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NUORTEN PAJAT JA PAJOJEN NUORET - Nuorten työpajatoiminta arvioinnin 
kohteena 
 
Ensimmäiset nuorten työpajat perustettiin Suomeen 1980-luvun puolivälissä lähinnä 
syrjäytymisvaarassa olevien, ammattikouluttamattomien ja työttömien nuorten työllis-
tämiseksi. Syrjäytymisprosessin katkaiseminen on edelleenkin yksi nuorten työpajojen 
päätehtävä, vaikka työpajatoiminta on vuosien aikana laajentunut ja monipuolistunut. 
Tällä hetkellä pajoja on maassamme noin 350 ja niissä työskentelee lähes 10 000 
nuorta ja myös vanhempaa työtöntä, kuten Euroopan sosiaalirahaston tavoitteissa esi-
tettiin. Viime aikoina pajojen ympärillä käydyissä keskusteluissa on  pohdittu, tarvitaan-
ko pajoja enää samaa määrää kuin lamavuosina. Joidenkin arvioiden mukaan pajojen 
määrää voitaisiin vähentää noin sadalla nykyisestä (Nyyssölä & Pajala 1999). 

Vuonna 1996 työpajoja oli lähes puolessa Suomen kunnista eli yhteensä 177 kun-
nassa. Ohjelmakauden 1995 – 1999 aikana ESR -tukea on saanut yhteensä 144 
työpajaprojektia. Komissio on julkistanut uudet suunnitelmansa vuosille 2000 – 2006 
Euroopan sosiaalirahaston osalta. Sen päälohkona on edelleen nuorten 
työpajatoimintaa ajatellen aktiivisen työllisyyspolitiikan tukeminen, 
pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisy, nuorten työllistymisen tukeminen ja yhteiskunnallisen 
syrjäytymisen ehkäisy sekä koulutuksen kehittäminen työllistymisen ja työelämään 
integroitumisen helpottamiseksi (European Commission 1998).  

Vuosikymmenen alun lama muutti nuorten työpajojen asiakaskunnan rakennetta 
monipuolisemmaksi. Pajoilta haettiin apua kasvavaan nuorisotyöttömyyteen. Pajat 
muuttuivat marginaalinuorten paikoista kaikentyyppisten nuorten työpajoiksi, joissa saa 
laaja-alaisia koulutus- ja työllistämispalveluja. Arviolta puolet pajojen nuorista on opis-
kelu- ja työuralta pudonneita, puolet hankkii ammattikoulun jälkeen työkokemusta tai 
pitää välivuotta ja miettii ammattivaihtoehtoja  (Virtanen 1998, Laakso 1997). Edelleen-
kin näyttää siltä, että työllisyystilanteen paraneminen ja nousukausi eivät ole vähentä-
neet pajojen suosiota. Vuosina 1996 – 1997 tehdyt lakimuutokset, joiden mukaan am-
matillista koulutusta vailla olevat nuoret säilyttävät oikeuden työmarkkinatukeen vain 
jos hakeutuvat koulutukseen tai osallistuvat työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen, työl-
lisyyskursseille tai työharjoitteluun, kaunistivat työttömyystilastoja.  Samalla ammatilli-
sen koulun keskeyttäneiden määrä on lisääntynyt , kun pakkotilanteessa haetaan, mut-
ta ei viihdytäkään. ESR –projektit ovat tarjonneet nuorille aikalisän, virikkeitä ammatin-
valintaan ja opastusta ammattiin työn avulla (Aho & Vehviläinen 1997).  

