sillä ryhmäkoot ovat usein melko suuria ja 
niissä on yleensä vain yksi ohjaaja. Niinpä tälläkin osa-alueella oli nähtävissä selkeää 
tarvetta yhteistyölle ja uudenlaisten toimintatapojen luomiselle.  

Oululaisessa Kajaanintullin koulussa tätä yhteistyötä alettiin kehittää keväällä 2003 
erityisluokanopettaja Seppo Karppisen ja nuorisoasiainkeskuksen nuorisosihteeri Riitta 
Veijolan käymän keskustelun ja sen pohjalta syntyneen ajatuksen myötä. Seppo 
Karppisen toteuttaman kokonaisvaltaisen näkemyksen oppimisesta todettiin lisäksi 
nivoutuvan erittäin hyvin koulun ja vapaa-ajan yhdistävään kerhotoimintaan. Riitta 
Veijola pyysi toimintaan mukaan kaksi nuorisoasiainkeskuksen ohjaajaa Heikki Ojalan ja 
Teemu Vähän. Heikki on erikoistunut seikkailu- ja erätoimintoihin ja Teemu on 
toteuttanut vastaavanlaista kerhotoimintaa Sepon kanssa aiemminkin opiskelujensa 
yhteydessä. Parin suunnittelupalaverin pohjalta päätettiin aloittaa pienimuotoinen, mutta 
koko lukuvuoden kestävä pilottihanke, jonka työnimeksi tuli ”Kokkeilu”. Tämä nimi 
kuvasi metaforisesti uutta toimintaa, sillä ei voitu olla lainkaan varmoja lopputuloksesta. 
Intoa ja motivaatiota uudenlaiseen yhteistyöhön tuntui kuitenkin kaikilta osapuolilta 
löytyvän runsaasti. 

Menetelmää toteutettiin siis aluksi pilottikokeiluna lukuvuonna 2003–04. 
Rohkaisevien tulosten kannustamana kokeilua päätettiin jatkaa seuraavana lukuvuotena 
2004–2005. Hankkeessa yhdistetään kaupungin nuorisotoimen ja koulutoimen käytännön 
toimintaa niin, että toiminta käsittää kerran viikossa kolmen tunnin periodin: yhden 
tunnin kouluaikaa ja kaksi tuntia nuorisotyön toimintaa. Koska menetelmässä yhdistetään 
koulun ja nuorisotyön tavoitteet, on pääpaino liikunnallisessa ja sosiaalisessa 
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oppimisessa, toiminnassa ja harrastamisessa. Tavoitteena on pienessä ryhmässä yhtäältä 
toimia yhdessä, oppia sosiaalisia taitoja ja liikkua tiettyjen sääntöjen, ohjeiden ja 
sopimusten mukaan sekä toisaalta saada käytännön kontakti koulunjälkeiseen 
harrastustoimintaan ja aikuisiin nuorisotyöntekijöiden avulla. 

7.2.1  Toiminnan toteuttaminen 

Kerhotoimintaamme osallistuvat oppilaat itse ideoivat lukukauden alussa tulevaa 
toimintaansa. Pyrimme rakentamaan kerhon toimintakalenterin jokaiselle lukukaudelle 
niin, että siinä toteutetaan mahdollisimman paljon kerholaisten ideoita. Toisinaan 
kerholaisilta tulevat ideat vaativat työstämistä, jotta niistä saadaan turvallista ja järkevää 
tekemistä. Lähes jokaisen toiminnan takana on kuitenkin kerholaiselta tullut idea ja 
kyseinen henkilö tietää, että nyt tehdään hänen keksimäänsä ”juttua”. Esimerkiksi ”ojassa 
konttaaminen” voi muuttua maastoutumisharjoitukseksi, jossa etsimme metsästä sinne 
maastoutunutta kerholaista vuorotellen tai ”kamikaze lento” voi muuttua 
kiipeilyharjoitteeksi. 

Oman haasteensa toimintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen antaa toimintaan 
osallistuvien oppilaiden ongelmallinen ja vaikeasti ennakoitava käyttäytyminen. On 
useaan kertaan huomattu, että pojilla on taipumusta tehdä seikkailua reissusta kuin 
reissusta. Niinpä turvallisuuden takaamiseksi on seikkailutoiminta saanut kerhossamme 
hyvin matalariskisen muodon. Toiminnassamme seikkailuksi voidaan usein katsoa jo 
koululuokan vaihtuminen vieraaseen ympäristöön kerhon aikana. Toiminnallemme 
tyypillisenä seikkailutoimintana voidaan pitää luontoretkiä lähimetsään, suunnistusta 
lähipuistossa, kotieläinpihan eläimiin tutustumista tai vaikkapa elokuvissa käyntiä.  

Toiminnasta on ajan myötä pyritty karsimaan pois kerholaisten välistä kilpailua; 
yksilöt pyritään pitämään samalla tasolla ja heille annetaan yhteisiä tehtäviä, joissa 
yleensä koko ryhmän onnistuminen jättää yksilösuorituksen varjoonsa. Toisinaan 
kuitenkin kilpailua syntyy kerholaisten välille, mutta pyrimme puuttumaan siihen saman 
tien.  

Kerhomme toiminnan perusajatuksena voidaan pitää myös säännöllisyyttä. Paikalla 
ovat aina samat aikuiset, kerholaiset ovat aina samat ja kerhotoiminta on säännöllistä. 
Käytössä ovat myös aina kerholaisten laatimat omat säännöt. Tutut ihmiset ympärillä ja 
tutut säännöt antavat kerholaisille enemmän aikaa käsitellä mielessään itse kerhon 
toimintaa ja uuteen ympäristöön siirtyminen muodostuu näin turvallisemmaksi.  

Koska näiden kerholaisten itsetunto on yleensä heikko, pyrimme näkemään 
toiminnassamme vaivaa sen eteen, että kaikki saisivat kokea myös onnistumisen ja 
innostumisen riemua säännöllisesti. Jo suunnitteluvaiheessa alamme miettiä, toimivatko 
kaikki harjoitteet kaikilla kerholaisilla ja pyrimme näin minimoimaan epäonnistumisia. 
Epäonnistumisia kuitenkin luonnollisestikin joskus tapahtuu, mutta käsittelemme ne aina 
välittömästi.  

Jos päätämme kuitenkin kokeilla lajia, joka ei välttämättä kaikille sovi, olemme 
pyrkineet jo suunnitteluvaiheessa jättämään kunniallisia vaihtoehtoja heille, jotka 
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toiminnasta haluavat vetäytyä. Esimerkiksi seinäkiipeilyssä voivat he, jotka eivät halua 
kiipeillä, toimia varmistajan apulaisena ja saada näin muilta kerholaisilta kunnioitusta ja 
luottamusta luomalla edellytykset toisen turvalliseen kiipeilyyn. Kaikki toiminnot 
perustuvat aina vapaaehtoisuuteen toisin sanoen mihinkään ei kerholaisia pakoteta. 
Pidämme myös huolen siitä, ettei ryhmän paine pakota yksilöitä suorituksiin, joita he 
eivät halua suorittaa.  

Ryhmän viikoittaisiin kerhoihin sisältyy siis monenlaista sosiaalista yhteistoimintaa ja 
jopa voimakkaasti vaikuttavia seikkailu- ja elämyspedagogisia tapahtumia (Heckmair & 
Michl 2002, 163–175): kiipeilyä, laskeutumista, liikuntaa luonnossa, retkiä lähimaastoon, 
jousiammuntaa, leivontaa, ”kokkailua” jne. Tapahtumia ei jätetä pelkiksi tapahtumiksi, 
vaan toimintaa syvennellään keskustellen ja tuomalla esiin osatapahtumia, joista 
rakennetaan kokonaisuuksia. Hyvin olennainen osa kerhotoimintaamme on kaiken 
kokemamme purkaminen. Purkamista tapahtuu niin kerhoissa, koululuokassa kuin 
oppilaiden yhteisessä internetpohjaisessa oppimisympäristössäkin, jonne he valvonnan 
alaisena kirjoittavat kerhokerroistaan. Myös ohjaajat ovat kirjoittaneet jokaisen 
kerhokerran päätteeksi päiväkirjaa, jolloin tehdyt havainnot ja saadut kokemukset 
toiminnasta ovat tallentuneet seurannan ja jatkosuunnitelmien tekemistä varten. 

7.3  Sosiaalipedagoginen orientaatio toiminnassa 

Toiminnassa mukana olevat lapset ovat tietyllä tavalla sivussa tavanomaisista vapaa-ajan 
vieton mahdollisuuksista tai he ovat ajautuneet sellaisten harrastusten ulkopuolelle, jossa 
tavataan toisia ikätovereita ja muodostetaan sosiaalisia suhteita. Usein heillä ei ole kovin 
suuria valmiuksia toimia jonkin harrasteryhmän jäsenenä. Näin ollen heillä ei ole 
myöskään mahdollisuuksia kehittää sosiaalisia taitoja ja saada onnistumisen kokemuksia 
juurikaan muualla kuin kouluympäristössä. Toimintamme tarkoituksena on pyrkiä 
integroimaan säännöllisellä ja suunnitelmallisella toiminnalla näitä oppilaita koulun 
ulkopuolella oleviin toimintoihin ja harrasteryhmiin. Tämä ei kuitenkaan onnistu, jos 
ryhmässä toimimisen taitoja ei ensin harjoitella turvallisessa ympäristössä ja tutun 
aikuisen läsnä ollessa. Sosiaalipedagogisen työn tavoitteena on juuri syrjäytymisen 
ennaltaehkäiseminen ja lievittäminen, joka tapahtuu yksilöiden identiteetin vahvistamisen 
ja yhteisöjen itseapuun auttamisen kautta (Hämäläinen & Kurki 1997, 19 – 20). Nämä 
lapset muodostavat koulussaan hyvin tiiviin yhteisön, joka vailla riittävää ohjausta ja 
tukea voi ajautua hyvin sulkeutuneeksi ja muusta toiminnasta ulkopuolella olevaksi 
ryhmittymäksi. 

Toiminnassa on siis keskeistä pyrkiä kehittämään lasten ryhmässä toimimisen taitoja 
ja löytämään sekä vahvistamaan jokaisessa piileviä osaamisen alueita. Tämä edellyttää 
melkoista rohkeutta asettua vuorovaikutukseen toisten kanssa. Tässäkin asiassa on 
edettävä pienin askelin ja pyrittävä tekemään toimintoihin osallistumisesta 
mahdollisimman vapaaehtoista. Näin ollen kaikkea ei tarvitse lähteä edes kokeilemaan 
heti, vaan toimintaa voi seurata sivusta. Hyvin usein on kuitenkin käynyt niin, että toisen 
esimerkki on saanut kaikki mukaan toimimaan.  
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Jokainen on saanut mahdollisimman monipuoliseksi suunnitellun ohjelman myötä 
tilaisuuden tuntea itsensä osaavaksi jossakin asiassa. Tähän olemme pyrkineet 
kokoamalla toiminnot kuuntelemalla mahdollisimman pitkälle jokaisen mukana olevan 
oppilaan toiveita. Kun kaikille on alkanut kertyä onnistumisen kokemuksia, niin voidaan 
olettaa tunteen itsensä hyväksytyksi ja arvokkaaksi kokemisestakin hiljalleen 
lisääntyneen.  

Sosiaalipedagogisessa työssä erilaiset työmenetelmät ovat yhteydessä niihin ilmiöihin 
ja ongelmiin, joiden kanssa ollaan tekemisissä, mutta niiden käytössä tulee pyrkiä 
joustavuuteen, luovuuteen ja tilanneherkkyyteen (Hämäläinen & Kurki 1997, 19–20). 
Olemme tehneet toiminnastamme mahdollisimman kerhomaista, mutta ottaneet kuitenkin 
koko ajan huomioon lasten tilanteen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja muuttaneet 
suunnitelmia tarvittaessa.  

Lasten ja nuorten kanssa tehtävässä asiakas- ja kasvatustyössä voidaan yhtenä 
näkökulmana pitää dialogista aikuisuutta. Tämän näkökulman mukaan aikuisen roolina 
on olla asiakassuhteessa mahdollistamassa nuoren kasvua ja haastaa hänet osalliseksi 
yhteisön ja yhteiskunnan toimintaa. (Mönkkönen 1999, 15.) Tässä dialogissa asiakkaan 
eli tässä tapauksessa erityisopetuksessa olevan lapsen kanssa ollaan tasapuolisessa 
vuorovaikutuksessa, jossa aikuinen kantaa oman vastuunsa prosessista. Molemmat 
osapuolet, työntekijä ja asiakas, ovat aktiivisia toimijoita ja oppivat kaiken aikaa jotain 
toisistaan.  

Toteuttavaan toimintaan liitetään kommunikatiivinen reflektioprosessi (Mezirow 1998, 
24–25, 29). Tapahtumien aikana ja niiden jälkeen pyritään selvittämään mitä, missä, 
milloin ja jopa miten ja miksi tietyt asiat ja ilmiöt tapahtuvat ja ovat olemassa. Omaa 
käyttäytymistä ja toimintaa sekä tunteita pyritään tiedostamaan ja sanallistamaan, jolloin 
lapsen ja nuoren vaillinaiset käsitteet ja merkitykset saavat uutta vahvistusta ja 
laajentuvat. Elämyksistä pyritään muodostamaan omaan elämään siirtyviä (=transfer; 
Gass 1999, 229) rikastuttavia kokemuksia, jolloin ihminen kokee itsensä ja ympäröivän 
todellisuuden tärkeäksi ja arvokkaaksi. 

Elämys- ja seikkailukasvatusta voidaan Hämäläisen (1998, 164) mukaan pitää yhtenä 
sosiaalipedagogisena menetelmänä, jolla sosiaalisten ongelmien alla kamppailevia 
ihmisiä voidaan auttaa itseapuun, tyydyttäviin ihmissuhteisiin ja elämään arvokkuutta ja 
mielekkyyttä tuovaan kasvuun. Tässä toiminnassa mukana olevien lasten osalta tällaisia 
pyrkimyksiä ovat mielekkäiden ja itseä kehittävien harrastusten löytäminen, hyvien 
kaverisuhteiden syntyminen ja monien elämässä tarvittavien tietojen ja taitojen 
omaksuminen. Koulun ja vapaa-ajan yhdistävällä samansuuntaisella toiminnalla näihin 
tavoitteisiin voidaan nähdäksemme päästä huomattavasti paremmin kuin kummankaan 
yksittäisillä ponnistuksilla ja tukimuodoilla.  

Nuorisotyön ja koulun yhteistyön tarkoituksena on luoda tasa-arvoinen, aktivoiva, 
motivoiva ja vaihtoehtoinen näkemys sekä perinteiseen koulukulttuuriin, että perinteiselle 
koulunjälkeiselle nuorisotyölle. Kumpikin hallintokunta pyrkii voimia ja resursseja 
yhdistämällä lasten ja nuorten oppimiseen, yhteisöllisyyteen, yhteistoimintaan ja 
harrastustoiminnan tukemiseen ja kannustamiseen. Kohderyhmänä on marginaalinen 
oppilasjoukko, joka on siirretty poikkeavan käyttäytymisensä ja epäsosiaalisen toiminnan 
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takia erityisryhmään, pois omasta lähikoulustaan. Tällöin on yhteistyömuoto nähtävissä 
koulun ja nuorisotyön sosiaalipedagogisena integroivana ja kuntouttavana toimintatapana 
(vrt. Murto 1997, 28–31).  
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8  
Fedotoff, Jaana & Kovalainen, Pirjo  

NUORISOTIEDOTUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN 
ETÄPISTEIDEN JA INTERNETIN AVULLA OULUN 

ALUEELLA  

Nuoruudessa tehdään omaan elämään liittyviä valintoja, jotka vaikuttavat pitkälle 
aikuiselämään. Nuoret ovat yhteiskunnassa toimijoina vasta-alkajia ja usein tieto 
yhteiskunnassa vaikuttavista menettely- ja toimintatavoista voi olla puutteellinen. Jos 
omaan elämään liittyvän ja vaikuttavan tiedon löytäminen on vaikeaa, on vaara, että 
tarpeellinen tieto jää saavuttamatta. Helpoiten syrjään jää nuori, joka ei vielä käytännössä 
hallitse yhteiskunnan toimintaa ja sen toimintatapoja. Tietoa on olemassa paljon, mutta 
vallitsevassa pirstaleisessa tietoyhteiskunnassa on nuoren usein vaikea löytää 
tarvitsemaansa tietoa ja erityisesti tiedonlähteitä. Nuoret tarvitsevat oikeata, ajan tasalla 
olevaa, puolueetonta ja luotettavaa tietoa kehittyäkseen osaaviksi yhteiskunnan jäseniksi 
ja toimijoiksi.  

Nuorisotiedotus- ja neuvontatyö on yksi nuorisotyön muoto ja nuorille suunnattua 
palvelua, jonka kautta nuorille tarjotaan tukea, neuvoa ja apua eri elämäntilanteissa. 
Nuorisotiedotus- ja neuvontatyö nuoren tukena lisäävät nuoren tietämystä yhteiskunnasta 
ja vaikuttaa hänen kykyynsä toimia sen jäsenenä. Palveluiden tulee olla maksuttomia ja 
niiden tulee olla kaikkien nuorten saatavilla tasapuolisesti. Lisäksi palvelujen tulee olla 
luottamuksellisia ja yksilöllisiä ja niiden tulee perustua nuorten omiin tarpeisiin ja 
toiveisiin.  

Usein oletetaan, että nuoret ovat edelläkävijöitä tietotekniikan käytössä. Tällöin jää 
huomioimatta, että on olemassa paljon nuoria, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää 
tietokoneita ja sen myötä oppia niiden käyttöä. Voidaan olettaa, että tietotekniikka 
taidoista syrjäytymisvaarassa ovat erityisesti nuoret, jotka eivät opiskele, omista omaa 
tietokonetta tai joille ei muutoin ole mahdollista käyttää tietokoneita. Nämä nuoret ovat 
esimerkiksi internet-palveluiden osalta julkisten palvelujen varassa.  
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8.1  Kehittämishankkeen taustaa 

Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskuksen toimintayksikkö Nuorten tieto- ja 
neuvontakeskus Nappi on tarjonnut nuorten tieto- ja neuvontapalvelua 15–29-vuotiaille 
nuorille, heidän vanhemmilleen ja nuorten parissa toimijoille jo kymmenen vuotta. 
Helmikuussa 2000 Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Napissa avattiin Nettihuone, missä 
oli kuusi tietokonetta nuorten käytettävissä maksutta. Nettihuone osoitti tarpeellisuutensa 
jo toimintansa alkuvaiheessa, jolloin erityisesti työttömät nuoret olivat palvelun käyttäjiä. 
Nettihuoneessa nuoret voivat pistäytyä esimerkiksi lukemaan sähköpostiaan tai tutkimaan 
avoinna olevia työ- tai opiskelupaikkoja internetistä. Vuodesta 1999 lähtien Napin 
asiakasmäärät kaksinkertaistuivat vuosittain. Jotta Napissa pystyttiin vastaamaan yhä 
paremmin kasvaneeseen palvelun kysyntään, aloitettiin Nuorten tieto- ja 
neuvontapalvelujen kehittämishanke Neppi vuonna 2001.  

Nappi noudattaa toiminnassaan nuorisotiedotustyön kattojärjestö ERYICAn (European 
Youth Information and Counselling Agency) periaatteita, kuten kaikki Euroopassa 
toimivat nuorisotiedotuspisteet. Yhteistyöjärjestön muodostavat noin 20 maan 
nuorisotiedotuksesta vastaavat järjestöt. ERYICAn jäsenjärjestöt ovat vuonna 1993 
hyväksyneet Euroopan komission suosituksen mukaiset nuorisotiedotuksen periaatteet, 
jota pidetään työmuodon perusasiakirjana. ERYICAn tavoitteena on luoda 
mahdollisuuksia yhteistyöhön Euroopan maiden kesken. Suomalaisia 
nuorisotiedotuspisteitä ERYICAssa edustaa Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry.  

Euroopan neuvoston ministerikomitean suosituksen n:o R(90)7 ”Euroopan nuorille 
annettavasta tiedotuksesta ja neuvonnasta” mukaan jäsenvaltioiden hallitusten tulee tukea 
uuden teknologian käyttöönottoa tiedotus- ja neuvontapalveluissa. Demokratian, 
ihmisoikeuksien ja inhimillisien perusvapauksien nimissä täytyy kaikkien nuorten 
saatavilla olla mahdollisimman laaja valikoima kattavaa, luotettavaa ja ymmärrettävää 
tietoa kaikista nuoria askarruttavista kysymyksistä ja tarpeista. Nuorille tarjottava tieto ei 
saa olla aatteellisesti tai muilla tavoin painottunutta. Nuorille on annettava tiedotusta ja 
neuvontaa, koska nuorilla on oikeus saada täydellistä, selkeää ja luotettavaa tietoa sekä 
oikeus saada neuvontaa kaikista heitä koskevista asioista kaikilta elämän alueilta ilman 
poikkeuksia. (Euroopan Neuvoston ministerikomitean suositus NO R (90) 7.)  

Lisäksi nuorisotiedotustoiminnan taustalla Suomessa vaikuttaa Opetusministeriön 
suositus n:o 111/700/90 nuorisotiedotuspalvelujen järjestämisestä kunnissa. Sen mukaan 
aikuistumisprosessissaan nuori tarvitsee tietoa yhteiskunnan tarjoamista 
mahdollisuuksista ja velvollisuuksista. Saatujen tietojen pohjalta nuori muokkaa omaa 
elämäänsä ja riittävä tieto mahdollisuuksista on edellytys nuoren omalle aktiivisuudelle ja 
osallistumiselle yhteiskunnassa. Opetusministeriön suosituksen mukaan kunnan 
nuorisotiedotuksen tavoitteena on kerätä ja jakaa tietoa eri aloilta nuorten omista 
lähtökohdista lähtien, opastaa ja neuvoa nuoria kulloinkin tarpeellisen tiedon 
käyttämiseen, edistää yhteistyötä eri hallintokuntien, järjestöjen ja yhteisöjen välillä, 
edistää erilaisten tiedonantotapojen käyttämistä, tehdä nuorisotiedotuspiste tunnetuksi 
nuorille ja järjestöille, jotta nämä oppisivat käyttämään sitä yhtenä tiedotuskanavanaan ja 
tietolähteenään sekä kouluttaa nuorisotiedotuksen parissa työskenteleviä. Suosituksen 
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mukaan kunnassa järjestettävää nuorisotiedotusta tulee tarjota kunnan omien nuorten 
tarpeista. (Opetusministeriö 1990.) 

EU:n Nuorisopolitiikan Valkoinen kirja on myös ottanut kantaa nuorille järjestettävään 
tiedotukseen ja neuvontaan. Nuorisopolitiikan valkoisen kirjan mukaan nuorille tulee 
tiedottaa työllisyydestä, työehdoista, asunnoista, opinnoista, terveydenhuollosta, 
kulttuuri-, urheilu- ja virkistystoiminnasta ja sosiaalisista oikeuksista ja palveluista. 
Nuorille tiedottaminen edistää nuorten aktiivisena kansalaisena toimimista, joten kaikilla 
nuorilla on oltava mahdollisuus saada tietoa edellä mainituista asioista ja heitä on 
kannustettava käyttämään tiedon heille tarjoamia mahdollisuuksia. (Euroopan yhteisöjen 
komissio 2001.) 

