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TAKOISITKO TUTKINNON? - PAJAOPISKELUA AMMATILLISISSA 
OPPILAITOKSISSA 
 
1. Hyödyn maksimointi vai haittojen minimointi? 

 
Kun alle 20 -vuotias nuori kirjoittaa tutkijan lähettämään kyselylomakkeeseen: 'ilman 
pajaa saattaisin olla iso lasku yhteiskunnalle', niin vastaus kuulostaa huvittavalta ja 
kulttuurisesti vääränkaltaiselta. Kulttuurista kitkaa on vaikea määritellä. Jos kyseessä 
olisi pieni lapsi, niin vastaus voitaisiin tulkita 'pikkuvanhaksi'; pieni lapsi on omaksunut 
ikään kuin liian aikuismaisen puhetavan.  Pajanuoren vastauksessa on samankaltainen 
ristiriita; nuori puhuu taloudellista hyötyajattelua harrastavan virkamiehen suulla. 

Vastauksessa tuntuu kuitenkin tiivistyvän nykyisen keskusteluilmapiirin sisältö.  
Nuorille suunnattujen työllistämis- ja koulutusohjelmien tarpeellisuutta perustellaan 
hyvin usein mahdollisten yhteiskunnalle koituvien kustannussäästöjen kautta. 
Esimerkiksi Aamulehdessä 31.5. otsikoitiin: 'Nuoria yritetään kannustaa tuuliajolta 
työelämään'. Otsikon alla kerrottiin Mäntässä ja Vilppulassa alkavasta 
työpajaprojektista. Paikallinen nuorisoasiainhoitaja tietää sanoa, että 'yksi syrjäytynyt 
nuori maksaa yhteiskunnalle 3,5 miljoonaa markkaa', joten projektille olisi selvästikin 
paikallista tarvetta.   

Vastaavankaltaisia laskelmia on tehty aikaisemminkin. Nuorisoasian 
neuvottelukunnan tekemässä selvityksessä arvioitiin, että nuorten syrjäytyminen 
työmarkkinoilta sekä mahdolliseen sosiaaliseen huono-osaisuuteen ja rikollisuuteen  
ajautuminen koituvat yhteiskunnalle hyvin kalliiksi pitkällä tähtäimellä. Jos nykyisen 
nuorisotyöttömyyden 'kova ydin' (noin 15 000 alle 25 -vuotiasta nuorta) ajautuu 
sosiaalisesti huono-osaiselle elämän uralle ja syrjäytyy pysyvästi työmarkkinoilta, niin 
tästä on arveltu aiheutuvan yhteiskunnalle noin 60 miljardin markan kustannukset 
ennen kuin kyseinen ryhmä täyttää 60 ikävuotta. (Viitanen, 1999) 

Markkoihin ja kustannuksiin perustuva puhetapa saattaa tietenkin strategisesti 
viisasta;  projektien ja muiden ohjelmien legitimointi perustuu taloudelliseen 
kannattavuuteen. Näissä laskelmissa on kuitenkin kaksi mielenkiintoista asiaa. 
Ensinnäkin, laskelmat perustuvat niin sanotun porttiteorian soveltamiseen. Esimerkiksi 
ammatillisen koulutuksen ja työn ulkopuolella oleminen tulkitaan ensimmäiseksi 
askeleeksi sillä tiellä, jonka toisessa päässä kolahtavat vankilan portit.  Työttömän 
nuoren aiheuttamiin kustannuksiin on lisätty esimerkiksi mahdollisen päihteiden käytön 
ja tulevien vankilavuosien aiheuttamat kustannukset.  

Toinen mielenkiintoinen seikka kustannuspuheessa on, että se tuntuu viittaavan 
jonkinlaiseen muutokseen syrjäytymistä koskevassa julkisessa puheessa. Työttömien 
nuorten kohdalla ei enää niinkään puhuta siitä, mitä hyötyä ammatillisen koulutuksen 
tai työpaikan hankkimisesta olisi yksilölle ja yhteiskunnalle vaan ehkä enemmänkin 
siitä, mitä haittaa  työttömyyden pitkittyminen aiheuttaa. Esimerkiksi paikallisen 
työpajan tarpeellisuuden legitimoinnissa tämä siirtymä merkitsisi sitä, että työpajojen 



 2

hyvän vaikuttavuuden kriteerinä on työllistymisen ja elämänhallinnan kehittymisen 
ohella se, että paikallisen ostoskeskuksen ikkunat jäävät rikkomatta, koska nuorilla on 
mielekkäämpää tekemistä työpajalla. 

Samankaltainen erottelu on jäsentänyt aina nuorisotyöttömyyttä koskevaa puhetta. 
Nuorten yhteiskunnallistamiseen pyrkiviä ohjelmia on perusteltu sekä 
häiriökäyttäytymisen vähenemisellä ('nuoret saadaan pois kadulta') sekä 
hyötykäyttäytymisen lisääntymisellä ('nuoret saadaan tuottavaan työhön'). 
Legitimointidiskurssien muutos saattaa tietenkin olla pelkkää sanahelinää. Jos 
sanahelinä tulkitaan kuitenkin oireeksi jostain todellisesta, niin silloin nuoriin 
kohdistuvan yhteiskuntapolitiikan tavoitteissa on tapahtunut siirtymä 
tuotantotavoitteisuudesta sosiaalityöhön ja terapiaan. Virtasen työpaja-arviointeja 
(1998) mukaillen yhteiskuntapolitiikan vaikuttavuutta voidaan arvioida nuorten 
työllisyyden ja ammatilliseen koulutukseen osallistumisen perusteella tai arkipäivän 
ongelmattomuudella. Jos terapia- ja sosiaalityötavoitteet tulevat hallitsevaan asemaan, 
niin silloin nuorten työllisyyslukujen tarkastelu lakkaa olemasta mielekästä; tärkeimpiä 
mittareita ovat esimerkiksi nuorisovankien lukumäärä ja mielenterveyslääkkeiden 
kulutus.  

