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1, 2, 3, .... MONTA PIENTÄ PORSASTA - TUTKIMUS YLÄ-SAVON AMMATILLISEN 
OPPILAITOKSEN INNOVATIIVISEN TYÖPAJAPROJEKTIN ALOITUSVAIHEESTA 
 
1. Johdanto 
 
Ammattioppilaitoksista eroaa ja opintonsa keskeyttää vuosittain noin 10 prosenttia 
opiskelijoista. Yleisimmin opintojen keskeyttäminen tapahtuu opintojen alkuvaiheessa. 
Tästä seuraa väistämättä vaikeuksia niin yksilölle kuin yhteiskunnallekin. On laskettu, 
että yhdestä syrjäytyneestä nuoresta aiheutuu kansantaloudelle kolmen miljoonan ja 
julkiselle taloudelle kahden miljoonan menot (Hänninen, Helsingin Sanomat, 3.4.1999, 
A19). 

Ammattioppilaitokset ovat asettaneet tavoitteekseen ehkäistä opintojen keskeyttä-
mistä. Uuden lainsäädännön (voimassa 1.1.1999 alkaen) myötä mahdollistui yhä 
enemmän opiskelijoitten yksilölliset koulutusratkaisut ja opiskelujen järjestäminen eri 
muodoissaan. Siksi opintojen jatkumiseksi ja keskeyttämisten vähentämiseksi perustet-
tiin Opetushallituksen ja ESR:n (Euroopan sosiaalirahasto) tuella 3-vuotinen kokeilu, 
jonka nimeksi tuli "Ammattioppilaitosten innovatiivinen työpajaprojekti". Projektiin valit-
tiin 28 oppilaitosta eri puolelta Suomea. Iisalmessa sijaitseva Ylä-Savon ammatillinen 
oppilaitos valittiin yhdeksi kokeiluun osallistuvista oppilaitoksista. Ylä-Savon ammat-
tioppilaitoksen omistaa kuntayhtymä, johon kuuluvat Iisalmen lisäksi Keitele, Kiuruvesi, 
Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi, Rautavaara, Varpaisjärvi ja Vieremä. Vaikka suurin 
tarve innovatiivisen työpajan perustamiselle Ylä-Savon alueelle oli opintojen suurehkot 
keskeyttämisluvut, oli taustalla myös huoli yhä kasvavista nuorisotyöttömyysluvuista 
(Ylä-Savon ammatillisen oppilaitoksen toimintakertomus, 1998,6). 
 
2. Ylä-Savon ammattioppilaitoksen innovatiivisen työpajan aloitusvaihe 
 

" ... Eräänä aurinkoisena aamuna 4 pientä porsasta lähti opiskelemaan ammatti-
kouluun... Possut menivät luokkaansa ja jämyinä valtasivat heti takapenkit... Sa-
parot suorina he odottivat tupakalle pääsyä... " 

 
Syksyllä 1998 perustettiin Ylä-Savon ammatilliseen oppilaitokseen innovatiivinen työ-
paja, jonka tarkoituksena on tarjota ammatilliseen opiskeluun vaihtoehtoinen - työpai-
notteinen, opiskelun ja oppimisen malli. Iisalmessa toimiva innovatiivinen työpaja toimii 
vuokratiloissa koulun ulkopuolella. Opiskeluvaikeudet katsottiin johtuvan osaltaan kou-
lumiljööstä ja siellä koetuista epäonnistumisista. Niinpä toimitilat vuokrattiin teollisuus-
alueelta, jolloin saatiin myös luontevat yhteydet lähistön yritysmaailmaan. Tyhjään teol-
lisuushalliin alettiin marraskuussa 1998 rakentaa pääasiassa työpajan opiskelijoiden ja 
opettajien voimin autojen korjaushalli, eri kokoisia lähinnä pienryhmäopetukseen tarkoi-
tettuja tiloja, atk-luokka ja kahvila, joka palvelisi erityisesti teollisuusalueen yrityksiä. 
Tällä pyrittiin myös luomaan luontevia kontakteja yritysten ja opiskelijoiden välille. Kah-
vilan ylläpitämisestä, tuotteiden suunnittelusta, valmistuksesta ja myynnistä vastaisivat 
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työpajalla opiskelevat elintarvike, suurtalous- ja ravintola - alan opiskelijat yhdessä 
ammattiaineitten opettajien kanssa. Vaikka Iisalmen työpaja on fyysisesti erillään pää-
koulusta, pyritään koko ajan siihen, että opiskelijoiden kontaktit ammattioppilaitokseen 
ja omaan opiskeluryhmään säilyvät (mm. osa-aikainen opiskelu pääkoululla). Iisalmen 
työpajassa aloitti marraskuussa 1998 22 opiskelijaa. Melko pian ryhmän koko huomat-
tiin liian suureksi ja tällä hetkellä se on opiskelijoiden yksilöllisestä liikkuvuudesta huo-
limatta pysynyt noin 10 opiskelijan vahvuisena. Työpajan ympärille on opettajan, työpa-
jaohjaajan ja ammattioppilaitoksen kuraattorin avuksi muodostunut tukiryhmä - työpa-
jan ohjausryhmä, johon kuuluu edustajia mm. nuorisoasteen muista projekteista sekä 
muutamasta yrityksestä. 
 
