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“MISTÄ ON HYVÄT KÄYTÄNNÖT TEHTY?” - Vaihtoehtoiset oppimisen 
mahdollisuudet välivaiheessa oleville nuorille  - peilauksia Socrates Re-enter-
projektista 
 
1. Johdanto 
 
Artikkelimme taustalla on Re-enter-projektin ansiosta virinnyt yhteistyö, joka on 
mahdollistanut vuoropuhelun tutkimuksen ja käytännön toimijoiden välillä. Tutkijalle 
yhteistyö on tehnyt tutkimuskohteesta elävän ja auttanut syvällisempään 
ymmärtämykseen välivaiheen koulutuksesta Ns. hyvien käytäntöjen toteuttajat ovat 
projektin yhteistyössä saaneet tietoa eurooppalaisista käytännöistä sekä pystyneet 
reflektoimaan omaa toimintaansa antaessaan ulkopuoliselle mahdollisuuden tulla 
esittämään kysymyksiä, kyseenalaistamaan ja arvioimaan toimintaa. Hallinnon tasolla 
projekti on tuonut lisävahvistusta vaihtoehtoisten toimintatapojen hyödyllisyydestä ja 
tarpeellisuudesta. 

Tutkimusprojektien (EU:n  Socrates surveys and analysis) tavallinen käytäntö on, 
että kirjallisuuden ja tutkimusraporttien avulla etsitään “good/best practices” eli hyviä 
käytäntöjä, koska EU:n tavoitteena on levittää hyvää ja toimivaa maasta toiseen ja näin 
parantaa maiden kilpailukykyä ja hyvinvointia unionin alueella. Tämä kehityssuunta 
toisaalta pakottaa tutkijat suuntaamaan tutkimuskohteet EU:n koulutusdiskurssin 
mukaisesti. Nämä tietoyhteiskunta- ja oppimisyhteiskunta, mutta myös elinikäisen 
oppimisen -projektit tähtäävät eurooppalaiseen osaamisyhteiskuntaan, jossa 
tärkeimmällä sijalla ovat niiden oppimistarpeet, jotka takaavat Euroopan menestymisen 
kansainvälisessä kilpailussa maailmanmarkkinoilla. Uhkana ovat ne kansalaiset, jotka 
eivät asettaudu tähän koulutus- ja uraputkeen ja joiden motivoiminen 
jatkokoulutukseen on haaste. Näille erityisryhmille, ongelmatapauksille, jotka eivät 
kuulu joustaviin osaajiin, vaan jotka ovat tuotannollisesti tehottomia, tarvitaan 
erityistoimenpiteitä. Polarisoituvat väylät muodostuvat valtaväylän (mainstream) 
työelämän ja koulutuksen ekspansiosta, kun taas syrjäytyneille tai syrjäytymisvaarassa 
oleville on omat kouluttautumis- ja etenkin työllistämistoimenpiteensä. (Heikkinen & 
Laiho 1999.) 

Kuten Ihatsu ja Ruohokin (1999) toteavat, nämä sadat koulutus- ja 
työllistämisprojektit sekä sosiaalitoimen syrjäytymisen ehkäisyn projektit kertovat 
koulutusjärjestelmän kyvyttömyydestä vastata nuorten erilaistuviin tarpeisiin 
välivaiheessa. Toisaalta positiivisena voidaan nähdä, että yhteiskunnalla on tarve 
pyrkiä pitämään nuoret osallisina, estää eriarvoisuuden lisääntymistä. Välivaiheen 
koulutus ja sen kehittäminen eivät voi olla pysyvästi projektien varassa, vaan 
innovatiivisten kokeilujen ja pilottiprojektien kautta olisi päästävä osin pysyviin 
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rakenteisiin ja toimintatapoihin. Re-enter-projektin taustalla on vastaavanlainen tarve: 
etsiä ja tutkia käytössä olevia toimivia ratkaisuja ja uusia mahdollisuuksia välivaiheessa 
oleville, oppivelvollisuuskoulussa huonosti pärjänneille nuorille. Esimerkiksi Kuopiossa 
(Kuopion malli) on vuosien määrätietoinen työ tehty olemassa olevien rakenteiden 
sisällä ja sieltä osaksi ulospäin suuntautuen. Tällaisten hyvien käytäntöjen levittäminen 
on toimintaa, jota EU-projekteiltakin toivotaan. Kunkin maan parhaat käytännöt pitäisi 
saada leviämään ensin maan sisällä ja niistä soveltuvin osin parhaat osat siirtyisivät 
muiden EU-maiden käytännöiksi. 

Re-enter-projektissa (Interim Report 2000) on lähdetty hypoteesista, että muut kuin 
traditionaaliset oppimisjärjestelyt (luokkahuoneopetus) voivat paremmin motivoida 
peruskoulun päättänyttä nuorta, jolle peruskoulun opetusmenetelmät eivät ole 
soveltuneet. Työssä oppimisen keinoin uskotaan myös voitavan parantaa näiden 
opiskelijoiden kykyä hakeutua toisen asteen koulutukseen sekä lisätä motivaatiota 
opiskeluun, mutta myös parantaa muitakin valmiuksia, kuten sosiaalisia taitoja. Vaikka 
projektissa ei pyritäkään suoranaisesti EU-diskurssin mukaisesti levittämään 
samanlaista hyvää kaikille, on pyritty yhteisesti määriteltyjen kriteerien avulla 
ymmärtämään laaja-alaisesti välivaiheessa olevien nuorten kouluttautumiseen liittyvää 
problematiikkaa. 

Koulutuksella on mahdollisuus tehdä interventioita osattoman nuoren arkeen. Näin 
menetellään jatkuvasti, kun esimerkiksi lainsäädännöllisin toimenpitein tehdään muut 
kuin koulutuksen osallistumisen vaihtoehdot vaikeiksi, jopa mahdottomiksi (esim. 
työmarkkinatuen saamisen ehdot). Koulutuksesta voidaan myös tehdä niin 
houkuttelevaa, että nuoret pysyvät koulutusputkessa aikuisuuteen saakka. 
Suomalainen koulutusjärjestelmä on pitänyt visusti nuoret huomassaan. Vasta 1990-
luvun lama ja sen seurauksena syntynyt massiivinen nuorisotyöttömyys  haavoittivat 
järjestelmää. Välivaiheen koulutuksesta tuli ajankohtainen ja tärkeä nuorten 
yhteiskuntaan integroimisen väylä. 

Tässä artikkelissa selvitetään lyhyesti Re-enter-projektin tavoitteita ja tähänastista 
työskentelyä ja keskitytään selvittämään hyvien käytäntöjen avulla suomalaisen 
välivaiheen koulutuksen ajankohtaisia teemoja. Amerikkalaisten Lave ja Wengerin 
(1991) käsite situated learning on projektissa otettu oppimista koskevaksi 
teoreettiseksi viitekehykseksi. Hyvien käytäntöjen kriteerit on muodostettu situated 
learning –teorian pohjalta Hyviä käytäntöjä edustavat toimijat on Suomen osalta 
tietoisesti valittu erilaisista välivaiheen koulutusmuodoista: Silta-projekti Kuopiosta 
(lisäopetus), Tiekkistyökkis pääkaupunkiseudulta (työpaja) sekä VAK, Vaihtoehtoinen 
ammattikoulu Jyväskylästä. Näistä Silta-projektin (Mika Kuitunen) sekä 
Tiekkistyökkiksen (Minna Herno) vetäjät kuvaavat tässä artikkelissa, millaisina 
interventioina hyvät käytännöt voivat toimia, muusta osuudesta vastaa projektin tutkija 
Kristiina Laiho. 
 
2. Re-enter-projektissa osallistetaan koulutuksen avulla 
 
Socrates Re-enter-projekti (Improving transition of low-achieving school leavers from 
school to vocational education and training)1 on kaksivuotinen EU-projekti, johon 

                                                
1 Ks. (http://www.biat.uni-flensburg.de/biat.www/index_projekte.htm) 
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osallistuvat Suomen lisäksi Saksa, Belgia, Portugali, Kreikka ja Iso-Britannia. 
Suomesta projektiin osallistuu Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitos ja siitä 
vastaa professori Anja Heikkinen. Tutkimusprojektissa selvitetään, mitkä tekijät estävät 
huonoin arvosanoin koulunsa päättäneitä nuoria hakeutumasta tai pääsemästä 
jatkokoulutukseen (ammatilliseen koulutukseen) oppivelvollisuusiän jälkeen. 
Koulutukseen pääsy ei vielä takaa tutkintoa, vaan koulupudokkuus on ongelmana 
jokaisessa osallistujamaassa, tosin erot maiden välillä ovat huomattavat. Tarvitaan 
menetelmiä ja toimintaa, jonka avulla murretaan huonojen oppimiskokemusten kehä. 