Neppi-hankkeen tavoitteiden perustana on kymmenen vuoden kokemus nuorten 
parissa tehdystä nuorisotiedotus- ja neuvontatyöstä. Nuorten kohtaamat kysymykset ja 
ongelma-alueet noudattelevat pääpiirteissään samoja teemoja vuosittain, mutta 
näkökulmat ja eri aiheiden painotukset voivat vaihdella huomattavastikin eri vuosina. 
Myös kunkin nuorisoikäluokan tiedontarpeet voivat vaihdella ja painottua eri tavoin. 
Uusien ikäluokkien mukana voi tulla uusia elämään liittyviä ongelma-alueita, joista ei 
aina välttämättä ole heti tietoa saatavilla. Nuorisotiedotus- ja neuvontatyössä on tärkeää 
olla tietoinen siitä, mitä nuorten elämässä tapahtuu ja mitkä aiheet ovat minäkin aikana 
ajankohtaisia ja tärkeitä nuorille. Yksi parhaimmista keinoista tämän tiedon saamiseksi 
on kysyä sitä suoraan nuorilta. Napissa on vuosien aikana tehty nuorille 
tiedontarvekyselyjä, joiden perusteella palvelua on suunnattu ja kehitetty vastaamaan 
nuorten tiedontarpeita. Myös Neppi-hankkeessa tehtiin tiedontarvekysely oululaisille 
nuorille, jonka tulosten pohjalta kehitettiin verkkopalvelua ja Nappi-pisteitä. Tämän 
lisäksi haastateltiin maahanmuuttajanuoria siitä, millaista tietoa he tarvitsevat. 

8.2  Kehittämishankkeen tavoitteet ja kohderyhmä 

− Tukea syrjäytymisvaarassa olevia nuoria tarjoamalla nuorille mahdollisimman 
tasapuoliset, maksuttomat ja helposti saavutettavat tiedotus- ja neuvontapalvelut 
yhteiskunnallisesta asemasta tai asuinpaikasta riippumatta.  

− Nuorisotiedotustoiminnan alueellistaminen lähiöihin perustetuilla nuorten tieto- ja 
neuvontapisteillä.  

− Kehittää nuorisotiedotuspalveluja painottamalla erityisesti nuorten ja 
tietoyhteiskunnan tarpeita parantamalla verkkopalvelua, neuvontaa sekä 
nettipalveluiden saatavuutta.  

− Nuorten asiantunteva palveleminen tarjoamalla nuorille vastauksia ajankohtaisiin 
kysymyksiin niin pisteissä kuin verkkopalvelussakin.  

− Nuorille tarjottava tieto perustuu Oulun alueen nuorten tiedon tarpeisiin.  

− Nuorten aktiivinen osallistuminen palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen 
tarjoamalla nuorille mahdollisuus osallistua tiedon tuottamiseen ja välittämiseen.  
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− Lisätä alueellista ja sosiaalista tasa-arvoa tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia 
itsenäiseen tiedonhankintaan asuinalueesta, varallisuudesta tai elämäntilanteesta 
riippumatta.  

− Tasa-arvon lisääminen tietoverkon käytössä kannustamalla myös tyttöjä käyttämään 
internetiä ja tietokoneita sekä kansainvälisten palvelujen tuottaminen kehittämällä 
maahanmuuttajanuorille suunnattua verkkopalvelua  

− Työttömien nuorten tukeminen tarjoamalla mahdollisuuksia työn- ja 
opiskelupaikkojen hakuun verkkopalvelujen kautta; tarvittaessa neuvonta ja 
opastaminen hakemusten tekemisessä.  

Neppi-hankkeen kohderyhmänä olivat ensisijaisesti 13–24-vuotiaat nuoret. Lisäksi 
palvelun kohderyhmään kuuluivat nuorten parissa toimijat ja nuorten vanhemmat. 
Nuorten parista yksi erityisesti huomioon otettava kohderyhmä olivat 
maahanmuuttajanuoret sekä nuoret työttömät. 

8.3  Alueelliset nuorten tieto- ja neuvontapisteet  

Suomessa nuorten tiedotus- ja neuvontapisteet sijaitsevat hyvinkin erilaisissa paikoissa. 
Neppi-hankkeessa tavoitteena oli luoda oma toimintamalli pisteelle, joka sijaitsee 
nuorisotalon yhteydessä. Hankesuunnitelmavaiheessa pisteiden paikoiksi valittiin 
Kaijonharjun ja Kaukovainion nuorisotalot. Vuonna 2001 Kaukovainion alueella asui 
1066 13–24-vuotiasta nuorta ja Kaijonharjussa nuoria asui 1137. Uusien pisteiden sijainti 
määriteltiin ensisijaisesti alueen asukaspohjan ja sijainnin mukaan mutta päätökseen 
vaikuttivat vahvasti myös tarjolla olevat tilat. Tulevien Nappi-pisteiden tilojen 
remontointi aloitettiin tammikuussa 2002. Tiloihin tehtiin tilamuutoksia, kaapelointi, 
pintaremontti ja pisteet kalustettiin. Tilojen suunnittelussa ja kalustamisessa käytettiin 
samoja värejä ja muotoja kuin Nappi-keskuksessa yhteisen visuaalisen ilmeen 
saamiseksi.  

Molemmissa pisteissä aloittivat 1.2.2002 työnsä hankkeeseen palkatut nuoriso-ohjaajat 
ja Nuorten tieto- ja neuvontapisteet aloittivat toimintansa 1.8.2002 samoin periaattein ja 
aukioloajoin kuin Oulun keskustassa sijaitseva Nappi-keskus. Pisteissä oli asiakkaiden 
käyttöön infokansioita ja esitteitä sekä ammattitaitoiset työntekijät neuvomassa 
tiedonhaussa sekä muissa nuoren elämään liittyvissä asioissa.  

Nuorten tieto- ja neuvontapisteen sijainnilla nuorisotalon yhteydessä oli sekä hyvät 
että huonot puolensa. Nuorisotalon palveluja käyttivät alle 17–vuotiaat nuoret ja tämän 
myötä Nuorten tieto- ja neuvontapisteen palvelutkin miellettiin herkästi vain 
yläasteikäisten palveluksi. Tätä vanhemman asiakaskunnan eli yli 18-vuotiaiden nuorten 
ja myös nuorten vanhempien saavuttaminen oli näissä tiloissa hankalampaa, kuin jos 
pisteellä olisi ollut omat itsenäiset tilansa. Toisaalta tulevaisuuden näkökulmasta entisten 
nuorisotalon nuorten voi olla helpompi tulla asioimaan tieto- ja neuvontapisteeseen, kun 
talo on jo tuttu entuudestaan. Nuorisotiedotustoiminnan profiloituminen omaksi 
palvelukseen nuorisotalon yhteydessä vie aikaa ja todennäköistä on, että pisteiden 
toiminta-aika hankkeessa (1v 10 kk) oli tähän liian lyhyt.  
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Henkilöresurssien vuoksi sijoitus nuorisotalon yhteydessä oli tärkeä, koska 
molemmissa pisteissä oli vain yksi oma työntekijä. Tarvittaessa henkilöstötäydennystä oli 
saatavilla nuorisotalon puolelta. Se, että pisteellä oli käytössä vain yksi huone, rajoitti 
pisteessä tarjottavaa palvelua. Esimerkiksi luottamuksellinen asiointi oli hankalaa, koska 
ei ollut käytössä erillistä tilaa, jossa asiakas olisi voinut keskustella kahden kesken 
työntekijän kanssa.  

8.3.1  Kaijonharjun Nappi-piste  

Kaijonharjun Nappi-piste sijaitsi nuorisotalon yhteydessä, kirjaston ja terveyskeskuksen 
välissä, Kaijonharjun keskustassa. Kaijonharjun nuorisotalon tiloissa toimi vakituisesti 
nuorisotalon avoin toiminta 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille, iltapäiväkerho 
ykkösluokkalaisille sekä Nuorten tieto- ja neuvontapiste Nappi. Lisäksi tiloissa 
kokoontuivat kolme kertaa viikossa äidit lapsineen avoimeen aamupäivätoimintaan. 
Nuorisotaloa vuokrattiin myös ulkopuolisten käyttöön, kuten erilaisiin tapahtumiin ja 
harrastustoimintaan. Pisteellä oli oma sisäänkäynti, jota käyttivät samalla käytävällä 
sijaitsevan iltapäiväkerhon lapset. Rakennuksen toisessa päädyssä sijaitsivat avoimen 
nuorisotalotoiminnan tilat.  

Kaijonharjun Napin asiakkaat tulivat pisteeseen käyttämään etupäässä tietokonetta ja 
henkilökohtaisen tiedotus- ja neuvontapalvelujen käyttö oli vähäistä. Asiakkaat olivat 
suurimmaksi osaksi 13–17-vuotiaita. Asiakkaina oli kuitenkin myös yli 18–vuotiaita 
nuoria, jotka eivät opiskelleet tai olleet töissä. He kävivät pisteessä yleensä aamupäivisin. 
Palvelu tarjosi heille sähköpostin ja tekstinkäsittelyohjelman käyttömahdollisuuden sekä 
tukea työnhakuprosessissa tarjoamalla yhteydet internetiin, josta löytyi tietoa avoimista 
työpaikoista. Välineiden lisäksi pisteessä oli aina paikalla työntekijä, joka tarvittaessa 
neuvoi ja opasti muun muassa työhakemusten tekemisessä ja tietokoneen käytössä.  

8.3.2  Kaukovainion Nappi-piste  

Kaukovainion Nappi-pisteen tilat sijaitsivat Kaukovainion nuorisotalon yhteydessä. 
Pisteellä oli oma sisäänkäynti, josta ei ollut mahdollista kulkea muihin tiloihin 
nuorisotalolla. Nuorisotalon tiloissa toimivat päivittäin nuorisotalon avoin toiminta, 
iltapäiväkerho ykkösluokkalaisille sekä Nuorten tieto- ja neuvontapiste Nappi. Napin tilat 
sijaitsivat rakennuksen toisessa päädyssä kuin muulle toiminnalle varatut tilat. Napilla oli 
käytössä eteinen ja yksi huone.  

Nuoret asiakkaat käyttivät Napin palveluista pääasiassa internetiä. Nappi-pisteeseen 
Internetiä käytettiin työnhakuun ja opiskeluun kuuluvien asioiden hoitoon sekä 
sähköpostin käyttöön. Pelaaminen koneilla oli kielletty. Kaukovainion Nappi-pisteessä 
kävivät etupäässä 13–18-vuotiaat nuoret. Samat nuoret käyttivät myös nuorisotalon 
palveluita ja siirtyivät usein Napissa käynnin jälkeen nuorisotalolle loppuillaksi.  
Bänditiloista kysyttiin paljon, koska Kaukovainion Nappi tarjosi keskitetysti tietoa 
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nuorisoasiainkeskuksessa tarjolla olevista bänditiloista. Kaukovainiolla nuoret käyttivät 
neuvontapalveluita erityisesti kesätyönhaun yhteydessä.  

8.3.3  Vuorovaikutteinen verkkopalvelu NettiNappi  

Toinen keskeinen kehittämisen alue Neppi-hankkeessa oli nuorten tieto- ja 
neuvontaverkkopalvelu NettiNappi ja erityisesti vuorovaikutteisen palvelun rakentaminen 
nuorten käyttöön. Tavoitteena oli tuottaa nuorille keskustelualue, missä käydä 
nettikeskustelua eri alojen asiantuntijoiden kanssa sekä tarjota väylä etsiä paikallista, 
kansallista ja kansainvälistä tietoa omaan elämään liittyvistä asioista.  

Nuorten tiedontarve vaihtelee vuodenajoittain ja ikäryhmittäin. Nuorten kysymyksissä 
on usein kyse nuoren koko sen hetkisestä elämäntilanteesta. NettiNappi verkkopalvelun 
tekstisisällön tuottamisessa lähtökohtana oli, että palveluun tuotetaan uutta ja ajan tasalla 
olevaa tietoa, jotta se vastaisi nuorten tämän hetken ja tulevaisuuden tiedontarpeisiin. 
Tekstisisällön tuottamisessa hyödynnettiin Napin työntekijöiden kokemusta nuorten 
parissa tehtävästä nuorisotiedotustyöstä sekä vuosien aikana tullutta tietoa nuorten 
tiedontarpeista ja tiedontuottamisesta. Neppi-hankkeen yhteistyökumppanit osallistuivat 
tekstisisällön tuottamiseen tarkastamalla oman asiantuntija-aluettaan koskevat tiedot. 
Lisäksi tekstin tuottamisessa otettiin huomioon nuorille tehdyn kyselytutkimuksen 
tulokset.  

8.4  Suunnittelu- ja toteutusprosessi  

NettiNappi verkkopalvelun suunnittelu aloitettiin syksyllä 2001, jolloin tulevalle 
verkkopalvelulle luotiin hakemistorunko ja alustava sisältösuunnitelma. Tämän 
suunnitelman pohjalta pyydettiin verkkopalvelun teknisestä toteutuksesta tarjoukset 
kahdessa eri tarjouskilpailussa. Toimeksianto annettiin oululaiselle firmalle.  

Verkkopalvelun toteutus aloitettiin helmikuussa 2002 palvelun tuottajan ja Neppi-
hankkeen projektiryhmän yhteisellä määrittelyvaiheella. Määrittelyvaiheen pohjalta firma 
tuotti projektisuunnitelman, jonka pohjalta NettiNapin kehitystyö aloitettiin. Valittu 
tekninen toteuttaja vastasi www-palvelun käyttöliittymän, ulkoasun ja toiminnallisuuden 
suunnittelusta ja teknisestä toteutuksesta. Neppi-hankkeen projektiryhmä vastasi 
tekstisisällön tuottamisesta. Nappien työntekijät suunnittelivat eri aihealueiden sisällöt ja 
tehdyn käsikirjoituksen mukaista sisältöä kirjoittamaan palkattiin viestinnän opiskelija 
Oulun yliopistosta. Neppi-hankkeen yhteistyökumppanit olivat sisällöntuotannossa 
mukana siten, että he osaltaan tarkistivat omaa asiantuntija-aluettaan koskevien tekstien 
sisällön. Myös muiden alojen asiantuntijoita osallistui sisällön tarkastamiseen. 
Tietoalueen eri osioiden määrä tarkentui työn edetessä ja Tietoalueen toteutunut laajuus 
vastasi alkuperäistä suunnitelmaa.  

NettiNapin demoversion tekstisisällön arviointiin ja testaukseen osallistuivat 
työntekijät sekä nuoret niillä nuorisotaloilla, joihin tulevat Nappi-pisteet olivat 
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suunnitteilla. Myös Nappi-keskuksessa asioivat nuoret osallistuivat verkkopalvelun 
arviointiin. NettiNappi verkkopalvelulle päädyttiin hakemaan viestintävirastosta oma 
domainnimi, www.nettinappi.fi. Kun verkkopalvelun osoite on selkeä ja johdettavissa 
suoraan palvelun nimestä, on se helpompi muistaa ja näin palvelu on helpommin 
saavutettavissa. Vuonna 2003 haettiin myös tavaramerkkirekisteröintiä NettiNappi 
nimelle. Tämä sen vuoksi, ettei vastaavaa nimeä voisi kukaan käyttää 
verkkopalveluissaan, ja näin voitaisiin estää nimen väärinkäyttö.  

8.5  Verkkopalvelun sisältö  

Verkkopalvelu NettiNappi koostuu kolmesta pääalueesta, Tietoalueesta, Pulmakulmasta 
ja Nettipajasta. Näiden lisäksi palvelusta löytyy asiasanahaku, nuorisotiedonkirjaston 
tietokanta, yhteystiedot sivu sekä tietoa nuorisotiedotuksesta työmuotona. 
Maahanmuuttajanuorille suunnattu verkkopalvelun osa-alue Immigrant NettiNappi 
toteutettiin itsenäisenä kokonaisuutena NettiNappi verkkopalvelun valmistumisen 
jälkeen.  

NettiNapin Tietoalueella on yhdeksän eri aihealuetta, josta nuoret voivat hakea 
tarvitsemaansa tietoa. Mikäli tarvittavaa tietoa ei löydy, voi käyttäjä lähettää 
verkkopalvelun kautta kysymyksensä suoraan nuorisotiedotustyöntekijöille. Hän voi 
myös jättää kysymyksensä Pulmakulma-palstalle, missä kysymykseen voivat myös muut 
lukijat vastata ja kommentoida. Nettipajan kehittäminen nuorten tuottaman 
verkkomateriaalin; matkakertomusten, sarjakuvien, animaatioiden tms. esille tuomiseksi 
oli myös yksi hankkeen tavoitteista ja haasteista.  

8.5.1  Tietoalue  

Tietoalueelta löytyy laaja tietopaketti eri aihealueista, joista on pyritty kertomaan 
selkeästi, ymmärrettävästi ja asiantuntevasti. Tietoalueen aihealueiksi valittiin mistä 
apua?, asuminen, maailmalle, vapaa-aika, rakkaus ja seksi, laki nuorelle, opiskelu, 
työelämä sekä raha-asiat. Valinnan perusteena olivat nuorille tehty tiedontarvekysely sekä 
aikaisemmat kokemukset nuorten tiedontarpeesta. Tietoalueelle tuotetaan uusia 
aihealueita myös jatkossa nuorten tiedontarpeet huomioiden. Sisällön tuottamisessa 
otettiin erityisesti huomioon Oulun alueen nuorille suunnatut palvelut.  

Mistä apua? -aihekokonaisuudessa on nuorille tietoa ja neuvoja elämän erilaisiin 
ongelmatilanteisiin, esimerkiksi tilanteisiin jos kotona on vaikeaa, jos sairastuu tai haluaa 
tietoa ja neuvoja päihdeongelmiin. Asuminen-aihealueelta löytyy tietoa mm. eri 
asumismuodoista tai siitä, mistä Oulussa voi hakea asuntoa tai asumiseen liittyvistä 
vastuusta ja velvollisuuksista. Maailmalle-sivuilla on tietoa niistä mahdollisuuksista joita 
nuorilla on kun suunnitelmissa on lähteä ulkomaille opiskelemaan, töihin tai vaikkapa 
vapaaehtoistyöhön. Vapaa-aika-osiossa on nuorille tietoa erilaisista harrastus ja vapaa-
ajan viettomahdollisuuksista Oulussa. Rakkaus ja seksi -aihealueelta löytyy tietoa 
aikuistumisesta: kasvamisesta naiseksi tai mieheksi. Sieltä löytyy tietoa eri 

http://www.nettinappi.fi
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ehkäisymahdollisuuksista, seurustelusta sekä sukupuolitaudeista. Laki nuorelle -osa-alue 
sisältää neuvoja ja yhteystietoja nuorelle eri lainsäädännöllisissä tilanteissa sekä nuoria 
koskevat tärkeät ikärajat. Opiskelu ja työelämä -osa-alueet sisältävät tietoa opiskelusta 
niin Suomessa kuin ulkomaillakin sekä nuorille tarpeellista tietoa työelämästä ja töiden 
hakemisesta. Raha-asiat-osiossa käsitellään rahaan ja kuluttamiseen liittyviä asioita kuten 
tuloja, menoja, pankkipalveluita, verotusta ja kuluttajansuojaa.  

8.5.2  Pulmakulma  

Pulmakulma-alue on NettiNapin vuorovaikutteinen alue. Tavoite on, että nuoret voivat 
käydä Pulmakulman keskustelupalstalla keskustelua itselleen tärkeistä asioista, esittää 
kysymyksiä ja saada niihin vastauksia niin työntekijöiltä kuin muilta nuoriltakin. 
Pulmakulmassa nuoret voivat käydä keskustelua mistä tahansa mieltään askarruttavasta 
aiheesta. Kysymykset ovat usein osoitettu Napin henkilökunnalle, joka vastaa niihin 
Pulmakulmassa julkisesti. Keskustelua käydään nimimerkillä eikä yhteystietoja tarvita.  

NettiNapin kautta voi lähettää kysymyslomakkeella myös henkilökohtaisen 
kysymyksen Napin sähköpostiin, jolloin kysymykseen vastataan asiakkaan antamien 
yhteystietojen perusteella. Lomakkeen kautta jätetyt kysymykset käsitellään 
luottamuksellisesti ja niihin nuori saa aina henkilökohtaisen ja yksilöllisen vastauksen.  

8.5.3  Nettipaja  

NettiNapin kolmas alue on Nettipaja, josta löytyvät tapahtumakalenteri ja ilmoitustaulu. 
Nuoret voivat jättää ilmoituksiaan sekä Ilmoitustaululle että Tapahtumakalenteriin, josta 
löytyy tietoa nuorille suunnatuista tapahtumista. Nettipajan kehittäminen jatkuu ja sinne 
on tarkoitus liittää tulevaisuudessa myös nuorten omaa aineistoa, mm. nuorten omia 
kansainvälisiä kokemuksia.  

8.5.4  Immigrant NettiNappi  

NettiNapin ensimmäisen vaiheen valmistumisen jälkeen aloitettiin palveluun suunnitellun 
toisen osa-alueen valmistelu. Maahanmuuttajanuorille suunnatun tietoalueen valmistelu 
aloitettiin kuten NettiNappikin, hakemistorungon suunnittelulla ja sisällön 
käsikirjoittamisella. Pohjana tiedon hankinnalle ja sisällön suunnittelulle oli vuonna 2002 
tehty kyselytutkimus nuorten tiedontarpeesta, jossa maahanmuuttajanuorilta kerättiin 
aineistoa myös haastatteluilla. Haastattelussa saatiin tietoa ja suuntaa siitä, mikä oli 
maahanmuuttajanuorten tiedontarve Oulussa kyselyn suorittamisen hetkellä. Heidän 
tiedontarpeensa olivat samansuuntaiset muun aineiston kanssa, mutta työelämän, 
opiskelun ja asumisen lisäksi heidän vastauksistaan nousivat esille tiedontarve Suomen 
kulttuurista ja suomen kielestä.  
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Lähtökohtana sisällöntuottamisessa oli, että verkkopalveluun tuotetaan tuoretta, uutta 
ja ajan tasalla olevaa tietoa, jotta se vastaisi nuorten tämän hetken ja tulevaisuuden tiedon 
tarpeisiin. Hankkeen projektiryhmän jäsenet, erityisesti Nappien työntekijät, 
suunnittelivat ja työstivät osa-alueen sisältörungon, jonka pohjalta ja työntekijöiden 
ohjaamana hankkeeseen palkattu Oulun yliopiston viestinnän opiskelija kirjoitti 
käsikirjoituksen mukaisen suomenkielisen sisällön. Immigrant NettiNapin kuvituksen 
suunnitteli ja toteutti oululainen nuori lukiolainen. Maahanmuuttajanuorille suunnatun 
osa-alueen nimeksi tuli Immigrant NettiNappi ja se julkaistiin toukokuussa 2004.  

Immigrant NettiNapissa sisältö on jaettu kahteen pääalueeseen, jotka ovat 
’Suomalainen yhteiskunta’ ja ’Nuorten kulttuuri’. ’Suomalainen yhteiskunta’ teeman alla 
on tietoa nuorten oikeuksista ja velvollisuuksista, opiskelusta, suomalaisesta 
koulujärjestelmästä, kielestä, terveydenhuollosta, uskonnosta ja asevelvollisuudesta. 
’Nuorten kulttuuri’ teema pitää sisällään tietoa raha-asioista, harrastuksista, vapaa-ajan 
vietto mahdollisuuksista sekä siitä mistä löytää tarvittaessa tietoa, neuvoja ja apua.  

Maahanmuuttajasivut toteutettiin ensimmäisessä vaiheessaan neljällä eri kielellä; 
suomeksi, venäjäksi, ranskaksi ja englanniksi. Näiden kieliversioiden lisäksi hetimiten 
sivuston julkaisun jälkeen saatiin valmiiksi arabiankielinen versio.  

8.6  Verkkopalvelua käyttäneiden alueellinen jakautuminen  

Eniten NettiNappi verkkopalvelua käyttivät Oulussa asuvat. Kävijöitä sivustolla oli 
runsaasti myös muista kaupungeista mm. Helsingistä, Turusta, Tampereelta, Kuopiosta, 
Jyväskylästä, Espoosta, Lahdesta ja Kajaanista. Sivusto oli myös linkitetty saataville 
useisiin muihin nuorille suunnattuihin internetpalveluihin sekä kuntien nuorisotoimen 
kuntalaisilleen tarjoamille sivuille.  