Edellä kuvattu kehitys tuntuu pessimistiseltä, koska siihen liittyy työllistymisen 
toivosta luopuminen ja sopeutuminen nuorisotyöttömyyden pysyvyyteen. Voidaan 
tietenkin ajatella myös niin, että terapia ja sosiaalityö on ensimmäinen askel, jonka 
jälkeen nuoren työllistyminen ja koulutukseen sijoittuminen on mahdollista. Tai sitten 
niin, että jäljelle jäänyt työttömien nuorten 'kova ydin' yksinkertaisesti on niin 
moniongelmaista, että esimerkiksi työhön sijoittuminen on utopia.  

 
2. Innovatiiviset työpajat ammatillisissa oppilaitoksissa 

 
Vuosina 1998-2001 toteutettava Opetushallituksen koordinoima kokeiluprojekti: 
'Innovatiiviset työpajat ammatillisissa oppilaitoksissa' tuntuu edustavan optimistista 
tuulahdusta työllistymistavoitteisilta aikakausilta. Projektin onnistumisen kriteereiksi on 
selkeästi asetettu se, että nuoret pystyvät suorittamaan ammatillisen tutkinnon projektin 
avulla. Tosin tässäkin projektissa työllistymis- tai tutkintotavoitteisiin tähdätään  
sosiaalityön ja terapian avulla.   

Projektin tavoitteena on löytää mahdollisia innovatiivisia työpajaopetuskäytäntöjä 
ammatillisiin oppilaitoksiin, jotka olisivat mahdollisuuksien mukaan siirrettävissä 
normaalikäytäntöön. Niinikään projektien avulla pyritään löytämään keinoja vähentää 
opintojen keskeyttämistä ja saada mahdollisesti jo keskeyttäneet opiskelijat takaisin 
opetuksen pariin. Kokeiluprojektien avulla pyritään myös löytämään uudenlaisia 
toimintamuotoja opinto-ohjauksen, opiskelijatutortoiminnan ja opetushuoltotyön 
kehittämiseen  ammatillisissa oppilaitoksissa. Oppilaitoksen sisäisen verkostoitumisen 
ohella verkostoituminen ja yhteistyö pyritään ulottamaan myös oppilaitosten 
ulkopuolisiin sidosryhmiin - muun muassa muihin oppilaitoksiin, työelämään ja 
sosiaalitoimeen. Laajemmalla tasolla kokeilun tavoitteena on ehkäistä koulutuksellista 
syrjäytymistä ja edistää nuorten työllistymismahdollisuuksia. (Hietalahti 1999) 

Oppilaitoksia projektiin valittaessa kiinnitettiin huomiota alueellisen ja 
koulutusalakohtaisen edustavuuden ohessa ’innovatiivisen pajakoulutoiminnan 
profiloitumiseen sekä projektin liittymiseen oleellisesti oppilaitoksen koulutustehtävään 
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ja tutkintoon johtavaan koulutukseen. Pajaprojektiin valittiin loppujen lopuksi seuraavat 
28 oppilaitosta tai kuntayhtymää (hakijoita oli kaikkiaan 69): Forssan ammatti-instituutti, 
Haukiputaan ammattioppilaitos, Helsingin Diakoniaopisto, Hyvinkään 
ammattioppilaitos, Hämeenlinnan ammattioppilaitos, Jyväskylän palvelualojen 
oppilaitos, Keravan ammattioppilaitos, Kokemäenjokilaakson ammattioppilaitos, 
Kokkolan ammattioppilaitos, Kotkan hoito- ja palvelualojen oppilaitos, Kurikan 
ammattioppilaitos, Kuulovammaisten ammattikoulu, Mäntän seudun koulutuskeskus, 
Oulaisten instituutti, Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus (Suolahden sosiaali- ja 
terveysalan oppilaitos ja Äänekosken ammattioppilaitos), Pohjois-Savon ammatillisen 
koulutuksen kuntayhtymä (Leppävirran ammattioppilaitos), Porin palveluopisto, Päijät-
Hämeen koulutuskonserni (Asikkala-instituutti), Riihimäen ammattioppilaitos, Salon 
ammatti-instituutti, Svenska yrkesinstitutet, Turun ammatti-instituutti, Vammalan 
seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä (Karkun kotitalous- ja sosiaalialan 
oppilaitos, Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Vammalan ammattikoulu), 
Vantaan ammatti- ja taideteollisuusoppilaitos, Vihdin ammattioppilaitos ja YI Praktika 
(Samkommunen för huvudstads regionens svenskspr åkiga yrkeskolor) sekä Ylä-Savon 
ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä (Ylä-Savon ammattioppilaitos, Iisalmi). 

Työpajaprojektit rekrytoivat opiskelijansa pääsääntöisesti saman oppilaitoksen 
opiskelijoista, joilla on vaikeuksia tavallisessa koulutuksessa ja jotka ovat mahdollisesti 
keskeyttämässä opinnot. Aikaisempien selvitysten mukaan (Hietalahti 1999) yleisimpiä 
syitä pajakoulutukseen hakeutumiselle ovat poissaolojen kertyminen, 
opiskelumotivaation laskeminen, opintojen keskeyttämisaikeet tai jo keskeytyneet 
opinnot, elämänhallintaongelmat ja oppimisvaikeudet. Pajaprojektien toiminnassa 
painottuvat henkilökohtainen ohjaus ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman 
laatiminen. Perinteisempään ammatilliseen opetukseen verrattuna pajaopiskelussa 
painottuu työkeskeinen oppiminen.  Lisäksi pajoilla kiinnitetään korostuneempaa 
huomiota opiskelijoiden elämänhallinnan tukemiseen; esimerkiksi yhteinen vapaa-ajan 
harrastustoiminta on monen projektin ohjelmassa. 