2.1. Kokeilun tarkoitus 
 

" ... Viikot kuluivat ja possut pinnasivat päivä päivältä enemmän ... oli saparon 
murtumaa, suu ja sorkkatautia, kärsän tulehdusta ... joka päivä possut ottivat 
sorkat alleen ja livistivät kaupungille ... lopulta possut päättivät lopettaa opiske-
lun, koska se kävi niin hankalaksi .. ” 

 
Ylä-Savon ammattioppilaitoksessa toimivassa kokeilussa pyritään ehkäisemään oppi-
laitoksesta eroaminen ja tukemaan opintojen jatkamista mm. seuraavin keinoin: yksilöl-
lisellä opetuksella (HOJKSIT), työssäoppimisella, verkostoyhteistyöllä, luki- ja kirjoitus-
vaikeuksien korjaavalla opetuksella, yhteistoiminnallisella ja kokemuksellisella oppimi-
sella sekä toiminnan kokonaisaikaisella arvioinnilla. Työpajan opiskelijoille pyritään 
löytämään yksilölliset ratkaisut jatkaa opintoja ja saavuttaa ammattitutkinto. Työpaja 
mahdollistaa työpainotteisen opiskelun ohella oman alan miettimisen ja etsimisen sa-
malla kuitenkin koulutussysteemissä mukana pysyen. Jokaiselle ammattiin opiskeleval-
le ei ns. tavallinen opiskelutapa ole paras mahdollinen, siksi on tärkeää pohtia vaihto-
ehtoisia malleja ammatin opiskeluun. Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää miksi Ylä-
Savon ammattioppilaitoksen oppilaat keskeyttävät opintonsa ja voidaanko 
työpajamallilla vaikuttaa opiskelumotivaation palauttamiseen ja näinollen opintojen 
jatkumiseen kohti ammattitutkintoa. 
 
3. Tutkimuksen toteutus 
 
Tammikuussa 1999 haastattelin tutkimukseeni 18 työpajaan valittua opiskelijaa teema-
haastattelulla nauhoittaen ne. Haastatteluhetkellä nuoret olivat 16-20-vuotiaita. Opiske-
lijoitten koulutusalat jakautuivat seuraavasti: kone- ja metalliala 2, sähköala 5, autoja 
kuljetusala 3, elintarvikeala 2, rakennusala 4 ja hotelli- ravintola ja suurtalousala 2. Kä-
vin myös kevään aikana kolme kertaa havainnoimassa työpajan toimintaa osallistuen 
jokapäiväiseen toimintaan. Toukokuussa 1999 haastattelin 7 työpajan opiskelijaa, teh-
den heistä henkilöprofiilit. Näiden tarinoiden kautta pyrin tarkemmin selvittämään syitä 
opintojen keskeyttämiseen sekä tarkastelemaan tarkemmin niitä tausta- sekä tilannete-
kijöitä, jotka nuorten elämään vaikuttavat. Lisäksi haastattelin tutkimukseeni ammat-
tioppilaitoksen ja työpajan opettajaa, työpajaohjaajaa, ammattioppilaitoksen kuraattoria 
sekä opiskelijoitten vanhempia. Keskeisiksi tutkimuskysymyksiksi nousivat myös nuor-
ten suhtautuminen koulutukseen, työhön, sosiaalisiin suhteisiin ja tulevaisuuteen sekä 
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se millainen suhde edellä mainituilla tekijöillä on opintojen keskeyttämiseen johtaneisiin 
syihin. 
 