Vuonna 2003 NettiNappi verkkopalvelun kautta työntekijöille lähetetyistä 
kysymyksistä, joista lähettäjän sijainti pystyttiin määrittelemään tuli 58,5 % Oulusta, 15,1 
% Oulun seudulta ja Pohjois-Suomesta, 10,4 % pääkaupunkiseudulta ja 9,4 % muualta 
Suomesta. Kysymyksistä 6,6 % tuli ulkomailta.  

Verkkopalvelun kautta tulleet kysymykset ovat usein hyvin laajoja ja myös 
jäsentymättömiä. Tyypillistä nuorisotiedotustyössä on, että nuori ei useinkaan ole 
pystynyt itse selkiinnyttämään ja jäsentämään tilannettaan, eikä hänellä välttämättä ole 
riittävästi tietoa oman elämäntilanteensa selvittämiseksi. Usein työntekijät joutuvat 
tekemään tarkentavia kysymyksiä, mikä verkon kautta jätettävissä kysymyksissä vie 
enemmän aikaa kuin suorassa kasvoittain tapahtuvassa vuorovaikutustilanteessa. 
Vastaaminen asiakkaiden kysymyksiin sähköisten viestimien kautta on haastavaa ja se 
edellyttää työntekijöiltä erityistä taitoa täsmälliseen, hyvään ja helppotajuiseen 
kirjalliseen ilmaisuun.  

NettiNapin käyttäjien taustaa on vaikea päätellä, mutta suosituimmiksi nousseiden 
aihealueiden (vuokra-asunnot, sukupuolitaudit, ehkäisy, työhakemus, maailmalle) 
perusteella voidaan päätellä, että toivottu asiakasryhmä on tavoitettu hyvin. NettiNapin 
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suunnittelussa pyrittiin erityisesti ottamaan huomioon sivujen helppokäyttöisyys, jotta 
tieto olisi mahdollisimman helposti löydettävissä.  

8.7  Kokemukset ja palaute verkkopalvelusta  

Heti verkkopalvelun julkaisun jälkeen NettiNapin palautesivun kautta saatiin palautetta 
vastausten hyvästä ja asiantuntevasta laadusta sekä vastausnopeudesta. Nuorilta ja 
nuorten parissa työskenteleviltä tuli kiittävää palautetta sisällöstä ja ulkoasusta. 

NettiNappi osallistui vuonna 2004 valtiovarainministeriön järjestämään julkisten 
verkkopalvelujen "Laatua Verkkoon"-laatukilpailuun "Yksittäinen verkkopalvelu"-
sarjaan. Kilpailu oli osa hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman Tietoyhteiskunnan parhaat 
käytännöt -palkitsemisprosessia. Sarjassa palkittiin yksi kilpailija ja lisäksi kymmenen 
kilpailijaa sai yksityiskohtaisen arvioinnin verkkopalvelustaan.  

NettiNappi pääsi mukaan varsinaiseen arviointivaiheeseen, jossa kullekin arvioidulle 
kilpailijalle tehtiin palauteraportti. Raportissa esitettiin annetut pisteet ja tehdyt havainnot 
kriteereittäin sekä kuvattiin verkkopalvelun vahvuudet ja kehittämiskohteet 
arviointialueittain. NettiNapin arviointiraporttiin sisältyy palaute arviointialueista Käyttö 
ja Sisältö. Arviointialueen Käyttö vahvuuksiksi arvioinnissa mainittiin se, että palvelun 
peruskäyttö on helppoa. Sivuston rakenne on matala ja selkeä ja lähestymistapa 
käyttäjälähtöinen. Vahvuutena nähtiin myös, että palvelu latautuu yleensä nopeasti ja 
toimii ilman erillisiä apuohjelmia. Tämän arviointialueen kehittämiskohteena nähtiin, että 
sivuston sisällä on useita eri käyttöliittymiä, mikä saattaa haitata sujuvaa käyttöä eri 
osioiden välillä liikuttaessa. Erilaiset käyttöliittymät ja sivupohjat vaativat käyttäjältä 
jatkuvaa tarkkaavaisuutta ja vaikeuttavat perustoimintojen löytymistä.  

Arviointialueen Sisältö vahvuudeksi nähtiin se, että sisältö on käyttäjälähtöisesti 
jäsennelty ja kattava. Palvelu sisältää erityyppisiä osioita (kuten keskustelu- ja 
kysymyspalsta). Sivuilla kerrotaan myös verkon ulkopuolisesta toiminnasta ja 
mahdollisuuksista saada lisätietoja. Linkkejä muihin tietolähteisiin löytyy hyvin. Käyttäjä 
saa hyvää asiakaspalvelua, vaikkakaan esimerkiksi palautteen mahdollisista vaikutuksista 
ei sivustolla kerrota. Kysymyksiin vastataan hyvin. Keskustelu on ajankohtaista. Palvelun 
sisältö nähtiin arvioinnissa monipuolisena, mutta sen kehittämiskohteeksi mainittiin 
palvelusta puuttuva tärkeä osa-alue terveys.  

Laatukilpailun arvioinnissa saatu tieto NettiNapin kehittämistarpeista tuki hyvin Napin 
työntekijöiden omaa mielikuvaa NettiNapin kehittämisen haasteista. Arvioinnin kautta 
saatiin lisää vahvistusta lähitulevaisuuden kehittämishaasteiden asettamiseen.  

8.8  Hankkeen yhteistyökumppanit 

Tavoitteena oli löytää hankkeelle yhteistyökumppaneita, joiden toiminta liittyi oleellisesti 
hankkeeseen. Neppi-hankkeen hankesuunnitelmavaiheessa solmittiin yhteistyö-
sopimukset Oulun seudun Nuorisoasuntoyhdistys ry:n, Oulun työvoimatoimiston, 
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Kasvatusyhteistyöhankkeen, Terveys ry:n, Oulun Setlementtinuoret ry:n, Oulun ev.-lut. 
seurakuntien sekä Kelan Oulun toimiston kanssa. Hankkeen yhteistyökumppanina olivat 
myös Humanistisen ammattikorkeakoulun Haapaveden yksikkö, Pohjois-Suomen 
opiskelija-asunto säätiö PSOAS, Traumaterapiasäätiö sekä AVVAIN-palvelu. 
Hankkeeseen osallistui lukuisa joukko muita nuorten parissa toimijoita eri tiedotus- ja 
koulutustilaisuuksissa. Nuoret osallistuivat hankkeeseen lyhyissä tiedotustilaisuuksissa 
pisteissä ryhmävierailujen yhteydessä sekä pisteen asiakkuuden ja verkkopalvelun kautta. 

Ensimmäisessä yhteistyökumppaneiden kanssa pidetyssä yhteistyöpalaverissa 
määriteltiin yhdessä yhteistyökumppaneiden rooliksi vierailla pisteissä tiedottamassa ja 
neuvomassa nuoria palvelujensa käytössä sekä tarkastamassa pisteiden infokansioiden 
sisällöt omien palvelujensa osalta. Yhteistyökumppanit vierailivat tiedottamassa 
palveluistaan sekä Nuorten tieto- ja neuvontapiste Napeissa että Nappi-keskuksessa. 
Yhteistyökumppanit toimivat myös asiantuntijoina verkkopalvelun sisällöntuotantoa 
suunniteltaessa ja tarkastettaessa. Alussa yhteistyökumppanit osallistuivat kahden tunnin 
mittaiseen starttikoulutukseen, jossa käsiteltiin nuorisotiedotus- ja neuvontatyön 
periaatteita ja verkostoja sekä NettiNapin ja Neppi-hankkeen sisältöä.  

Syksyllä 2002 yhteistyökumppanit vierailivat kukin vuorollaan Nappi-pisteissä 
kertomassa palveluistaan nuorille. Suunnitelmana oli, että yhteistyökumppanit tiedottavat 
nuorille omista palveluistaan kahdesti vuodessa. Koska kiinnostus asiantuntijavierailuja 
kohtaan nuorten parissa oli vähäistä, päätettiin keväällä 2003 päivystystuntien sijaan 
järjestää teemaviikkoja, joiden aikana jokin tietty aihealue olisi korostuneemmin esillä 
pisteissä ja keskuksessa. Teemaviikoista saadun kokemuksen jälkeen syksyllä 2003 
järjestettiin yhdessä Oulun seudun Nuorisoasuntoyhdistyksen ja Pohjois-Suomen 
Opiskelija-asuntosäätiön kanssa nuorille ja nuorten vanhemmille suunnattu asumiseen 
liittyvä tapahtumapäivä. 

Keväällä 2004 ideoitiin uusi nuorille suunnattu tapahtuma, jossa mahdollisimman 
monella yhteistyökumppanilla oli mahdollisuus esitellä nuorille suunnattuja palveluitaan. 
Tapahtumaan yhdistettiin myös keväälle ajoittunut maahanmuuttajanuorille suunnatun 
verkkosivuston julkaisu. ”Nappi goes multiculture”-tapahtumapäivän tavoitteena oli 
saada yhteen erityisesti niitä toimijoita, joiden kohderyhmään kuuluivat myös 
maahanmuuttajanuoret. 

Neppi-hankkeen ja ESR-rahoitteisen AVVAIN-palvelun yhteistyö alkoi keväällä 2002. 
AVVAIN-palvelun toimintamuoto oli tarjota nuorille ja heidän vanhemmilleen opinto-
ohjauspalveluja nimenomaan silloin, kun muuta ohjausta ei ole tarjolla. Palvelu on 
suunnattu alle 25-vuotiaille ammattikouluttamattomille, pelkän peruskoulun käyneille 
nuorille. Tavoitteena oli tarjota ohjauspalvelua paikassa, jonne nuorten on helppo tulla. 
Tämän tavoitteen myötä oli luonnollista, että AVVAIN-ohjauspalvelua voitiin tarjota 
myös Nappi-pisteissä sekä Nappi-keskuksessa. Yhteistyö AVVAIN-palvelun kanssa 
jatkuu myös hankkeen päätyttyä.  
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8.9  Viestintä- ja markkinointisuunnitelma  

Vuonna 2003 hankkeessa aloitettiin viestintä- ja markkinointisuunnitelman laatiminen 
hankkeen ja nuorisotiedotus- ja neuvontapalvelujen tarpeisiin. Suunnitelman tavoitteena 
oli tarjota sekä hankkeelle, että nuorisotiedotus- ja neuvontapalveluille lyhyen sekä 
pitkän ajan suunnitelma viestintään ja markkinointiin. Suunnitelma saatiin käyttöön 
vuonna 2004 ja se sisältää myös perustietoa nuorisotiedotus- ja neuvontatyöstä, 
asiakaspalvelusta sekä muista keskeisistä aiheista jotka liittyvät nuorten tieto- ja 
neuvontapisteen ja -keskuksen toimintaan.  

Suunnitelmaa tehdessä paneuduttiin erityisesti Nappi-pisteiden ongelmiin ja 
haasteisiin. Suunnitelmassa määriteltiin ne tavoitteet, joihin Oulun nuorten tieto- ja 
neuvontapalvelujen osalta halutaan päästä. Erityisen tärkeäksi koettiin Nappi-pisteiden 
tunnetuksi tekeminen kohderyhmän keskuudessa, koska tieto pisteiden olemassa olosta 
lähiöissä ei ollut lisääntynyt toivotulla tavalla. Viestintä ja markkinointisuunnitelman 
liitteeksi laadittiin palveluille oma viestintäohjeisto, joka tulee olemaan työntekijöiden 
työkalu viestinnän ja markkinoinnin toteuttamisessa. Ohjeistoon koottiin erilaisia 
viestinnän kannalta tärkeitä sisältöjä, liittyen erityisesti viralliseen, ulkoiseen viestintään. 
Osa sisällöstä on ohjeistusta liittyen hyvään ja toimivaan viestintään, mediajulkisuuden 
hyödyntämiseen ja asiakaspalautekyselyn tekemiseen. Suunnitelma ja erityisesti sen 
tuloksena tuotettu viestintäohjeisto soveltuvat hyvin myös uusien työntekijöiden 
perehdyttämiseen.  

8.10  Ongelmakohtia hankkeen toteutuksessa 

Ongelmana erityisesti hankkeen alkuvaiheessa oli muun muassa se, ettei vastuualueita 
oltu määritelty tarkasti ja organisaatiorakenne oli epäselvä. Hallintokunta on pieni, minkä 
takia projektipäällikkö toimi myös sihteerinä ja tiedottajana. Tämän lisäksi hankkeen 
puolessa välissä projektipäällikkö vaihtui ja samaan aikaan hankkeesta jäi pois hankkeen 
taloushallinnon vastuuhenkilö. Tämän myötä myös hankkeen talouteen liittyvät 
valmistelu- ja arkistointityöt jäivät projektipäällikön hoidettavaksi. Tilanteessa, jolloin 
hankkeen hallinnon ja talouden tuntevat henkilöt vaihtavat työpaikkaa tulisi tiedonsiirron 
olla hyvin hoidettu. Projektiryhmän osaksi tullut työmäärä, minkä hanke toi mukanaan, 
oli yllättävän suuri ja sen myötä yhteistyölle ei jäänyt siinä määrin aikaa, kuin alun perin 
oli kaavailtu.  

8.11  Suositukset hankkeiden toiminnan kehittämiseksi 

Hankkeissa tulisi varautua hankehenkilöstön vaihtuessa parhaaseen mahdolliseen 
tiedonsiirtoon. Heti hankkeen aloitusvaiheessa, mielellään jo hankesuunnitelmavaiheessa, 
tulisi määritellä sisäiset vastuualueet ja sitouttaa henkilöstö hanketyöhön. Esimiesvastuu 
on tässä erittäin tärkeää, koska hanketyöntekijät toimivat usein varsinaisen 
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toteuttajaorganisaation ulkopuolisina työntekijöinä ja näin eivät voi vaikuttaa työyhteisön 
sisäisiin asioihin.  

Hanke on opettanut, että palvelujen tarjoajien kanssa on tärkeä laatia yksityiskohtaiset 
sopimukset heti alussa. Yleensäkin mahdollisimman laaja-alainen asiantuntemus 
projektin toimijoilla on hyödyksi. Jos jokin hankkeen osa-alue joudutaan perustelluista 
syistä toteuttamaan laajemmin kuin hankesuunnitelmassa on alun perin määritelty, tulee 
huomioida, että työn määrä kasvaa suhteessa toimenpiteiden määrään. Tällaisissa 
tilanteissa tulee olla mahdollista palkata hankkeelle lisätyövoimaa. Itsearviointi sekä 
ulkopuolinen arviointi ovat tärkeät hankkeen eri vaiheissa. 

8.12  Kehittämishaasteet 

Hankkeen myötä kehitettiin uusia menetelmiä ja välineitä nuorisotiedotustyöhön. 
Hankkeessa kehitetty vuorovaikutteinen verkkopalvelu on nuorten tiedontarpeisiin 
tuotettu ja se tarjoaa asiantuntevaa palvelua sisältäen laajasti tietoa nuorten eri 
elämänalueilta. Palvelussa tuotettu tietosisältö on luotettavaa, kattavaa ja ajantasaista. 
Verkkopalvelu on myös joustava ja sitä kehitetään myös tulevaisuudessa.  

Verkkopalvelu on valtakunnallisesti yksi laajimmista kunnallisen nuorisotyön 
tarjoamista nuorisotiedotusverkkopalveluista nuorille. Tietoa tarvitsevien nuorten lisäksi 
sitä käyttävät nuorisotyön oppilaitokset oppimateriaalina. Hankkeelle on sen toiminta-
aikana myös tullut useita ostotarjouksia verkkopalvelun graafisen toteutuksen ja 
tekniikan käyttöön saamiseksi muissa nuorisopalveluissa.  

Hankkeen tuloksena luotiin alueellisten Nuorten tieto- ja neuvontapisteiden 
perustamisen ja toiminnan malli, joka on siirrettävissä ja tarpeen mukaan 
hyödynnettävissä myös muualla. Malli voi olla perustana uusien palvelupisteiden 
perustamiselle. Useat pienempien kuntien nuorisotyön edustajat ovat käyneet hakemassa 
hankkeesta mallia omiin suunnitelmiinsa ja pyytäneet myös konsultti- ja koulutusapua. 
Hankkeessa kehitetty toimintamalli ja verkkopalvelu tulevat olemaan seutuyhteistyön 
kehittämisen väline nuorisotiedotuksessa. 

Nuorisotiedotus- ja neuvontapalvelujen kehittämiselle on koko Suomessa suuri tarve. 
Pohjoisen Suomen osalta tämä näkyy esimerkiksi uusien nuorisotiedotushankkeiden 
määrän kasvussa. Uuden nuorisotyölain ennakointi on saanut pienimmätkin kunnat 
huomioimaan tämän nuorisotyömuodon olemassaolon. Koska harvalla kunnalla on 
mahdollisuus perustaa omaa nuorten tiedotus- ja neuvontapistettä tai -keskusta on 
monessa tilanteessa ratkaisuksi nähty kehittää palvelua naapurikuntien kanssa 
yhteistyössä. Valtakunnallisesti nuorisotiedotuksen kehittämishaasteet ovat seudullisten 
palvelujen kehittämisessä.  

Hankkeen tuloksia hyödynnetään seudullisen nuorisotiedotustyön kehittämisessä 
Oulun seudulla sekä muualla Suomessa. Nuorten tieto- ja neuvontapisteiden ja 
verkkopalvelun kehittämisen mallia tullaan jakamaan valtakunnallisesti. Oulun 
nuorisotiedotus- ja neuvontapalvelujen vahva vakiintunut asema asettaa paineita olla 
kehittämistyön keskiönä seutukunnallisia palveluja suunniteltaessa ja luotaessa.  
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Oulun nuorisotiedotus- ja neuvontapalvelujen lähitulevaisuuden kehittämisen haasteet 
ovat verkkopalvelun vuorovaikutteisuuden vahvistamisessa. Verkkopalvelut ovat kaiken 
aikaa useiden nuorten saavutettavissa ja tärkeää onkin, että verkkopalvelu säilyy 
luotettavana, kattavana ja puolueettomana tiedonlähteenä nuorille.  

Kokemukset pisteiden toiminnasta tuovat arvokasta tietoa niin paikallisen kuin 
valtakunnallisenkin nuorisotiedotus- ja neuvontatyön kehittämiseen. Pisteiden 
perustamisesta ja toiminnasta muun nuorisotoiminnan yhteydessä on nyt kokemusta ja 
tulevaisuudessa tulevia perustettavia nuorten tiedotus- ja neuvontapisteitä perustettaessa 
nämä kokemukset ovat arvokkaita.  

 Lähteet 

Euroopan neuvoston ministerikomitean suositus NO R (90) 7. Euroopan nuorille annettava tiedotus 
ja neuvonta. Strasbourg 1985, Oslo 1988. Viitattu 22.12.2004 
http://kompassi.lasipalatsi.fi/page.asp?_item_id=544 

Euroopan yhteisöjen komissio 2001. Euroopan komission valkoinen kirja EU:n nuorisopolitiikan 
uudet tuulet. Bryssel. KOM (2001) 681 lopullinen versio.  

Opetusministeriö 1990. Suositus nuorisotiedotuspalveluiden järjestämisestä kunnissa Nro 
11/700/90 kuntien nuorisolautakunnille ja muille kuntien nuorisotoimesta vastaaville 
lautakunnille. 
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 Urbaanit legendat lasten ja nuorten parissa tehtävässä 
työssä – Tarinoita syrjäytymisestä ja elämänhallinnasta © 
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9  
Kujala, Jukka  

OPETTAJAREPRESENTAATIOT ELOKUVASSA – 
SUOMALAINEN MUISTI ENSIASKELISTA 

SYRJÄYTYMISEEN 

9.1  Johdanto 

Esittelin syksyn 2004 Tuhti-seminaarissa suomalaiseen miesopettajatutkimukseen liittyen 
elokuvien esittämää kuvaa opettajista. Esityksessäni käsittelin elokuvan näyttämää kuvaa 
koulun ja opettajien osuudesta nuorten syrjäytymiskehityksessä. Edellä mainittu 
syrjäytymisteema on tutkimuksellisesti kiinnostava kahdesta syystä: toimin 
erityisopettajana valtion koulukodissa ja työn puitteissa kohtaan päivittäin suomalaisia 
haasteellisesti käyttäytyviä nuoria. Toinen tekijä liittyy valmisteilla olevaan 
väitöskirjatutkimukseeni, jonka tutkimusaineistona ovat olleet miesopettajaa esittävät 
elokuvat.  

Elokuvan yhteiskunnallinen vaikuttavuus on ensisijainen lähtökohta käyttää sitä 
tutkimusmateriaalina. Se on vaikuttanut ja vaikuttaa eri mekanismien kautta, mutta toimii 
myös paljastavana muistina menneestä, tässä tapauksessa koulusta ja opettajista. Vaikka 
elokuvissa on esillä positiivisia koulun arkipäivän ennallistuksia, on kuitenkin enemmistö 
elokuvista esittämässä koulua ja opettajistoa kiintoisan negatiivissävytteisesti. 

Kesällä 1992 esitettiin Suomessa Niskavuori-elokuvien sarja. Sarjan avasi vuonna 
1938 ensi-esityksen saanut Niskavuoren naiset. Katsojaksi elokuva sai miltei joka 
viidennen suomalaisen. Peter von Bagh (1992, 7) kirjoittaakin, että itsenäisen Suomen 
historiaa on mahdotonta kirjoittaa ottamatta elokuvan osuutta huomioon. Mikäli historiaa 
yleisen tavan mukaan kutsutaan ihmiskunnan muistiksi, voidaan yhtäällä ajatella 
elokuvaa muistiksi, jolla on elokuvallinen erityispiirteensä. Elokuvalliseen muistiin liittyy 
käsite valikoivuus (Sorlin 1980) ja sen jättämä kuva on monikerroksisen kokonaisuuden 
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aikaansaama. Tämä on näkyvissä myös tämän tiivistelmän elokuvien jättämissä 
muistijäljissä eri opettaja-oppilaskohtaamisissa.  

Tässä kokoavassa katsauksessa tarkastelen itsenäisen Suomen historian vuosien 1938–
2003 aikana tuotettuja elokuvia, joissa näkyy oppilaiden ja kouluyhteisön erilaisia 
ristiriitatilanteita. Tiivistelmä on kouluhistoriallinen ja ote aineiston käsittelyyn lähinnä 
toteava ilman suurempaa selittämistä.  

Elokuvatekstien taustoissa on nähtävissä kiintoisia toteamuksia kouluun liittyen. 
Usean elokuvan opettajaennallistuksien kohdalla käy ilmi, että ohjaajat ja käsikirjoittajat 
siirtävät omat koulumuistonsa elokuvaan. Ohjaajat lähettävät joissakin kuvissa jopa 
terveisensä elokuvan kautta omalle entiselle opettajalleen. Elokuvan opettajamuisto ja 
koulumuistoihin kiinnittyvä suomalainen tutkimus ovat melko yhtäpitäviä muistikuvan 
suhteen. Kansakoulumuistoissa opettajat muistetaan usein etäisinä ja ankarina 
auktoriteetteina (Metso 1999, 271). Samaa toistaa myös suomalainen elokuva.  

Yhä tiukkeneva kontrolli opettajantyötä kohtaan on muuttanut opettajan työnkuvaa 
viimeisten vuosien aikana enemmän, kuin kenties koskaan itsenäisyyden aikana. Viime 
vuosiin saakka opettajan työtä ei juuri ole kontrolloitu, vaan kukin on saanut tehdä 
työtään persoonansa ja henkilökohtaisten mieltymystensä mukaan. Vaikka opettajalla on 
ollut suojattu asema, on suomalainen elokuva toiminut muistina opettajista, joilla on ollut 
osansa oppilaiden heikkoon koulumenestykseen ja ongelmakäyttäytymiseen. Usein 
elokuva näyttääkin opettajan omaan ylhäiseen yhteiskuntaluokkaan kuuluvaksi, joka ei 
saavuta oppilaan asemaa monessakaan tasossa. Tarkkisoppilaiden taustoja tutkinut Joel 
Kivarauma toteaa, että nykyajan opettaja on yhä enenevässä määrin naisopettaja, itse 
aikanaan kiltti ja hyvin menestynyt, jolle epäonnistumisen kokemukset koulussa ovat 
melko vieraita (Kivirauma 1995, 36). 