Pajatoiminta niin kuin kaikki muukin toiminta muuttuu ajan ja yhteiskunnallisen tilan-
teen mukaan. Monet pajat ovat muuttuneet organisaatioiltaan perustamisvaiheen pie-
nistä, kunnallisista pajoista seutukunnallisiksi pajaverkostoiksi tai säätiöpohjaisiksi 
isoiksi organisaatioiksi. Niistä on tullut toiminnoiltaan monimuotoisempia työpaikkoja, 
joilla työskentelee nuorten lisäksi myös vaikeasti työllistettäviä ryhmiä, kuten pitkäai-
kaistyöttömiä ja vajaakuntoisia.  Pajat ovat vuosien myötä löytäneet omaleimaiset, 
oman alueen tarpeisiin sopivat osaamisalueensa. ESR –projektit ovat edesauttaneet 
uudentyyppisten, innovatiivisten toimintojen syntymistä pajoille.  Parhaillaan sosiaali- ja 
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terveysministeriön työryhmä miettii keinoja, miten kaikkein hankalin työmarkkinoiden 
ulkopuolella oleva nuorten ryhmä, koulutuksesta ja työstä kieltäytyvät saataisiin 
aktivoitua ja toimeentulotuki vastikkeelliseksi. Yksilöllisten ammatillisten ratkaisujen 
etsintä ja elämänuran suunnittelu yhdessä nuoren kanssa tuntuisi teoriassa 
hyödylliseltä. Nuorten työpajat luotiin alun perin tähän tarkoitukseen. Viime vuosien 
aikana niiden toiminta on monipuolistunut, kun asiakaskunta on muuttunut 
heterogeenisemmaksi peruskoulun keskeyttäneistä ammattitutkinnon suorittaneisiin. 
Työpajojen tehtävä on antaa tärkeää kokemusta työnteosta, tietoa omista 
osaamisalueista, ohjata tulevaisuudensuunnitteluun, työllistää pajalle ja tukea pajan 
jälkeistä työllistymistä. Mutta toimivatko pajat näin? 
 
1. Yksilökohtainen tavoitteen arviointi osa laadun arviointia 
 
Pajojen seurantaa on tehty meillä varsin vähän pajojen ja niillä työskentelevien mää-
rään nähden. Seurantaa on tehty pääasiassa ESR –työpajaprojekteissa, niistä laajim-
min Virtasen (1998) arviointitutkimuksessa ESR -työpajoista vuosilta 1995 – 1997. Sii-
nä keskeisimmät arvioinnin kohteet olivat työpajahenkilöstön näkemykset pajansa toi-
minnasta, nuorten näkemykset pajan merkityksestä elämälleen sekä nuorten sijoittumi-
sen seuranta pajajakson jälkeen. Työpajojen nuorten ja ohjaajien näkemyksiä selvittä-
viä tutkimuksia on viime vuosina tehty useampia (Paakkunainen 1995, Aaltojärvi 1995, 
Söderlund 1996, Nyyssölä & Pajala 1999).  

Nyt referoitavana olevan tutkimuksen lähtökohtana oli pajatoiminnan seuranta, joka 
perustuu räätälöidyn, yksilökohtaisen tavoitteen seurantaan pajajakson aikana. Ope-
tusministeriön tuella tehdyn tutkimuksen arviointiin osallistui vuoden 1998 aikana eri 
puolilta Suomea 13 työpajaa ja niissä yhteensä 250 työntekijää. Tutkimus oli jatkoa 
vuonna 1996 suoritetulle vaikuttavuuden arviointimenetelmän kokeilututkimukselle, jota 
laajennettiin aikaisempaa asiakaslähtöisemmäksi kartoittamalla myös nuorten toiveita 
ja tarpeita ja arvioimalla niiden toteutumista. Parin vuoden välein tehty arviointi mahdol-
listi tilanteen vertailun, vaikkakaan pajat tutkimuskerroilla eivät olleet samoja. Toimin-
nan laadun ja vaikuttavuuden arvioinnin lisäksi myös tässä tutkimuksessa arvioitiin 
työpajojen asiakaskunnan syrjäytymisastetta, jota voitiin vertailla pari vuotta aiempaan 
tilanteeseen. Nuorten syrjäytymisprosessin kehittyminen, sen riskitekijät ja ehkäisy ovat 
olleet tutkimusintressini jo pitkään (Laakso 1992, Laakso 1994).  