4. "… Minä en siellä ruppee käymmään…" - tutkimustuloksia opintojen keskeyt-
tämisestä 
 
Tutkimusjoukon opintojen keskeyttämiseen johtaneet syyt jakaantuivat elämäntilantee-
seen (31%), vuorovaikutussuhteisiin opettajien kanssa (17%), poissaolokierteeseen 
(17%), opiskeluvaikeuksiin (13%), ei kiinnostavaan opiskelupaikkaan (9%), vuorovaiku-
tussuhteisiin toisten oppilaiden kanssa (9%) ja sairauteen (4%). 

Niinkuin vanha sananlaskukin sanoo, rakkaalla lapsella on monta nimeä, sopii se 
myös opintojen keskeyttämiseen liittyvistä käsitteistä puhuttaessa. Esimerkiksi putoa-
minen, drop-out, utslagning ja keskeyttäminen sisältävät käsitettä määrittäessä niin 
paljon yhtäläisyyksiä, että käytin niitä tutkimuksessani rinnakkaisina käsitteinä pohdis-
kellessani tutkimusjoukon opintojen keskeyttämiseen johtaneita syitä. Yksilö kuuluu 
väistämättä jäseneksi johonkin instanssiin. Tässä tutkimuksessa tätä jäsenyyttä tarkas-
tellaan näkökulmasta, joka syystä tai toisesta (yksilöllisyys) johtaa opintojen keskeyt-
tämiseen. 

Ihatsu (1994) puhuu tutkimuksessaan ammattikoulun pudokkaista ja hahmottelee 
ongelmaa seuraavista näkökulmista: putoaminen koulutusalan valinnan ongelmana, 
heikko menestys tai impulsiivinen käyttäytyminen, putoaminen koulujärjestelmän heik-
koutena, putoaminen vuorovaikutuksen ongelmana ja putoaminen fyysisen tai psyykki-
sen tilanteen ongelmana (lhatsu,1994,69-85). Ruotsalainen Patrikkson (1987) on tutki-
nut nuorten urheilijoiden urheilu-uran päättymiseen (keskeyttäminen) johtaneita syitä ja 
niiden taustatekijöitä. Hän näkee drop-outissa eri tasoja seuraavasti: yksilötaso, seura-
taso, lajitaso ja yhteiskuntataso. Samaa on selvittänyt myös Ylä-Mononen omassa tut-
kimuksessaan. Näistä tutkimuksista, jotka olivat selvittäneet urheiluharrastusten lopet-
tamiseen johtaneita syitä löysin yllättävän monia yhtymäkohtia suhteessa ammattioppi-
laitoksen oppilaiden opintojen keskeyttämiseen. 

Analysoidessani tutkimukseeni osallistuneita ammattioppilaitoksen opiskelijoita suh-
teessa Ihatsun tekemään tutkimukseen ammattikoulun pudokkaista ja Patrikksonin 
sekä Ylä-Monosen tutkimaa nuorten urheilijoiden urheilu-uran keskeyttämistä, jaottelin 
omassa tutkimuksessani nämä keskeyttämiseen johtaneet syyt kolmeen eri tasoon 
nimeten ne: yksilötasoksi, koulun tasoksi ja elämäntilanteen tasoksi. 

Yksilötasoon liitin kuuluviksi sairauden, opiskeluvaikeudet, ei kiinnostavan opiskelu-
paikan sekä poissaolokierteen, jonka näkisin myös seurauksena ja useiden syiden se-
kä tekijöiden ilmentymänä. Kaksi tutkimusjoukon opiskelijoista oli joutunut vakavan 
sairauden takia olemaan paljon poissa. Sairauden aiheuttamat poissaolot aiheuttivat 
vaikeuksia oppiaineissa sekä sosiaalisissa suhteissa. Opiskelun aloittaminen oli vaike-
aa ja he päätyivät opintojen keskeyttämiseen. 