Pajaprojektin  seurantatutkimus aloitettiin syyskuussa 1999. Tutkimuksen kohteeksi 
valittiin sellaiset projektit, joiden toiminta oli käynnistynyt kevääseen 1999 mennessä. 
Tutkimuksessa yhdistettiin kyselylomakkeisiin perustuva survey-osuus sekä 
opiskelijoiden haastatteluihin perustuva laadullinen tutkimus. 
Kyselylomaketutkimukseen pyrittiin saamaan mukaan kaikki opiskelijat, jotka olivat 
pajatoiminnan piirissä syyskuussa 1999 ja joilla oli pajakokemusta myös saman 
vuoden keväältä. Kyselylomaketutkimuksesta jäivät siis pois sellaiset projektit, joiden 
toiminta oli alkanut täysimuotoisesti vasta kevään 1999 jälkeen. Niinikään 
ruotsinkieliset projektit jäivät tutkimuksen ulkopuolelle. Osa projekteista jäi tutkimuksen 
ulkopuolelle, koska tutkimusajankohtana projektissa ei ollut yhtään kriteerit täyttävää 
opiskelijaa. Loppujen lopuksi kyselylomakkeet lähetettiin 21 projektiin. Tutkimuksesta 
jäivät pois seuraavat projektit: Kotkan hoito- ja palvelualojen oppilaitos, Kurikan 
ammattioppilaitos,  Kuulovammaisten ammattikoulu, Porin palveluopisto, Svenska 
yrkesinstitutet ja YI Praktika (Samkommunen för huvudstads regionens svenskspr åkiga 
yrkeskolor. 

Tarkemman  seurannan kohteeksi valittiin 4 projektia. Näiden projektien 
toimintatapoja arvioitiin projektin opiskelijoita sekä henkilökuntaa haastattelemalla. 
Tarkoituksena ei ollut arvioida yksittäisiä projekteja sinänsä vaan projektien 
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toimintakäytäntöjä. Tarkemman arvioinnin kohteena olivat: Riihimäen 
ammattioppilaitos, Salon ammatti-instituutti, Vammalan seudun ammatillisen 
koulutuksen kuntayhtymä (Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos, Tyrvään käsi- ja 
taideteollisuusoppilaitos, Vammalan ammattikoulu) ja Vantaan ammatti- ja 
taideteollisuusoppilaitos. 

Seurantatutkimuksessa  arvioitiin projektien toimintaa lähinnä projekteihin 
osallistuneiden opiskelijoiden kannalta. Tutkimuksessa arvioitiin missä määrin ja miksi 
kokeilut onnistuvat ’kiinnittämään’ oppilaita ammatilliseen opiskeluun (esimerkiksi 
keskeyttämisten väheneminen). Tältä osin kysymys on siitä, viihtyvätkö opiskelijat 
työpajalla, eli kokevatko he opiskelun mielekkääksi vaihtoehdoksi.  Toisaalta 
tutkimuksessa selvitettiin sitä, millä tavalla kokeilut onnistuvat ‘tuottamaan’ ammatillisia 
kvalifikaatioita ja työelämän taitoja, eli kuinka kokeilut työntävät oppilaita 
työmarkkinoille ja tulevaisuuteen. Näitä kahta tehtävää - eli ‘kiinnittämistä’ ja 
‘tuottamista’ voidaan tarkastella analyyttisesti erillään - käytännössä tuottamisen 
edellytyksenä on se, että opiskelija saadaan kiinnittymään pajalle; tutkinnon 
saavuttamisessa ensimmäinen askel otetaan silloin, kun kouluun ylipäänsä tullaan 
paikalle. 

Käsillä oleva artikkeli perustuu seurantatutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen, 
jossa keskityttiin arvioimaan opiskelijoiden kiinnittymistä ammatilliseen opiskeluun 
(Vehviläinen 2000).  Syksyllä 2000 on tarkoitus käynnistää jatkotutkimus, jossa 
arvioidaan pajaprojektien kykyä tuottaa ammatillista osaamista ja tutkintoja. 

 
3. Julkisesta epäonnistumisesta yksilölliseen onnistumiseen 

 
Kun nuoria pyydettiin vertaamaan pajaprojektin aikaisia opiskelukokemuksiaan 
aikaisempiin koulukokemuksiin, niin kokemukset olivat kautta linjan parempia. Suhteet 
opettajiin ja opiskelukavereihin sekä omaan oppimiskykyyn tai motivaatioon olivat 
parempia kuin aikaisemmin. Varsinkin suhde opettajiin oli muuttunut selvästi 
paremmaksi. Tärkeimpänä yksittäisenä syynä muutoksiin oli opetusmenetelmien 
erilaisuus pajaprojektissa. 

Opiskelijat vaikuttavat olevan tyytyväisiä pajaopiskeluun. 86 prosenttia 
kyselylomakkeeseen vastanneista (N=139) mainitsi olevansa melko tai erittäin 
tyytyväinen projektiin. Myös pajaopiskelun vaikutukset koko elämäntilanteeseen, 
itsetuntoon, työnsaantimahdollisuuksiin tai ammattikiinnostuksen syntymiseen olivat 
myönteisiä noin kahdella kolmasosalla vastanneista. Pajaopiskelussa jatkamisen 
tärkeimpinä syinä mainittiin opiskelumenetelmät – tarkemmin sanottuna se, että pajalla 
saa opiskella omaan tahtiin.  

Opiskelijoiden haastattelujen perusteella pajaopiskelun mielekkyys syntyy siitä, että 
kokemukset aikaisemmista kouluista ovat tuottaneet eräänlaista ’julkisen 
epäonnistujan’ roolia, mutta pajaprojektissa opiskelijoille pyritään rakentamaan 
’yksilöllisen onnistujan’ roolia. Pajaopiskelua koskeva puhe kiertyy kaikissa teemoissa 
siihen, että pajaopiskelussa opiskelijaa arvioidaan olennaisesti erilaisella tavalla – 
opetusmenetelmät  tuottavat todennäköisempää onnistumista ja toisaalta 
epäonnistumisen ja virheen merkitys ei ole enää samanlainen kuin aikaisemmin. 