Toiminnan vaikuttavuuden arviointi sai alkunsa 1990-luvun alun tulosjohtamismallis-
ta, jossa korostettiin kokonaisvaltaisesti toiminnan tehokkuuden ja palvelutason arvioin-
tia kaikessa toiminnassa. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen suositus tuloksellisuuden 
kuvausjärjestelmäksi on tämän tutkimuksen vaikuttavuuden arviointimenetelmän taus-
talla (Hiironniemi 1992). Siinä palvelutaso pitää sisällään sisäisen ja ulkoisen palvelu-
kyvyn ja  toiminnan vaikuttavuuden. Sisäistä palvelukykyä arvioidaan työyhteisön sisäi-
sillä ominaisuuksilla, työntekijöiden viihtyvyydellä yms., ulkoista asiakkaiden ja yhteis-
työkumppaneiden näkemyksillä. Tulosjohtamisen vaihduttua laatujohtamisteemaksi 
asiakkaiden, palvelujen käyttäjien näkemykset ovat saaneet voimakkaamman paino-
tuksen. 

Vaikuttavuudella tarkoitetaan palvelutuotannon kykyä aikaansaada sellaisia 
vaikutuksia palvelutoiminnan kohteena olevien elämäntilanteisiin, jotka joko tyydyttävät 
heidän tarpeensa (tai osan niistä) tai toteuttavat tarpeiden tyydyttämiseksi suunnitellut 
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tavoitteet, joiden asettamiseen ovat yhdessä osallistuneet sekä palvelun antaja 
(kunta/organisaatio) että saaja (asiakas). Voidaan puhua vaikuttavuudesta tavoitteen 
saavuttamisasteena tai tarpeiden tyydyttymisasteena. Käsitteiden ero on 
hienojakoinen, sillä tavoitteiden asettelussa taustalla on yleensä asiakkaan tarpeet. 
Vaikuttavuuden arvioinnin katsotaan lisäävän työskentelyn tavoitetietoisuutta ja 
antavan mahdollisuuden arvioida käytettyjä työmenetelmiä. Menetelmien ja tulosten 
systemaattisen seurannan pohjalta toimintaa voidaan suunnata paremmin. Samalla 
myös työntekijöiden työmotivaatio kohoaa. Tulosarviointi korostaa 
arvioinnintoistettavuutta, vertailtavuutta ja mahdollisuutta tehdä arvioinnista osa 
päivittäistä rutiinia. 
 
2. Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus 
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli tiivistetysti 
• Seurata nuorten työpajatoiminnan vaikuttavuutta 
• Antaa tietoa asiakaskunnasta ja sen syrjäytymisasteesta 
• Selvittää nuorten omia toiveita ja odotuksia työpajatyöskentelylle ja arvioida niiden 

toteutumista pajajakson päättyessä 
• Selvittää, onko pajojen ominaisuuksilla, kuten koolla yhteyttä niiden 

vaikuttavuuteen 
• Palvella pajoja benchmarking -tyyppisesti  
 
Tutkimuksessa käytettiin vaikuttavuuden arvioinnissa menetelmää, jota kokeiltiin 
vuonna 1996 vähän pienemmällä aineistolla. Pajat olivat silloinkin samoin periaattein 
satunnaisesti eri puolilta maata valittuja, eri kokoisia pajoja niin kuin nytkin, joten 
tuloksia voidaan jossain määrin vertailla. Menetelmä perustuu vaikuttavuuden 
arviointiin tavoitteiden saavuttamisasteena. Nuoren tullessa pajalle ohjaaja ja nuori 
käyvät alkukeskustelun ja asettavat yhdessä tavoitteet pajajaksolle, joiden toteutumista 
arvioidaan yhdessä pajajakson päättyessä. Tavoitteet valitaan räätälöiden kunkin 
nuoren tarpeiden mukaan. Nyt tehdyn tutkimuksen pajat saivat arviointivuonna kahta 
lukuun ottamatta ESR –tukea. Euroopan sosiaalirahaston Youthstart -ohjelman 
tavoitealueet  olivatkin vahvasti taustalla tämän tutkimuksen arviointivälinettä 
laadittaessa.       