Elokuva on monissa yhteyksissä todettu olevan sukupuoliteknologia, joka muokkaa ja 
jäsentää kuvaa mieheydestä ja naiseudesta. Tämän katsauksen elokuvia voidaan 
tarkastella myös tällä tasolla. Pääosin miesopettaja, osissa elokuvusta myös toista 
sukupuolta edustava kollega käyttäytyvät erilaisten, vallitsevaan aikaan sopivien 
sukupuoliodotusten mukaan. Esimerkkinä voidaan ajatella poikaoppilasta, joka on eri 
taustaa kuin opettaja ja konfliktitilanne on valmis. Lynn Daviesin (1984) mukaan 
oppilaan työväenluokkainen tausta yhdistettynä maskuliiniseen sukupuoleen tuottaa 
varmimmin yhteentörmäyksen koulun vaatimusten kanssa. Koulun käyttämä kieli, 
auktoriteettisuhteet ja erilaisiin opetussuunnitelmiin pohjaava opetus ovat tutumpia 
ylemmille yhteiskuntaluokille. Koulussa menestymisen edellyttämää kulttuuripääomaa 
ovat saaneet ennalta enemmän määrätyn yhteiskuntaluokan lapset. 

Olkoon lähestymistapa tarkastella elokuvaa mikä tahansa, mielikuvaksi jää, että 
elokuvassa kamppailevat kaksi erilaisista lähtökohdista kumpuavaa maailmaa. 
Opettajakunta kasvaa erilaisesta kulttuuritaustasta kuin oppilaat ja osapuolien kieli ei 
kohtaa toisiaan. Koulun oppilaisiin kohdistama odotus ja heidän kulttuurilähtökohdista 
kumpuavat edellytykset eivät elokuvan esittämässä kehyksessä käy yksiin (Kivinen & 
Kivirauma 1986, 87–98).  

Risto Rinne täydentää edellistä väitettä näkemyksellään. Koulu on ideologisen 
kamppailun kenttä, jossa kulttuurit puolustavat legitimiteettiään. (Rinne 1986, 361.) 
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Nykyhetken koulussa opettajan osuus oppilaan syrjäytymiskehityksessä ja sen 
varhaisvaiheissa ei ole niinkään olennainen, vaan kouluinstituution kokonaisvaltainen 
kykenemättömyys kohdata haasteellisesti käyttäytyvää oppilasta.  

9.2  Katsauksen elokuvat  

Alla olevassa on nähtävissä otteita suomalaisista elokuvista, jotka jäljentävät koulua, 
oppilaita ja opettajistoa. Katsonta elokuviin on kouluhistoriallinen ilman perusteellista 
tulkintaa. Elokuvista on kuvattu lyhyesti tuotannollista taustaa ja joitakin aikaan kuuluvia 
lehdistötoteamuksia. 

9.3  Syyllisiäkö 1938 

Syyllisiäkö kertoo lehtori Aarre Einolan ja kangaskaupan työläistaustaisen myyjättären 
suhteesta. Elokuvan ohjasi Jorma Nortimo Kotkassa syntyneen Toivo (Richard) Pekkasen 
(1902–1957) käsikirjoituksen pohjalta. Käsikirjoittaja oli kivityöläisen Taneli Pekkasen ja 
Ida Kärpäsen poika. Isänsä sairastuttua Toivo joutui menemään työhön varhain, jo 13-
vuotiaana hän tuki perhettään työnteolla. (Pekkanen 2004.)  

Syyllisiäkö-elokuvassa pikkukaupungin seurapiirit kuohahtavat, kun lehtori Einola 
seurustelee kangaskaupan myyjättären Emmi Hytösen kanssa. Koulun rehtori Notkola 
paheksuu ja varoittaa alamaistaan suhteesta työläistyttöön. Einola kuitenkin haluaa pitää 
huolta omista asioistaan. Tytön kotiväki on suhdetta vastaan ja suhteen käänteet etenevät 
aina sanomalehden uutisointiin saakka. Lehden uutisessa Lehtori Einolan vapaa-ajalla 
tapahtunut välikohtaus kerrotaan pikkukaupungin lukijoille. Oppilaat tutustuvat 
lehtikirjoitukseen kommentoiden terävästi tekstiä opettajalle. Opettaja vaientaa 
oppilaiden kommentit ja hiljentää luokan äänet vahvalla auktoriteetillaan. Oppilaiden 
terävä huomautus ei ajan vallitsevassa kouluilmastossa ole mahdollista. Rakkaussuhteen 
vuoksi lehtori Einola vapautetaan opettajan toimesta, ja lopulta hän saa surmansa 
rakastettunsa mustasukkaisen veljen Erkin puukottomana. (Syyllisiäkö? 1995, 264.) 

9.4  Niskavuoren naiset 1938, 1958, Niskavuori 1984 

Valentin Vaala ohjasi elokuvan Niskavuoren naiset, jonka ensiesitys oli 16.1.1938. Edellä 
mainittu elokuva kertoo muun kerronnan ohessa suomalaisesta koulusta ja sen opettajista. 
Naisopettaja on yksi pääosan esittäjistä. Miesopettaja esiintyy sivuosassa elokuvan 
monissa kohtauksissa. Elokuvaa seurasi samaan käsikirjoitukseen pohjautuva elokuva 
vuonna 1958 ja edelleen elokuva yhdistelmistä eri Niskavuoren kirjoituksia vuonna 1984. 
(Vaala & Wuolijoki 1938; Vaala & Wuolijoki 1958; Kassila & Wuolijoki 1984.)  

Niskavuori-elokuvien opettajaennallistukset ovat kiintoisa poikkeus negatiivisista 
opettajakuvauksista. Elokuvassa luokka kantaa osaltaan naisopettajansa murheita. 
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Kuitenkin opettaja virkatehtävässään on vain vallankäytön välikappale, jossa ei ajatella 
oppilaiden parasta, vaan kylän ja kouluinstituution järkkymätöntä perinnettä. Hyvin 
koulutyönsä hoitava naisopettaja saa lähteä pastorin johtaman koulun johtokunnan 
aloitteesta. Koulun miesjohtajaopettaja taipuu johtokunnan edessä huolimatta 
naisopettajan hyvistä opettajasuorituksista. (Vaala & Wuolijoki 1938; Vaala & Wuolijoki 
1958; Kassila & Wuolijoki 1984.)  

9.5  Suomisen Olli yllättää 1945 

Viidennessä Suomisen perheestä kertovassa elokuvassa kuvataan elokuvan 
valmistumisaikana ajankohtaista ongelmaa: armeijasta ja rintamalta kotiutettavien 
kouluikäisten sijoittumista takaisin yhteiskuntaan. Orvo Saarikiven 1945 ohjaamassa, Oy 
Suomen filmiteollisuuden tuottamassa elokuvassa Suomisen Olli kotiutetaan 
asepalveluksesta. Hän aloittaa koulunsa lukion viimeisellä luokalla valmiuksilla, jotka 
vastaavat oppikoulun viidennen luokan taitoja. Näin armeijakaveri poikien 
kouluvalmiudet elokuvassa ilmaisee. Koulussa Olli ja muut armeijasta kotiutetut oppilaat 
joutuvat vaikeuksiin, koska koulun ilmapiiri on kaukana oppilaiden ajatusmaailmasta ja 
päämääristä. Olli ja kumppanit ajautuvat tietämättään tekemään rikollista liiketoimintaa 
avustaen turkisvaras Zuleimaa. Lisäksi helppo raha saa pojat juhlimaan ja viettämään 
huoletonta elämää. Pojat kuitenkin saavat ajan elokuvaan tyypillisesti liittyvän opetuksen 
ja palaavat kaidalle opintielle saaden keväällä valkolakin. (Saarikivi 1945.) 

Elokuvassa on paljon opettajakuvausta, jossa tiukkaluontoiset mies- ja naisopettajat 
haluavat erottaa koulusta muusta oppilasjoukosta käytöksellään eroavat pojat. 
Sovinnollinen rehtori yhdessä uudistusmielisen ja uudella tavalla ajattelevan nuoremman 
opettajakunnan kanssa saa otteen pojista ja koulunkäynti lähtee poikien katumuksen 
jälkeen käyntiin. 

9.6  Siunattu hulluus 1975 

Aapelin kertomukseen perustuvassa TV-elokuvassa Siunattu hulluus kerrotaan komedian 
keinoin Rummukaisen veljessarjan tekemisistä. Kertojana on yläkansakoulunopettaja 
Wilhelm Horsma. Kertomusteknisesti elokuva edustaa argumentaatiota eli väittämää. 
Elokuvan argumentaatioita kuvaavat virkamiehistä lausutut kommentit: ”On siinä 
miehellä virka!” lausuttuna poliisista ja ”Jos hän (opettaja) olisi oikein viisas mies, ei hän 
koko ikäänsä viitsisi muita opettaa.” Argumentaatio elokuvassa on saada yleisö 
vakuuttumaan tietyistä väittämistä ja ironiakin on mahdollista (Bacon 2000, 28–29). 
Aapelin väittämät elokuvassa ovat ironisia. Väittämiä esittävää elokuvaa seuratessaan 
katsova yleisö tekee pakostakin toistuvia johtopäätöksiä. Siunatussa hulluudessa 
opettajaan kohdistuva väittämä perustuu ajatukseen, että opettaja on poliisiin 
rinnastettava julkisuuden edustaja, jolla ei ole elokuvan sankareiden silmissä kovin suurta 
arvoa. Elokuvassa opettaja nähdään rahvaan väen valistajana, joka asemaltaan on 
kaukana maaseutuväestön rahvaudesta. Yläkansakoulunopettaja Horsma tuskailee useissa 
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kohtauksissa maaseudun lasten ja aikuisväestön lahjattomuutta. Vastakohtana opettajalle 
Mustan pörssin Topina myöhemmin tunnettu Vilippus Rummukainen ei itse ole täysin 
vakuuttunut opettajan viisaudesta ihmislasten joukossa. (Molberg 1975.)  

9.7  Pojat 1962 

Suomalaiseen elokuvaan paljon vaikuttanut Pojat-elokuva on sota-ajan kuvaus Oulun 
nuorisosta saksalaisjoukkojen asuttamassa kaupungissa. Elokuva seuraa Raksilan poikien 
elämää ja on monikerroksisesti kokemuksen pohjalta tehty kuvaus (Niskanen & Rintala 
1962). Suomen kansallisfilmografiassa Pentti Stranius (1998, 160) kuvaa elokuvaa 
seuraavasti: ”Pojat on niin totuudellinen, että sen jälkeen suomalaisen elokuvan on ollut 
mahdotonta palata 1950-luvun sotilasfarsseihin, jotka nekin kertoivat suhtautumisesta 
sotaan heti sen päätyttyä hyvin paljon ja hyvin selväkielisesti”. Elokuvan alkuperäisteos 
on Paavo Rintalan romaani Pojat vuodelta 1958. (Stranius 1998, 160–162; Pojat 1998, 
153–159.) Kirjoittaja osallistui muun muassa sotilaspoikatoimintaan ja koki 
omakohtaisesti sota-ajan innostuksen ja myös nuoren pelot ja hämmennyksen liittyen 
maan kriisiaikaan (Korhonen 2001, 18). 

Ohjaaja-käsikirjoittaja Mikko Niskanen (1929–1990) koki sodan murrosikäisenä. Hän 
kertoi parhaiden teostensa syntyneen aina silloin kun liikkuu omilla alueillaan, kun niissä 
on ollut aimo annos omaa verta. Teknisessä mielessä elokuvan kuvauspaikat ovat pääosin 
Oulussa sijaitsevia paikkoja. (Stranius 1998, 160–162; Pojat 1998, 153–159.) 
Historiallinen aikakuvaus on elokuvassa nähtävissä melko totuudenmukaisesti. Suomen 
filmiteollisuuden esite kuvastaa elokuvan asetelmia. Esite lausuu elokuvan mainoksessa 
elokuvasta: ”Unohtumaton elämys, Pojat, Oulun poikain suhde sotaan ja sen edustajiin, 
saksalaisiin, sotilaisiin. Poikien ilot ja surut, kepposet ja kokemukset – osa elämän 
todellisuutta!” (Oy Suomen filmiteollisuus SF 1962). 

Sotaorpo, Karjalasta palannut evakkopoika Paavo Rintala elokuvan käsikirjoituksen 
alkuperäistekijänä kuvaa koulujen opettajistoa oman kokemuksensa mukaisesti. Oulun 
kaupunginkirjaston verkkosivuilla Rintalan henkilökohtaisia kokemuksia Oulun lyseosta 
kuvataan seuraavasti: ”Koululuokassa, jossa kotien sosiaaliset erot näkyivät jyrkkinä, 
laitakaupungilla asuva evakkopoika erottui selvästi joukosta. Koulun ulkopuolella 
seurusteltiin vain "omien" kanssa”. Positiivisia kokemuksia kouluajaltaan Lyseosta oli 
Rintalalla lähinnä kahdesta naispuolisesta opettajasta. (Kirjailijat Oulussa… 2004.)  

Elokuvan oppilaiden ja opettajien ennallistuksessa molempien elokuvatekstiin 
vaikuttaneiden Rintalan ja Niskasen kuvaukset koulujärjestelmän etäisyydestä oppilaisiin 
ovat vieläkin vakuuttavia ja osaltaan ajattomia. Koulu instituutiona ei kykene 
helpottamaan poikaoppilaiden tuskaa ja koulun menettelytavat osaltaan kiihdyttävät 
oppilaiden ei toivottavaa käyttäytymistä. 
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9.8  Sokkotanssi 1999 

Sokkotanssi on suomalainen lapsi- ja nuorisokuvaus. Siinä on nähtävissä kahden 9-
vuotiaan pojan, Jontin ja Länkin lapsuuskuvaus 1960-luvun alun merenrantakaupungissa. 
Matti Ijäksen elokuvassa Sokkotanssissa näyttelijä Sulevi Peltola esittää puolikuuroa 
innotonta kansakoulunopettajaa. Opettaja kohtelee oppilaitaan alentavasti ja häntä itseään 
kiusataan oppilaiden taholta. (Ijäs 1999.) 

Ohjaaja Matti Ijäs kertoo kirjoittaneensa käsikirjoituksen 1990-luvun puolivälissä 
perustuen ohjaajan omiin kokemuksiin. Elokuvan maisema on 1950-luvulta ohjaajan 
lapsuudesta. Siinä on hetkiä, joita hän on kohdannut omien lastensa kanssa. Muistoja ja 
mielikuvia ”ja tottakin ikään kuin siteeksi” Ijäksen omin sanoin. Kouluun liittyvästä Ijäs 
kertoo: ”En muista tarkkaan, milloin lopetin rukoilemisen, mutta lapsuuteni Jumala oli 
ankara herra, vaikka en elänytkään kovin uskonnollisessa kodissa. Autoritäärisyys ja 
vanhantestamentillinen kaiken syyllistävä valo lankesi enemmän koulusta. Muistan 
uuvuttavat aamuhartaudet, kun kavereita pyörtyili hapen puutteessa. Voimisteluopettajan 
tiukat poskilihakset, karttakepin paukkeen ja jälki-istuntojen matelevat tunnit. Jotain 
kohtuutonta, hävityn sodan jälkimaininkeja oli ilmassa. Rangaistukset muistuttivat usein 
simputusta, joku oli aina otettava silmätikuksi. Ja koulun pihalla aukesi toinen viidakko, 
jossa vähänkin poikkeava tai pinko sai maistaa samaa lääkettä”. (Sokkotanssi 1999.)  

9.9  Täältä tullaan, elämä! 1980 

Laaja-alaisesti koulua ja erilaisia suomalaisen koulun opettajapersoonia kuvaa Tapio 
Suomisen ohjaama Täältä tullaan, elämä! vuodelta 1980. Esikuvia elokuva on saanut 
ilmeisimmin muun muassa Jean Vigonin Nolla käytöksessä, Nicholas Rayn Nuori 
kapinallinen ja Truffat’n 400 kepponen elokuvista. (Katso 48/1991.) Kuvaus on kouluun 
kiinnittyvä ja siinä käsitelty nuorten häiriökäyttäytyminen ja elokuvan 
erityisopettajakuvaus ovat erityisen kiinnostavia. Käsikirjoituksessa on nähtävissä 
opettajan kynän jälki. Elokuvan käsikirjoittaja Yrjö-Juhani Renwall on taustoiltaan 
tarkkailuluokan opettaja (J. Mikkola, henkilökohtainen tiedonanto 16.3.2004). Elokuvan 
tapahtumaympäristönä on suuri taajamakoulu ja erityisopettaja Pappaa esittävä Pertti 
Reponen toimi oikeasti samassa tehtävässä Naulakallion koulussa (Täältä tullaan, elämä! 
1999, 499).  

Elokuva käynnisti päivälehdissä keskustelun koulun ongelmista ja se sai yleisesti 
runsaasti palstatilaa lehdistössä. Muun muassa Elokuvalehti Spektri (Sairanen 1980, 26–
27) kuvasi elokuvan vaikuttavuutta katsojiinsa: ”En ihmettelisi, vaikka tiettyjen nuorten 
käyttäytyminen koulussa muuttuisi elokuvan jälkeen aggressiivisemmaksi.” Elokuvan 
ennallistama peruskoulurealismi avautuu ajatuksena, että koulu instituutiona ei kykene 
ymmärtämään ja käsittelemään erityisoppilasta. Yksittäinen opettaja suuresta 
opettajanhuoneen opettajaryhmästä taistelee yksin oppilaan puolesta.  

Elokuvassa suuren koulun opettajakunta ajaa tarkkailuluokan oppilas Jussin niin 
ahtaalle, että Jussilla ei ole muuta tietä koulussa kuin ”lintsaaminen” ja koulusta 
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pakeneminen. Erityisopettaja Pappa puolustaa luokkansa käytänteitä, mutta hän jää 
altavastaajaksi muun opettajakunnan joukossa. Jussi saa lopulta surmansa pudotessaan 
parkkitasanteelta asfalttiin. (Suominen 1980.)  

9.10  Emmauksen tiellä 2001 

Kaupunkilaistunut mies Rane saapuu taksilla vierailulle kotiseudulleen. Hän kohdentaa 
katkerat kotiseudun lapsuusmuistot muun muassa entiseen miesopettajaansa. Elokuvan 
kohtauksessa miesopettaja muistelee luokkaansa ja kertoo entisten oppilaiden 
pahoinpidelleen häntä kostoksi menneistä kouluajoista. (Pölönen 2001.)  

Markku Pölönen kertoo elokuvan opettajan esikuvasta Aamulehden (3.10.2001) 
haastattelussa: ”Kun olin pieni, opettajaksi ryhty ne joista ei ollut jälleenrakentajiksi. 
Tällä sadistiopella on elävä esikuva. Toivottovasti hän näkee tään leffan – siinä on hänelle 
terveisiä.”.  

Elokuvan Ranen muistot kolmenkymmenen vuoden takaa ovat kuin toistoa Helsingin 
Sanoman viikkoliitteen keräämistä suomalaisten opettajamuistoista. Näissä kuvauksissa 
mitä erinäisin ikävin muistoin palattiin entisiin kouluaikoihin (Helsingin sanomat 2000, 
18–21). Kirjoituksien negatiiviset opettajamuistot olivat hyvin yhdenmukaisia Ijäksen 
elokuvatekstin kanssa. Seuraavassa on Emmauksen tien oppilas-opettaja vuoropuhelu 
opettajan pihamaalta. 

Opettaja 
He hei te siellä. Te juuri! Mitäs te siellä metelöitte. Menkää muualle. Mikä teidän nimi 
on? Vastatkaa! Kai teillä nyt nimi on? 

Rane 
Vastatkaa! Tuo ääni! 

Opettaja 
Tehän vasta idiootti olette! Alkakaa nyt laputtaa, no vai pitääkö tässä antaa teille 
oikein vauhtia! Mitä? 

Rane 
Tästä minä olen nähnyt unta yli 30 vuotta. Terveisiä kaikilta vähälahjaisilta 
oppilailtasi. 

Opettaja 
En minä tunne teitä! 

Rane 
Minä olen Jumalan ruoska 

Opettaja 
Mi, mi, millainen peto. Vanhaa miestä kehtaa 

Rane 
Eivät natsienkaan rikokset vanhene! 
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Opettaja 
Mitä te tarkoitatte? 

Rane 
Etkö tosiaan tiedä? 

Opettaja 
En tiedä. 

 

Rane 
Sano se vielä kerran! 

Opettaja 
En tiedä! 

Rane 
Sinä kysyit, vaikka minä en viitannut. En tiedä, sinä tartuit niskasta ja ravistelit. En 
tiedä, sieltä se tulee kuin keitetystä lampaan päästä. Niin sinä aina sanoit. 

Opettaja 
En minä muista. 

Rane 
Muistatko miten karttakeppi naputti liitutaulun pintaa kun minun käteni vapisi pelosta 
ja pistit koko luokan nauramaan ja pakotit laulamaan: Koska meitä käsketään! Vaikka 
minä jo itkin. 

Opettaja 
Mutta laulukokeet kuul… 

Rane 
Sinä syötit kylmää kaalisoppaa jälki-istunnossa, kun ei kerran päivällä maistunut, ja 
minä oksensin lautaselle. Lautanen tyhjäksi, se kuuluu tapoihin! Ja minä söin! 

Opettaja 
Valetta! Minä kohtelin teitä kuin omia lapsiani. 

Rane 
Paremmin! Omia lapsiasi sinä hakkasit kuin elukoita.  

Opettaja 
Eheiii 

Rane 
Vyön solkipäällä! 

Opettaja 
Ei se on täyttä valetta! ….naurua…minua, minua huvittaa se, se, minua huvittaa se, se, 
että te kuvittelette olevanne jonkin sortin edusmies, keskinkertaisuuksien kellokas. Ja 
tuo teidän purkaus, se oli, sekin oli vain pieni mitätön bagadelli. Toissa kesänä pihaan 
ajoi bussillinen juopuneita, pohjasakkaa. Luokkakokous: (opettaja näyttää vanhaa 



 

 123

luokkakuvaa) Debi, Terttu, Imbesilli Ilpo, Idiootti Ismo, Lanttupää Lauri. Tultiin 
antamaan opettajalle turpaan! Loput te arvaattekin: Oli sinelmiä, hampaat poikki, 
leukaluu murskana. En minä tehnyt ilmoitusta asiasta, en alentunut. Nyt tekin olette 
saaneet esityksenne, voitte lähteä täältä kalppimaan! 

Rane 
Näivettyköön pallisi ja pudotkoon maahan kuin mädät viikunat! 

Opettaja 
Mikä, Jumalan tähden teki sinusta tuollaisen mitättömyyden? 

Rane 
Sinä! Äläkä sotke Jumalaa tähän. 

Opettaja 
Mutta Jumala aaarmahtaa! 

9.11  Young love 2001 

Draamaksi ja nuorisokuvaukseksi luokiteltava elokuva on ensirakkaustarina murrosiän 
askeleita aloittelevan Jukan ja tätä kuusi vuotta vanhemman nuoren naisen välillä. 
Tapahtumaan liittyy olennaisesti valokuvaus ja kuvausta harrastava miesopettaja. Pekka 
Lukka esittää kuvaamataidonopettaja Marttia, jolle Jukan koulutoverit naureskelevat 
miehen homoseksuaalisuuden vuoksi. Elokuvassa 13-vuotias Jukka ihastuu vanhempaan, 
malliksi pyrkivään tyttöön. Jukka lähestyy tyttöä kuvaamataidonopettaja Martin 
avustamana valokuvaharrastuksen kautta. Arto Lehkamon käsikirjoittamassa, ohjaamassa 
ja Maria Korpiolan kanssa ohjaamassa elokuvassa on Pekka Lukan näyttelemän 
miesopettajaroolin lisäksi lyhyt kuvaus kolmesta muusta opettajasta. Historian opettajaa 
esittää Pirjo Luoma-aho, uutta kuvaamataidon opettajaa Kirsti Väänänen ja 
liikunnanopettajaa Ola Tuominen. (Young love, lehdistömateriaali 2004.)  