Kohderyhmän nuoria voi pitää kouluallergisina (Takala 1992), sillä he ovat kokeneet 
peruskoulun opetusmenetelmät ja koko koulukulttuurin kielteisinä. Sen sijaan, että 
osoitellaan nuorten yksilöllisiä piirteitä tai puutteita, projektissa tutkitaan 
koulujärjestelmän kykyä tarjota taustoiltaan ja myös tarpeiltaan erilaisille nuorille 
mahdollisuuksia löytää itselleen sopiva kouluttautumisen muoto. Kyse on myös siitä, 
pyritäänkö ohjelmalla saamaan ammatillisia valmiuksia vai onko tavoitteena parantaa 
yleisiä valmiuksia hakeutua ja päästä jatkossa koulutukseen. Tällöin perustaitojen 
oppiminen, kuten kirjoittaminen ja lukeminen, on ensisijaisena tavoitteena.  

Ohjelmat ovat jokaisessa osallistujamaassa erilaisia, mutta yhteisiäkin piirteitä on. 
Verrattuna Suomeen, kaikissa muissa osallistujamaissa luku- ja kirjoitustaidottomuus, 
siirtolaisuus sekä vaikeat psyykkiset ongelmat ovat kohderyhmässä yleisiä ongelmia. 
Jokaisesta maasta löytyy ohjelmia, joiden tavoitteena on pelkästään tehokas 
työllistäminen. Tällöin tavoitteena on tiettyjen teknisten tietojen ja taitojen 
saavuttaminen, sen sijaan että koko nuoren elämäntilanne nähtäisiin työn 
lähtökohtana. Oppimisvaikeudet liittyvät usein muihin vaikeuksiin, joihin voidaan olla 
puuttumatta. Selkeä ero Suomeen on, että ammatinvalinnanohjaus sekä muut ohjaus- 
ja neuvontapalvelut ovat kiinteä osa toimintaa. Ne nähdään erityisen tärkeänä keinona 
hyvien oppimistulosten saavuttamisessa. Osaltaan tämä ero voi johtua myös 
järjestelmätason tekijöistä: Suomessa hyvinvointivaltio on rakennettu 
sektorikohtaiseksi, jossa kukin sektori vastaa sille kuuluvista tehtävistä, jolloin 
ongelmatkin sektoroituvat. Moniongelmaisen asiakkaan tilannetta kuvaakin paremmin 
käsite moniasiakkuus (Arnkil 1991, 286). Verkostoituminen on parantanut asiakkaan 
asemaa, mikä näkyy myös Kuopion Silta-projektin nuorten tilanteessa. Toimiva 
verkosto on myös opettajan etu. 

Ohjelmien sijainti muodollisen koulutusjärjestelmän sisällä tai ulkopuolella vaikuttaa 
niiden statukseen ja rahoitukseen. Useimmat ohjelmat ovat valtion tai kuntien 
rahoittamia, vain joitakin yksityisen sektorin rahoittamia löytyy. Sen sijaan useimmat 
ohjelmat ovat muodollisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella, toisin kuin meillä. Meillä 
ollaan niukassa tarjonnassa eikä  meillä ole vielä ollut ongelmana, että välivaiheesta 
olisi muodostunut vakiintunut vaihe. Laajan tarjonnan maissa ohjelmissa roikkumisesta 
on tullut useille nuorille pysyvää toimintaa vuodesta toiseen. Jämähtäminen johtuu osin 
ohjelmien suojatyöpaikka luonteesta tai että ne toimivat työttömyystilastojen 
kaunistamiskeinoina. Joissakin ohjelmissa ollaan niin kauan kuin on yksilöllistä tarvetta. 
Ero Suomeen on merkittävä, koska Suomessa koulutus on ollut kestoltaan 
standardimaista, jopa työpajatoiminnassa. 

Päästötodistuksen saaminen on Belgiassa, Saksassa ja meillä ehdoton edellytys, 
jotta päästään jatkokoulutukseen. Huonolla todistuksellakaan ei ongelma ratkea. 
Välivaiheen kehittämisen yhtenä tavoitteena tulisikin meillä olla peruskoulun jälkeisen 
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opiskelun mahdollistaminen ja valmiuksien hankkiminen ilman hyvää päästötodistusta. 
Nuoren tie ei saisi katketa usein jo useamman vuoden kouluvaikeuksien ilmentymänä 
saatuun huonoon todistukseen. Suomessa tutkintojen modularisointi ei ole edennyt niin 
pitkälle kuin esimerkiksi Belgiassa ja Saksassa, joissa uskotaan modularisoinnin 
parantavan koulupudokkaiden mahdollisuuksia huomattavasti. Modularisoinnin 
kehittäminen ei kuitenkaan ole ollut ongelmatonta. Esimerkiksi ammattiliitot ovat 
pelänneet tutkintojen arvostuksen laskua, koska osasuoritukset vähentävät uskoa 
tutkintojen tasokkuudesta. Myös pelko, että tämä kehitys vaikuttaa palkkojen 
suuruuteen, on ollut keskeinen puheenaihe. 

Eroja maiden suhteen löytyy myös siinä, kuinka erityisryhmäksi, ongelmatapauksiksi 
kohdejoukko määrittyy. Kun Isossa-Britanniassa suuret määrät nuoria hakeutuu 
erilaisiin ja eri tasoisiin koulutuksiin, ne eivät leimaa kuten niissä maissa, joissa 
välivaihe uhkaa muodostua ongelmaisten nuorten erityisprojekteiksi ja työharjoitteluksi, 
jolloin ne ovat leimaamassa nuoret syrjäytyneiksi tai työhaluttomiksi (Re-enter-projekti 
1999). 

Maat, joissa on mittavat ohjelmat, eivät ole koulutusjärjestelmältään samanlaisia. 
Isossa-Britanniassa oppivelvollisuutensa päättävät nuoret ovat tradtionaalisesti 
hakeutuneet työelämään ja työssä oppimiseen perustuvat ohjelmat ovat erittäin 
suosittuja. Koska Isossa-Britanniassa on myös lakisääteisesti pyritty 1990-luvulla 
parantamaan syrjäytymisvaarassa olevien nuorten mahdollisuuksia päästä 
koulutukseen (training), on ohjelmien paisuessa niiden taso laskenut. Pahimmassa 
tapauksessa nuori ei enää tiedä, mikä olisi hänelle paras vaihtoehto. Toisaalta toimivan 
vaihtoehdon väitetään olevan parhaita maailmassa. (Re-enter-projekti 2000.)  

Saksan järjestelmä perustuu vahvaan oppisopimuskoulutukseen, joka on nyt 
vuosituhannen vaihteessa kriisissä: Opiskelijan lähtötason tarvitsee olla hyvän, jos hän 
mielii päästä oppisopimukseen. Oppisopimuspaikkoja ei ole riittävästi tarjolla, minkä 
vuoksi tarvitaan oppisopimukseen valmentavaa koulutusta. Osin sama tilanne kuin 
Isossa-Britanniassa on myös ajankohtainen: Oppisopimuksen traditio, jossa mestari 
opettaa ja kisälli oppii mallista, välillä jo vanhahtaneitakin tietoja ja taitoja, on saanut 
osakseen vahvaa kritiikkiä. Portugali ja Kreikka eroavat muista osallistujamaista siten, 
ettei ko. maissa ole vahvaa ammatillista koulutusta, vaan työhön päästään ilman 
koulutusta eikä ammatillisen koulutuksen arvostus ole korkeaa. Portugalissa nuoret 
ansaitsevat rahakkaissa hanttihommissa (esim. parkkipaikan näyttäjä) enemmän kuin 
hankittuaan ammattitutkinnon. (Re-anter-projekti 2000.) 
 