Tavoitteiden ohella kirjattiin ne menetelmät ja yhteistyötahot, joita on kunkin nuoren 
kohdalla käytettiin. Lisäksi taustamuuttujina arvioitiin kunkin kohdalla syrjäytymisaste 
käyttäen kuvaajina koulutustasoa, työsuhteita ja työttömyystietoja Virtasen (1995) 
tutkimukseen pohjautuen. Uutena osiona tässä tutkimuksessa alkukeskustelussa 
kartoitettiin nuoren toiveet ja tarpeet pajajaksolle ja jakson päättyessä nuoret täyttivät 
oman arviointilomakkeen ja jättivät sen suljetussa kuoressa tutkijan käyttöön. 
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3. Pajoilla työskentelee kaikentyyppisiä nuoria 
 
Arviointiin osallistui lopulta 13 eri kokoista pajaa eri puolilta maata ja yhteensä 
arviointitietoja saatiin 246 pajoilla työskentelevästä. Pajojen koko vaihteli pienistä alle 
kymmenen työntekijän yksiköstä isoihin yli sadan työntekijän yksiköihin. Kohderyhmän 
ikä vaihteli 18 vuodesta 55 vuoteen, mutta suurin osa oli 21 – 25 -vuotiaita. Miehiä oli 
yli puolet 63%. Jokaiselle pajalle annettiin omat tulosteet yhteenvetoraportin mukana 
oman tilanteen arviointia varten. 

Arvioinnissa mukana olleista yli puolet oli ammatillisen koulutuksen saaneita, 
neljännes pelkän peruskoulun suorittaneita ja viisi prosenttia ammattikoulun 
keskeyttäneitä. Muutosta parin vuoden takaiseen tilanteeseen oli erityisesti 
ammattitutkinnon suorittaneiden määrän lisääntymisessä. Työsuhteita oli nyt takanaan 
useammalla nuorella ja yli kaksi vuotta työttömänä olleita oli nyt vähemmän kuin 
vuoden 1996 aineistossa. Kuitenkin neljänneksellä oli pelkkä peruskoulu ja suunnilleen 
samalla määrältä puuttui kokemus työelämästä täysin tai pajalle tultaessa työttömyys 
oli kestänyt yli vuoden, 15%:lla yli kaksi vuotta. Syrjäytymisaste tässä pajanuorten 
joukossa näyttää lieventyneen pari vuotta aiempaan selvitykseen verrattuna. Kuitenkin 
pajoilla työskentelee edelleen tietty vaikeasti työllistettävien ryhmä, joita varten 
pajatoiminta alun perin käynnistettiin.   

 Työtehtävät olivat monipuolistuneet parin vuoden takaisesta tilanteesta. ATK-
tehtävissä ja kierrätystehtävissä toimivien määrä oli lisääntynyt. Taide-, teatteri- ja 
ilmaisutoiminta olivat  tulleet uusina alueina mukaan. Monet nuoret toimivat useissa eri 
tehtävissä työpajajakson aikana. Nuorten ohjaamisessa käytettiin neuvontaa, ohjausta  
ja motivointia. Oppisopimuskoulutus oli nyt yllättävä kyllä vähäisempää kuin aiemmin. 
Yhteistyötä tehtiin luonnollisesti eniten työvoimatoimiston kanssa, mutta yhteistyö 
yksityisten yritysten kanssa oli nyt selvästi vilkkaampaa kuin pari vuotta aiemmin. 
Yhteistyö nuoren perheen kanssa oli sen sijaan nyt vähäisempää johtuen ehkä 
syrjäytymisriskissä olevien osuuden vähentymisestä.    