Kuten monissa tämän katsauksen elokuvissa, koulussa on vain yksi oppilaan kanssa 
toimeentuleva opettaja. Muu opettajakunta on kylmää ja kovaa. Vaikeuksissaan 
kamppaileva oppilas ei saa ymmärrystä opettajilta, vaan lopputuloksena on jälki-istunto 
tai opettajan muut oppilaaseen kohdistuvat vihamieliset reaktiot. 

9.12  Näkymätön Elina 2003 

Näkymätön Elina -elokuvassa vuodelta 2003 on roolissa pienen Pohjois-Ruotsiin 
sijoittuvan koulun opettajia ja oppilaita. Elokuva ei ole puhdas suomalainen elokuva, 
vaan yhteistyössä ruotsalaisten kanssa toteutettu. Elokuvassa kuvataan Elinan 
koulunkäyntiä Pohjois-Ruotsissa ja naisyliopettaja Tora Holmin häneen kohdentamia 
epäoikeudenmukaisuuksia. Kylään saapuva uusi miesopettaja osaa käsitellä Elinaa ja 
rakentaa luottamuksellisen oppilas-opettajasuhteen yli naispuolisen yliopettajan 
painostuksen. (Härö 2003.)  
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Klaus Härön ohjaamassa suomalais-ruotsalaisessa elokuvassa asetelma on paljolti 
yhtenevä elokuvan Kuolleiden runoilijoiden seura kanssa. Oppilaiden kapina vallitsevaa 
järjestelmää ja opettajien väärinkäytöstä vastaan on yhtenevällä tavalla toteutettu. Kuten 
amerikkalaisessa esikuvassa, nousee oppilaita puolustamaan nuorekas opettaja. Hän 
voittaa oppilaiden arvostuksen ja oikeudenmukaisuus toteutuu elokuvan 
loppukohtauksessa koulun portailla. 

9.13  Päätelmiä 

Koulukodin erityisopettajana joudun päivittäin kohtaamaan nuorisoryhmän, jota 
suomalainen koulujärjestelmä ei ole voinut kohdata joutumatta ristiriitaan. Vaikka 
oppilaat koulukodeissa ovat pääsääntöisesti sijoitettuna sosiaalisten ongelmien vuoksi, on 
heillä takanaan melkein poikkeuksetta myös kouluvaikeuksia ja sopeutumattomuutta 
koulujen käytänteisiin.  

Edellä kuvatuissa elokuvan kouluennallistuksissa on nähtävissä muistikuvia 
suomalaisesta koulusta. Vaikka näytelmäelokuva on aina fiktiivinen ja sen ennallistukset 
tulkinnanvaraisia, on kuitenkin elokuvien taustaselvityksissä nähtävissä totuuksia, joita ei 
voi jättää nykyisessä koulukeskustelussa sivuuttamatta. Seuraavassa taulukossa on 
tiivistettynä elokuvien koulujen ongelmaennallistuksia edellä mainituista elokuvista. 
Taulukossa on näkyvillä elokuvan jäljentämä aika, kouluun liittyvä ristiriitatilanne ja sen 
ratkaisu.  
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Taulukko 1. Koulu- ja opettajaennallistuksia suomalaisessa elokuvassa. 

Elokuva Aikakuvaus Ristiriitatilanne Elokuvan ratkaisu 

Syyllisiäkö 1938 
 

1930-luku Oppilaat kommentoivat 
luokassa sanomalehden 
artikkelissa käsiteltyä 
opettajan käyttäytymistä. 

Opettaja hiljentää luokan ja alistaa 
oppilaiden asiallisen kommentoinnin 

Suomisen Olli 
yllättää 1945 

1945, sota on 
juuri loppunut 

Sodasta palaavilla 
oppilailla on vaikeuksia 
koulunkäynnissä. 

Opettaja katkoo karttakepin ja 
oppilaat karkaavat koulusta. 
Moraalisen katumuksen kautta 
oppilaat palaavat kouluun, jossa 
opettajakunnan neuvotteluun 
kykenevät henkilöt sopeuttavat 
oppilaat uudella opetusmenetelmällä. 

Siunattu hulluus 
1975 
 

1970-luku Opettaja halveksuu 
maaseudun lahjattomia 
oppilaita. 

Oppilas karkaa koulusta. Oppilas 
aikuisiässä epäilee opettajansa 
viisautta.  

Täältä tullaan, 
elämä 1980 

1970-luvun 
loppu, 
peruskoulu- 
kuvaus 

Opettajakunnan pääosa ei 
kykene selviytymään 
tarkkailuluokan oppilaiden 
tempauksista. 
Opettajakunnan enemmistö 
ei suvaitse tarkkailuluokan 
oppilaiden käytäntöjä. 

Tarkkisopettaja joutuu ristiriitaan 
muun opettajakunnan kanssa 
soveltaessaan poikkeavia käytänteitä 
luokkansa oppilaisiin. Elokuvan 
loppukohtauksessa koulusta karannut 
oppilas kuolee. 

Sokkotanssi 
1999 

1960-luvun 
alku 

Opettaja nöyryyttää 
keskellä perhekriisiä eläviä 
poikalapsia. 

Oppilaat tekevät kiusaa opettajalle. 
Yksi pojista vammautuu kostaessaan 
opettajalle. 
 

Emmauksen 
tiellä 2001 

1990-luku Aikuisiässä oppilas palaa 
kotikylälleen selvittämään 
katkerat koulumuistot. 

Oppilas palaa eläkeläisopettajan 
pihamaalle. Hän kuristaa 
opettajaansa muistellen kaikkea 
koulussa kokemaansa vääryyksiä. 
Opettajan edessä hän kuitenkin 
murtuu ja jatkaa katkeraa matkaansa 
kylätiellä. 

Young love 
2001 

2000 AIDS:a sairastava 
homoseksuaali 
miesopettaja opettaa 
valokuvausta kotonaan 13-
vuotiaalle oppilaalle. 
Opettajaa pilkataan ja 
hänen ylleen heitetään 
pedofiilin varjo. 

Opettaja kuolee sairauteensa. Uusi, 
tehokas naisopettaja korvaa 
edellisen, mutta joutuu välittömästi 
oppilaiden kanssa ristiriitaan uusien 
opetuskäytänteiden kanssa. 
 

Näkymätön 
Elina 2003 
 

1950-luvun 
alku 

Vanha ruotsinkielinen 
naisopettaja sortaa 
suomenkielistä 
yksinhuoltajaäidin tyttöä.  

Nuori miesopettaja saapuu 
Tukholmasta ja osaa käsitellä 
sorrettuja. Luokka nousee kapinaan 
ja oikeus voittaa elokuvan 
loppukohtauksessa. 

Edellä kuvatut koulukuvaukset antavat viitteitä suomalaisen elokuvan kielteisestä 
koulukuvasta. Tutkijana koen elokuvan kouluennallistuksien antavan mielenkiintoisen ja 
kattavan näköalan suomalaiseen kouluun, koska elokuvan merkitys mielikuvien 
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muovaamisessa ja uusintamisessa on kiistaton. Vaikka todellisuuden tuntuiset tapahtumat, 
ihmiset ja tapahtumat voivat olla elokuvassa mielivaltaisia, on kuitenkin todettava, että 
elokuva kertoo kulttuurisesta juovasta oppilaiden ja koulun käytäntöjen välillä. Vaikka 
koulu on muuttunut oppilasystävällisempään suuntaan, on sillä vielä paljon voitettavaa 
yhä haasteellisemmaksi käyvän oppilasaineksen kanssa. Viimeaikaiset tutkimukset 
suomalaisen koulun tehokkuudesta antavat ymmärtää maamme koulun ylivertaisuudesta, 
on siinä kuitenkin vielä paljon kehitettävää ja parannettavaa. Erityisopetuksen laajuus ja 
nykyhetken tarve kertovat tästä jotakin. Yksittäiselle opettajalle elokuvan ennallistuksilla 
koulun eri osapuolista on sijansa esimerkiksi itsetutkistelun herättäjänä. 
Koulujärjestelmälle ja päättäjille elokuvan antama muistikuvaus voi olla lähtökohta 
kehityskeskustelulle ja mahdollisille tulevaisuuden parannusmalleille. 
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10  
Jussila, Maaret & Liikanen, Timo  

KOKO KAUPUNKI KOULUNA – MUN JUTTUKO? 

Näpistys, ryöstö, huumausainerikos, pahoinpitely, törkeä pahoinpitely, tappo… Tällainen 
voisi olla rikosrekisterinä nuorella, josta voisi sanoa, että takana loistava tulevaisuus. 
Syynä tällaiseen voi olla varsinkin alkuvaiheessa hyvin pieni asia: pieniä vaikeuksia 
koulussa, asuntolaongelmia, vaikeuksia kotona tai ystäväpiirissä. Seurauksena voi 
kuitenkin olla – aluksi vaikeuksia lähipiirissä, koulussa ja – lopussa syrjäytyminen 
yhteiskunnasta tai laitostuminen. Jotta näin ei kävisi, pitää nuorella olla niin tiivis 
turvaverkko, että hän ei pääse siitä läpi missään elämänsä vaiheessa. Mitä 
varhaisemmassa vaiheessa ongelmat huomataan, sitä pienempiä ne ovat ja sitä 
helpommin ne ovat ratkaistavissa. 

Kirjoituksessamme käsittelemme hankkeita, joiden kohderyhmänä ovat lapset ja 
nuoret, jotka tarvitsevat tukea elämänhallintaan ja / tai urasuunnitteluun. Tuomme esille 
moniammatillisen yhteistyön merkityksen nuorten ja heidän perheidensä tukemisessa. 
Keskeisiä käsitteitä kirjoituksessamme ovat ohjaus, niveltäminen ja syrjäytyminen. 

10.1  Ohjaus 

Uusien opetussuunnitelmien näkökulma ohjaukseen on sosiokonstruktiivinen. Peavy 
(2000) on kehittänyt ammatinvalinnan ja urakehityksen ohjaukseen menetelmän, jota 
kutsutaan sosiodynaamiseksi ohjaukseksi. Hän kuvaa tätä yhteiskonstruointiprosessiksi, 
jossa ohjaaja ja asiakas työskentelevät tiiminä tutkien ohjattavan elämänkenttää ja 
suunnitellen henkilökohtaisia projekteja, jotka mahdollistavat ohjattavalle 
toivotunkaltaisen tulevaisuuden tavoittelemisen. Sosiodynaaminen ohjausnäkemys 
nähdään konstruktivistisena toimien käytännöllisenä, yleisluontoisena ja 
kokonaisvaltaisena elämänsuunnittelun menetelmänä (Peavy 2000, 23–24). 

Nuorten tulevaisuusorientaatiota on selvitetty Helena Kasurisen vuonna 1999 
ilmestyneessä väitöskirjassa Personal future orientation: Plans, attitudes and control 
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beliefs of adolescents living in Joensuu, Finland and Petrozavodsk, Russia in 1990s. 
Tutkimuksen kohteena olivat nuorten tulevaisuuteen liittyvät suunnitelmat ja asenteet. 
Yhtenä tavoitteena oli lisätä tietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat nuorten 
tulevaisuusorientaatioon. Tulosten pohjalta on kehitelty mallia, jota voisi hyödyntää 
ohjaustyössä. 

 
  yksilö 

  toimijana 

 

aika ja     motivationaaliset  

konteksti    elementit 

 

 

 

 harrastukset  suunnitelmien 

 kiinnostukset  sisältö 

Kuvio 1. Tulevaisuusorientaatioon vaikuttavat tekijät Helena Kasurisen mukaan (Kasurinen 
2000, 216). 

Kuviossa 1 aika viittaa parhaillaan elettävään aikaan. Kontekstilla tarkoitetaan sekä 
yksilön elinympäristöä että koko yhteiskunnallista tilannetta. Ohjaajan olisi tämän 
mukaan seurattava sekä yhteiskunnallista että kansainvälistä kehitystä unohtamatta 
tulevaisuudentutkimusta. Ohjaustilanteessa on huomioitava myös yksilön 
päämäärätietoisuus, kiinnostuksen kohteet, lahjakkuus ja taidot sekä yleinen kehitystaso: 
identiteetin muotoutumisvaihe, minä-kuva ja pystyvyysodotukset sekä yksilön 
arvomaailma. Motivationaaliset elementit koostuvat elämänhallintakokemuksista, 
asenteista (optimismi / pessimismi) ja tyytyväisyydestä elämään. Kiinnostukset ja 
harrastukset on myös hyvä huomioida ohjauksessa (Kasurinen 2000, 216–217).  

10.2  Niveltäminen 

Uusissa opetussuunnitelmissa puhutaan nivelvaiheista siirtymävaiheiden sijasta. 
Nivelvaiheiksi voidaan katsoa siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen, 
perusopetuksen 6. luokalta siirtymistä 7. luokalle sekä perusasteen 9. luokalta toiselle 
asteelle. Sosiokonstruktiivisen näkemyksen mukaan ei kuitenkaan aikaisempia vaiheita 
voida unohtaa vaan yksilö on nähtävä kokonaisuutena suhteessa ympäröivään 
yhteiskuntaan ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen. 
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10.2.1  Niveltäminen 6. luokalta Rimminkankaan koulun 7. luokalle  

Lähettävältä koululta pyydetään: 

− tiedot niistä oppilaista, joiden olisi syytä jatkaa samassa ryhmässä 7. luokalla tai, jotka 
olisi syytä siirtää eri ryhmiin 

− tiedot oppilaista, jotka on siirretty tai otettu erityisopetukseen 

− HOJKSit 

− asiantuntijoiden lausunnot  

− tulevaa oppilasta koskevat koulutuslautakunnan päätökset 

− tiedot oppilaan vahvuuksista ja heikkouksista 

Rimminkankaalle siirtyville oppilaille ja huoltajille pyritään tekemään tutuiksi koulun 
käytännöt ja keinot miten ongelmatilanteissa toimitaan jo ennen koulun alkua, jotta 
siirtyminen uuteen isoon kouluun sujuisi joustavasti ilman suuria kipuja. 

10.2.2  Niveltäminen perusasteelta toiselle asteelle 

Oporengas; kaupungin eri oppilaitosten opinto-ohjaajat kokoontuvat etenkin lukuvuoden 
alussa vaihtamaan tietoja uusista oppilaista. Samalla luovutetaan HOJKSit uuteen 
oppilaitokseen. Myös keväällä välitetään ennakkotietoa tulevista oppilaista. 

Mun juttu -hanke; hankkeen tavoitteena on seuloa koulun ikäluokasta esiin ne nuoret, 
jotka tarvitsevat erityistä tukea selviytyäkseen perusasteelta ja toisen asteen opinnoista. 
Yhteistyöllä nuorten kanssa toimivien kanssa pyritään tukemaan nuoren opiskelua ja 
auttamaan nuorta eri elämänvaiheissa. Hankkeessa ovat mukana kaupungin eri 
oppilaitokset sekä nuorten kanssa toimivat viranomaiset. 

10.3  Syrjäytyminen 

Syrjäytymistä ja syrjäytymisprosessia on tutkittu paljon. Meneillään on monia hankkeita, 
joiden pyrkimyksenä on ennaltaehkäisevä toiminta. Syrjäytyminen käsitteenä on vaikea. 
Viitasen (1998) mukaan syrjäytymistutkimuksen kohteena oleva ihminen tai ryhmä 
leimataan helposti ei-toivotuksi tapaukseksi. Edelleen Viitanen toteaa keskeiseksi 
ongelmaksi nuorten syrjäytymisen riskien ehkäisyssä ongelman näkymättömyyden. 
Suomalainen syrjäytyminen ei hänen mukaansa ole yhteiskunnallinen uhka tai 
mahdollisuus, lähinnä pieni kustannus tai muu haitta. Syrjäytyminen on omaan kuoreen 
vetäytymistä. (Viitanen 1998, 31.) 

Lämsän mukaan jokaisella lapsella ja nuorella, joka on vaarassa syrjäytyä, on oma 
tarinansa (Lämsä 1998, 9). Syrjäytymisen käsite on laaja-alainen käsittäen mm. 
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työttömyyden, köyhyyden, asunnottomuuden, yksinäisyyden, lähiyhteisöjen 
heikentymisen ja vaikuttamisen vaikeudet. Lämsä toteaa mm. Heikkilään viitaten 
syrjäytymisen käsitteen vaikeuden lähinnä sen leimaavuuden takia huomioimatta, etteivät 
kaikki tiettyyn ryhmään kuuluvat ole syrjäytyneitä (Lämsä 1998, 10). Lämsän 
tutkimuksessa oli mukana 0–25-vuotiaat sosiaalihuollon asiakkaat. Hänen mukaansa 
syrjäytymisvaarassa olevasta nuoresta ei voi luoda yhtä ainoaa muotokuvaa vaan eroja 
näkyi syrjäytymisen laadussa sen mukaan millaiset olivat ongelmat ja annettu tuki. 
Tämän perusteella hän luokitteli asiakkaat viiteen tyyppiin perusteena ongelmien laatu ja 
syvyys sekä tarvittu ja saatu tuki. Selviytyjät eivät tarvitse tukea, karsiutujilla tuen tarve 
oli vähäistä tai tilapäistä. Syrjäytymisvaarassa olevilla oli hänen mukaansa kyse tuen 
tarpeen pitkittymisestä tai monien tukimuotojen tarpeesta, mikä korostui syrjäytyjillä. 
Ääripäänä hän toteaa täydellisen syrjäytymisen, karitaation, totaalisen riippuvuuden 
yhteiskunnan tuesta. (Lämsä 1998, 13–14.) Mun Juttu -hankkeessa on kyse nimenomaan 
syrjäytymisvaarassa olevista 15–17-vuotiaista nuorista.  

Siirtymävaihe peruskoulusta toiselle asteelle on syrjäytymisen kannalta kriittistä aikaa. 
Pirttiniemen (2000) mukaan toisen asteen opintoja ei aloita noin 10 % ikäluokasta. 
Peruskoulun lisäopetukseen siirtyy noin 5 % ikäluokasta. Välittömästi peruskoulun 
jälkeen opintoja ei jatka noin 6 % ikäluokasta. Osa peruskoulun päättävistä oppilaista on 
koulutusvalinnassa sattuman armoilla. Peruskoulun päättävien oppilaiden seuranta- ja 
ohjausjärjestelmää ei ole olemassa (Pirttiniemi 2000, 42–52; ks. myös Liimatainen-
Lamberg 1999, 2). Opetusministeriön koulutus- ja tiedepolitiikan osaston tekemän 
selvityksen pohjalta esitetään tällaisen järjestelmän luomista. Selvityksen pohjalta 
esitetään seurannan järjestämistä niiden nuorten osalta, jotka putoavat pois peruskoulun 
jälkeisestä koulutuksesta. Ensimmäinen seuranta pitäisi olla syksyllä heti peruskoulun 
jälkeen ja toinen esim. seuraavana syksynä vuoden kuluttua opintojen ensimmäisestä 
aloituskohdasta. Seuraavaksi seurantajaksoksi esitetään neljännen vuoden syksyä. 
(Veijola 2003, 55.)  

10.4  Ohjauksen haasteet 

Ohjaus on nykypäivänä uusien haasteiden edessä. Elämme yhteiskunnassa, joka tarjoaa 
enemmän epävarmuutta kuin turvallisuutta. Elämästä on tullut projekti, joka vaatii 
kokoamaan ja rakentamaan oman inhimillisyyden mielekkääksi ja eettisesti kestäväksi. 
Globalisoituva talous haastaa löytämään paikan omaa kulttuurista identiteettiä 
menettämättä. Ammattikäytännöt ovat muuttuneet. Neuvoja, ohjaaja, johtaja, esimies, 
opettaja tai terapeutti saattaa olla yhtä hämillään asiakkaansa kanssa työnsä uusien 
puitteiden ja merkitysten edessä. Työkäytäntö voi edellyttää uudenlaista ammatillisuuden 
hahmottamista arkipäivässä, johon profession perinne ei enää vastaa tai jota tiede ei ole 
edes ehtinyt tutkia. Toisaalta ohjaus- ja neuvontatyön ammattilaiset ovat alkaneet löytää 
toisensa. Samansuuntaista työtä on huomattu tehtävän oppilaitoksissa, työhallinnossa, 
sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä yksityisissä organisaatioissa. Tämän havainnon 
tekemisessä on osaltaan auttanut kansainvälistyminen. (Onnismaa, Pasanen & Spangar 
2000, 5–6.) 
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Perusopetuksen opetussuunnitelmien päivitystyö on meneillään. Uudet 
opetussuunnitelmat otetaan käyttöön viimeistään vuonna 2006. Oppilaanohjauksesta 
todetaan seuraavaa: ”Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä 
siten, että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään 
sekä kehittämään elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Ohjauksen 
tuella oppilas tekee omiin kykyihinsä ja kiinnostukseensa perustuvia opiskelua, 
koulutusta, arkielämää ja elämänuraa koskevia ratkaisuja. Oppilaanohjauksen 
tarkoituksena on edistää koulutyön tuloksellisuutta, lisätä hyvinvointia koulussa sekä 
ehkäistä syrjäytymistä”. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 256.) 

Ohjaus oppilaitoksessa on uusien opetussuunnitelmien valossa entistä enemmän koko 
oppilaitoksen henkilökunnan tehtävä. Oppilaan turvallisessa siirtymisessä opintopolun 
nivelvaiheissa tarvitaan moniammatillista yhteistyötä. Uusissa perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteissa (2004, 21) todetaan: ”Koulussa toteutettavan ohjauksen 
tulee ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi tukea erityisesti niitä oppilaita, joilla on 
opiskeluun liittyviä vaikeuksia tai jotka ovat vaarassa jäädä koulutuksen tai työelämän 
ulkopuolelle perusopetuksen jälkeen.” 

Oppilaan persoonallisen kasvun ja kehityksen tukeminen pitää sisällään psyko-
sosiaalisen tuen. Tähän olennaisina asioina kuuluvat oppilaan elämäntilanteen ja historian 
tiedostaminen. Elämänhallinnan yksi keskeinen väline on realistisen minä-kuvan 
kehittyminen.  

Eri puolella Suomea käynnistyi vuonna 2001 Kelan syrjäytymistä ehkäisevä hanke. 
Kansaneläkelaitos järjesti yhdessä koulu-, nuoriso-, työvoima- sekä sosiaali- ja 
terveystoimen kanssa kolmen vuoden kokeilun, jossa vakavan syrjäytymisuhan alaisena 
oleville 15–17-vuotiaille nuorille järjestettiin varhennettua kuntoutusta, jolta ajalta 
nuorille voitiin maksaa kuntoutusrahaa. Hanke on Pudasjärvellä toiminut ilman erillistä 
projektihenkilöä, joten se on toteutettu moniammatillisena virkamiestyönä. Toimintaa 
jatketaan projektin loputtuakin. Tässä toteutuu uusien opetussuunnitelmien ajatus 
oppilashuoltotyöstä moniammatillisena yhteistyömuotona. 

10.5  Mun juttu -hanke 

Mun juttu -hanke on alun perin Pudasjärven, Ranuan ja Posion kuntien yhteishanke, joka 
toteutettiin yhdessä Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskuksen kanssa syksystä 2001 
alkaen. Hankkeen rahoitti vuosina 2001–2004 KELA. Vuoden 2005 alusta lähtien 
kaupunki toteuttaa hankkeen omin voimin. 