3. Situated learning –oppimisen teoreettinen viitekehys 
 
Re-enter –projektissa jokaisen maan valittuja esimerkkitapauksia, ns. hyviä käytäntöjä 
on tarkasteltu tiettyjen projektissa muodostettujen yksilöllisten, institutionaalisten ja 
sosioekonomisten kriteerien kautta. Niiden taustalla on amerikkalaisten Lave ja 
Wengerin (1991) käsite situated learning2, joka ei ole pedagoginen strategia, 
oppimistekniikka tai teoria oppimisesta, vaan kuten he itse sen määrittelevät, kyse on 
tavasta ymmärtää oppiminen (mt. 40). Oppiminen nähdään yksilöllisistä tarpeista 
määrittyvänä, sosiaalisena prosessina, jossa tulee ottaa huomioon oppijan kulttuurinen 

                                                
2 Itse teos on ilmestynyt jo 1991, jonka jälkeen tekijät ovat kehittäneet viitekehystä, ks. Wenger 
(1999). 
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tausta. Oppiminen tapahtuu aina jossakin kontekstissa, suhteessa muihin ihmisiin. 
Oppimista tapahtuu kaikkialla, missä ihmiset ovat vuorovaikutuksessa keskenään. 
Oppija ei ole mikään erityiseen didaktiseen prosessiin osallistuva opiskelija, vaan 
oppiminen on riippumatonta koulutuksen muodosta tai instituutiosta: ” …we emphasize 
the significance of shifting the analytic focus from the individual as learner to learning 
as participation in the social world, and from the concept of cognitive process to the 
more-encompassing view of social practice” (mt. 43).  

Lave ja Wenger (mt. 21) näkevät oppimisen ensisijaisesti täysivaltaisena 
osallistumisena. Osallisuuden ja osallistumisen mahdollistaminen tarkoittaa, että muut 
hyväksyvät nuoren oppijana ja hänelle annetaan tila olla omine kykyineen ja oppimisen 
tarpeineen oppimassa siinä sosiaalisessa kontekstissa, jonka toimintaan osallistuvat 
ihmiset luovat ja jota he ylläpitävät tai muuttavat. Noviisille annetaan mahdollisuus 
edetä tulokkaasta kohti kokenutta työntekijyyttä, eksperttiyttä. Laven ja Wengerin 
mukaan kaikki oppivat, ei vain uusin tulokas, vaan myös ekspertti. Oppiminen on 
sosiaalinen prosessi, jossa kokemusten vaihto ja oppimisen reflektointi tekee 
jokaisesta oppijan, kun yhteisesti luodaan toimintaa. Parhaimmillaan oppimiseen liittyy 
valtaistumisen (empowerment) mahdollisuus, jos tulokkaalla on tunne, että hän voi 
omana itsenään osallistua, kokea oppivansa ja vaikuttavansa siinä sosiaalisessa 
kontekstissa, missä hänen oppimisensa tapahtuu, sen sijaan, että hänet voidaan täysin 
laillisesti ja ymmärrettävin selityksin jättää osattomaksi (mt. 36-37). 

Communities of practice (mt. 98) on käsite, jolla tekijät kuvaavat 
toimintasysteemiä, jossa osallistujat jakavat ymmärryksen siitä, mitä ovat tekemässä, 
miten se vaikuttaa heidän omassa elämässään ja siinä yhteisössä, jossa toimitaan 
täysivaltaisina osallistujina. Tällaisessa yhteisössä jokainen oppija on yksilö, joka on 
suhteessa toisiin, mutta myös itse toimintaan ja maailmaan. Ihminen ei tule 
oppimistilanteisiin irrallaan muusta elämäntilanteestaan, vaan hän kantaa mukanaan 
omaa historiaansa ja tulee aina jostakin kulttuurisesta kontekstista.  Tilanteiden, paikan 
tai näkökulmien muuttaminen on osa oppijan kehityskaarta, identiteetin kehitystä ja 
yhteisöön osallistumisen muotoa. ”Situated means not just people´s thoughts and 
actions being located in space and time. Thought and action are social, because they 
involve other people” (mt. 32). 

Todelliset työympäristöt ovat Lave ja Wengerin (mt.93) mukaan niitä, joissa 
oppimista tapahtuu, koska oppiminen ei tapahdu yksilön mielessä, vaan toimintaan 
osallistumisessa. Oppisopimuskoulutuksessa, josta käsin kirjoittajat ovat teoriaansa 
kehittäneet, on perinteisesti ajateltu, että kisälli oppii mestarilta, työpaikan työntekijät 
taitavat ammattinsa ja opettavat vasta-alkajaa. Nyt oppiminen pitäisikin ymmärtää 
työssä tapahtuvana interaktiivisena prosessina, jossa luodaan omaa kulttuurista 
käytäntöä. Kirjoittajat toteavat, että oppisopimuskoulutuksessa ei ole tarpeeksi 
voimakkaasti nähty samassa tilanteessa olevien oppijoiden vertaisoppimisen 
tehokkuutta ja nopeutta. Sen sijaan, että mestari toimii oppimisen mallina, kaikki 
toimintaan osallistuvat luovat tilaa oppimiselle tai estävät sitä. Työssä oppimisessa 
pitäisi tukea vertaisoppimisen mahdollisuutta, tulokkaat siis oppivat eniten toisiltaan 
eivätkä esimerkiksi vanhemmilta työntekijöiltä. 
 
3.1. Kritiittisiä huomautuksia  
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Koska Lave ja Wenger (mt.) ovat kehittäneet teoriaansa perinteisen 
oppisopimuskoulutuksen näkökulmasta lähtien ja lisäksi heidän esimerkeistään monet 
ovat peräisin ei-teollistuneista maista, eivät tämän päivän työpaikat ja työpaikoilla 
tapahtuva opiskelu ole tilanteina toistensa kaltaisia. Communities of practice on 
keskeinen käsite Lave ja Wengerillä (mt. 98). Tämän päivän työelämässä on 
idealistista ajatella, että työpaikalle tuleva opiskelija voisi yksilölliseen tahtiinsa kehittyä 
noviisista kohti eksperttiyttä, joka sekin on problemaattinen käsite tänä päivänä. 
Eksperttiyteen ei kehitytä nopeasti, voidaanko edes välivaiheen koulutuksen aikana 
ajatella tähän päästävänkään. Työelämässä vallitseva kilpailu työpaikoista, kiire ja 
työvoiman supistukset eivät tunnu mahdollistavan communities of practice-tyyppistä 
oppimisyhteisöä. Keskeinen kysymys välivaiheen nuorten kouluttamisessa on, kenen 
ehdoilla työssä opitaan ja mitä työpaikoilla voidaan oppia? 

Lave ja Wenger (mt.) eivät sisällytä perustaitojen (mm. lukeminen ja kirjoittaminen) 
oppimista teoriaansa. Re-enter-projektissa ajankohtainen keskutelun teema tässä 
yhteydessä on ollut, voidaanko näitä taitoja oppia paremmin jollakin muulla tavalla. 
Myös abstraktin tiedon oppimiseen saattaisivat muut oppimisen tavat olla parempia. 
Kohderyhmän nuorilla on usein oppimisvaikeuksia. Voidaanko työpaikoilla tunnistaa 
näihin liittyviä esteitä ja hyväksytäänkö nuoren elämäntilanne ja siihen mahdollisesti 
liittyvät ongelmat aidosti, niin etteivät ne vaikuta oppimista estävinä. Toisaalta voidaan 
myös olla skeptisiä sen suhteen, kuinka oppimisvaikeuksia omaava nuori voi olla 
täysivaltainen osallistuja ja työhön tasavertaisesti vaikuttava yksilö. Perinteisessä 
oppisopimusmallissa on ollut selvä hierarkia mestarin ja oppipojan välillä. Näitä 
traditioita ja mieleen iskostuneita malleja ei hetkessä muuteta. 

Vaikka Lave ja Wenger (mt. 47-49, 64) sisällyttävät ajatteluunsa merkitykset työn 
historiallisesta kehityksestä, valtasuhteista ja taloudellisista kytköksistä, eivät talouden 
ja koulutuksen väliset monet ja yhteenkietoutuneet kytkennät ole läsnä. Varsinkin 
projektin kohderyhmän kannalta yhteiskunnalliset, rakenteelliset vaikutustekijät ovat 
merkittäviä. Osattomuus ja osallisuuden mahdollistaminen ovat yksilön ja yhteiskunnan 
välisen suhteen kautta määrittyviä. 
 