Tätä pajaopiskelun vaikuttavuutta voidaan tarkastella opiskelumotivaation kautta; 
mistä syntyy se fiilis, että opiskelu huvittaa? Tämän kysymyksen kääntöpuoli on se, 
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koska opiskelumotivaatio lakkaa ja opiskelija ei viitsi tehdä mitään? Haastatteluja 
tehtäessä ja niitä analysoitaessa alkoi vaikuttaa siltä, että johtolanka tähän ongelmaan 
muodostuu opiskelijan puhuessa töiden tekemisestä asiakkaalle ja omalle itselle. 
Joidenkin opiskelijoiden tekemisen fiilis on ratkaisevasti erilainen riippuen siitä, kenen 
hyödyksi asioita tehdään ja kuka niitä arvioi. 

 
Oman osaamisen julkinen testaaminen 

 
Oman osaamisen julkisen testaamisen merkitys  tuli ilmi esimerkiksi keittiöalaa 
opiskelevia nuoria haastateltaessa. Opiskelijat olivat tyypillisiä tämän alan edustajia; 
taustalla oli kiinnostus ruuanlaittoon ja kokkaamista oli harrastettu omaksi iloksi oman 
perheen parissa. Näiden nuorten ruuanlaittohistoriassa merkittävän käännekohdan 
muodosti se tilanne, jossa omaa tekemää ruokaa tarjottiin tai myytiin ensimmäistä 
kertaa asiakkaalle. Tämä oli ‘jännittävä tilanne’, ja opiskelijat odottivat mahdollista 
palautetta, risuja tai ruusuja. Käännekohdan teki merkittäväksi se, että oman tekemisen 
kelpaamista testattiin nyt ensimmäistä kertaa ikään kuin virallisesti; aikaisempi 
ruuanlaitto oman perheen parissa oli luonteeltaan erilaista, palautetta oli saatu, mutta 
epäonnistuminen ei merkinnyt niin paljoa. Koska ruokaa tehtiin asiakkaalle, opiskelijat 
kertoivat tekevänsä asiat huolellisemmin, ‘omia kokeilujen’ ja ‘sooloilun’ sijasta 
keskityttiin tekemään vaatimukset täyttävää ruokaa. 

Vastaavanlaiseen tilanteeseen ja käännekohtaan ovat joutuneet ja joutuvat monet 
projekteissa mukana olevat nuoret; jossain vaiheessa oman tekemisen onnistumista 
testaavat vieraat asiakkaat eivätkä itselle tutut ihmiset. Tässä suhteessa kaikkien 
nuorten puhe on samanlaista, silloin kun työt tehdään omaan tai kaverin käyttöön on 
varaa ‘tehdä löysemmin’ ja ‘vapaammin’, silloin kun työt tehdään asiakkaalle on pakko 
noudattaa ulkoapäin tulevia vaatimuksia. Olennaista on kuitenkin se, että osalla 
nuorista opiskelumotivaatio loppuu siinä vaiheessa kun työt pitäisi jättää ulkopuolisten 
arvioitavaksi. 

Äkkipäätä ajatellen kysymys on nuorten ‘vastuuttomuudesta’ tai ’itsekkyydestä’. 
Voidaan kuitenkin ajatella, että motivaation loppumisen syynä on ennen kaikkea 
virheen tekemisen pelko ja haluttomuus ottaa epäonnistumisen riskiä. Kun työtä 
tehdään asiakkaalle, omaan suoritukseen kohdistuvat odotukset ja vaatimukset on 
esitetty tarkkaan. Näistä tarkkaan säädellyistä ja ulkoapäin tulevista odotuksista syntyy 
myös epäonnistumisen mahdollisuus. Kun työtä tehdään omalle itselle tai jollekin 
tutulle, niin ulkoapäin tulevia vaatimuksia ei tule, tai sitten vaatimusten esittäjät ovat 
vähemmän virallisia.  Työn tekemisessä voi noudattaa enemmän vapauksia ja tässä 
vapauden kontekstissa ei myöskään epäonnistumisen mahdollisuus ole  niin selvästi 
esillä kuin tarkkaan säädellyssä suorituksessa. 

Oman osaamisen julkisessa testaamisessa ja sitä kohtaan tunnetussa pelossa 
tuntuvat olevan esillä keskeiset teemat, jotka löytyvät myös puheessa opettajien 
merkityksestä ja yksilöllisistä opetusmenetelmistä. Opiskelijoille on erittäin tärkeää 
kuka heidän tekemisiään arvioi, millä tavalla arviointi tehdään ja kuinka suhtaudutaan 
mahdolliseen virhesuoritukseen. Pajaprojektissa opiskelijoille esitetään vaatimuksia, 
mutta noiden vaatimusten esittäjät koetaan erilaisiksi kuin aikaisemmin, vaatimukset 
esitetään erilaisessa ympäristössä kuin aikaisemmin ja vaatimuksiin saa vastata 
enemmän oman aikataulun mukaisesti. Näiden tekijöiden merkitys ja yhteenliittyminen 
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tulee havainnollisemmin esille kun analysoidaan opettajan merkitystä (vaatimusten 
esittäjä), yksilöllisiä opetusmenetelmiä (vaatimusten erilainen ympäristö) ja omaan 
tahtiin tapahtuvaa opiskelua (vaatimusten aikataulu).  