Tutkimusjoukon opiskelijoiden opiskeluvaikeudet johtuivat monista eri tekijöistä. Joil-
lekin opiskelijoille vaikeuksia aiheutti se, että tunneilla asioita käsiteltiin liian nopeasti 
tai niin, että hän ei ehtinyt omaksua yhtä asiaa, kun jo siirryttiin seuraavaan. Selvitysten 
mukaan erilaisista luki- vaikeuksista kärsiviä oppilaita on ammatillisissa oppilaitoksissa 
noin 20 %. Nämä erilaiset luki- vaikeudet yhdessä muiden ongelmien kanssa ovat ylei-
simpiä syitä oppimisen hankaloitumiseen (Koro, Laakkonen, Lintala & Saarikoski & 



 4

Skyttä, 1991, 24). Opiskeluvaikeudet voivat olla myös seurausta muista ongelmista 
esimerkiksi elämäntilanteen problemaattisuudesta. 

Poissaolot keskeyttämisen syynä voidaan myös nähdä useiden eri tekijöiden ilmen-
tymänä. Oppilaat olivat pinnanneet sekä ryhmänä yhdessä että yksin. Keskeyttämisen 
syyksi mainittu ei kiinnostava opiskelupaikka ja yksin pinnaaminen yhdistyivät tutki-
muksessa samaan henkilöön. Näillä opiskelijoilla oli sosiaalinen verkosto muualla kuin 
opiskelutovereissa, jolloin koulun merkitys sosiaalisena instituutiona oli merkityksetön. 
Opiskelijat, jotka pinnasivat kavereiden kanssa yhdessä tulivat yleensä päivittäin kou-
luun. Tällöin kaverit eli koulun merkitys sosiaalisena instituutiona oli merkitsevä. Ope-
tusta he jaksoivat muutaman tunnin, mahdollisesti jopa ruokailuun, mutta sen jälkeen 
he omien sanojensa mukaan "liukenivat" paikalta. Poissaolojen kertymiset ja lisäänty-
miset alkoivat nopeasti vaikuttaa opiskeluun. Nämä 2 - 4 oppilaan ryhmät olivat tunte-
neet toisensa jo peruskoulusta saakka. He olivat hyviä kavereita ja hakeutuneet koulu-
tukseenkin samalle linjalle ennemminkin sosiaalisten perusteitten kuin ammatillisen 
kiinnostavuuden vuoksi. 

Koulun tasoon liittyvät vuorovaikutussuhteet opettajiin ja toisiin oppilaisiin. Lähes jo-
kainen haastatelluista mainitsi kokeneensa vuorovaikutussuhteet opettajien kanssa 
ainakin joskus hankaliksi, Hankaluuksia oppilaat mainitsivat tulevan opettajan kanssa 
silloin, kun oppilaat olivat ehdottaneet erilaisia opetusjärjestelyjä tai uusia ratkaisuja. 
Myös opettajien oppiainesidonnaisuus koettiin vuorovaikutussuhteita kiristäväksi asiak-
si. Muutama opiskelija mainitsi myös opettajien ennakkoasenteista oppilaita kohtaan, 
joka on muodostunut esimerkiksi aikaisemman kouluhistorian (peruskoulu) tai muiden 
kanavien kautta. 

Vuorovaikutussuhteet toisiin oppilaisiin ja niiden yhteys opintojen keskeyttämiseen 
ovatkin mielenkiintoinen yhdistelmä. Ylä-Savon alue muodostaa kuntakeskuksen, jonka 
keskipisteenä on Iisalmen kaupunki. Sen ympärille on muodostunut noin kymmenen 
pienemmän kunnan alue ja monet opiskelijoista tulevat näistä ympäristökunnista. Aloit-
taessaan opiskelut vieraalla paikkakunnalla moni opiskelija muuttaa ensimmäisen ker-
ran pois kotoa, usein koulun asuntolaan. Tämä vanhemmista irtaantuminen, uusi paik-
kakunta, sosiaaliset kuviot ja asuntolaelämä voivat viedä voimia opiskelulta. Poissaolo-
ja tulee heti opintojen alkuvaiheessa, joiden vaikutus on ilmeinen. 