4. Koulutukselliset hyvät käytännöt välivaiheessa oleville nuorille 
 
4.1. Kuopion malli 
 
Kuopiossa huomattiin 90-luvun alussa, ettei yhden hallintokunnan sektorittaisella 
työskentelyllä pystytä vastaamaan syrjäytymisen ehkäisyn haasteisiin. Vuonna 1993 
perustettiin ensimmäinen poikkihallinnollinen kokeilu, Tekevä-projekti. Projekti on 
tarkoitettu peruskoulun 9. luokkalaisille  syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. 
Hallinnollisesti projekti on koulutuspalvelukeskuksen alaisuudessa, mutta resurssointiin 
osallistuvat myös sosiaali- ja terveyspalvelukeskus sekä nuorisopalvelukeskus. Lisäksi 
projekti on tiiviissä yhteistyössä seurakunnan, poliisin ja erilaisten järjestöjen kanssa.  

Tekevä-projekti aloitti 1993 osana valtakunnallista OMAURA kokeilua, jonka 
koordinoijana toimi vuoteen 1997 saakka Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Vuodesta 
1997 OMAURAN koordinoijana on toiminut eripuolilla Suomea toimineiden projektien 
yhdessä perustama Omaura ry. OMAURA -projektien esikuvat tulevat lähinnä New 
Yorkista ja Berliinissä kehitellyt "Kaupunki kouluna" -projektit, joiden juuret ovat 
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erityisesti Freinet -pedagogiikassa ja ekososiaalisessa ajattelussa.  Projekteissa 
murretaan tietoisesti perinteistä koulu- ja luokkahuonekeskeistä käsitystä oppimisesta.  
OMAURA -projektit kuuluvat kansainväliseen INEPS (International Network of 
Productive Schools) organisaatioon. (Ahvenainen, Ikonen & Koro 1994.) 

Tekevä-projektissa opiskelijoille laaditaan hojks:it, jossa otetaan huomioon 
opiskelijan aikaisempi kouluhistoria sekä asetetaan lyhyen- ja pitkän tähtäimen 
tavoitteita. Opiskelija vastuutetaan oppimisprosessista sekä opiskelun 
aikataulutuksesta ja opettajan tehtävä on tukea tavoitteiden saavuttamista. 
Opiskelumenetelminä ovat työpaikkaoppiminen, intensiivikurssit, tenttiminen, tutkielmat 
sekä erilaiset projektityöt. Projektin aikana nuori osallistuu neljälle 
elämyskasvatuskurssille, joissa nuorelle pyritään antamaan elämänhallinnallisia 
valmiuksia. Tärkeä osa projektia on verkostotyö eri tahojen kanssa, jolloin nuoren sekä 
perheen tilanteesta saadaan parempi kokonaiskuva ja heitä voidaan tukea paremmin. 
Projektissa opiskelee vuosittain kymmenen nuorta.  

Keväällä 1994 mukaan tuli Snellmanin ala-asteen 1. - 4. luokan 
pienryhmäopetuksen oppilaille suunnattu perheryhmäprojekti. Perheprojekti on 
luonteeltaan ennaltaehkäisevää toimintaa, jossa pienryhmän oppilaiden vanhemmat 
ovat mukana tukemassa lastensa kasvuprosessia. Toiminnan keskeisenä sisältönä on 
tukea koko perhettä. Lähtökohtana yhteistyössä perheen kanssa on tasavertaisuus, 
perheen omat voimavarat ja positiivinen kehittäminen perheen kasvatustyössä. 
Vanhempien itsetunnon kohottaminen kasvattajina tähtää perheen itseapuun. 
Menetelminä käytetään keskusteluja, perheleirikouluja, kasvatustyötä tukevan 
kirjallisuuden välittämistä vanhemmille sekä kasvatustyötä tukevien asiantuntijoiden 
osallistumista ilman ammattirooleja toimintaan perheiden kanssa. (Lasten ja nuorten 
hyvinvointiselonteko 1998.) 

Kuopion alueen nuorten työllistämisohjelma eli Kanto-projekti perustettiin vuonna 
1995. Projekti ohjaa ja kouluttaa 17 – 25 -vuotiaita työttömiä, ammattikouluttamattomia 
nuoria ammattikoulutukseen tai työelämään. Projektiin hakeudutaan työvoimatoimiston 
kautta ja vuosittain projektin käy läpi keskimäärin 130 nuorta. Kanto-projektin 
rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Kuopion kaupunki, Kuopion työvoimatoimisto, 
Pohjois-Savon TE -keskus ja Opetusministeriö. (Kanto esite) 

Projekti alkaa neljän viikon mittaisella peruskurssilla, jonka jälkeen nuorella on 
mahdollisuus henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti hakeutua kursseille, 
koulutukseen tai työharjoitteluun yrityksiin, kaupungin palvelukseen tai projektin omille 
työpajoille. Projektissa nuori voi olla mukana 1 – 18 kuukautta. Lopullinen tavoite 
nuorella voi olla opiskelupaikan saaminen, oppisopimuskoulutus tai palkallinen 
työsuhde eli oman väylänsä löytäminen työ- ja koulutuselämään (Kanto esite) 

Projektin työpajoilla järjestetään nuorille lyhyitä työelämään valmentavia koulutuksia 
nuorten toiveiden ja alakohtaisten tarpeiden mukaan. Näitä koulutuksia ovat mm. 
asiakaspalvelukoulutus, ATK:n käyttö ja työnhakuvalmennus. Myös työpajan 
alakohtaisia kursseja toteutetaan, kuten valokuvauksen, savityön ja tulityön kurssit. 
Projektin aikana nuorella on käytettävissä laaja yhteistyöverkosto, joka pyrkii 
auttamaan nuorta yksityiselämään, työhön ja koulutukseen liittyvissä asioissa. Kanto-
projektiin kuuluu yhdeksän eri työpajaa:  Eko- ja metallipaja, autopaja, mediapaja, 
taide- ja tekstiilipaja, puupaja, lounaspaja, työpalvelupaja, teatteripaja sekä 
musiikkipaja (Kanto esite)  



 8

Silta-projekti perustettiin vuonna 1996, koska Tekevä- ja Kanto-projektien väliin jäi 
ikäluokka, jotka olivat päättäneet peruskoulun, mutta eivät olleet vielä 17 -vuotiaita 
päästäkseen Kanto-projektiin eikä perinteinen lisäopetus (kymppiluokka) pystynyt 
tukemaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Lisäksi Tekevä-projektin malli oli 
osoittautunut siihen mennessä erittäin toimivaksi syrjäytymisen ehkäisyssä. Silta-
projekti kuului vuoteen 1999 saakka Mannerheimin lastensuojeluliiton koordinoimaan 
ESR Youthstart ohjelmaan NUORI - YOUTH. Silta-projekti on osa OMAURA:a ja 
edustaa ns. välivaiheen (nivelvaiheen) omaura-mallia.  Hallinnollisesti Silta-projekti on 
yksi Kuopion kaupungin neljästä lisäopetusryhmästä, mutta projektin itsenäisyyttä lisää 
oma budjetti ja oikeus tehdä itse toimintaansa koskevia päätöksiä. Projektissa 
opiskelee vuosittain keskimäärin 12 opiskelijaa. Menetelmät ovat pääpiirteittäin samat 
kuin Tekevä-projektissa. (Miettinen - Kuitunen 1999.) 