 
 Opettajien merkitys  

 
Kyselylomaketutkimuksen perusteella pajaprojektin opiskelijat tulevat huomattavasti 
paremmin toimeen opettajien kanssa kuin aikaisemmin peruskoulussa tai 
ammatillisessa koulutuksessa. Kun haastatellut nuoret puhuvat omista 
opettajakokemuksistaan, niin linja on varsin yhdenmukainen. Pajaprojektin opettajia 
kehutaan ’aivan erilaisiksi kuin aikaisemmin’, opettajat ovat ’rentoja’, ’joustavia’ ja 
’hyviä tyyppejä’. Kun opiskelijat puhuvat epämiellyttävistä opettajista, niin esiin nousee 
kaksi teemaa: ’kyttääminen’ ja ’kontrollointi’. Kyttäämisen merkitys on käytännön 
puheen tasolla siinä, että opettaja seuraa liian tarkasti oppilaan tekemisiä ja työn 
onnistumista. Kontrolloinnissa on kysymys siitä, että opettajat asettavat liian tiukkoja 
vaatimuksia esimerkiksi lukujärjestyksen noudattamisen suhteen ja rankaisevat 
tarpeettoman ankarasti esimerkiksi poissaoloista. 

Osaltaan kysymys tiivistyy pelkiksi henkilösuhteiksi (‘entinen opettaja ei tykännyt 
minusta’). Taustalla näkyy kuitenkin oman epäonnistumisen pelko ja virheiden 
varominen.  Esimerkiksi ’kyttäämisen’ ärsyttävyys johtuu siitä, että opettajan tulkitaan 
valvovan ja etsivän  merkkejä nimenomaan oppilaan epäonnistumisesta. Sen minkä 
opettaja kokee opiskelijan työn valvonnaksi ja oppimisen ohjaamiseksi, opiskelija 
kokee uhkana ja liian vaativana. Näistä tilanteista syntyy myös herkästi prosessi, jossa 
opiskelijan ja opettajan välit kärjistyvät. Välien kärjistyminen vahvistaa puolestaan 
alkuperäistä ongelmaa. Koska opiskelija on riidoissa opettajan kanssa, niin tämän 
tulkitaan nyt tarkoituksella ’kyttäävän’. ’Kyttääminen’ on muuttunut tässä vaiheessa 
’vainoamiseksi’ ja suoranaiseksi virheiden metsästämiseksi.  
 
Opetusmenetelmien merkitys 

 
Virheiden tekeminen käynnistää siis perinteisessä opetuksessa herkästi prosessin, 
jossa jo aikaisemmin tulehtuneet ihmissuhteet opettajan ja oppilaan välillä kärjistyvät 
entisestään. Tähän liittyy se, että virheen tekeminen isossa luokassa on julkinen ja 
‘nolo asia’. Kun opiskelija epäonnistuu työn tekemisessä tai antaa väärän vastauksen, 
koko luokka saa tietää epäonnistumisesta. Pahimmillaan kysymys on tilanteesta, jossa 
opettaja osoittaa selvästi, että väärä vastaus ilmentää poikkeuksellista tyhmyyttä - 
luokkakavereiden nauraessa taustalla. Parhaimmillaankin kysymys on tilanteesta, 
jossa virheen tekemisestä ei sinänsä rangaista, mutta onnistumisen puumerkki 
annetaan toiselle opiskelijalle esimerkiksi vastausvuoron vaihtuessa.  

Pajaopiskelussa pyritään yksilölliseen opetukseen pienryhmissä ja virheen 
tekemisen merkitykset ovat aivan erilaisia. Virheen tekeminen ja epäonnistuminen eivät 
ole julkisia asioita vaan jäävät usein vain opiskelijan ja opettajan tietoon. Lisäksi 
‘vastausvuoroa’ ja onnistumisen puumerkkiä ei anneta toiselle opiskelijalle vaan 
opiskelija saa itse korjata virheensä ja tehdä loppujen lopuksi onnistuneen suorituksen. 
Tästä syystä pienryhmäopetus kannustaa ja rohkaisee oppimaan uusia asioita; omaa 
epäonnistumista ei enää pelätä enää etukäteen, koska epäonnistumisen merkitys on 
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tyystin erilainen kuin isossa luokkahuoneessa.  Haasteet uskalletaan kohdata 
paremmin ja asiat myös jäävät mieleen paremmin. 

Yksilölliset opetusmenetelmät  tuottavat jo rakenteellisesti sellaisia oppimistilanteita, 
jotka ovat otollisia paremmalle oppimiselle ja onnistumiselle. Myös opettajien ja 
oppilaskavereiden merkitys on suuri. Jos pajanvetäjät tulkitaan yleensä ’rennoiksi’, 
’ymmärtäväisiksi’ ja ’joustaviksi’ tyypeiksi, niin voidaan olettaa, että tällaisen opettajan 
arvioinnin kohteeksi joutuminen on helpompaa kuin ’kyttäävän’ ja ’kontrolloivan’.  
Rennon opettajan vaatimuksissa on ikään kuin enemmän pelivaraa ja joustoa. Tässä 
mielessä opettajan persoonan merkityksestä löytyy sama teema kuin erottelussa 
omalle itselle tai asiakkaalle tehdyn työn välillä. Asiakas (’kyttäävä opettaja’) edustaa 
kontrollia ja tarkkaan säädeltyjä vaatimuksia. Kaverikin (’rento opettaja’) saattaa vaatia, 
mutta vaatimukset ovat kuitenkin erilaisia ja niissä on enemmän neuvotteluvaraa.  

Epäonnistuminen nolottaa sitä vähemmän, mitä harvempi saa tietää asiasta. Pelkkä 
ryhmäkokojen pienentäminen ja oppimisen yksilöllisyys ei kuitenkaan riitä. Merkitystä 
on myös sillä, millaisia ihmisiä ympärillä on. Saattaa olla, että pajaprojektin 
oppilasryhmien yhtenäisyys tekee opiskelijoista suvaitsevia toisia pajaopiskelijoita 
kohtaan. Tästä syystä toisen opiskelijan epäonnistumiselle ei viitsitä nauraa – ainakaan 
pahansuovassa ja peruskoulumaisessa hengessä.  