 
4. Pajoilta elämänhallintaa, työkokemusta ja selkeyttä ammatinvalintaan 
 
Tulokeskustelussa ohjaaja ja nuori valitsivat nuorelle sopivat tavoitteet työpajajaksolle 
tavoiteluettelosta, joka oli laadittu mahdollisimman monipuoliseksi ja kattavaksi ja jota 
voi myös tarpeen mukaan täydentää. Tuloksissa yleisimmin valittu tavoite oli itsensä 
kehittäminen, seuraavaksi useimmin haluttiin parantaa ammatillisia valmiuksia, kun 
koulutus oli, mutta ei työkokemusta. Parempaa elämänhallintaa mielekästä tekemistä 
ja säännöllistä rytmiä elämään halusi vajaa puolet nuorista. Sama määrä piti tärkeänä 
työllistymistä työttömyysputken katkaisemiseksi. Työnhakuaitojen parantamisen ja 
ammatinvalinnan selkeyttämisen valitsi kolmasosa nuorista ja lähes saman verran 
halusi tukea elämänuran suunnitteluun ja itsenäistymiseen. Asiakaskunnan 
koostumuksen muutos pari vuotta aiemmin tehtyyn selvitykseen verrattuna näkyi 
tavoitteiden valinnassa. Nyt tultiin huomattavasti harvemmin työllistymisen vuoksi 
pajalle. Sen sijaan selvästi useammat halusivat parantaa ammatillisia valmiuksiaan.  

Miten tavoitteissa sitten onnistuttiin? Peruskouluarvosanojen parantamisessa 
onnistuttiin huonoimmin. Tosin tämä tavoite oli asetettukin vain 11 nuoren kohdalla, 
mutta näistä kahdeksan kohdalla arvosanojen parantaminen ei onnistunut ollenkaan. 
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Ilmeisesti tältä ryhmältä puuttui motivaatio kouluasioihin. Kaikkien muiden tavoitteiden 
kohdalla saavutukset olivatkin sitten selvästi parempia kuin pari vuotta aiemmin 
tutkitulla joukolla. Kaikkein parhaiten onnistuttiin, jos tavoitteena oli ammatillisten 
valmiuksien parantaminen, parempi elämänhallinta tai työllistyminen pajajakson ajaksi. 
Näissä asioissa tavoitteet saavutettiin 80%:ssa tapauksista. Lähes yhtä hyvin 
onnistuttiin, jos tavoitteena oli itsenäistyminen ja työnhakutaitojen oppiminen. 
Elämänuran suunnittelu ja itsensä kehittäminen onnistuivat suunnitellusti noin 60%.ssa 
tapauksista. Ammatinvalinta selkiytyi ja ammatti löytyi pajajakson aikana noin puolella 
niitä suunnitelleilta.  Joukossa oli myös sellaisia nuoria, jotka eivät ollenkaan edenneet 
tavoitteissaan. Erityisesti itsenäistymistä suunnitelleissa ja työnhakutaitoja etsimään 
tulleissa oli osa tällaisia. Yleisin este tavoitteiden saavuttamiselle oli ulkoinen tekijä, 
johon pajan keinoin ei voitu vaikuttaa. Tähän ryhmään luettiin sairastuminen, raskaus 
tai päihdeongelma. 

Pajojen koolla oli korrelaatiotarkastelussa joitakin yhteyksiä tavoitteisiin. Mitä isompi 
paja oli kyseessä, sitä paremmin ammatilliset valmiudet paranivat ja työnhakutaidot 
opittiin. Pienemmillä pajoilla tavoitteita asetettiin enemmän kuin isommilla ja ne 
painottuivat sosiaalisiin taitoihin kuten itsenäistyminen. 