Kanto-, Silta ja Tekevä-projektit aloittivat yhteistyössä ns. pajakoulutoiminnan 
vuonna 1997. Pajakoulu on yksi Kannon pajoista, mutta Tekevä- ja Silta-projektin 
opettajat arvioivat opintosuoritukset ja antavat arvosanat lisätodistukseen. 
Pajakoulussa Kanto-projektin nuoret voivat suorittaa kaikkia peruskoulun oppiaineita, 
käyttäen siihen osan työharjoitteluajastaan, mutta pajakoulussa ei voi opiskella 
kokopäiväisesti. Pajakoulu perustettiin, koska pelkkä motivoiminen koulutukseen ei 
riitä, jos peruskoulu on kesken tai peruskoulun päästötodistuksen arvosanat ovat 
jääneet heikoiksi. Huonot peruskoulun arvosanat saattavat estää nuorta pääsemästä 
itseään kiinnostavalle alalle ja pitkä tauko peruskoulun opintojen jälkeen saattaa myös 
hankaloittaa opiskelussa selviytymistä, sillä opiskelutaidot ja peruskoulun tiedot ovat 
unohtuneet. Pajakoulussa jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtaiset 
opiskelusuunnitelmat. Opiskelumenetelmät ovat pääosin samat kuin Silta- ja Tekevä-
projekteissa. Pajakoulussa voi suorittaa loppuun kesken jääneen peruskoulun, korottaa 
peruskoulun arvosanoja sekä kerrata peruskoulussa hankittuja tietoja ja taitoja. 
Pajakoulussa opiskelee n 35 nuorta vuosittain, suorittaen yhtä tai useampaa 
oppiainetta. (Miettinen – Kuitunen1999.) 

Syksyllä 1999 Kuopiossa aloitti työkoulu-mallin pilottihanke, joka toimii Kaprakan 
ammatillisen koulutuskeskuksen alaisuudessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää 
kokonaisvaltaiseen oppimisnäkemykseen ja vaihtoehtoisiin toimintamalleihin 
pohjautuva, ammatilliseen perustutkintoon tähtäävä koulutusmalli. Työkoulun 
pedagogista toiminta-ajatusta voidaan pitää sosiaalipedagogisena ja toimintamalleja 
kokemukselliseen oppimiseen pohjautuvina. Työkoulu– mallilla etsitään vastausta 
nuoren syrjäytymiskierteen katkaisuun ja elämänhallintaan sekä nuoren oman 
subjektiuden tiedostamiseen. Tärkeää on saattaa nuori yhteiskunnalliseksi 
tiedostavaksi toimijaksi. (Kiiski – Onttonen 2000.) 

Työkoulu toimii hyvin käytännönläheisesti saattaen nuoret pohtimaan ja ratkomaan 
oman elämänsä kysymyksiä. Ensimmäinen koulutusvuosi perustuu kasvuportaikkoon, 
jossa nuori etenee johdonmukaisesti kohti valmiutta opiskella työyhteisössä ammattiin. 
Keskeinen koulutuksen elementti on työpaikkaopiskelu, jonka avulla nuori pääsee 
välittömästi toimimaan ja opiskelemaan normaaleissa yhteiskunnan rakenteissa. 
Toimiva ja turvallinen vuorovaikutus rakennetaan elämyspedagogisen koulutuksen 
avulla. (Kiiski – Onttonen 2000.) 

Työkoulussa opiskellaan ammatillinen perustutkinto kolmessa - neljässä vuodessa, 
aiemmista opinnoista riippuen. Ensimmäisenä opiskeluvuonna opiskelijat opiskelevat 
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yhtenä opiskeluryhmänä, jolloin pääpaino opiskelun tavoitteissa on tarvittavien 
valmiuksien hankkimisella jatkokoulutukseen ja ammatinvalinta. Tämän jälkeen 
edetään yksilöllisen opiskelusuunnitelmien mukaisesti opiskellen ammatillinen 
perustutkinto työpaikkaopiskeluna ja erillisinä tutkintoon tähtäävinä teoriaopintoina. 
Opiskeluryhmä kokoontuu säännöllisesti yhteisiin opintoihin koko koulutuksen ajan, 
jolloin kasvuryhmän tuki taataan koko opiskelun ajaksi. Työkoulussa opiskelijat voivat 
valita haluamansa alan ammatillisen perustutkinnon omasta kiinnostuneisuudesta 
riippuen. Ensimmäisenä vuonna koulussa aloitti 20 opiskelijaa. (Kiiski – Onttonen 
2000.) 

Yhteisenä nimittäjänä edellä mainituille projekteille on produktiivisen oppimisen 
malli. Produktiivisessa oppimisessa on keskeistä nuorten motivoituminen opiskeluun, 
itsensä kehittämiseen ja vastuunottamiseen omasta elämästään. Syrjäytynyttä tai 
syrjäytymisuhan alla elävää lasta tai nuorta kannustetaan saamaan uudenlainen ote 
elämästään parantamalla vuorovaikutusta hänen ja hänen erilaisten elinympäristöjensä 
välillä.  Yksilön elinympäristöistä tehdään elämänhallintaa edistäviä oppimisympäristöjä 
korostamalla elämänhallintataitojen oppimista siinä reaalisessa sosiaalisessa ja 
yhteiskunnallisessa todellisuudessa, jossa lapsi tai nuori elää.  Opiskelussa kullakin 
nuorella on yksilöllinen opiskeluohjelma, joka koostuu opiskelusta työpaikalla, 
opiskelusta pienryhmissä, itseopiskelusta, suunnitellusta harrastustoiminnasta ja 
erityisiin aiheisiin perehdyttävistä intensiivikursseista.  Produktiivisen oppimisen malliin 
sisältyy nuoren vanhempien tukeminen auttamaan nuorta yksilöllisesti asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa.  Lapsen tai nuoren oppimisesta vuorovaikutuksessa 
erilaiseen elinympäristöihinsä tehdään jatkuva ja yksilön elämää kokonaisvaltaisesti 
koskettava prosessi. (Hämäläinen 1996) 

Kaikilla edellä mainituilla projekteilla on vahvat omat verkostot, mutta lisäksi on 
tärkeää että projektit ovat verkottuneet keskenään. Edellä mainittujen projektien 
työntekijät tuntevat muiden projektien työntekijät sekä toimintatavat, jolloin toimintojen 
päällekkäisyyttä voidaan välttää ja hyvät henkilökohtaiset suhteet helpottavat 
yhteistyötä sekä parantavat toimintojen tuloksellisuutta. 

Kuopioon on syntynyt yhdeksänkymmentä luvulla vaihtoehtoisia, perinteisen 
erityiskasvatuksen ulkopuolella olevia koulutusprojekteja, joissa tällä hetkellä opiskelee 
peruskoulun ja toisen asteen opintoja yhteensä lähes sata nuorta, jonka lisäksi saman 
verran nuoria on työllistämistukitoimenpiteiden piirissä. Projektit ja niiden käyttämät 
mallit ovat osoittautuneet tehokkaaksi tavaksi tehdä interventio syrjäytyneen tai 
syrjäytymisuhan alla elävän lapsen tai nuoren elämään,  mikä on vaikuttanut uusien 
projektien syntyyn ja todennäköisesti uusia vastaavantyyppisiä projekteja tulee 
täydentämään Kuopio-mallin aukkokohtia.  
 
4.2. Tiekkistyökkis 
 
Tiekkistyökkis on työttömille nuorille (17-24 v.) tarkoitettu tietotekniikkapaja. Pajassa 
nuoret kehittävät tietojaan ja taitojaan tietotekniikan eri alueilla koulutuksen, ohjauksen, 
työharjoittelun ja aidon tekemisen myötä. Tiekkiksessä opiskellaan työssä oppimisen 
periaatteiden mukaisesti. Tiekkistyökkis tuottaa multimedian, taiton- ja graafisenalan, 
verkkotuki sekä huolto- ja korjauspalvelutaitoja omaavia henkilöitä. Tähän osaamiseen 
perustuvia palveluja tarjoamme mm. kansalaisille, yhdistyksille, yrityksille ja kunnille. 
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Ensimmäisen pajan toiminta alkoi Helsingissä 1997 ja tällä hetkellä myös Espoossa ja 
Vantaalla on omat pajansa. Kaikissa kolmessa pajassa on yhteensä 15 työntekijää ja 
70 työharjoittelijaa. Laitekanta pajoissa on moderni. Tiekkistyökkiksessä on pajasta 
riippuen 3-4 linjaa, joihin nuoret jaetaan heidän toivomustensa mukaisesti. 
 