Opiskelijoiden kanssa vietetyissä keskusteluissa selvisi paljon asioita myös kaupun-
gin ja tässä tapauksessa koko Ylä-Savon alueesta. Jokaisella kunnalla on oma histori-
ansa ja ominaispiirteensä, jotka näkyvät myös nuorissa ja heidän suhtautumisessaan 
toisiinsa. Kuten aiemmin mainitsin, monet lähikuntien nuorista hakeutuvat opiskele-
maan Ylä-Savon ammattioppilaitokseen. Nuoret harjoittavat sosiaalista kanssakäymis-
tä paitsi koulussa myös vapaa-aikana. Monelle tutkimukseen osallistuneelle nuorelle 
juuri vapaa-ajan ongelmatilanteet olivat vaikuttaneet siihen, että kouluun meneminen 
tuntui vaikealta ja lopulta mahdottomalta. Opintojen keskeyttämiseen oli muutamalla 
opiskelijalla vaikuttanut myös se, ettei sosiaalisia suhteita muodostunut ja yksi opiskeli-
ja oli joutunut myös kiusaamisen kohteeksi. Vuorovaikutussuhteitten ongelmat voivat 
siis olla toisaalta erilaisia ristiriitoja toisten opiskelijoitten kanssa, joko vapaa-aikana tai 
koulussa ja toisaalta vuorovaikutussuhteitten puuttumista. Havaitsin myös, että sosiaa-
listen suhteitten vähyys ja toisaalta liiallinen sosiaalisiin suhteisiin sitoutuminen voivat 
molemmat johtaa opintojen keskeyttämiseen. 
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Elämäntilanteen taso on oma iso kokonaisuutensa, joka pitää sisällään mm. päihteit-
ten ja huumeitten käytön, rikokset, perhetilanteet sekä kotiolot. Tutkimusjoukon (n=18) 
nuorista 14 poltti tupakkaa ja alkoholipitoisia juomia (pääasiassa keskiolutta ja viinejä) 
he nauttivat keskimäärin kaksi kertaa viikossa. Erivahvuisia huumeita tutkimusjoukon 
nuorista oli kokeillut viisi. Kokeilujaksojen kestot vaihtelivat yhdestä kokeilukerrasta 
vakituisempaan käyttöön, jopa hoitojaksoihin. Rikokset olivat luonteeltaan murtoja, var-
kauksia ja henkirikoksia. Lähestulkoon kaikilla tutkimusjoukon nuorilla oli jossain elä-
mänvaiheessa tapahtunut perhesuhteissa muutoksia, joiden vaikutuksia opiskeluun ei 
voida vähätellä. Perhesuhteiden muutoksia ovat mm. haastateltujen omien vanhempi-
en avioero tai kuolema. 

Oman ryhmänsä muodostavat myös nuorten ihmissuhteiden muutokset, joiden py-
syvyys ja vaihtelevuus olivat hyvin yksilökohtaisia. Tutkimusjoukon nuorten kanssa 
käymissä keskusteluissa selvisi että, parisuhteen vahvistaminen (avo- tai avioliitto) 
tapahtuu yhä nuorempana. Samoin nuorten ihmissuhteita leimaa myös levottomuus, 
joka näkyy nopeasti vaihtuvina kumppaneina. Tämän ajan ilmiö nuorten keskuudessa 
on myös se, että muuttaminen yhteiseen asuntoon tapahtuu myös suhteellisen nopeas-
ti alkaneen suhteen alussa ja nuoret tekevät isoja ratkaisuja yhä nuorempana. Jos pa-
risuhteessa tulee ristiriitoja ovat nuoret valmiita nopeisiin ratkaisuihin suhteen lopetta-
miseksi. Tutkimusjoukon nuorilla opintojen keskeyttämiseen olivat vaikuttaneet sekä 
parisuhteen muodostaminen ja vakiinnuttaminen sekä sen purkaminen ja näistä tai 
niiden johdosta aiheutuneet ongelmat (asunto, rahahuolet, ihmissuhteet jne.) elämänti-
lanteen hallinnassa. 
 
5. Nuorten suhtautuminen koulutukseen ja työhön 
 
Tutkimukseen osallistuneet nuoret uskoivat yleisesti ottaen vahvasti koulutukseen, sen 
tuomaan ammattitaitoon ja sitä kautta pärjäämiseen työmarkkinoilla. Nuorten vankku-
matonta uskoa koulutuksen tarpeellisuuteen ei voi selittää pelkästään sillä, että se pa-
rantaa työmarkkinakelpoisuutta. Koulutuksella ja työllä on havaittavissa samansuuntai-
nen funktio. Niiden avulla muokataan ympäristöä, ne ovat osa sosiaalista statusta ja 
antavat elämälle sekä päämäärän että tarkoituksen (elämänhallinta). 