Kaiken kaikkiaan tutkimuksen tulokset olivat pajatoiminnan kannalta kannustavia. 
Kun alussa on jotakin yhdessä suunniteltu, se on myös onnistuttu saavuttamaan hyvin. 
Tavoitteiden selvä paremmuus vuoden 1996 tuloksiin on mielenkiintoinen. Kyseessä 
olivat nyt eri pajat kuin silloin, joten suoria johtopäätöksiä tulosten paranemisesta ei voi 
tehdä. Yksi tulosten paremmuutta selittävä tekijä saattaa olla syrjäytymisriskissä 
olevien pienempi osuus asiakasaineistossa. Tässä aineistossa asiakkaat ovat 
koulutetumpia ja enemmän työkokemusta omaavia. Myös pajojen ammattitaito ohjata 
nuoria on todennäköisesti kokemuksen myötä parantunut ja se näkyy tuloksissa. Missä 
määrin tulokset ovat yleistettävissä koko maan pajatilanteeseen, on vaikea arvioida. 
Suuntaa-antavina niitä voitaneen kuitenkin pitää. 
 
5. Nuorilta myönteistä palautetta pajatoiminnalle 
 
Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää nuorten näkemyksiä pajatoiminnasta, 
motivaatiota ja toiveita pajalle tullessa ja kokemuksia pajalta lähtiessä. Vuonna 1996 
nuorten mielipiteitä ei kysytty ja se koettiin puutteeksi. Kun nuorilta kysyttiin, mikä sai 
heidät hakeutumaan työpajalle, pääasiallisin syy oli oma kiinnostus. Seuraavaksi 
yleisimpänä syynä mainittiin työvoimatoimiston kehotus. Vain muutamat olivat 
hakeutuneet kaverien, vanhempien tai sosiaalitoimiston kehotuksesta. 

Pajalta lähtiessä nuorilta pyydettiin palautetta kokemuksista suljetussa kuoressa. 
Saatu palaute oli kokonaisuutena hyvin positiivista pajoille. Nuoret olivat saaneet 
perehdytystä ja ohjausta mielestään oikein hyvin. Samoin muuta tukea ja ohjausta 
elämään oli henkilökunnalta saatu kiitettävästi. Nuorten vapaamuotoisissa 
kommenteissa tuli todella lämpimiä kehuja ohjaajille ja kannanottoja pajajakson 
suuresta merkityksestä nuoren elämässä. Monet kokivat löytäneensä uusia kykyjä 
itsestään, varmuutta hakea alan koulutukseen, uutta toivoa elämäänsä. Näitä 
palautteita lukiessa vakuuttui viimeistään pajatoiminnan tärkeydestä. Ainoat asiat, 
joihin nuoret olisivat toivoneet enemmän tukea pajajakson aikana, olivat 
ammatinvalinnan ohjaus ja työllistymismahdollisuudet pajajakson jälkeen. Ulos pajalta 
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työttömyyteen astuva nuori kokee ymmärrettävästi saaneensa huonosti ohjeita 
työllistymiseen. Ulkopuolisen yhteiskunnan tilanne on realiteetti, johon pajan ohjaajalla 
ei ilman erityistoimenpiteitä ole keinoja. 

Jo pajajakson alussa nuoret olivat varsin tyytyväisiä (82 %) työtehtäviin pajalla, 
mutta vielä tyytyväisempiä he olivat pajajakson päättyessä. Yli 90 % oli sitä mieltä, että 
työskentely pajalla vastasi hyvin tai kohtalaisen hyvin heidän tarpeisiinsa.  
Asiakaspalaute, joka toimintojen laadun arvioinnissa on keskeistä, on tässä 
tutkimuksessa todella myönteistä. Samanlaisia tuloksia on todettu monissa aiemmissa 
tutkimuksissa. Pajoille halutaan, siellä viihdytään ja siellä työskennellään 
tavoitteellisesti.   
 