Sovelluslinjalla opitaan toimistosovelluksien käyttö, kuvankäsittelyn perusteet, 
Internetin käyttö, taittoa ja www-sivujen tekoa. 
Verkkolinjalla opitaan verkkoyhteyksien asentamista, valvontaa ja huoltoa sekä 
kirjoittimien sovellusten ja käyttöjärjestelmien asentamista ja päivittämistä. 
Laitelinjalla opitaan kokoamaan, virittelemään, päivittämään, testaamaan, 
korjaamaan ja myymään tietokoneita ja niihin liittyviä laitteita. 
Mikrotukilinjalla opitaan asentamaan, valvomaan ja huoltamaan 
verkkoyhteyksiä, asentamaan ja päivittämään oheislaitteita, sovelluksia ja 
käyttöjärjestelmiä sekä antamaan käyttötukea ja koulutusta. 
Web-media tai Multimedialinjalla opitaan tekemään multimediasovelluksia, 
www-sivuja, 2D-grafiikkaa, 3D-mallinnuksia sekä käyttämään video- ja 
digitaalikameraa. 

 
Tiekkistyökkis on yhteistyöprojekti, johon osallistuvat Helsingin, Espoon ja Vantaan 
kaupungit, Tieto- ja viestintätekniikan oppimiskeskus (HY), Tietotekniikan Liitto sekä 
työvoimaviranomaiset. Projekti kuuluu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukemiin 
hankkeisiin.  
 
Tiekkistyökkiksen toiminnan tavoitteet: 
 
* Työelämään ja ammattitaitoon liittyvät tiedot ja taidot 
Pajojen päivärutiini on mahdollisimman samankaltainen kuin työpaikoilla. Näin nuoret 
opettelevat ja totuttelevat työelämän sääntöihin (työaika, ruokatunnit, poissaolot, 
ajallisesti rajatut tehtävät jne.).Nuorten keski-ikä Tiekkiksessä on ollut n. 20 v. ja 
läheskään kaikilla nuorilla ei ole ollut pajalle tullessaan kokemuksia työelämästä. 
Koulun säännöt poikkeavat monilta osin työelämän käytännöistä (etenkin poissaolojen 
ilmoittaminen, vastuullisuus ja itsenäinen tehtävien hoito). Olemme myös huomanneet 
projektin aikana, että säännöllisen päivärytmin hankkiminen saattaa usein auttaa myös 
monien muiden ongelmien ratkaisussa.  

Pajajaksolla perehdytään kunkin linjan aiheen mukaisiin perustietoihin ja taitoihin. 
Jakson aikana vieraillaan erilaisissa oppilaitoksissa sekä työpaikoissa. Nuoret laativat 
yhdessä ohjaajan kanssa henkilökohtaisen kehityssuunnitelman ja erillistä ohjausta 
järjestetään mm. urasuunnittelussa ja työnhakutaidoissa. Henkilökohtaisen 
suunnitelman laatiminen 6 kuukauden harjoittelujaksoa varten auttaa nuoria 
orientoitumaan tuleviin tavoitteisiin ja haasteisiin. Samalla se myös auttaa ryhmän 
ohjaajaa toiminnan suunnittelussa. Usein saman ryhmän nuoret ovat taidoiltaan eri 
tasoilla, jolloin on tärkeää, että ohjaaja osaa turhautumisen välttämiseksi suunnitella 
jokaiselle omia taitoja vastaavia tehtäviä 

Nuoret tutustuvat työelämään myös kahden viikon - kahden kuukauden pituisen 
työharjoittelujakson aikana. Työharjoittelun voi suorittaa joko pajan ulkopuolisessa 
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työpaikassa tai sitten pajan asiakastöinä. Tärkeintä on, että jokaiselle nuorelle syntyy 
aito kontakti työelämään. Nuoret hakevat harjoittelupaikkansa itse ja vain tarvittaessa 
ohjaajan avustuksella. Näin myös työharjoittelutaidot karttuvat.  Pajan ulkopuoliset 
työharjoittelupaikat, asiakastyöt ja erilaiset vierailut auttavat nuoria myös 
hahmottamaan omaa osaamistaan suhteessa tämän päivän realiteetteihin 
työelämässä. Nuorten ongelmana on usein se, että he joko yli- tai aliarvioivat omaa 
osaamistaan. Tavoitteena on, että nuoren ammatinvalintatoiveet selkiytyvät 
pajaharjoittelun aikana, ja että hänellä on esim. koulutus-, harjoittelu- tai työpaikka 
tiedossa pajajakson päättyessä. 
 
* Oppimiseen ja opiskeluun liittyvät tiedot ja taidot 
Olemme huomanneet, että suurin osa Tiekkistyökkiksen pajoille hakeutuvista nuorista 
on niin sanotusti ”kouluallergisia” eli he haluavat tehdä tässä vaiheessa elämäänsä 
lähes mitä tahansa muuta kuin mennä takaisin kouluun tai opiskella.  Uusien asioiden 
oppiminen ei ole vastenmielistä, mutta koulun perinteiset opetustavat ja kouluympäristö 
koetaan luotaantyöntävänä. Siitä on saatu tarpeeksi. 

Tiekkistyökkiksessä nuorten oppimis- ja opiskeluvalmiuksia pyritään kehittämään 
pajalla tapahtuvan ohjaamisen, lyhyiden kurssien sekä ohjaajien kierron avulla. 
Opettaminen tapahtuu  pääasiassa työssäoppimisen kautta. Perustaitojen 
opettamisessa teoria on kytketty taitojen käytännön harjoitteluun. Tarvittaessa nuoria 
ohjataan henkilökohtaisesti ja nuoret myös ohjaavat toinen toisiaan. Nuoria rohkaistaan 
itseopiskeluun internetiä ja kirjoja hyväksi käyttäen. Nuorille pyritään tarjoamaan 
positiivisia oppimiskokemuksia ja sitä kautta löytämään jokaiselle oma tapa oppia uusia 
asioita. Nuorten kanssa yhdessä laadittava kehitys- tai oppimissuunnitelma antaa 
nuoren itsensä määritellä oman oppimisen tavoitteet. Niitä ei sanele kukaan 
ulkopuolinen, eikä toiminnan tavoitteena ole valmiina annetun suunnitelman 
toteuttaminen. Tavoitteena on mielekkäiden oppimiskokemusten lisäksi havainnollistaa 
nuorille se, että tavoitteet ovat saavutettavissa ja hurjimmistakin unelmista voi tehdä 
totta. Ohjakset on vain otettava omiin käsiin. 

Mikäli nuorella on peruskoulun tai lukion arvosanoja suorittamatta tai hän haluaa 
niitä parantaa, annetaan hänelle siihen mahdollisuus pajajakson aikana. Pajajakson 
aikana nuorille kerrotaan erilaisten tilanteiden ja yhteyksien kautta opiskelupaikoista ja 
mm. oppisopimuskäytännöistä. Ensisijaisena tavoitteena on aina ohjata nuori saamaan 
lisää ammatillista koulutusta. 
 
* Sosiaaliset taidot ja elämänhallinnan lisääminen 
Pajajakson aikana nuoria valmennetaan paitsi tietotekniikan taidoissa, myös 
elämänhallintaan liittyvissä taidoissa. Pajalla toimitaan pienryhmissä, jotka kehittävät 
ryhmätyö- ja sosiaalisia taitoja. Yksittäinen nuori saa henkilökohtaista ohjausta, mutta 
hän joutuu myös koko ajan toimimaan omassa työyhteisössään. Yhtenä konkreettisena 
esimerkkinä on arviointitaitojen kehittäminen. Nuoria opastetaan itsearviointiin ja sen 
kehittämiseen sekä yksittäisten harjoitustöiden että koko kuuden kuukauden jakson 
osalta. Vertaisarvioinnissa he joutuvat suhteuttamaan omaa osaamistaan työpariinsa ja 
koko ryhmään. Samalla heitä valmennetaan omatoimisuuteen ja vastuun kantamiseen 
sekä itsestä että muista. 
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Jokaisen nuoren henkilökohtainen tilanne pyritään selvittämään mahdollisimman 
tarkoin pajajakson alussa, ja hänen etenemistään tuetaan hänen omien lähtökohtiensa 
ja toiveidensa pohjalta. Tarvittaessa asiantuntemusta hankitaan myös pajan 
ulkopuolelta. Pajalla pyritään vahvistamaan ja kehittämään kunkin nuoren yksilöllistä 
kasvua. Luonnollisesti tämä tavoite vaatii paljon myös ohjaajilta. Tiekkistyökkiksessä 
tavoitteena on myös ohjaajien jatkuvan ammatillisen koulutuksen kehittäminen. 
 