 
Omaan tahtiin tekeminen 

 
Kontrolloivat opettajat asettavat opiskelijoiden mielestä liian tiukkoja vaatimuksia 
lukujärjestyksen noudattamisen suhteen ja rankaisevat tarpeettoman ankarasti 
esimerkiksi poissaoloista.  Kontrolloinnin teema liittyy siis myös opiskelijan 
ajankäyttöön ja sen hallintaan. Keskeinen viesti on se, että opettajan tulisi antaa 
enemmän ajallista vapautta. Ajankäytön vapauden vaatimus liittyy myös 
opetusmenetelmiin ja lukujärjestykseen. Opiskelijat arvostavat sellaisia 
opetuskäytäntöjä, joissa työt saa tehdä omaan tahtiin, itselle sopivan aikataulun 
mukaan ja oman fiiliksen perusteella.  

Vaatimukset yksilöllisestä aikataulusta voidaan tulkita osoitukseksi nuorten 
vapauden tarpeesta. Sellaisenaan se tuntuu aika modernilta ja myös itsestään selvältä. 
Aikaisemmin on todettu, että pajalla opiskelevat nuoret asettavat paljon vaatimuksia 
ensinnäkin sen suhteen kuka heille esittää vaatimuksia ja toiseksi sen suhteen missä 
ympäristössä heille vaatimuksia esitetään.i Tärkeää tuntuu olevan myös vaatimusten 
aikataulu. Vaikka yksilöllinen aikataulu onkin moderni ja kaikkien nuorten jakama arvo, 
niin pajaprojektissa opiskelevilla nuorilla saattaa olla myös aivan erityisiä syitä tämän 
vaatimuksen esittämiselle.  

Tiukkaan lukujärjestykseen ja opettajien kontrolliin  liittyvän kritiikin taustalla ovat 
usein oppilaan elämäntilanteeseen liittyvät tekijät. Tavallinen luokkahuone- ja 
lukujärjestyskeskeinen opetus tai kontrolloiva opettaja eivät ota huomioon oppilaiden 
huonoja fiiliksiä, tilapäistä masennusta tai muita vapaa-aikaan liittyviä murheita. 
Koulussa on oltava lukujärjestyksessä määrättynä aikana ja annetut tehtävät on 
tehtävä siitä riippumatta, kuinka vaikea elämäntilanne juuri sinä päivänä on. 
Pajaopiskelun  yksilöllisyyttä ja omaa tahtia korostavat opetuskäytännöt ovat paljon 
ymmärtäväisempiä opiskelijan huonoille fiiliksille. Opiskelutyöt saa tehdä silloin kun 
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itselle parhaiten sopii, jos ajatukset askartelevat esimerkiksi sijaisperheen kanssa 
olevissa ongelmissa, koulusta on lupa ottaa huilia muutamaksi tunniksi tai päiväksi.  

Pajaprojektissa opiskelevat nuoret arvostavat yksilöllisiä opetusmenetelmiä, rentoja 
opettajia  ja omaan tahtiin tekemistä. Kysymys ei ole pelkästään siitä, että nuoret vain 
pitävät näistä projektikäytännöistä. Tällaisilla käytännöillä opiskelijoille tuotetaan 
mahdollisimman vähän nolaavia epäonnistumisen kokemuksia ja nämä menetelmät 
ottavat myös nuoren elämäntilanteen kokonaisuuden paremmin huomioon. Tämä 
selittää sitä, miksi pajalla opiskelevat nuoret arvioivat pajakokemuksensa aikaisempia 
koulutuskokemuksia paremmiksi. Monen nuoren kohdalla julkiset oppimattomuuden 
kokemukset ovat vaihtuneet yksilöllisiksi oppimiskokemuksiksi. 

Tärkeiksi teemoiksi näyttävät nousevan opiskelijan oman aikataulun huomioon 
ottaminen ja julkisen epäonnistujan roolin poistuminen. Näitä teemoja voidaan 
tarkastella vielä sen suhteen, kuinka ne liittyvät ammatinvalinnanohjaukseen ja 
opetuksen tukipalveluihin.  

 
Pajaprojektin ‘pysäyttävät’ mekanismit 

 
Kyselylomaketutkimuksen perusteella noin joka kuudes opiskelija tulee pajalle 
selkiyttääkseen omaan ammatinvalintaansa. Esimerkiksi Riihimäen Kiitorata –projektiin 
tulee suhteellisen paljon nuoria, jotka ovat keskeyttäneet tai keskeyttämässä 
aikaisemmat opinnot opiskelualan kiinnostamattomuuden vuoksi. Projektin nuoret 
pitivät tärkeänä sitä, että projektihenkilökunnan kanssa sai rauhassa ja ajan kanssa 
haeskella omaa alaa. Nuorten mielestä pajanvetäjät ovat ‘rentoja’, ‘eivät pakota 
tekemään mitään’ ja ‘heillä on aikaa kuunnella’. Tähän rauhalliseen fiilikseen 
rinnastettiin aikaisempia ammatinvalinnan vaatimuksia, jotka koettiin pakkona ja 
kiireenä. Nämä vaatimukset olivat tulleet esimerkiksi vanhempien tai 
ammatinvalinnanohjaajan taholta. Aikaisemmissa vaatimuksissa oli ollut yleisenä 
trendinä eräänlainen ‘kyllä sinun täytyisi jokin ammatti itsellesi valita’ -mentaliteetti. 