Nuoret saavat työodotustensa mallit, paitsi omien kokemustensa perusteella myös 
vanhemmilta, kavereilta ja harrastuksista. Nuoret ovat suhtautumisessaan työhön hyvin 
epäyhtenäinen joukko. Toiset korostavat enemmän palkkaa, toiset taas työn 
mielenkiintoisuutta. Työ on monelle nuorelle arvo sinänsä, mutta siihen kohdistuvat 
odotukset vaihtelevat ikäkauden, paikkakunnan, nuoren oman aseman ja sen mukaan 
minkä verran nuorella itsellään on kokemusta työelämästä. 

Tämän tutkimuksen nuoret arvostivat eniten työn mielenkiintoisuutta, vaihtelevuutta 
ja työtehtävien kiinnostavuutta. Palkan merkitystä työssä arvostivat enemmän tutkimus-
joukon miespuoliset opiskelijat. Naispuolisille opiskelijoille olivat merkityksellisempiä 
puolestaan työn sosiaaliset suhteet.  

Koulutuksen merkitystä tutkimusjoukosta (n=18) piti tärkeänä 12 opiskelijaa. Neljä 
oli asiasta osittain samaa mieltä ja kaksi mietti muitakin mahdollisuuksia hankkia työ-
paikka, kuin yksinomaan koulutuksen keinoin. Vaihtoehtoina he mainitsivat oppisopi-
muskoulutuksen ja -opiskelun ohella tekemänsä työn muuttamisen kokopäivätyöksi. 
Tutkimusjoukon miespuoliset opiskelijat (n=13) pitivät koulutuksen hankkimista tärke-
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ämpänä kuin naisopiskelijat. Toisaalta luulen, että tutkimusjoukon naisopiskelijoitten 
(n=5) mielipiteisiin haastatteluhetkellä vaikutti se, että yksi opiskelija odotti lasta ja kol-
me oli harkinnut oppisopimuskoulutusta. Heidän ajatusmaailmansa oli haastatteluhet-
kellä vahvasti työorientoitunut. Oppimisstrategioista tutkimukseen osallistuneitten nuor-
ten keskuudesta esille nousi vahvimmin tekemällä oppiminen. Heidän mielestään opis-
keluun on ehdottomasti sisällytettävä työssä oppimista ja työharjoittelujaksoja. 
 

”… Täällä työpajassa tekeminen on just parasta... kun näkee käytännössä, niin sitte 
oppii… on mulla kyllä hyvä muistikii, mut en oo mikkään teoriaihminen ... " 

 
Seuraavalla kaaviolla (kuvio 1) pyrin havainnollistamaan tutkimusjoukon mielipiteitä 
itselleen mielekkäimmästä oppimisstrategiasta. Vaikka tekemällä oppiminen oli jokai-
selle haastatellulle mieleisin oppimisstrategia, mainitsi moni rinnakkaiseksi oppimisstra-
tegiakseen myös jonkun kolmesta muusta vaihtoehdosta. Oppiminen koettiin moni-
kanavaiseksi prosessiksi, jossa eri aisteilla ja taidoilla on oma merkitykseksensä. 
 

Kuvio 1: Ylä-Savon ammattioppilaitoksen tutkimusjoukon oppimisstrategioiden profiili. 
 
6. Nuorten mielipiteitä tulevaisuudesta ja sosiaalisten suhteitten merkityksestä 
 
Nuoruuteen elämänvaiheena liitetään tulevaisuus - onhan nuoruus aikaa, jolloin yksilö 
tekee tärkeitä myöhempää elämäänsä koskevia ratkaisuja. Nuoret ovat myös merkittä-
vä osa yhteiskunnan tulevaisuutta. Tulevaisuus nuorten ajattelussa heijastuu paitsi 
yksilöllisinä maailmankuvina ja ennakointeina myös tulevaisuutta koskevina tunteina: 
nuoret eivät vain ajattele tulevaisuutta, he myös toivovat, unelmoivat ja pelkäävät 
(Nurmi & Nuutinen, 1987, 2-6). Tutkimusjoukon monelle nuorelle oli tulevaisuuden 
suunnittelu vaikeaa. Epävarmuus väritti lähes jokaisen nuoren tulevaisuudenkuvaa 
estäen haaveilun. Pyysin tutkimukseen osallistuneita nuoria sijoittamaan itsensä aika-
janalle tiettyjen vuosien kohdalle ja pyysin heitä kuvittelemaan mitä silloin heidän elä-
mässään tapahtuu. Aikajanan tekeminen osoittautui monelle haastatellulle vaikeaksi 
lähes epämiellyttäväksi tehtäväksi. On vaikeaa löytää syitä ja selityksiä nuorten "en 
tiiä", ”ihan sama" ja "tuskin oon elossa" -kommentteihin. Monissa työpajan nuorissa oli 
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havaittavissa ns. ajelehtijan piirteitä. Tällä tarkoitan sitä, että nuori vain ajautuu paikas-
ta ja asiasta toiseen. Mikään asia ei kiinnosta niin paljon, että se saataisiin tehtyä tai 
saatettua loppuun, koskipa se sitten opiskelua, ihmissuhteita tai vaikkapa pienempiä 
arkisia askareita. 