* Muut tavoitteet 
Muita työpajatoiminnan tavoitteita ovat terveiden elämäntapojen edistäminen, 
tiedollisten valmiuksien lisääminen ja oman itsensä löytäminen. Syrjäytymisen 
ehkäisemisen kannalta keskeisiä ovat koko pajatoiminnan läpikäyvät tavoitteet 
kasvattaa nuoren vastuunottoa omasta elämästä, omiin asioihin vaikuttaminen, toisten 
huomioonottaminen ja sen kautta osallisuus yhteiskunnassa. 
 
4.2.1. Tulevaisuuden haasteita 
 
Tiekkistyökkis-projektin tähänastinen toiminta on osoittanut, että käytetyt 
työssäoppimisen menetelmät ja toiminnan mahdollisimman pitkälle viety 
samankaltaisuus todellisen työelämän kanssa tuottaa tuloksia. Seurantaraportit kuuden 
kuukauden ja 12 kuukauden pajajakson päättymisen jälkeen soittavat jatkuvasti, että 
vähintään 50% pajan nuorista on poissa työvoimatoimistojen listoilta. Yksi keskeinen 
tekijä on käytettyjen työssäoppimisen menetelmien lisäksi joskus jopa tiukkakin 
kiinnipitäminen työelämän säännöistä. Myöhästellä ei voi miten paljon tahansa eikä 
poissa voi olla ilman pätevää syytä. Nuorille halutaan välittää viesti siitä, että meillä 
toiminta on muutakin kuin vain ajan kuluttamista työvoimapoliittisessa toimenpiteessä. 
Meillä pajatoiminnan etuna onkin se, että ketään ei meille osoiteta väkisin, vaan nuoret 
itse hakeutuvat pajalle. Moderni ja kysytty  tietotekniikka-ala on myös kysytty ja siksi 
mm. Helsingissä pajalle on puolet enemmän tulijoita kuin voidaan ottaa vastaa. 

Tulevaisuudessa on odotettavissa, että tietotekniikan kiinnostavuus jatkuu edelleen 
ja ehkä jopa kasvaa. Tavoitteenamme on vakiinnuttaa nykyinen toiminta ja ryhtyä 
hakemaan lisää hyviä käytäntöjä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Etenkin tyttöjä ja naisia 
pitäisi saada nykyistä enemmän innostumaan tietotekniikasta. Nykyisessä projektissa 
vain noin viidestä kymmeneen prosenttia osallistujista on ollut naisia. Myös entistä 
tiiviimpi tutkimuksen liittäminen toimintaamme auttaa tulevaisuuden kehittämistyössä, 
samoin kuin kansainvälisten yhteyksien lisääminen.  
 
4.3 Mikä hyvissä käytännöissä on hyvää? 
 
Re-enter-projektissa luodut kriteerit hyville käytännöille jaettiin yksilö-, instituutio- ja 
sosioekonomisten tason tekijöihin. Tarkastelen näiden kriteereiden kautta suomalaisia 
hyviä käytäntöjä. Nuori tulee nähdä oppijana ja toimijana (subjektina), ei ongelmaisena 
ja avuttomana erityisoppilaana (objektina). Yksilölliset ratkaisut ja opiskelijan tekeminen 
tietoiseksi omista oppimisen tarpeistaan ovat lähtökohtia toimivalle käytännölle. Miten 
nuori itse kokee oman elämäntilanteensa, oppimisen esteensä, toiveensa, tavoitteensa 
opiskelussa, ovat kysymyksiä, jotka tulee selvittää henkilökohtaista opintosuunnitelmaa 
tehtäessä. Toiminnan tulee rohkaista nuorta kehittämään ja lujittamaan niitä sosiaalisia 
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taitoja, jotka meillä jokaisella tulee olla, jotta pystymme toimimaan erilaisten ryhmien 
jäsenenä ja ylipäätään arkipäivän elämässä, mutta myös ammatillisessa toiminnassa. 

Koska Lave ja Wenger (mt.) näkevät työssä oppimisen tehokkaan oppimisen 
mahdollistavana, on laadukas ohjelma myös vaihtoehtoisia oppimisen tapoja suosiva. 
Ei riitä, että koulun seinien sisällä opiskellaan teoriapainotteisesti ja työpaikoille 
mennään harjoitteluun. Kuten Silta-projektissa, nuorten tulee löytää itselleen sopivin 
tapa oppia. Ehkä Sillan puutteena voidaan projektin viitekehyksen näkökulmasta käsin 
nähdä se, ettei harjoittelu ole pitempikestoista ja harjoittelupaikat vaihtuvat, jolloin 
oppija ei voi saada pitempiaikaista kokemusta työryhmän jäsenyydestä. 
Koulutuspoliittiselta kannalta nähdään, että hyvät käytännöt lähtevät aina oppijan 
tarpeista eivätkä paikkaa muiden yhteiskuntapolitiikan (sosiaalityön tai työllistämisen) 
vajavaisuuksia tai toimimattomuutta.  

Silta-projektissa nuori joutuu koko opintojen ajan tekemään ratkaisuja sen suhteen, 
mitä ja miten haluaa oppia. Oppilaan ymmärtäminen kokonaisvaltaisesti näkyy myös 
siinä, että nuoren elämäntilanne ja siihen vaikuttavat kielteiset asiat tiedetään ja niiden 
poistamiseksi työskennellään luotua verkostoa apuna käyttäen. Opiskelua ei irroteta 
muusta elämästä erilliseksi saarekkeeksi, vaan oppimiseen vaikuttavat kaikki nuoren 
elämässä tapahtuvat asiat. 

Tiekkistyökkiksessä työnteko perustuu ajatukselle, että on muodostettu ryhmä 
oppijoita, joilla on erilaisia tietoja ja taitoja tietotekniikasta ja osaamista myös muissa 
asioissa. Joillakin tietotekniset taidot ovat huippuluokkaa jo ennen kuin he tulevat 
pajaan, mutta vaikkapa ryhmässä toimimiseen tai muuhun sosiaaliseen 
vuorovaikutukseen halutaan muutosta. Näitä erilaisia taitoja tai kehittämisen alueita ei 
aseteta mitenkään paremmuusjärjestykseen, vaan oppimisessa yritetään hyödyntää 
tätä erilaisuutta. Nuoret toimivat toistensa rohkaisijoina ja sosiaalisen kontrollin 
toteuttajina: Kaverilta saatu kiitos jonkin tiedon tai taidon hallitsemisesta palkitsee ja 
kannustaa. Toisaalta nuoret yrittävät vetää mukanaan kaveria, joka ei tunnu jaksavan 
tai motivoituvan.  

Lave ja Wenger (mt. 29, 98) näkevät oppimisen osallisuutena sosiaaliseen 
prosessiin, jossa opitaan paljon sellaista, joka jää ainakin aluksi näkymättömäksi. 
Varsinkin työhön liittyvien poliittisten ja kulttuuristen tekijöiden ymmärtäminen tapahtuu 
vähitellen, kun nuori voi rauhassa seurata, miten vanhemmat työntekijät työhönsä 
suhtautuvat, miten he siitä puhuvat ja miten he työtehtäviään tekevät. Työhön 
sosiaalistumisen kannalta tällaiset tekijät ovat tärkeitä teknisten tietojen ja taitojen 
ohella. Tällaisen oman kulttuurisen käytännön luominen yksilöllisesti on mahdollista 
autenttisessa työympäristössä. Tähän sekä Silta että Tiekkistyökkis pyrkivät.  

Ohjauksen ja neuvonnan järjestäminen on edellytys hyvälle käytännölle. Silta 
aloittaa oppilaan kanssa työskentelyn tekemällä hojksin hänen kanssaan. Hojksia myös 
keskustelutetaan vuoden aikana. Henkilökohtaiset keskustelut liittyvät nuoren 
elämäntilanteeseen kokonaisuudessaan, lisäopetuksen pakollisten aineiden opiskelun 
suunnittelu on vain osa hojks-työskentelyä. Tiekkistyökkis ei ole aiemmin 
systemaattisesti tehnyt urasuunnitelmia nuorille. Nyt tähän on ryhdytty jo senkin vuoksi, 
että nuorella on mahdollisuus saada hyväksiluettua osa Tiekkistyökkis ajan harjoittelua 
mikä motivoi opiskelua ammatillisessa koulutuksessa.  