Kiireettömän ilmapiirin ohella ammatinvalintaa haeskeltiin keskusteluilla, lyhyillä 
tutustumisilla työpaikkoihin ja työharjoittelulla. Ideana oli testata nuoren kiinnostuksen 
kestävyyttä ennen lopullisen valinnan tekemistä. Nuoret korostivat tällaisen 
testaamisen ja kokeilun hyödyllisyyttä. Opiskelija oppii tunnistamaan omat vahvat ja 
heikot ominaisuutensa. Tämän itsetuntemuksen ohella testaamiset opettavat eri 
ammattialojen käytäntöjä ja vaatimuksia. Vaihtoehtojen moninaisuus avautuu nuoren 
eteen tehokkaammin kuin aikaisemmin. Samalla nuori tulee pikkuhiljaa tietoiseksi siitä, 
mikä vaihtoehdoista sopii hänelle itselleen kaikkein parhaiten. 

Projektihenkilökunnan kiireettömyys ja pakottamisen puuttuminen liittyy tiukasti 
projektin pedagogisiin periaatteisiin. Pajan ideana on pakottaa opiskelijat reflektoimaan 
itse omaa ammatinvalintaansa. Opiskelijaa kehotetaan harkitsemaan pitkään ja 
kyseenalaistamaan oma kiinnostuksensa. Ammatinvalinnassa ei ole tärkeintä 
kiinnostavan ammatin löytäminen vaan kiinnostuksen kestävyys. Riihimäen projektissa 
opetus- ja ohjauskäytännöt on linjailtu sellaisella tavalla, että opiskelijoille järjestetään 
ohjausta ilman, että nämä tulevat edes tietoisiksi siitä. Ammatinvalinnanohjaus, 
erilaiset oppilashuollolliset tukipalvelut ja elämänhallinnan tukeminen eivät ole erillisiä 
palvelurakenteita, joihin nuori osallistuisi määrättynä aikana ja määrätyssä paikassa. 
Pajaprojektien ohjauskäytäntöjen joustavuuden tärkeys on havaittu myös 
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aikaisemmissa tutkimuksissa. Työttömille nuorille tarkoitettujen työpajaprojektien eräs 
tärkeä elementti on se, että nuoret eivät kohtaa ammatinvalintaa haasteena tai 
pakkona, vaan voivat rauhassa miettiä erilaisia vaihtoehtoja oman aikataulunsa 
puitteissa (Vehviläinen 1999, 227).  

Kun nuoret kehuvat pajaprojektien ammatinvalinnanohjausta, niin he kohdistavat 
samalla kritiikkiä useaan eri  suuntaan. Ensinnäkin peruskoulussa tapahtuvan 
ammatinvalinnanohjauksen liialliseen teoreettisuuteen. Toiseksi siihen, että 
ammatinvalinta on tehtävä tarkkaan määrätyssä iässä  –peruskoulun viimeisellä 
luokalla, jos ei halua lukioon. Kolmanneksi siihen, että itselle sopiva ammatti on 
löydettävä ilman tarkkaa tietoa siitä, mitä itse osaa, millaisia ammatteja olisi tarjolla ja 
mitkä ovat noiden ammattien pätevyysvaatimukset. Neljänneksi kritiikki kohdistuu 
kulttuurisiin sääntöihin ja odotuksiin, joiden mukaan ammatistaan ja tulevaisuudestaan 
tietämätön nuori on jollakin tavalla kummallinen.  

Ammatinvalinnanohjauksen hyvissä käytännöissä näkyvät samat rakenteet kuin 
oman osaamisen julkisessa testaamisessa, opettajien ja yksilöllisten 
opetusmenetelmien tärkeydessä ja omaan tahtiin tapahtuvassa opiskelussa. Pajalla 
opiskelevat nuoret suhtautuvat usein epäillen ja  varoen ulkoapäin tuleviin vaatimuksiin 
– koskevatpa nämä vaatimukset sitten työn oikeaoppista suorittamista tai 
ammatinvalintaa. Erityisen kriittisiä nuoret ovat silloin kun ulkoapäin tuleviin 
vaatimuksiin liittyy tiukka ja ennalta määrätty aikataulu. 
 
Elämänhallintaan ohjaavat keskustelut – hihasta nykäisy vai pyöreän pöydän istunnot? 

 
Kun pajoilla opiskelevilta nuorilta kysyy mielipidettä siitä, kenen kanssa ja koska he 
oikein haluavat keskustella omista henkilökohtaisista asioistaan, niin kaksi asiaa 
nousee ylitse muiden. Ensinnäkin nuoret korostavat keskustelukumppanin 
persoonallisia ominaisuuksia. Keskustelukumppanin täytyy tuntua ’oikealta’ ihmiseltä; 
pelkkä virkanimike tai asema koulun oppilashuoltoryhmässä ei vakuuta nuoria. 
Toisaalta nuoret vastustavat sellaisia keskustelukäytäntöjä, joissa henkilökohtaisista 
asioista täytyy keskustella määrättyyn aikaan ja määrätyssä paikassa. Pajaopiskelijat 
haluavat keskustella silloin kun heillä itsellään on fiilistä.  Keskustelutilanne ei siis 
mielellään saisi olla valmiiksi strukturoitu ja etukäteen sovittu.  

Nuorten kritiikki kohdistuu sellaiseen arkkitehtuuriin, jossa joukko asiantuntijoita 
(esimerkiksi pajanvetäjä, koulukuraattori ja sosiaalityöntekijä) on kokoontunut  pyöreän 
pöydän ympärille. Opiskelija ja hänen ongelmansa ovat kaikkien huomion kohteena ja 
mukaan on kutsuttu myös opiskelijan vanhemmat. Opiskelijat vastustavat tällaisia 
keskusteluja pääasiassa yhdestä syystä. Vaikka ohjauskeskustelujen on tarkoitus 
ohjata opiskelijaa pois syrjäytymisen riskeistä, niin nämä käytännöt lisäävät 
subjektiivisia syrjäytymisen ja epäonnistumisen kokemuksia.  