Kaveripiirin merkitys on nuoruusiässä poikkeuksellisen suuri, sillä kavereilla on kes-
keinen merkitys nuoren identiteetin rakentumisessa. Omassa sosiaalisessa verkostos-
saan ja erilaisissa pienryhmissä yksilö samaistuu laajempiin kokonaisuuksiin. Nuori 
peilaa läheisimpien sosiaalisten suhteittensa kautta omaa käyttäytymistään (Kemppi-
nen & Rouvinen - Kemppinen, 1998, 205). 

Tutkimusnuorten kautta huomasin, että nuorille sosiaaliset suhteet vaikuttavat suu-
resti heidän mielipiteisiinsä ja päätöksiinsä. Nuori tekee usein myös ammatinvalintansa 
kavereiden mukaan. Toiset nuoret huomaavat, ettei kaverin kanssa yhdessä valittu 
koulutusala olekaan kiinnostava ja keskeyttää opintonsa. Toiset nuoret "päättävät” yh-
dessä opintojen alkuvaiheessa, ettei koulussa oleminen kiinnosta ja alkavat pinnata 
ryhmänä. Näitä nuoria oli suhteellisen paljon tutkimusryhmän joukossa ja se tuli ilmi 
myös nuorten kanssa käymissä keskusteluissa. Keskusteluissa paljastui myös se, että 
pinnaamista tällaisina ryhminä on myös muiden kuin työpajalla opiskelleiden keskuu-
dessa. Tarkastellessani asiaa hieman lähemmin, tulin siihen tulokseen, että työpajalla 
opiskelevien opiskelijoiden elämäntilanteeseen liittyi myös tekijöitä, jotka yhdessä lo-
pulta kuormittivat nuorta liikaa, johtaen kierteeseen, opiskeluvaikeuksiin ja lopulta opin-
tojen keskeyttämiseen.  

Tutkimusjoukon nuoret asettivat sosiaaliset suhteet ja tyttö- tai poikakaverin etsimi-
sen sekä heidän kanssaan vietetyn ajan tämän hetken tärkeimmiksi, arvostetuimmiksi 
ja tavoitelluimmiksi asioiksi. Opiskelu ja työpaikka koettiin tärkeiksi ja elämään kuulu-
viksi arvoiksi, mutta työpaikan saaminen puolestaan epävarmaksi, vaikeaksi tai jopa 
mahdottomaksi. Tärkeiksi ja elämään kuuluviksi asioiksi lueteltiin näiden asioiden li-
säksi aineellisia asioita, kuten asunto ja auto. Näihin liitettiin myös perheen perustami-
nen, joka sai ne kuulostamaan lähes kliseenomaisilta. Toisaalta edellä mainitut asiat 
liittyvät myös tulevaisuuteen, jonka suunnittelu kuten aiemmin totesinkin, koettiin ylei-
sesti ottaen vaikeaksi, lähes mahdottomaksi. Raha ja sen merkitys olivat tutkimusjou-
kon nuorille tärkeä asia. Siihen ei kuitenkaan liitetty läheisesti työn tekemistä vaan rat-
kaisu toimeentulon ongelmissa olivat vanhemmat tai sosiaalihuolto. Jokaisella ihmisellä 
on oma tapansa toimia jokapäiväisessä elämässään kohtaamissaan tilanteissa, siis 
omat toimintakompetenssinsa. Yksilöllä ja tässä tapauksessa nuorella on käytettävis-
sään ja sovellettavissaan sekä kykyjä, että valmiuksia, jotka mahdollistavat yksilön ja 
ympäristön sekä toiminnan ja tilanteiden integroitumisen. On erittäin tärkeää, että nuori 
saa tukea mm. koulutuksen ja sosiaalisten suhteitten kautta, jotka ovat iso osa nuoren 
elämää. Tutkimuksen nuorille juuri työpaja ja siihen nivoutuva sosiaalinen verkosto 
sekä tukitoimet ovat yksi tapa tukea opintojen jatkamista ja ehkäistä syrjäytymistä mat-
kalla kohti elämänhallintaa. 