Yksi sosioekonomisista kriteereistä on paikallisiin työelämän tarpeisiin vastaaminen. 
Työpaikoilta tuleviin haasteisiin tulisi reagoida ja valmentaa nuoria ymmärtämään 
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työelämän jatkuva muutoskehitys. Oppimisvaikeuksissa olevien nuorten leimaaminen 
hanttihommia tekeväksi joukoksi tapahtuu helpolla, mikäli toiminnassa ei pyritä 
tarpeeksi korkeaan laatuun. Tiekkistyökkis toimii myös palvelujen tuottajana ja on 
solminut tärkeitä yhteistyöverkostoja, joiden kautta nuoret ovat voineet työllistyä tai 
saada pajan ulkopuolisen oppisopimuspaikan tai työharjoittelupaikan. Palvelun 
tarjonnan laajuutta on kuitenkin tarkoin harkittu, koska ei ole haluttu uhrata nuorten 
oppimisen mahdollisuuksia liian tiukan työtahdin pelossa ja toisaalta on haluttu antaa 
ulospäin varman ja tasokkaan palvelun imago. 

Kummallekin toiminnalle on tyypillistä, että työssä oppiminen on perusta, jolle 
toiminta rakentuu. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan yhteisön merkitys on ymmärretty 
molemmissa olennaisena motivoitumisen ja turvallisen oppimisen edellytyksenä. 
Ryhmän rakentamiseen panostetaan eikä yksilö jää ryhmässä irralliseksi oppijaksi. 
Itsetunnon vahvistaminen saattaa olla tärkein tehtävä nuoren ollessa välivaiheen 
koulutuksessa. Vuorovaikutus toisten kanssa, mahdollisuus aidosti osallistua 
työyhteisön toimintaan ja kehittämiseen onnistuu Sillassa, kun ryhmä suunnittelee omia 
oppimistavoitteitaan ja –tapojaan yhdessä ja elämysleirien ryhmään osallistuminen 
opettaa luottamaan itseen ja toisiin antaen varmasti muitakin oman itsen 
ymmärtämisen välineitä. Sen sijaan epäilen, miten työpaikkajaksojen aikana nuoren 
mahdollisuus olla täysvaltainen oppija erehdyksineen ja kehittyvine taitoineen 
mahdollistetaan. Voi myös kysyä, voidaanko tai tarvitseeko sellaiseen pyrkiä tai aina 
päästäkään. Mikä on työpaikkajaksojen tavoite? Jos ne antavat nuorelle välähdyksiä 
erilaisista työpaikoista, ei sosiaalistuminen työyhteisöön ole pääasia. Jos tarkoitus on 
todella piipahtaa. Jos taas tarkoituksena on sosiaalistaa nuorta työelämään, mikä 
projektin yksi hyvien käytäntöjen kriteereistä on, täytyisi työharjoittelun antaa nuorelle 
mahdollisuus reflektointiin, palautteen saamiseen ja huomioida oppijoiden yksilölliset 
tarpeet ja mahdolliset rajoitteet. Sama vaatimus voidaan asettaa Tiekkistyökkiksen 
työharjoittelujaksoille. Kuka on vastuussa pajan ulkopuolisesta oppimisesta ja sen 
arvioinnista? 

Tiekkistyökkis on työpaikka eivätkä pedagogiset tavoitteet ole olleet toiminnan 
lähtökohtia. Toisaalta Tiekkistyökkis on harvinainen työpaikka: siellä on tarkoitus oppia 
koko ajan ja saada tietotekniikkaan liittyviä valmiuksia elämänhallinnan lisäksi. Lave ja 
Wenger (mt. 37, 40=sanovat, ettei pedagogiikalla sinällään ole merkitystä, vaan sillä, 
miten mahdollistetaan pääsy oppimisen lähteille. Pääseekö nuori oppimaan niitä 
asioita, joiden vuoksi hänen sanotaan tulleen työpaikkaan, on tärkeintä. Noviisit voivat 
vähitellen saada yhä enemmän vastuuta ja oppia ymmärtämään, miten työtä tehdään 
ja mitä muuta työpaikassa työssä oleminen tarkoittaa. 
 
5. Lopuksi 
 
Projektissa on meneillään meta-analyysi. Hyviä käytäntöjä tutkitaan nyt uudelleen 
tutkijan valitsemasta näkökulmasta. Suomen osalta meta-analyysissä tarkastellaan 
kahta tekijää: koulutusjärjestelmätasoa ja toiseksi oppimisympäristöä. 
Koulutusjärjestelmä-tasolla kysytään, mitä vaihtoehtoja järjestelmässä on ja tulisi olla. 
Toiseksi kysytään, miten otetaan huomioon ne nuoret, jotka tarvitseva/haluavat muuta 
kuin teoriapainotteista luokkahuoneopetusta. Hyvän oppimisympäristön merkitys on 
olennainen kysymys millä koulutuksen alueella tahansa. Meta-analyysissä tutkitaan 
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työssä oppimisen osuutta hyvässä oppimisympäristössä: Mitä tietoja ja taitoja työssä 
voidaan oppia? Tulisiko työssä oppiminen tapahtua autenttisessa työympäristössä, 
mitä Lave ja Wenger (mt) edellyttävät. Kolmanneksi kysytään, tarvitaanko muita 
oppimisen tapoja kuin työssä oppiminen ja jos tarvitaan, tarvitaanko erilaisia tappoja 
sen vuoksi, että kohderyhmänä ovat kouluallergiset nuoret. 

Entisen kymppiluokkaopetuksen uudistuminen (myös lainsäädännöllisesti), nuorten 
työpajojen massiivinen lisääntyminen sekä koulupudokkuuden yleistyminen ovat tämän 
hetken välivaiheen koulutuksen muutostekijöitä. Perinteinen kymppiluokkaopetus on 
ollut huonosti arvostettua, sekä opettajien että nuorten silmissä (Jahnukainen 1998, 9). 
Työpajatkin hakevat edelleen paikkaansa välivaiheen koulutuksessa. Muodollisen 
koulutusjärjestelmän sisällä olevat vaihtoehdot ovat olleet perinteisesti vain 
kymppiluokka, uusimpina vaihtoehtoinen ammatillinen koulutus sekä innopajatoiminta. 
Työpajat puolestaan määritellään epämääräisesti koulutuksen ja työn välimaastoon. 
Halutaanko välivaihetta kehittää pääasiallisesti muodollisen koulutusjärjestelmän 
sisällä vai työpajatoiminnan suuntaan, jossa Tanskan ja Saksan mallin mukainen 
tuotantokoulu-idea on oppimisen perusta. Molempia suuntauksia näytettäisiin 
tarvittavan, osallisuuden mahdollistaminen ei asetu yhdenlaiseen käytäntöön tai 
standardiratkaisuihin. 

Välivaiheen koulutus on herkkää muiden hallinnon alojen politikoinnille. Työpajojen 
osalta tämä näkyy selvästi. Tiekkistyökkistäkin arvioidaan ensisijaisesti onnistuneiden 
työllistämisten kautta. Voi tietenkin olla, ettei tällä ole merkitystä nuoren kannalta: hän 
oppii hyvin riippumatta toiminnan virallisesta tavoitteesta. Suomalainen välivaiheen 
koulutus ei saisi leimautua ongelmaryhmien kouluttamiseksi. Nuoruus on elämänvaihe, 
jossa elämäntilanne saattaa kriisiytyä, mutta yhtä hyvin selkiintyä nopeasti. Jos kriisi 
sattuu koulutusputkessa väärään aikaan, juuri yläasteen viimeisille luokille, voi nuoren 
koulutukseen pääsy estyä, vaikka motivaatiokin taas löytyisi. Kun palkkatyön kautta ei 
voida enää samassa määrin kuin ennen 1990-luvun lamaa sosiaalistua aikuisuuteen ja 
työelämään, tullee välivaiheesta myös palkkatyön korvike. Kehittämällä välivaiheesta 
neutraali, eri pituisia ja erilaisia vaihtoehtoja sisällään pitävä koulutuksen osa, ei 
pakoteta nuoria ratkaisuihin, joihin he tarvitsevat aikaa, esimerkiksi ammatin valinnalle. 
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