Hankeen tavoitteena on alusta asti ollut kehittää yhteistyömalli syrjäytymisvaarassa 
olevien nuorten poimimiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, tukiverkon 
luominen nuoren ympärille, niin että nuori saisi suoritetuksi peruskoulun ja siirtyisi 2. 
asteen opintoihin ja suorittaisi ne menestyksellisesti. Samalla pyritään kehittämään 
nuoren itsetuntoa, motivaatioita opiskelulle ja elämänhallintataitoja. Hänen tietoisuuttaan 
omista kyvyistään pyritään lisäämään. 



 

 133

10.5.1  Toimintamalli 

Rimminkankaan koulua käy lähes koko ikäluokka ja koulussa voidaankin seuloa riittävän 
ajoissa esiin ne 12–16-vuotiaat nuoret, joilla: 

− oletetaan olevan ongelmia suorittaa peruskoulu 

− voi olla vaikeuksia hankkia ammatti itselleen 

− on oppimisvaikeuksia 

− on psyykkisiä tai fyysisiä sairauksia 

− on sosiaalisia ongelmia 

Haetaan siis niitä nuoria, joiden oletetaan olevan vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta 
jossakin elämänvaiheessaan.  

Koulussa on systemaattisesti parannettu opettajien valmiuksia kohdata haasteellinen 
oppilas. Oppilashuoltotyötä on kehitetty ja kehitetään jatkuvasti oppilaiden tarpeiden 
suuntaan. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu kerran viikossa ja sen toiminta on hyvin 
systemaattista. Ryhmä arvioi toimintaansa vuosittain ja seuraavan vuoden tavoitteet 
laaditaan arvioinnin perusteella. Aineenopettajat, luokanvalvojat, oppilaanohjaajat ja 
erityisopettajat ovatkin avainasemassa seulottaessa ko. nuoria. Kuraattori, 
terveydenhoitaja ja sosiaalitoimi ovat myös aktiivisesti mukana kartoitustyössä ja myös 
myöhemmin, kun nuorelle mietitään toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. 
Rimminkankaan koulussa on kehitetty mallia, missä huoltajan mukanaolo nuoren tullessa 
hankkeeseen on ensiarvoisen tärkeää alusta lähtien. 

Koulun oppilashuoltoryhmä esittää nuoret hankkeeseen ja hankkeen ohjausryhmä 
käsittelee asian ja tekee lopullisen hyväksynnän jokaisen nuoren kohdalla. Mun juttu-
hankkeen moniammatilliseen ohjausryhmään kuuluvat mm.: 

− erityisopettaja Rimminkankaalta 

− nuoriso-ohjaaja 

− johtava terveyskeskuslääkäri 

− työvoimaneuvoja 

− työpajan ohjaaja 

− sosiaalityöntekijä 

− Kelan virkailija 

− opinto-ohjaajat Rimminkankaalta ja Koillis-Pohjanmaan ammattioppilaitoksesta 

− terveydenhoitaja AOLsta 

− nuoriso-ohjaaja seurakunnasta 

− Asiantuntemusta ohjausryhmään pyydetään tarvittaessa.  
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Koska Mun juttu -hankkeeseen tulevat nuoret ovat yleensä erityisoppilaita, on heidän 
HOJKSiinsa sisällytetty laajempi ja tarkempi selonteko alkuhaastattelun pohjalta: 

− aikaisemmista elämänvaiheista 

− päivittäisestä toiminnasta 

− koulutuksellisista seikoista 

− tarkka toimintasuunnitelma jatkosta 

− selonteko yhteistyöstä muiden viranomaisten kanssa 

Nuoren sosiaalinen tausta on myös hyvä selvittää yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa. 

Toimintasuunnitelman laatimiseen osallistuvat nuoren ja huoltajan lisäksi koulun ja 
viranomaiskumppaneiden puolelta ne henkilöt, jotka ovat suunnitelman kannalta tärkeitä, 
esimerkiksi:  

− erityisopettaja 

− oppilaan ohjaaja  

− luokanvalvoja  

− aineenopettaja 

− kuraattori 

− terveydenhoitaja 

− psykologi/psykiatri 

− lääkäri 

Ajatuksena on se, että suunnitelman tekoon saadaan mahdollisimman laaja näkemys 
nuoren tilanteesta, mikä toteutuu nimenomaan moniammatillisena yhteistyönä. Nuoren 
tavoitteet toisen asteen opintojen suhteen on kartoitettava ja nuorta on ohjattava oikeaan, 
realistiseen suuntaan jatko-opintoja suunnitellessa. Nuoren on tiedettävä, mihin hän 
jatkossa sitoutuu. 

Jatkossa olisi hyvä, että nuoren asioita hoitaisi työpari, mikä nimenomaan tukisi 
moniammatillisuutta, ja he olisivat samalla vastuuhenkilöinä nuoren asioita hoidettaessa. 
Työpareina voisivat olla esimerkiksi: 

− sosiaalityöntekijä – opettaja 

− kuraattori – terveydenhoitaja 

− erityisopettaja – sosiaalityöntekijä  

Kaupungin terveyskeskuksesta saadaan tarvittavat fyysiset ja psyykkiset tutkimukset 
toimintasuunnitelman laatimiseen. Työvoimatoimisto tekee tarvittavat ammatilliset 
psykologiset testit, jotta ammatinvalinta onnistuisi. 
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Vastuullisuus nuoresta: vastuu nuoresta huoltajan lisäksi kuuluu aina sille oppilaitokselle, 
missä nuori kulloinkin on. Jos nuori ei ole missään oppilaitoksessa, on vastuu 
sosiaalitoimella ja työvoimahallinnolla. Työparit seuraavat säännöllisesti nuoren kehitystä 
ja puuttuvat tarvittaessa tilanteen kulkuun. Hankkeen ohjausryhmä vastaa omalta osaltaan 
moniammatillisesti nuoren tilanteesta. 

Niveltäminen: tiedot nuoresta toimitetaan aina seuraavalle oppilaitokselle 
Rimminkankaan koulun opetussuunnitelman mukaisesti, jos nuori ja huoltaja ovat 
antaneet siihen luvan. Tällöin päävastuu nuoresta siirtyy vastaanottavalle oppilaitokselle. 
Tiedot hankkeessa mukana olevista nuorista toimitetaan myös hankkeen ohjasryhmälle. 

Seuranta: kun hankkeessa mukana oleva nuori siirtyy toiselle asteelle, tarkistetaan 
syksyllä nuoren tilanne Rimminkankaan työparin toimesta, samoin kevätlukukaudella. 
Myös muina lukukausina nuoren tilanne on syytä tarkistaa. Niveltämispapereiden 
mukana on mennyt yhteystiedot niistä henkilöistä, joihin vastaanottava koulu voi ottaa 
yhteyttä, jos opinnot takertelevat. Kotia ja nuorta itseään on myös syytä informoida 
riittävästi hankkeesta ja kertoa ohjeet opintojen keskeytyessä toisella asteella. 
Yhteyshenkilönä voi olla myös hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja. 

Toiminta opintojen keskeytyessä: kun tieto opintojen keskeytymisestä tai muista nuoren 
ongelmista tulee tietoon, ottaa nuoreen ja kotiin yhteyttä joku nuoren tuntema henkilö, 
esimerkiksi nuoren vastuuhenkilö. Tavoitteena on luottamuksellisen suhteen syntyminen 
nuoren kanssa ja se, että syntyy sellainen ilmapiiri, jossa nuori tuntee, että hänestä 
välitetään. Nuori pitäisi mahdollisimman pian saada taas aktiivisen toiminnan pariin ja 
sitouttaa jälleen säännölliseen ja ohjattuun toimintaan. Huoltajan, ja varsinkin nuoren 
itsensä, on syytä olla koko ajan mukana tulevaisuuden suunnittelussa.  

Ohjausryhmä arvioi tilanteen ja nuori pyritään ohjaamaan heti mahdollisten tutkimusten 
jälkeen:  

− johonkin toisen asteen oppilaitokseen, jos hän on kykenevä opiskelemaan 

− Pudasjärvellä toimivaan Merikosken valmentavaan ja kuntouttavaan yksikköön 

− työpajalle 

− työkokeiluun työvoimatoimiston toimesta 

− koulutuskokeiluun johonkin oppilaitokseen 

Nuorelle on, jos hänen tilansa vaatii, tarjottava: 

− mielenterveyspalveluja 

− päihdekuntoutusta 

− muita lääkärin palveluja 

Toiminnan tavoitteena on koko ajan, että nuori jatkaa opintojaan ja saa itselleen ammatin. 

Tuki nuorelle: nuorelle pyritään tarjoamaan kaikki mahdollinen tuki, minkä hänen tilansa 
vaatii. Taloudellisen tuen muotoina ovat mm.: 
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− harkinnanvarainen toimeentulotuki 

− Kelan päiväraha nuoren tilanteen sitä vaatiessa 

− työharjoitteluraha 

− kesätyöpaikka 

Nuorelle tarjotaan myös ohjaus- ja motivointipalveluja ns. OHMO-päivien aikana. 
Hankkeen yhtenä tavoitteena nuoren aktivoimiseksi on saada nuori kiinnostumaan 
erilaisista harrastuksista. Samalla saadaan esimerkiksi elämyspedagogisin keinoin nuoren 
itsetuntoa kohennettua. OHMO-päivät ovat myös palkintona hyvistä suorituksista. 

Rimminkankaan koulun Omaura-luokka yhtenä tukimuotona: Omaura-luokka on 
tarkoitettu koulun 7.–9. luokan nuorille, joilla on psyykkisiä ja / tai sosiaalisia ongelmia. 
Tarkoituksena on sosiaalistaa nuori, ei koulua, vaan elämää varten. Oleellista 
omauramenetelmissä on työpaikkaopiskelujaksot maksimissaan 4 kertaa lukuvuodessa 
(20–60 työpäivää). Näillä jaksoilla nuorilla on mahdollisuus onnistua ja saada työstään 
positiivista palautetta, mikä ei aina ole ollut mahdollista koulussa. Palaute vaikuttaa aina 
kannustavasti myös koulunkäyntiin ja siten myös koulusuoritukset paranevat. Selvästi on 
huomattavissa nuoren kehitys passiivisesta alisuoriutujasta itsestään huolehtivaksi 
yksilöksi, joka vie kirjoja kotiin tehdäkseen kotitehtävänsä ja pyrkii saamaan hyvän 
todistuksen. 

Työpaikkaopiskeluun liitetään myös työpaikkatehtäviä, jolloin nuori huomaa yhteyden 
koulussa opiskeltavien aineiden ja tosielämän välillä. Työpaikkatehtävät voivat olla 
hyvinkin laajoja kokonaisuuksia, joihin nuori joutuu hakemaan tietoja työpaikastaan tai 
muista lähteistä. 

Nuori joutuu työpaikkajaksoillaan tutustumaan moniin erilaisiin ammatteihin ja yhtenä 
tavoitteena onkin herätellä tätä kautta motivaatiota jatko-opiskeluun. Oppilas pitää 
päiväkirjaa tekemistään töistä ja tekee esitelmän toisille oppilaille työpaikastaan. 

Muina keinoina Omaura-luokassa käytetään:  

− opiskelua koulun ulkopuolella – leirikoulut 

− elämyspedagogiikkaa 

− kuhunkin aiheeseen sopivia opetusmenetelmiä 

− luokkaa opettaa yksi opettaja 

− vapaa-ajalle pyritään löytämään harrasteita 

− yhteistyössä nuorisotoimen kanssa 

− kokonaisvaltaista oppilaasta huolehtimista 

− yhteistyötä huoltajien kanssa 

− viranomaisyhteistyötä 

− vastuun ottamista omista tekemisistään tai tekemättä jättämisistään 
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Näillä eri keinoilla pyritään siihen, että:  

− nuori huomaa, että hänestä VÄLITETÄÄN 

− nuorelle tulee pysyvä positiivinen asenne oppimiseen eli hän oivaltaa oppimisen ja 
opetuksen tärkeäksi itselleen 

− hänen elämänhallintataitonsa ovat kohdallaan 

− hän pyrkii kohti kokonaisvaltaista elämänhallintaa  

− hän oivaltaa oppimisen ja opetuksen tärkeäksi itselleen  

Omaura-menetelmiä käytetään myös Rimminkankaan koulun muissa erityisluokissa, 
joissa opiskellaan yksilöllisten suunnitelmien mukaisesta. Näille luokilla 
omauramenetelmät sopivat hyvin etenkin heikentyneen itsetunnon kohottamiseen. 
Hyvällä työtodistuksella on näissäkin ryhmissä positiivinen merkitys. Omaura-
menetelmistä ja erilaisista Omaura-luokista löytyy tietoa Omaura ry:n sivuilta osoitteesta 
http://www.omaura.fi. 

10.5.2  Merikosken ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja 
kuntouttava opetus ja ohjaus Pudasjärvellä 

Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on selkeyttää opiskelijan minäkuvaa ja oman 
elämänhallintaa siten, että hänen kykynsä ja toiveensa muodostavat realistisen 
kokonaisuuden. Tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa jo olemassa olevaa selviytymisen 
tavoitetta sekä auttaa löytämään opiskelijalle uusia valmiuksia ja motivaatiota erityisesti 
itsenäiseen elämään, tulevaisuuden suunnitteluun ja vuorovaikutustaitoihin. 

Kohderyhmänä ovat opiskelijat, jotka tarvitsevat erityistukea ja -ohjausta 
vammaisuuden, sairauden tai muusta syystä jatko-opiskelujen elämänhallinnan tai 
työelämään sijoittumisen suhteen. Opiskelijoilla on tavoitteena jatkossa pyrkiä 
ammatilliseen peruskoulutukseen, mutta nykytilanteessa ei ole resursseja hakeutua 
suoraan tutkintoon johtavaan koulutukseen.  

10.5.3  Nuorten työpajoilta elämänhallintaa ja työn kautta oppimista 

Pudasjärvi on mukana myös yliseutukunnallisessa nuorten työpajahankkeessa, joka toimii 
Oulun kaaren kunnista Iissä ja Pudasjärvellä sekä Koillismaalla Taivalkoskella ja 
Kuusamossa. Pajoille tulevat nuoret ovat 17–29-vuotiaita, joiden on vaikea työllistyä tai 
jotka ovat peruskoulun ja / tai toisen asteen koulutuksen jälkeen ilman 
jatkokoulutuspaikkaa tai työtä. 

Pajajakson tavoitteena on tukea nuorten elämänhallintaa ja urasuunnittelua antamalla 
mahdollisuuksia tutustua työhön ja työelämän käytäntöihin sekä eri ammattialojen 
työtehtäviin ja koulutusmahdollisuuksiin. 

http://www.omaura.fi
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Esimerkkinä pajajaksolla olleiden nuorten määritelmiä nuorten työpajasta: 

− työttömyysjakson katkaisuklinikka (7) 

− säännöllisen elämän rytmin majakka (4) 

− työuran suuntaviitta (4) 

− nuoren elämänvalmennuskeskus (2) 

− työtaitojen ja -asenteen kehittämiskeskus (2) 

− työn merkityksen selvityspiste (1) 

− sosiaalisen ja taloudellisen turvallisuuden huoltoasema (1) 

− työpaikan mallikappale (1) 

− leikkipaikka (1) 

Mitä nuoret odottavat pajajaksolta, tässä joitakin ajatuksia: 

− työkokemusta 

− uusia työtaitoja 

− toimeentulon paranemista 

− työelämän sääntöjen oppimista 

− aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta 

− toimimista erilaisten ihmisten kanssa 

− vaihtelua ja ajankulua 

− säännöllisyyttä elämään 

Mitä työ nuorelle merkitsee, koottuja kommentteja: 

− rahaa ja toimeentuloa 

− ajankulua, tekemistä, ahkeruutta ja reippautta 

− mahdollisuutta toteuttaa itseään 

− elintason ylläpitämistä ja elämässä selviämistä 

− pääsee elämässä eteenpäin 

− pakko tehdä, mutta ei se haittaa 

− ansiota, mutta samalla myös oman ajan menetystä 

Nuorten kommenteista voi havaita, että odotuksissa painottuu mahdollisuus tutustua 
työhön ja työelämän käytäntöihin. Mikäli nuorella on jo toisen asteen tutkinto takanaan, 
hänellä on mahdollisuus myös työllistyä pajajakson jälkeen. Usein esimerkiksi yrityksissä 
suoritettu harjoittelujakso on avannut nuorelle tien työllistymiseen. Haasteellisempi 
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tilanne on niiden nuorten kohdalla, jotka eivät ole joko jatkaneet peruskoulun jälkeen 
toisen asteen koulutukseen tai koulutus on keskeytynyt kerran tai mahdollisesti monta 
kertaa. 

Yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa (kuten koulutusjärjestelmä, 
nuorisotoimi, perusturva, työvoimahallinto) pyritään alueella nuorten pajatoiminta 
saamaan osaksi katkeamatonta palveluketjua, joka tukee nuorta hänen omien 
valmiuksiensa lisäämisessä ja urasuunnittelussa tavoitteena oman koulutuspolun tai 
työpaikan löytyminen. Kuten alussa todettiin, mitä varhaisemmin lasten ja nuorten 
mahdolliset riskitilanteet havaitaan, sen tuloksellisempaa toiminta on.  

Mun juttu -hankkeen ja nuorten työpajaprojektin lisäksi Pudasjärven kaupungin 
alueella on useita hankkeita, joiden kohderyhmänä ovat lapset ja / tai nuoret: 

− Nuorten osallisuushanke – elämä pelissä 

− Nuorten perheiden projekti  

− Oppilaanohjauksen kehittämishanke sekä  

− Laatua varhaiskasvatukseen  

Yhteenvetona voidaan todeta, että alueella on toimiva moniammatillinen verkosto, jonka 
moottorina on lapsista ja nuorista välittäminen. 
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11  
Joensuu, Minna  

PROJEKTI VEDENJAKAJALLA 

Elinympäristö Suomessa on muuttunut huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden 
aikana. 1990-luvun puolivälin lama jätti pysyvät jälkensä monen perheen elämään. 
Suurin osa on näihin muutoksiin sopeutunut, mutta osalle se on tuottanut tai tuottaa yhä 
suuria vaikeuksia. Tämä saattaa olla yksi syy lasten lisääntyneeseen oireiluun. 
Kouluterveyskysely puhuu karua kieltä mm. nuorten niska- ja hartiasäryistä, päänsäryistä 
ja muista oireista. Vuoden 2003 kouluterveyskysely kertoi nuorten myös kokevan, että 
vanhemmuuden puute on lisääntynyt. (Kouluterveys 2003.) Toisaalta vanhemmat hakevat 
enenevässä määrin tukea kasvatustyöhönsä mm. erilaisten auttavien puhelinten kautta. 
Luontevat naapuri- tai sukulaisverkostot ovat monin paikoin vähentyneet, ja sitä kautta 
erilaisten järjestöjen ja kuntien peruspalveluiden tarjoama tuki on tullut entistä 
tarpeellisemmaksi. 

Tämän hetkisessä maailmassa arvot ovat koventuneet. Pienten lasten vanhemmilla on 
pisimmät työpäivät. Uolevi Manninen on ansiokkaasti nostanut esiin taloudellisen 
kasvun, osinkojen ja palkkojen sekä turvallisuuden, sitoutumisen, tasapainon, 
yhteisvastuun ja työilmapiirin välisen kasvavan railon ja kysynyt samassa yhteydessä, 
voiko kukaan mitään sille, että nämä voimat vaikuttavat vastakkaisiin suuntiin. (mm. 
Kuuskoski 2005.) Kunnalliset palvelut tasapainoilevat näiden voimien välimaastossa, 
mikä ei suinkaan ole helppo paikka. Kuntien taloustilanne kiristyy, ja samaan aikaan 
erilaisten palvelujen tarve lisääntyy ja palveluiden käyttäjien vaatimustaso nousee.  

Hyvinvointi sinänsä on kuitenkin monimutkainen asia. Sitä ei voi määritellä pelkäksi 
taloudelliseksi turvallisuudeksi. Onni on olennainen osa hyvinvointia. EVAn raportista 
Onnellisuuden vaikea yhtälö ilmenee, että perhe-elämä ja sen ihmissuhteet on 
ensisijainen suomalaisten ponnistuspohja – ja samalla kaiketi myös putoamisia 
pehmentävä turvaverkko. Samalla tavoin hyvä terveys mielletään erittäin tärkeäksi. 
Sosiaaliset suhteet ja sosiaalinen turvaverkko nousevat raportissa voimakkaasti esille. 
Taloudellisesta puolesta tärkeimmäksi nousee turvattu perustoimeentulo, ja heti perässä 
tulee työpaikan mieluisuus ja varmuus. Raportti viittaa siihen, että suomalainen toivoo 
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elämältään perusturvallisuutta, läheisyyttä ja tasaisuutta. (Torvi & Kiljunen 2005.) 
Mielestäni tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö suomalaiset haaveilisi lottovoitoista 
tai muista äkkirikastumisista. Haaveet kuuluvat onnelliseen elämään.  

Tämän päivän Suomessa osa lapsista voi erittäin hyvin, paremmin kuin koskaan ennen 
– mutta toisaalta ongelmat kasautuvat osalle nuoria. Matti Rimpelä viittasi tällaiseen 
kehitykseen jo vuoden 1999 nuorisotyöntekijäpäivillä. Hän totesi, että lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin kuvan voi täysin perustellusti piirtää sekä iloisilla että synkillä väreillä. 
Lasten ja nuorten suuri enemmistö voi hyvin, mutta ongelmat kasautuvat osalle nuoria. 
Rimpelä pelkisti kokonaisuuden 70/30-sääntöön: noin 70 % nuorista voi hyvin, noin 30 
%:lle kasautuu ongelmia. Jälkimmäisessä ryhmässä on 5–10 prosenttiyksikköä niitä, 
jotka jo ovat erityisen tuen piirissä (laitoshoidosta erityisopetukseen), 10–15 %:lla on jo 
näkyviä tai selvästi havaittavia pulmia oppimisvaikeuksista päihteiden käyttöön ja 
pikkurikollisuuteen, sekä 10–15 prosenttiyksikköä niitä, jotka eivät vielä itse oireile, 
mutta ympäristön ja muiden tekijöiden mukaan he ovat ilmeisiä ”potentiaalisia 
pommeja”. (Rimpelä 1999.) Suuri kysymys onkin, millä tavalla kunnalliset peruspalvelut 
tulisi järjestää, että nämä ”potentiaaliset pommit” muuttuisivat ”potentiaalisiksi 
selviytyjiksi”?  

Tultaessa 2000-luvulle kunnat ovat Kuntaliiton suosituksesta alkaneet tehdä erilaisia 
lasten ja nuorten hyvinvointiselontekoja ja lapsipoliittisia tavoiteohjelmia. Kunnallista 
palvelutuotantoa on siis alettu analysoida yhä enemmän myös lasten ja nuorten ja 
lapsiperheiden näkökulmasta. Toivoa sopii, että nämä ohjelmat tuovat mukanaan 
konkreettisia vaikutuksia kunnalliseen päätöksentekoon ja palveluihin. Lasten ja nuorten 
syrjäytymistä on monissa kunnissa lähdetty ehkäisemään myös erilaisin projektein. 
Projektit ovatkin monin paikoin tuoneet tervetullutta lisärahoitusta mm. kuntien 
erityisnuorisotyöhön. 

Alun perin ajatus Sulubaa-hankkeen aloittamisesta heräsi, kun paikkakunnalla 
toimivat eri sektorit – kuten koulu, lastensuojelu- ja työvoimaviranomaiset – olivat 
panneet merkille hälyttävän ilmiön. Huomattiin, että jotkut nuoret syystä tai toisesta 
jäävät ilman ammattikoulutusta tai keskeyttävät aloittamansa opinnot jo alkuvaiheessa. 
Tuo nuorten ryhmä oli ilmeisessä syrjäytymisvaarassa, koska heidän mahdollisuuksissaan 
sijoittua työmarkkinoille tulisi olemaan vaikeuksia. Samaan aikaan Sosiaali- ja 
terveysministeriön suunnalta tuli viesti mahdollisuudesta projektirahoitukseen, ja alueella 
päätettiin tarttua mahdollisuuteen. 