Identiteettiään ja täten elämänhallintaansa etsivän nuoren tunteet ja koko arvomaa-
ilma ovat jatkuvien muutosten kohteena. Myös nuoren kaveripiirissä, harrastuksissa, 
opiskelussa ja erilaisissa muissa kiinnostuksen kohteissa tapahtuu muutoksia. Aikuisen 
(vanhemmat, opettaja, kuraattori, nuoriso-ohjaaja jne.) rooli on tukea, kannustaa ja 
ohjata nuorta hänen päätöksissään. Usko ja luottamus kykyyn selviytyä vahvistaa nuor-
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ta hänen päätöksissään. Myönteinen ja kannustava palaute saa aikaan myönteisen 
käyttäytymiskokemuksen. 
 
7. Johtopäätökset ja tulevaisuuden visiot 
 

”… Paja oli täynnä iloisia pieniä possuja ja muitakin maatilan eläimiä ... koulu 
maistui hyvälle pojalla ... kahvin lisäksi...” 

 
Innovatiivisilla ammatillisilla työpajoilla on paljon annettavaa yhteiskunnalle, jossa työn 
rooli on enemmän tai vähemmän kriisissä. Koulutuksen ja työelämän yhteistyö on tä-
män päivän innovatiivista koulutuspolitiikkaa ja elinkeinoelämää. Projektin loppuvai-
heessa olisi tärkeää tehdä loppumittaus, jolloin voitaisiin arvioida kokonaisvaltaisemmin 
työpajaprojektin toimivuutta. Mielenkiintoista olisi myös seurata tutkimukseeni haasta-
teltujen opiskelijoiden elämäntilanteiden etenemistä, voitiinko työpajamallilla vaikuttaa 
heidän elämäntilanteeseensa (koulutuspaikka -> ammattitutkinto -> työelämä) ja millai-
selta heidän tilanteensa (elämänhallinta) sekä tulevaisuutensa näyttää. Samoin nuorilta 
voitaisiin kysyä heidän senhetkisiä mielipiteitään koulutuksesta, työelämästä, sosiaali-
sista suhteista ja tulevaisuudesta. Myös vertailu toisiin ammatillisiin työpajoihin Suo-
messa antaisi ammatilliselle keskeyttämistutkimukselle yhä laajempaa näkökulmaa ja 
jonka kautta voitaisiin mahdollisesti vaikuttaa opintojen keskeyttämisten vähentämi-
seen, vaihtoehtoisten opetus- ja koulutusmenetelmien löytymiseen sekä ammatillisen 
opetuksen kehittämiseen. 

Vaikka opintojen keskeyttämisten ehkäisyyn ja lopettamiseen ei löydettäisikään yhtä 
ja ainoaa patenttiratkaisua, on tärkeää muistaa, että on olemassa erilaisia tapoja toimia 
ja löytää vaihtoehtoja. Nuoret ovat pääosin tähänastisen kotitaustansa tuotteita, mutta 
eivät läpikotaisin. Nuoret irtaantuvat nykyisin sosiaalisesta kasvukodistaan aikaisem-
min kuin ennen. Koulun ohella he saavat monenlaisia virikkeitä ja valmiuksia, niin jouk-
kotiedotuksesta kuin omasta toimintaympäristöstään ja heissä on energiaa. Ei voida 
väittää, että ns. huono-osaisen nuoren kohtalo olisi etukäteen kirjoitettu, jos ammatti-
kasvattajat ja viranomaiset eivät sitä tee ja jollei heitä jätetä elämäntilanteeseen vaikut-
tavien tekijöitten armoille. Nuorten tulevaisuus riippuu ennen kaikkea siitä, millaisia 
mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja esimerkiksi ammattiopetus on valmis tarjoamaan. Juuri 
näihin mahdollisuuksiin ja vaihtoehtoihin voidaan vaikuttaa esimerkiksi etsimällä ja 
luomalla uusia ja innovatiivisia opiskelun ja oppimisen malleja. 
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