6. Työuralle ohjaaminen yksi haaste perusmalliltaan hyvälle pajatoiminnalle 
 
Tämän tutkimusaineiston kohdalla työpajajakson keskeytti 35 niistä 181 työpajalla 
työskentelevästä, joiden kohdalla tiedot oli merkitty. Näistä 35:stä 24 kohdalla 
keskeytyminen tapahtui nuoren omasta toiveesta koulutus- tai työpaikan löytymisen 
vuoksi. Muiden kohdalla keskeytymisen syy oli joku ongelma. 

Kun työpajajakso päättyi, monen nuoren kohdalla tilanne ei kovin ruusuinen ollut. 
Vastanneiden joukosta yli puolta (57 %) odotti työttömyys. Tilanne oli hiukan parempi 
kuin pari vuotta aiemmin tutkimuksen kohteena olleella ryhmällä, jolloin 66 %: lla ei 
ollut työtä tiedossa. Nyt pajalta lähtijöistä viidesosalla oli tiedossa työpaikka, 
viidesosalla koulutuspaikka.  Tuloksia tarkastellessa työllistymisen tukeminen nousee 
yhdeksi tärkeäksi pajojen kehittämistehtäväalueeksi tulevaisuudessa. 

Kun pajojen vetäjiltä kysyttiin lähiajan kehittämissuunnitelmia ja 
täydennyskoulutustarpeita, tarve toiminnan vakiinnuttamiseen tuli jälleen kerran esille. 
Ohjaajat on nimetty vuodeksi, korkeintaan kahdeksi kerrallaan, mikä heijastuu 
pitkäjänteisyyden ja suunnitelmallisuuden puutteena. Sen haitat tuli todettua 
konkreettisesti tässäkin tutkimuksessa, kun loppuarviointeja jäi puuttumaan 
ohjaajavaihdosten ja siitä aiheutuneiden tiedonkatkosten vuoksi. Muuten 
kehittämissuunnitelmissa oli yleensä laadun parantaminen, joka sisälsi nuorten 
ohjausta, toiminnan sisältöä ja yhteistyön lisäämistä eri tahojen kanssa. Hyväksi 
todettuja toimintamuotoja, kuten mestari – kisälli toimintaa, monitoimialaisuutta ja 
seutukunnallisuutta haluttiin vahvistaa. 

Tämän selvityksen tulokset ovat pajatoiminnan kannalta kannustavia. Pajatoiminta 
antaa säännöllistä rytmiä elämään, mielekästä tekemistä, parantaa elämänhallintaa ja 
vahvistaa ammatillisia valmiuksia. Pajoille hakeutuu yhä enemmän kaikentyyppisiä 
nuoria, jotka tulevat sinne kehittämään itseään ja selkeyttämään ammatinvalintaansa.. 
Työllisyystilanteen paraneminen ei ainakaan vielä tämän, vuoden 1998 tilannetta 
kuvaavan aineiston perusteella näytä lisänneen syrjäytyneiden nuorten osuutta pajojen 
asiakaskunnassa. Polarisoitumista on edelleen nähtävissä, sillä neljäsosalla pajoilla 
työskentelevistä on merkkejä syrjäytymisriskistä muiden ollessa ammattikoulutuksen 
saaneita, tulevaisuuttaan miettiviä nuoria. Pajoille hakeudutaan, ei jouduta ja siellä 
viihdytään. Pajojen imago on parantunut nuorten silmissä, niiden ammattitaito ja 
toiminnot ovat kehittyneet vuosien myötä ja varmasti myös ESR –innovaatioiden 
myötä. Pajat ovat vakiinnuttaneet paikkansa koulutuksen ja työelämän välimaastossa. 
Niiden toivoisi pysyvän edelleen yhtenä vaihtoehtona nuorten miettiessä 
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tulevaisuuttaan. Kehittämistä pajatoiminnassa luonnollisesti on, kuten tämäkin selvitys 
osoittaa, mutta perusmalli on osoittautunut käyttökelpoiseksi. 
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