Pietarsaaren Kaupungin ja neljän muun kunnan (Pedersöre, Uusikaarlepyy, Luoto ja 
Kruunupyy) alueella toiminut Sulubaa-projekti oli yksi KELAn vuosina 2001–2003 
järjestetyn kuntoutuskokeilun 18 projektista. Se myös sai KELAn jatkorahoituksen 
30.6.2004 asti, minkä jälkeen projektia on jatkettu Pietarsaarenseudun 
aluekeskusohjelman rahoituksella. Kohderyhmänä ovat olleet 15–17-vuotiaat nuoret, 
joiden koulunkäyntiä pyrittiin tukemaan siten, että kaikki saisivat peruskoulun suoritettua 
ja saisivat jatkokoulutuspaikan ammatillisesta koulutuksesta. Hanke on osoittautunut 
erittäin toimivaksi ja tarpeelliseksi tukimuodoksi.  

Sulubaan toimiessa KELAn rahoituksella nuorilla oli mahdollisuus saada KELAn 
minimikuntoutusrahaa, mikäli he sitoutuivat oman suunnitelmansa noudattamiseen. Tämä 
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on herättänyt paljon keskustelua puolesta ja vastaan, mutta varmaa on, että tämä 
porkkana tarjosi projektille mahdollisuuden tavoittaa ryhmä, jota muuten koskaan ei olisi 
tavoitettu. Uusi rahoittaja on tarkoittanut uusia haasteita, mutta toisaalta myös uusia 
mahdollisuuksia tälle hankkeelle. Kuntoutusrahaporkkana on poistunut, ja työntekijät 
ovatkin kehittäneet uudenlaisia porkkanoita mm. tarjoamalla vapaa-
ajanviettomahdollisuuksia, kuukausittaisia tapaamisia ja retkiä. 

Viime vuosien rakennemuutokset yhteiskunnassa ovat nostaneet esiin uusia ongelmia, 
joita kasvattajat joutuvat kohtaamaan. Perherakenteen malli on muuttunut ja opiskeluajat 
pidentyneet. Siirtyminen koulusta aikuisuuteen, jatko-opintoihin ja työelämään aiheuttaa 
osalle nuorista suuria vaikeuksia. Sulubaa, nykyiseltä nimeltään Youngsters, pyrkii 
tukemaan nuoria kokonaisvaltaisesti, aina yhdessä huoltajan kanssa. Vastuu nuoren 
omasta elämästä on nuorella itsellään, huoltaja on kasvun tukena. Projektin tavoitteet 
ovat organisaatiomuutoksista huolimatta pysyneet ennallaan. Tosin rahoittajan 
vaihtuminen mahdollistaa entistä laajemman ikäryhmän pääsyn mukaan projektiin. 
KELAn 15–17-vuoden ikäraja tuntui projektin työntekijöiden mielestä usein liian 
ahtaalta. Työntekijöiden mielestä ongelmiin olisi pitänyt voida puuttua jo aikaisemmassa 
vaiheessa. Jatkoprojektissa ikähaarukka on noin 13–19-vuotta, kuitenkin painottuen 
nuorempaan ikäryhmään.  

Projektin toiminnan lähtökohtana on verkostoperiaate, mikä suuntautuu yksilölliseen 
ohjaukseen ja yksilöityyn tukeen. Tavoitteena on ollut kehittää kestävää, tavoitteellista ja 
moniammatillista yhteistyötä. Erityisesti moniammatillisen palvelumallin kehittäminen ja 
eri ammattiryhmien yhteistyön tiivistäminen on ollut yksi tärkeimmistä tavoitteista. 
Hanke on toiminutkin siltojen rakentajana monien toimijoiden välillä. Kuntoutus on 
nivoutettu nuoren kotipaikkakunnan toimijoiden tarjoamiin palveluihin. Sulubaan 
työntekijä on toiminut ikään kuin oppaana ja peilinä nuorta parhaiten tukevaa 
palvelukokonaisuutta etsittäessä. Hankkeeseen osallistuneita verkostotoimijoita ovat 
olleet mm. ao. kuntien yläasteiden henkilöstö, toisen asteen koulutuksen henkilöstö 
kaikista kunnista, kuntien sosiaalityöntekijät, terveydenhuollon henkilöstö, psykologit ja 
terapeutit. Yhteistyötä on tehty myös työvoimaviranomaisten, työ- ja A-klinikan, After 
Eightin ja Kårkullan kuntayhtymän kanssa. Luonnollisesti nuorten vanhempien 
osallistuminen on edellytys toiminnan onnistumiselle. 

Yhteistyön kehittämisellä on haluttu myös karsia päällekkäisiä toimenpiteitä. 
Suunnittelemalla yhdessä nuorta koskevia tukitoimia saadaan palvelut luotua paljon 
tarkoituksenmukaisimmiksi. Myös nuorille ja heidän vanhemmilleen tulevat eri palvelut 
helpommin tavoitettavaksi. Perheiltä tulleen palautteen mukaan heidän on ollut vaikea 
löytää olemassa olevasta palvelujen viidakosta juuri ne palvelut, jotka tukisivat heidän 
sen hetkistä tilannettaan. Sulubaan työntekijä on ollut arvokas henkinen tuki ja opas tässä 
viidakossa. Olennaista on, että hanketyöntekijä ei päätä perheen puolesta, vaan ohjaa 
näkemään erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. 

Sulubaan toiminta on ollut vielä hyvin Pietarsaari-keskeistä, mutta yhtenä tavoitteena 
on ollut kyseisen mallin vakiinnuttaminen paikallistasolla myös muissa kunnissa. Eli 
työryhmät ja toimenpiteet suunnitellaan aina nuoren asuinkunnan sekä paikallisten 
mahdollisuuksien ja resurssien mukaan. Ja koska palvelumuodot ja palveluiden saatavuus 
voi vaihdella paljon eri kunnissa, on Sulubaan ajatuksena myös kehittää kuntien välistä 
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yhteistyötä ja kartoittaa mahdollisuuksia kuntarajat ylittävien palvelujen kehittämiseen ja 
luomiseen. 

Alueellinen yhteistyö on aina haastavaa – kunnat ovat usein erikokoisia, palveluiden 
ongelmakohdat vaihtelevat, toimintakulttuurit ovat erilaisia ja monesti hallinnolliset rajat 
asettavat muitakin vaatimuksia käytännöille. Kustannusten jakaminen ei myöskään usein 
ole niitä helpoimpia ratkaistavia kysymyksiä alueellista yhteistyötä suunniteltaessa. 
Toisaalta alueellinen yhteistyö hyvin toteutettuna voi tuottaa loistavan lopputuloksen. 
Professori Hannu Katajamäki onkin todennut, että pelkkä suuri yksikkökoko ei takaa 
tehokkuutta. Esimerkiksi pakolla toteutetut kuntaliitokset ovat jättäneet syvän arven. 
Tässä on myös syy siihen, miksi kuntia rohkaistaan ja kannustetaan omaehtoiseen 
yhteistyöhön ja omaehtoisiin kuntaliitoksiin pakottamispolitiikan sijaan. (Katajamäki 
2005.)  

Varhainen puuttuminen ongelmiin tuottaa yleensä sekä inhimillisesti että 
taloudellisesti paremman lopputuloksen. Pietarsaaren projektin perimmäinen ideologia ei 
ole muuttunut, vaikka sekä rahoittaja, nimi että henkilökunta ovat vaihtuneet. 
Perustavoite on, että nuorten tulisi suorittaa vähintään toisen asteen ammatillinen tutkinto 
ja heidän ajautumisensa syrjäytymisen polulle tulisi katkaista. Muutokset 
projektirakenteessa eivät kuitenkaan saisi vaikuttaa toiminnan jatkuvuuteen yksittäisen 
nuoren kohdalla. Lapsen elämässä jatkuvuus ja selkeys ovat tärkeitä asioita. 

Yksilötasolla hankkeen toiminnassa ensisijaisen tärkeänä on pidetty varhaista 
puuttumista. Avainasemassa ovat olleet nuorten kanssa työskentelevät tahot, vanhemmat, 
opettajat, kuraattorit, jne. Heidän havaintonsa ja reaktionsa niihin ovat erityisen tärkeässä 
asemassa toiminnan käynnistämisen kannalta. Kokemukset ovat osoittaneet, että mitä 
aikaisemmin nuorelle saadaan järjestettyä räätälöityä tukea, sitä kevyempinä toimenpiteet 
voidaan pitää. Tämä lienee myös suurelle osalle käytännön sosiaalityötä tekevistä tuttu 
ilmiö.  

Hankkeeseen osallistuneilla nuorilla on ollut erilaisia koulunkäyntivaikeuksia. 
Tavallisimpia niistä ovat olleet huono koulumotivaatio, luvattomat poissaolot sekä 
alisuorittaminen. Muita syitä erityisen tuen tarpeeseen ovat olleet mm. eriasteiset 
keskittymisvaikeudet, lukemis- ja kirjoitusvaikeudet, matemaattiset vaikeudet. Myös 
sosiaalisten ongelmien vaikutus koulunkäyntiin on noussut yhä enemmän esille. 
Siirtymävaihe peruskoulusta toiselle asteelle on syrjäytymisen kannalta kriittistä aikaa. 
Peruskoulun suorittavat loppuun Suomessa käytännössä lähes kaikki, mutta ne, joilta 
päästötodistus uhkaa jäädä saamatta, ovat välittömässä syrjäytymisvaarassa. Toisen 
asteen koulutuksen ulkopuolelle sen sijaan jää osa nuorista jo koulutuksen 
aloittamisvaiheessa tai keskeyttämisten kautta myöhemmin. 

Jokaiselle nuorelle on laadittu yksilöllinen kirjallinen suunnitelma. Sen toteutumista 
on seurattu seurantakokouksilla ja puhelinkontakteilla. Ammatinvalinnastaan epävarmat 
nuoret ovat voineet osallistua koulutuskokeiluihin toisen asteen oppilaitoksissa. 
Ammatillisen kuntoutustutkimuksen tarpeessa olevat ovat voineet osallistua siihen 
Pietarsaaren työklinikalla. Tapauksissa, joissa on ilmennyt sosiaali- ja lastensuojelutyön 
tarvetta, on otettu yhteyttä sosiaaliviranomaisiin. Jatkokoulutuksen ulkopuolelle jääneille 
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on etsitty yhteistyössä työvoimatoimiston kanssa sopivia harjoittelupaikkoja. Projektin 
kautta järjestetyt kesätyöpaikat ovat monelle olleet aivan huikea porkkana.  

Sulubaa-hankkeen asema alueella on vakiintunut. Verkostotoimijat ovat arvostaneet 
joustavaa toimintaa ja nopeaa reagointia eli seikkoja, jotka ovat varhaisen puuttumisen 
perustyökaluja. Sulubaan ja verkostotyön avulla monet nuoret, joilla on ollut erilaisia 
vaikeuksia, ovat voineet aloittaa ammattikoulutuksensa. Osa näistä nuorista tarvitsee 
kuitenkin pitkäaikaista tukea. Tämä on mahdollista uuden rahoittajan myötä, projekti voi 
tarjota tukea vielä ammattikoulutuksen aikanakin, ei vain peruskouluaikana. 

Hanke on koettu erittäin tarpeelliseksi. Sekä yhteistyökumppaneilta että vanhemmilta 
on tullut runsaasti myönteistä palautetta. On myös toivottu, että toiminnan 
vakinaistamiseksi löytyisi resursseja. Yleinen mielipide alueella on, että hanke tuottaa 
kunnille suuria taloudellisia säästöjä pitkällä, mutta myös lyhyellä aikavälillä. Säästöjä 
kertyy esimerkiksi lastensuojelun puolella varhaisen puuttumisen ansiosta. 
Pitkäaikaistyöttömien määrän uskotaan myös vähenevän, sillä koulutuksen saaneilla 
nuorilla on parempi mahdollisuus työllistyä kuin kouluttamattomilla. 

Yksilötasolla Sulubaa-projekti on antanut rohkaisevia kokemuksia tulevaisuuden 
suunnan löytymisestä. Nuorten mielestä projekti on tarjonnut heille tukea esimerkiksi 
peruskoulun loppuun suorittamisessa, sekä apua opiskelupaikan hakemisessa ja 
tulevaisuuden suunnittelussa. Tukihenkilöt ja yksilöohjaus on koettu tärkeiksi. 
Vanhempien kokemukset ovat samansuuntaisia. Monesta ”potentiaalisesta pommista” on 
hankkeen tuella tullut ”potentiaalinen selviytyjä”.  

Pietarsaaren kokemukset osoittavat, että onnistunut hanke saattaa hyvinkin poikia joko 
jatkohankkeen tai pysyviä muutoksia palvelurakenteeseen, tai asenteisiin ja 
toimintatapoihin palveluissa. Nuorisotyö on jo pitkään kärsinyt jonkinasteisesta 
resurssipulasta. Tämä on kunnallisen nuorisotyön arkipäivää. Projektit ja hankkeet voivat 
tuoda tarpeellista lisärahoitusta joksikin aikaa, mutta samanaikaisesti tulisi myös pohtia, 
miten projektivaiheessa käynnistettyä työtä voidaan tai aiotaan jatkaa projektirahoituksen 
päätyttyä. Toisinaan lyhyt projekti on hyvä ja tarpeellinen, tällainen voi olla esimerkiksi 
jokin tutkimus- tai selvitystyö tai toiminnallinen nuorisoprojekti. Kuitenkin esimerkiksi 
puhuttaessa perhetyöstä tai syrjäytymisen ehkäisystä, projektin aloittaman työn 
jatkuvuuden turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää.  
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12  
Komonen, Katja  

PROJEKTITOIMINNAN KRIITTISET 
MENESTYSTEKIJÄT 

12.1  Johdanto 

Vajaa viidennes ikäluokasta ei joko hae peruskoulun jälkeen toisen asteen koulutukseen 
tai keskeyttää sen. Tämän ryhmän on katsottu olevan vaarassa jäädä pysyvästi koulutus- 
ja työmarkkinoiden marginaaliin, mikä on nähty sekä syrjäytymis- että 
eläköitymiskeskusteluissa yhteiskunnan suurena huolenaiheena. Viime vuosina syytä 
koulutukselliseen syrjäytymiseen ei ole enää automaattisesti lähdetty hakemaan nuorista 
itsestään, vaan myös jähmeästä, jäykästä ja teoreettisesta ammatillisesta koulutuksesta, 
jonka ei ole katsottu riittävän hyvin vastaavan sen enempää muuttuvien työmarkkinoiden 
kuin erilaisten oppijoidenkaan tarpeisiin (ks. Komonen 2001). Ammatillisen koulutuksen 
kentällä uudistuksiin on pyritty erityisesti Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman 
projektitoiminnan kautta. Tuhansissa projekteissa haetaan tälläkin hetkellä ratkaisuja 
koulutukseen aktivoimiseen ja keskeyttämisen vähentämiseen.  

Erilaisia nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyvä projekteja on raportoitu viime 
vuosina runsaasti. Tarkastelun keskiössä ovat usein olleet projekteissa tuotetut, kohde-
ryhmää tukevat uudet pedagogiset innovaatiot (esim. Vehviläinen 2003). EU-projektien 
myötä myös evaluaatiotutkimus on löytänyt nuorisoprojektit ja tutkimuksissa on arvioitu 
projektien käynnistymisen ehtoja, mielekkyyttä, etenemistä, tuloksia tai vaikuttavuutta 
(esim. Kylmäkoski 2004; Lähteenmaa 1999). Myös projektien toimimista 
yhteiskunnallisena vallan käyttäjinä on pohdittu (Paju & Vehviläinen 2001). 

Huomattavasti vähemmän on tarkasteltu projektitoiminnan hyviä käytäntöjä sinänsä: 
Mitä kannattaa projektin suunnittelussa ja toteutuksessa huomioida, jotta hyvien 
käytäntöjen kehittämiselle olisi parhaat mahdolliset edellytykset? Mistä onnistuminen tai 
epäonnistumisen johtuu ja millaisilla tekijöillä niihin voidaan vaikuttaa? Edellä 
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mainittujen kysymysten pohtiminen on tärkeää, sillä maassamme kukoistaa nuorten 
koulutuksellista syrjäytymistä ehkäisevien ja koulutukseen aktivoivien kehittämis-
projektien tiheikkö. Nykyisellä ohjelmakaudella 2000–2006 Suomessa toimii arviolta 
4000 Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa projektia, ESR-osarahoitteisen toiminnan 
kokonaisrahoituksen ollessa n. 3 miljardia euroa. Viime aikoina on myös kriittisiä arvioita 
projektien laadukkuudesta sekä tuotettujen hyvien käytäntöjen pysyvyydestä ja 
siirrettävyydestä alkanut esiintyä niin rahoittajien kuin projekteissa työskentelevienkin 
lausumina.  

Tässä artikkelissa tarkastelun kohteeksi nostetaan projektityön niin sanotut kriittiset 
menestystekijät projektin oppimisympäristön rakentamisen, projektihenkilöstön valinnan 
ja jaksamisen sekä toiminnan vakiinnuttamisen näkökulmista. Kriittisillä tekijöillä 
tarkoitetaan niitä projektiin liittyviä asioita, jotka ovat ainakin oman kokemukseni 
mukaan ensisijaisen tärkeitä projektin tavoitteiden ja sitä kautta vaikuttavuuden 
saavuttamisen kannalta. Artikkeli pohjautuu kokemuksiini vuosina 2001–2004 
toimineesta ESR-rahoitteisesta Itä-Suomen työkoulu 2000 -hankkeesta. 

Hankkeen tavoitteena oli ehkäistä 150 erityistä tukea tarvitsevan nuorten 
koulutuksellista syrjäytymistä räätälöimällä heille ns. vaihtoehtopedagogista koulutusta. 
Erillisiä, työpainotteista opetusta toteuttavia pienryhmiä perustettiin kuuden 
itäsuomalaisen ammattioppilaitoksen sisälle. Nuoret opiskelivat ryhmissä ammatilliseen 
perustutkintoon henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti, ryhmiin oppilaitoksen 
sisältä palkattujen 2–5 ryhmänohjaajan tuella. Kohderyhmän elinolojen parantamisen 
lisäksi tavoitteena oli vallitsevien asenteiden ja toimintatapojen muuttaminen 
oppilaitoksissa. Itä-Suomessa kolmen vuoden aikana haasteellisten nuorten kohdalla 
kokeiltu uudenlainen koulutusmalli tuotti hyviä tuloksia – kadotetuksi sukupolveksi 
luokitelluista nuorista on kasvamassa osaavaa työvoimaa (Hämäläinen & Komonen 2004; 
Kylmäkoski 2004).  

12.2  Projektin oppimisympäristön rakentaminen 

Projektitoiminnan onnistumisen yksi keskeinen ehto on sen oppimisympäristön 
rakentaminen. Tämä korostuu esimerkiksi Euroopan sosiaalirahaston toiminnassa, jossa 
painotetaan yhä useammin sirpalemaisten projektien sijasta selkeitä projekti-
kokonaisuuksia ja ylimaakunnallisia hankkeita. Pyrkimys on epäilemättä 
oikeansuuntainen karsien päällekkäisyyttä projektitoiminnassa ja tehostaessa 
vaikuttavuutta. 

Maantieteellinen etäisyys, erilaiset osakokonaisuudet ja sen myötä erilaiset 
organisaatiot ja toimijat edellyttävät kuitenkin projektitoiminnalta suunnitelmallisuutta 
sekä oppimis-, kehittämis- ja johtamiskäytänteiden organisoimista uudella tavalla. 

Itä-Suomen työkoulu 2000 -hankkeelle oli ominaista se, että siinä oli useita erilaisia 
toimijatahoja, jotka maantieteellisesti toimivat kolmen maakunnan alueella Etelä-
Savossa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Joensuun ja Kuopion yliopistojen, 
kuuden ammatillisen oppilaitoksen sekä elinkeinoelämän ja paikallisten viranomais-
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tahojen kanssa toteutettu hanke oli vaativa jo tästäkin syystä. Projektin ensimmäinen 
toimintavuosi olikin pitkälti toiminnan perustan rakentamista, mikä tarkoitti kehittämisen 
kohteiden ja strategioiden määrittelyä, projektin organisoinnin, johtamisen sekä työn- ja 
vastuunjakokysymysten selkeytystä sekä ennen kaikkea toimijoiden sitouttamista ja 
kumppanuuden rakentamista projektin sisällä. 

Ongelmilta ei vältytty: alku oli monelta osin paikannusta ja yhteisten koordinaattien ja 
kielen hakemista, ja projektissa edettiin usein yritysten ja erehdysten kautta toteutus-
tapojen hioutuessa ja täsmentyessä. Oman työn jäsentymisen tasolla projektin alussa 
hämmennystä aiheutti vastuualueiden ja roolien rajattomuus sekä toimenkuvien 
hajanaisuus samoin kuin kokonaisvastuun laajuus. Ennen esimerkiksi yhden aineen 
opetuksesta vastannut opettaja joutui osana ns. työkoulutiimiä ottamaan tehtäväkseen 
opetuksen ohella nuorten ohjauksen, tarvittavien tukitoimien koordinoinnin, 
yhteistyösuhteiden luomisen työelämään ja erilaisiin viranomaisiin sekä opetuksen 
suunnittelun ja organisoinnin. 

Alussa törmättiin usein myös ristiriitoihin hankkeeseen osallistumattomien opettajien 
kanssa. Oppilaitosten sisällä toimivat ryhmät koettiin erillisinä ja irrallisina yksikköinä, ja 
niiden peräänkuuluttamaa uudenlaista pedagogiikkaa pidettiin joskus turhana, ”ongelma-
nuorten” silkkihansikkain kohtelemisena. Asenteellinen vastarinta sekä tarve perustella 
omaa, opiskelijoiden sekä koko projektin olemassaoloa tutuille kollegoille koettiin 
projektiin osallistuvien opettajien taholta monesti raskaana. Samaan aikaan 
oppilaitosjohdon taholta työkouluryhmiin kohdentui suuria ja epärealistisiakin odotuksia 
nopeista, tehokkaista ja välittömästi oppilaitoksen perustoimintaan sovellettavissa olevien 
pedagogisten temppujen käyttöönotosta.  

Osa projektiin palkatuista opettajista ja ohjaajista oli olettanut tulleensa työhön, jota 
johdettiin muualta, ja johon annettaisiin selkeät ohjeistukset ja mallit – eräänlainen 
työkalupakki sovellettavaksi. Tästä ei kuitenkaan ollut hankkeessa kysymys, vaan 
opettajien oli itse kokeiltava ja kehitettävä ja edelleen jalostettava työkäytäntöjään. 
Kehittämistyötä tukevien valmiuksien lisääminen ohjauksen ja koulutuksen avulla sekä 
kehittämistyötä tukevan kollegiaalisen foorumin rakentaminen kokemusten reflektoinnin 
tueksi oli ensimmäisen toimintavuoden keskeisiä tehtäviä. Projekti loi siten toiminnalle 
ainoastaan eräänlaiset raamit, joiden sisällä kukin oppilaitos ja työkouluryhmä joutuivat 
miettimään omaan toimintaansa parhaiten soveltuvia konkreettisia toimintamalleja. 
Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen tarkoitetuissa projekteissa on harvoin kysymys 
valmiin toimintamallin soveltamisesta arkeen, vaan kyse on pikemminkin tiettyjen 
yhteisten pedagogisten toimintaperiaatteiden (yhteisöllisyys, yksilöllisyys, työvaltaisuus, 
kokonaisvaltainen kohtaaminen, elämyksellisyys) tunnistamisesta siitä, että niitä pyritään 
soveltamaan kokeilemalla erilaisia työmuotoja oppilaitoksen arjessa. Yritysten ja 
erehdysten kautta syntyviä pedagogisia innovaatioita pyritään analysoinnin ja 
dokumentoinnin kautta mallintamaan laajemminkin oppilaitoksessa sovellettavaksi. 

Pedagogisen kehittämistyön tavoitteena hankkeessa oli kohderyhmän elinolojen 
parantamisen lisäksi vallitsevien asenteiden ja toimintatapojen muuttaminen oppi-
laitoksissa. Tavoitteena oli siis löytää oppilaitoskohtaisesti toimivia, koulutuksesta 
syrjäytymistä ehkäiseviä innovaatioita ja vaikuttaa toimintakulttuurin muuttumiseen 
pysyvästi. Jos projektissa on mukana useita eri organisaatioita, on olennaista määritellä, 
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mitä pedagogisella innovaatiolla tarkoitetaan ja miten innovatiivisuutta mitataan. 
Innovaatio, joka hahmottuu usein uudeksi tuotteeksi, menetelmäksi tai toimintamalliksi 
on aina suhdekäsite. ”Objektiivista” innovaatiota ei siten ole olemassa, vaan jonkin 
toimintatavan määrittäminen innovaatioksi ilmenee vasta suhteessa johonkin toimijaan, 
esimerkiksi yksittäiseen opettajaan tai oppilaitokseen. 

Itä-Suomen työkoulu 2000 -hankkeessa oli mukana kuusi erilaista ammatillista oppi-
laitosta, mikä loi edellä kuvatulle kehittämistyölle omat haasteensa. Oppilaitokset 
lähtevät mukaan hyvin erilaisista tilanteista. Joissain oli ollut jo monia vastaavan-
tyyppisiä hankkeita, toisissa tämä oli ensimmäinen. Molemmissa vaihtoehdoissa on 
puolensa: Mikäli kehittämishankkeita on ollut useita, tietynlainen asenteellinen vastarinta 
on jo murtunut ja kehittämistyön peruselementit ovat hallussa ja uudenlaisia käytäntöjä 
on kehitetty jo pitkäänkin. Toisaalta – mikäli uusi kehittämishanke on hyvin lähellä 
vanhaa – saatetaan olla vaarassa jäädä aiempien kokemusten ja toimintatapojen vangiksi. 
Työkoulussa tasapainoa erilaisten oppilaitosten välille pyrittiin luomaan siten, että 
pedagogisessa kehittämistyössä pidemmälle – esimerkiksi aiempien 
kehittämishankkeiden – myötävaikutuksella ehtineet oppilaitokset toimivat hankkimansa 
osaamisen välittäjinä muille, reflektoiden samalla oppimaansa. Samalla näitä 
oppilaitoksia rohkaistiin aiemmissa projekteissa havaittujen ongelmallisten asioiden 
uudenlaiseen ratkaisemiseen, hyviksi havaittujen asioiden jalostamiseen sekä uusien 
ihmisten ajamiseen projektimaailmaan sisälle. 

12.3  Henkilöstön valinta ja jaksaminen 

Ei ole samantekevää, millaisia työntekijöitä projektiin valikoituu. Työkouluun valitut 
opettajat ja ohjaajat – joita kaikkia kutsuttiin ryhmänohjaajiksi – omasivat hyvin erilaiset 
koulutustaustat ja työhistoriat. Opettajakokemus vaihteli muutamasta vuodesta liki 
neljäänkymmeneen vuoteen. Joukossa oli myös nuorisotyöntekijöitä, jotka toimivat 
projektissa opettajien työparina ohjaaja-nimikkeellä. Kaikki he olivat kuitenkin päätyneet 
ammatillisen kasvun prosessissaan sellaiseen vaiheeseen, jossa korostui pyrkimys 
perinteisestä opettajan roolista pois murtautumiseen ja uskaltautumiseen uuteen 
opettajuuteen. 

Uusi opettajuus voidaan määritellä työotteeksi, jossa korostuu laajakatseisuus, 
ratkaisukeskeisyys, kyky nähdä ongelmien sijasta mahdollisuuksia ja jossa toimintaa 
ohjaa enemmän opiskelija kuin oppiaine ja jossa opiskelijan elämää pyritään viemään 
kokonaisvaltaisesti eteenpäin. Vankka ammatillinen osaaminen, kyky tarkastella 
kriittisesti omaa työtään, halu kehittyä siinä yhdessä muiden kanssa, rohkeus toimia 
tietynlaisena pioneerina omassa organisaatiossa ja kyky arvioida kehittämistyön 
tavoitteita, toimenpiteitä ja etenemistä myös omaa välitöntä työympäristöä laajemmasta 
perspektiivistä ovat nähdäkseni keskeisimmät projektityöntekijältä vaadittavat 
ominaisuudet oppilaitosmaailmassa toimittaessa. 

Projektien oppimisympäristö koskettaa myös projektihenkilöstöä mahdollistaen uusien 
tietojen ja toimintatapojen omaksumisen ja verkostojen rakentamisen. Osaamisen 
vahvistumisen edellytyksistä keskeisin työkoulussa oli sellaisen luovuuden ja itsensä 
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toteuttamisen kasvuympäristön avaaminen, joka mahdollisti omien rajojen kokeilun ja 
itsensä ylittämisen. Osaamisen ja oppimisen vahvistumisen taustalla korostuu projektissa 
uskoakseni vallinnut ”vapauden ja sallivuuden” ilmapiiri. Tällä tarkoitetaan sitä, että sekä 
projektissa että oppilaitosorganisaatioiden tasolla annettiin työkouluryhmille suhteellisen 
suuri toimintavapaus: sitovia ohjeistuksia ei taloushallintoa tai projektibyrokratiaa lukuun 
ottamatta ollut. Vapaudella ei tarkoiteta kuitenkaan ainoastaan taloudellisten resurssien 
kasvua, vaan sellaisen avoimuuden, sallivuuden, joustavuuden ja tilan antamista 
kehittämistyölle, johon on kuulunut myös ”lupa epäonnistua”. 

Oppimisen samoin kuin työssä jaksamisen kannalta keskeiseksi nousee myös tarve 
saada työlle tukea, hyväksyntää ja arvostusta. Näiden asioiden kannalta keskeiseksi 
tekijäksi nousee työyhteisö. Työyhteisöllä viitataan ennen kaikkea omaan työpariin tai 
työkoulutiimiin, jonka keskinäinen kollegiaalisuus on merkinnyt lähinnä sosiaalista tukea 
ja yhteisyyden tunteen luomista silloin, kun uusia opetusmenetelmiä otetaan käyttöön tai 
opiskelijoiden oppimis- ja elämänhallintaprosessiin etsitään ratkaisuja. Myös 
hankkeeseen osallistumattomien opettajien ja koulun johdon antama positiivinen palaute 
koetaan merkityksellisenä luottamuksen osoituksena koko projektitoiminnalle 

Projektityö haasteellisessa toimintaympäristössä on monin tavoin vaativaa. 
Osallistujilta se edellyttää arjen hallinnan ohella myös pettymysten kohtaamista ja 
keskenetäisyyden sietämistä. Lisäksi tarvitaan avoimuutta, rohkeaa asennetta, vankkaa 
sitoutumista ja kekseliäisyyttäkin sekä jatkuvaa kriittistä pohdiskelua ja ennen kaikkea 
valmiuksia omien toimintatapojen kehittämiseen. Onnistuessaan hanke mahdollistaa 
myös oman työn tutkivan kehittämisen ja sen sisällön rikastuttamisen. (Eskelinen 2002, 
197.) 

12.4  Projektin integroituminen osaksi oppilaitosta 

Projektien tuottamien innovaatioiden juurtuminen ja yleistyminen on usein esillä ollut 
kysymys ja toistuva huolen aihe niin keskus-, alue- kuin paikallishallinnossakin. Monista 
hankkeista syntyy kyllä runsaasti tietoa ja kokemusta, mutta niiden kokoaminen, arviointi 
ja siirtäminen yleisen koulutusjärjestelmän kehittelyyn on hyvin rajallista ja 
kehittämishankkeiden jälkeen saatetaan palata vanhoihin työtapoihin. Tavoitteena 
kuitenkin on, että projekteissa tuotetut menetelmät yleistyisivät niiden opettajien ja 
ohjaajien työhön, jotka olivat niitä luomassa. ESR-kielenkäytössä on tästä asiasta käytetty 
termejä “paikallisen kumppanuuden edistäminen” ja “paikallinen yleistäminen”. 
Toistaiseksi tiedetään aika vähän niistä prosesseista, joilla uudet käytännöt todella 
yleistyvät. Kokemusta on myös vähän siitä, miten käytäntöjen yleistymistä voidaan jo 
projektin aikana edistää.  

Työkouluhankkeen aikana pyrittiin erilaisin tavoin varmistamaan sellainen paikallinen 
kehitelmien kantajien joukko “kriittinen massa”, joka saa yhteistyöstään ja vuoro-
vaikutuksestaan riittävästi tukea kehitelmien jatkuvuuden turvaamiseen. Tämä edellyttää 
myös niiden toimijoiden osallistamista ja sitouttamista projektiin, jotka eivät kuulu 
projektiin palkattujen henkilöiden joukkoon. Hyvien käytäntöjen levittäminen ei toki ala 
vasta hankkeen päättymisen jälkeen, vaan sitä pitää tehdä jo hankkeen aikana. 
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Työkoulussa tämä tapahtui siten, että projekti pyrittiin mahdollisuuksien mukaan 
kytkemään osaksi oppilaitoksen kehittämistoimintaa. Esimerkiksi projektien puitteissa 
toteutetut opettajien, työpaikkaohjaajien sekä viranomaisverkoston koulutukset pyrittiin 
nivomaan osaksi oppilaitoksissa muutoinkin pyöriviä koulutuksia ja ne olivat avoimia 
koko oppilaitoksen henkilökunnalle. Projektin loppuvaiheessa kokemuksia pyrittiin 
juurruttamaan koko oppilaitokseen mm. siten, että projektissa työskennelleet 
ryhmänohjaajat kiersivät oppilaitoksen eri yksiköissä ns. opettajatutoreina, antaen 
ohjausta ammattiaineiden ja yhteisten aineiden opettajille haasteellisten nuorten 
ohjauksessa ja verkostojen rakentamisessa. 

Se, että työkoulu ei ollut ns. emo-oppilaitoksesta fyysisesti erillään toimiva yksikkö, 
vaan toimi olemassa olevien oppilaitosten sisällä pienryhmänä omassa luokkatilassa toi 
kehittämistyöhön omat haasteensa. Osa pienryhmistä oli osin riippuvainen oppi-
laitoksesta, esimerkiksi sidottu opettajaresursoinnissa oppilaitoksessa käytössä olevaan 
jaksojärjestelmään. Niin ikään ryhmiä koskivat samat säännöt kuin oppilaitoksen 
muitakin opiskelijoita. 

Oppilaitosten sisällä toimimista on joissain projektikeskusteluissa kritisoitu koulu-
maisuudesta tai mahdollisuuksien kaventumisesta. Kieltämättä on totta, että oppil-
aitoksesta täysin erillä toimiminen olisi saattanut mahdollistaa perinteisestä 
pedagogiikasta hyvinkin paljon eroavien käytäntöjen kehittämisen. Työkouluhankkeen 
tavoitteena ei kuitenkaan ollut vain nuorille soveltuvien toimintamuotojen kehittäminen 
vaan myös niiden vakiinnuttaminen oppilaitoksessa. Siten liian paljon 
oppilaitoskulttuurin rakenteista, arjesta ja rutiineista poikkeavat tavat olisivat saattaneet 
kääntyä itseään vastaan niitä levitettäessä. Innovaation täytyy sopia yksikön 
toimintatavan ja arvomaailman peruslinjaan. Kuten Vehviläinen (2000, 74) on osuvasti 
todennut, liian ”poikkeavat” innovaatiot saatetaan tästä syystä torjua. Innovatiivinen 
käytäntö ei saa olla liian suuri uhka vallitsevan työ- ja toimintakulttuurin periaatteille. 

Vaikka toimiminen oppilaitosten sisällä oli haastavaa – ainakin alussa törmäsimme 
myös asenteelliseen vastarintaan – se tuotti pitkällä tähtäimellä tulosta. Nähdäksemme 
toimivinta olikin toimia oppilaitosten sisällä, etsien kunkin kouluraamien puitteissa 
oppilaitoksen erityispiirteisiin soveltuvia menetelmällisiä ja rakenteellisia ratkaisuja. 
Toimiminen oppilaitosten sisällä mahdollisti myös niiden integrointipyrkimykset ja -
testaukset normaalikäytäntöön jo hankkeen aikana. Projektia voitiin myös kytkeä 
oppilaitoksen muihin kehittämishankkeisiin ja siten lisätä toimenpiteiden tehoa ja 
vaikuttavuutta. Projekti myös asetti vääjäämättä myös siihen osallistumattomat opettajat 
pohtimaan omaa opettajuuttaan ja toimintakäytäntöjään.  

Hyvien käytäntöjen vakiinnuttamisen ensimmäinen haaste on se, että hyvät käytännöt 
täytyy ensin tehdä näkyväksi. Työkoulussa huomattiin, että eri työkouluryhmissä on 
paljon opettamista ja kasvattamista koskevaa tietoa ja taitoa. Ongelmana on kuitenkin se, 
ettei arjen työssä tehtyjä uusia oivalluksia ja pedagogisia ratkaisuja tuoda aina julki, vaan 
tieto jää oppilaitoksiin ns. hiljaiseksi tiedoksi. Hyvien käytäntöjen vakiinnuttaminen 
vaatii siten reflektointia eli yksilön oppimista. Opettajien oman työn tutkimisen 
käytänteitä ei juurikaan ole nostettu esiin oppilaitoksissa. Ongelmana on myös se, ettei 
erilaisten kokeilujen ja kehittämishankkeiden tuloksia kovin tehokkaasti ja 
systemaattisesti levitetä ja juurruteta oppilaitoksissa. Näin ollen toisilta oppimisen ja 
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omasta toiminnasta oppimisen toimintamalleja ei ole systemaattisesti käytössä. 
Oppilaitoksissa ei myöskään ole riittävästi vakiintuneita tapoja oppia toisten oppilaitosten 
hyvistä käytännöistä. 

Siksi kokemusten dokumentoinnilla oli projektissa keskeinen sija. Dokumentointi-
prosessi käsitti lukuvuosittaisten toimintasuunnitelmien tekoa, niiden arviointia ja 
jatkuvaa oman toiminnan ja työkäytäntöjen mallintamista. Useissa oppilaitoksissa 
projektin kokemukset vietiin myös opetussuunnitelmiin niiden uudistamisen erilaisten 
oppijoiden tukemisen näkökulmasta. Myös oppimateriaalin tuottaminen sekä 
uudenlaisten didaktisten tapojen raportointi sisältyivät kokemusten dokumentointiin.  

Yksilön oppimisesta pitää päästä koko yhteisön oppimiseen, jolloin hyvät käytännöt 
siirtyvät muiden tietoon. Tämä tarkoittaa kollegiaalisuutta, aikaa ja foorumeita 
dialogisuuteen ja vuorovaikutukseen. Hyvien käytäntöjen vakiinnuttamisessa keskeistä ei 
ole ainoastaan henkilöiden lukumäärä. On aivan keskeistä, että kehitelmät saavat sellaista 
rakenteistavaa tukea etteivät vanhat rakenteet jyrää niitä kadoksiin. Tässä mielessä myös 
oppilaitosten rehtoreiden vahva sitoutuminen projektiin ja toimintatapojen uudistamiseen 
oli projektissa keskeistä. 

Se, että mukana oli kuusi oppilaitosta, kuusi pientä työkouluryhmää, oli projektimme 
ehdoton rikkaus. Kaikissa oppilaitoksissa toiminnan ydin oli sama: yksilöllisyys, 
opiskelun käytännönläheinen toteutus (80 % ammatillisen perustutkinnon opiskelusta 
suoritettiin työssä oppien alueiden yrityksissä ja yhteisöissä) ja opiskelijan kokonais-
valtainen kohtaaminen. Siitä huolimatta työkoulumuotoinen toiminta eteni alusta asti 
omaleimaisena kussakin oppilaitoksessa eri elementtien saadessa eri ryhmissä erilaisia 
painotuksia. Omaleimaisuus oli luonnollista, sillä kaikilla kuudella oppilaitoksella oli 
omat toimintakulttuurinsa ja ominaispiirteensä. Projektin tavoitteena ei ollutkaan luoda 
yhtä ainoaa oikeaa toimintamallia, vaan rakentaa toiminnalle eräänlaiset raamit, joiden 
sisällä kukin oppilaitos ja työkouluryhmä voisi etsiä omaan toimintaansa parhaiten 
sopivia konkreettisia toimintamalleja.  

Projektien hyvien käytäntöjen on todettu olevan vahvasti riippuvaisia paikallisista 
olosuhteista. Tästä syystä käytäntöjen suora kopioiminen tai siirtäminen ei useinkaan ole 
mahdollista. Kuitenkin useamman oppilaitoksen mukanaolo, erilaisten paikallisten 
toteutusmallien näkeminen ja havaitseminen toimiviksi mahdollisti koko projektin tasolla 
laajempien tulkintojen tekemisen ns. vaihtoehtopedagogisista työmuodoista ja edesauttoi 
sellaisen toimintatavan mallintamista, joka olisi sovellettavissa hyvinkin erilaisissa 
oppilaitosympäristöissä. 

Projektit toimivat tehokkaasti niihin osallistuvien nuorten hyväksi korjaten jo 
syntyneitä vaurioita itsetunnossa sekä oppimisen aukoissa. Sen sijaan niille asetettu 
tavoite hyvien käytäntöjen vakiinnuttamisesta on haasteellinen ja kohtaa usein esteitä jo 
oppilaitostasolla itse koulutusjärjestelmästä puhumattakaan. Kärjistettynä voisi todeta, 
että projekteja kyllä suvaitaan ongelmallisiksi koettujen opiskelijoiden kouluttamisessa, 
mikäli ne eivät liiaksi sekoita oppilaitoksen tai koulutuksen kehittämisen arkea. Kun 
keskustelun kohteeksi otetaan projektin emo-organisaationa toimineen oppilaitoksen 
normaalitoiminta, kuten opettajien työaikajärjestelmä, jaksojärjestelmä, 
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opetussuunnitelmat ja lukujärjestykset, yhteistyölle projektin kanssa ei tunnu löytyvän 
aikaa eikä oikein haluakaan. 

Uudenlaisten opiskelumuotojen nähdään helposti uhkaavan virallista koulutus-
järjestelmää, vaikka projekteissa on useimmiten kyse oppimisen mahdollisuuksien 
laajentamisesta. Hyvät käytännöt eivät siirry yleisopetuksen puolella itsestään, vaan 
vaatii oppilaitoksen johdon tukemana koko henkilökunnan sitoutumista muutokseen. 
Kokemustemme mukaan muutokseen ei tarvita läheskään aina uutta vakiinnuttamiseen 
tähtäävää projektia tai edes lisäresurssia. Joskus kyse on hyvinkin pienistä 
korjausliikkeistä: rohkeudesta ja ennakkoluulottomuudesta, näkökulman siirtämisestä 
oppiaineesta opiskelijaan, opettamisesta oppimiseen, kyvystä nähdä esteiden sijasta 
mahdollisuuksia sekä juuri edellä kuvatusta kollegiaalisuudesta ja yhteisestä 
kasvatusvastuun ottamisesta opiskelijoista. 

Toisaalta, joskus hyvien käytäntöjen vakiinnuttaminen vaatii oppilaitosrakenteiden ja 
toimintatapojen rohkeaakin uudistamista: esimerkiksi mahdollisuuksien luomista sekä 
lukujärjestysteknisin muutoksin että taloudellisin resursoinnein pienryhmäopetukselle, 
useamman opettajan samanaikaisopetukselle, ainerajat rikkovalla opetukselle, työ-
valtaisen opetussuunnitelman toteutukselle sekä yksilöllisille ja opiskelijalähtöisille 
kohtaamistilanteille. 

Sitoutumista muutokseen tarvitaan myös valtakunnallisella tasolla. Tehokkaat 
toimenpiteet nuorten koulutukseen, työelämään ja erilaisiin yhteisöihin integroimiseksi 
edellyttävät eri hallinnonalojen yhteistyön tiivistämistä aidoksi vastuuksi ja 
välittämiseksi, jossa lähtökohtana on nuoren etu, ei hallinnollisten rakenteiden ja reviirien 
koskemattomuus. 

Ilman valmiutta rakenteiden – äärimmilleen vietynä tutkintorakenteiden – 
muuttamiseen myös valtakunnallisella tasolla, puhe hyvien käytäntöjen vakiinnutta-
misesta jää pelkäksi sanahelinäksi ja projektien aikaansaannokset pintaraapaisuiksi. 
Kehittämisen kannalta tämä merkitsee sitä, että pyörä keksitään projekteissa yhä 
uudelleen, hyvien käytäntöjen jäädessä muutamien tulisieluisten projekti-ihmisten varaan 
ja musertuessa vähitellen oppilaitosten ja koko koulutusjärjestelmän järkkymättömien 
rakenteiden alle. 

Ammatillisen koulutuksen uudistamisen ympärillä käyty keskustelu on viime vuosina 
ollut melko väline- ja menetelmäkeskeistä, mikä heijastuu projekteihin usein 
(mahdottomina) odotuksina eräänlaisten ”temppupankkien”, valmiiden ”vaihtoehto-
pedagogisten työkalupakkien” rakentamisesta ongelmallisiksi koettujen nuorten 
kouluttamiseen. Työssä oppiminen, projektioppiminen ja virtuaaliset oppimisympäristöt 
ovat kaikki hyviä ja nuorten oppimista monipuolistavia menetelmiä, mutta niillä ei yksin 
nuorten syrjäytymistä ja koulupudokkuutta ratkaista. Syrjäytymisen syyt ulottuvat paljon 
syvemmälle turvattomuuteen, ylisukupolviseen huono-osaisuuteen ja heikkoihin elämisen 
taitoihin. Verkko-opiskelun, itseohjautuvuuden ja individualismin sijasta meidän pitäisi 
puhua pedagogisesta suhteesta, vuorovaikutuksesta ja yhteisöllisyydestä. Didaktisten 
ratkaisujen ohella tarvitaan kasvatuksellista muutosta, jossa vastuu nuoren tukemisesta 
annetaan oppilaitoksen koko henkilökunnalle. 
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Meidän pitää avautua keskustelemaan ammatillisen koulutuksen tehtävästä ja sen 
toimintaa ohjaavista arvoista. Haasteellisten nuorten kouluttaminen ei saa olla pelkästään 
projektien varassa. Vastatakseen koko ikäluokan kouluttamisen haasteeseen ammatillisen 
koulutuksen tehtävässä pitää korostua ammatillisten kvalifikaatioiden opettamisen ohella 
kasvatuksellisten elementtien, osallisuuden ja yhteiskunnallisen jäsenyyden 
vahvistaminen. 

12.5  Lopuksi 

Olen artikkelissani tarkastellut projektitoiminnan kriittisiä menestystekijöinä sellaisina 
kuin ne omassa projektissamme näyttäytyivät. Epäilemättä myös toisenlaisia tulkintoja ja 
näkemyksiä projektimaailmassa esiintyy. Tavoitteena ei ole ollut kiistää projektien 
tarpeellisuutta tai niiden aikaansaamia hyviä tuloksia, vaan nostaa esiin niitä haasteita, 
jotka uskoakseni yhdistävät hyvinkin erilaisissa hankkeistuksissa työskenteleviä. 

Projektit ovat parhaimmillaan innovatiivisia oppimisen foorumeita niin projektin 
kohderyhmän kuin sidosryhmien ja projektityöntekijöidenkin näkökulmasta. Niihin 
latautuu valtava määrä uudenlaisten tietojen ja taitojen omaksumista, verkostojen 
syntymistä ja vahvistumista, oman ammatillisuuden ja inhimillisyyden kasvua ja 
pohdintaa. Ennen kaikkea syrjäytymisen ehkäisemiseen tähtäävät projektit toimivat 
asenteellisina herättelijöinä oppilaitoksissa, uskoa luovina (Pirttilä & Pääkkö 2002) 
foorumeina auttaen luomaa yhteistä vastuuta nuoristamme.  
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