Opiskelijoiden vastauksissa korostuu se, että nämä käytännöt tuottavat ’ahdistusta’, 
’ahtaanpaikan kammoa’ ja ’luuserifiiliksiä’. Tässä tilanteessa saatetaan toimia siten, 
että ahdistavasta tilanteesta päästään mahdollisimman nopeasti pois. Esimerkiksi 
kysymyksiin vastataan asiantuntijoita miellyttävällä tavalla ja toimenpidesuosituksia tai 
ohjeita luvataan noudattaa vastoin todellista aikomusta.  

Pajaopiskelijat kannattavat sellaisia keskustelukäytäntöjä, joissa ohjaajaa tai 
asiantuntijaa ’saa nykäistä hihasta’, kun on asiaa. Tämän käytännön suosion syynä on 
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se, että opiskelija saa itse valita kenen hihasta nykäisee ja koska tuon nykäisyn 
suorittaa. Nuoret puhuvat usein, että pajanvetäjä on kuin kaveri, jolle saa kertoa omista 
asioistaan luottamuksellisesti. 

Jälleen on kysymys siitä, että nuoret vastustavat käytäntöjä, joissa heille tuotetaan 
julkista epäonnistumista. Omien yksityisasioiden ja ongelmien pohtiminen viranomais- 
ja asiantuntijakeskeisessä tilanteessa on väistämättä julkinen tilanne, jossa opiskelijalle 
määritellään autettavan ja holhottavan asema. Omien yksityisasioiden pohtiminen 
kaverinkaltaisen pajanvetäjän kanssa on rakenteistunut normaaliksi tilanteeksi; kenellä 
tahansa on ongelmia, joita puidaan kavereiden kanssa - mutta  vain ongelmaiset puivat 
ongelmiaan viranomaisten kanssa. 

Ohjauskeskusteluja koskeva puhe paljastaa samalla pajaprojektien hyvien ja 
huonojen käytäntöjen samankaltaisuuden. Hyviksi määritellyt käytännöt ovat 
tuottamassa uudenlaista osaajan ja pärjääjän roolia. Huonoiksi määritellyt käytännöt 
ovat puolestaan tuottamassa uudenlaista epäonnistujan roolia. 

 
Ei-toivottu julkisuus  

 
Pajaprojektien avulla opiskelijoille tuotetaan siis osaamisen kokemuksia, mutta 
projektien auttamismekanismit voivat pahimmillaan  myös pahentaa aikaisempaa 
epäonnistumisen kierrettä. Projektit nostavat osan opiskelijoista autettaviksi ja 
erityishuomion kohteeksi. Osa opiskelijoista kritisoi tätä esiin nostamista, koska se 
tuottaa jälleen kerran julkista epäonnistumista.  Tärkeää on havaita, että sekä 
projektien omat käytännöt että projektien ulkopuolella olevien toiminta tuottavat 
samankaltaisia leimaamisen kokemuksia. Julkisella hoivalla on toisinaan samanlainen 
vaikutus kuin julkisella mollauksellakin. 

Tällä ei-toivotulla julkisuudella on useita  muotoja ja eri tasoilla liikkuvia 
ulottuvuuksia. Ensinnäkin kritiikki kohdistuu sellaisiin ohjauskeskustelukäytäntöihin, 
joissa opiskelijan ongelmaista elämäntilannetta käsitellään usean viranomaisen voimin 
ja ‘liiallisen auttamisen hengessä’. Toiseksi nuoret kritisoivat  esimerkiksi 
koulupsykologin  tapaa ‘nykäistä hihasta koulunkäytävällä, kun kaikki kaverit on 
ympärillä’. Koulupsykologin ystävällinen kysymys: ‘mitä sulle kuuluu’, on esitetty ikään 
kuin väärässä paikassa väärään aikaan. Kolmanneksi osa haastatelluista nuorista nosti 
esiin oppilaitoksen opettajien ‘vittuilun’. Nämä opettajat olivat pajaopiskelijoiden entisiä 
opettajia, jotka pajaprojektista kuultuaan toivat julki, että opiskelijat ovat varmaan 
‘epänormaaleja’. Ennen pajaprojektin käynnistymistä samat opettajat olivat 
suhtautuneet heihin suhteellisen asiallisesti. Neljänneksi osa nuorista oli närkästynyt ja 
masentunut siitä, että paikallinen sanomalehti oli julkaissut heistä nimillä ja kuvilla 
varustetun lehtihaastattelun, jossa kerrottiin ‘pajaprojektin auttavan 
syrjäytymisvaarassa olevia nuoria’. 

 
4. Yhteenveto 

 
Lähes kaikilla pajaopiskelijoilla suhde opettajiin on parempi kuin aikaisemmin. Tältä 
osin tulos tukee sitä käsitystä, että opettajasuhde vaikuttaa erittäin voimakkaasti 
nuoren opiskelun sujumiseen (vrt. Pirttiniemi 1997; Meriläinen 1998). Pajaprojektien on 
tarkoitus tuottaa sellaisia innovatiivisia käytäntöjä, jotka on mahdollista vakiinnuttaa 
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pysyväksi osaksi ammatillista koulutusta. Opettajan merkityksen korostuminen on tästä 
näkökulmasta katsottuna sekä hyvä että huono asia. Pessimismiin on aihetta ehkä sen 
vuoksi, että jos opiskelijan onnistuminen on niin voimakkaasti kiinni yksittäisen 
opettajan persoonallisuudesta, niin kuinka hyviä persoonallisuuksia ja toimivia 
henkilökemioita pystytään vakiinnuttamaan? 

Sama dilemma on ollut esillä työttömille nuorille suunnattujen työpajaprojektien 
käytäntöjen vakiinnuttamisessa. Projektit seisovat tai kaatuvat yleensä yksittäisten 
’tulisielujen’ ansiosta. Tulisielut ovat karismaattisia ja persoonallisia projektinvetäjiä, 
jotka omalla energisyydellään vievät projektia eteenpäin (Virtanen 1996). Näistä 
kokemuksista voidaan siis muotoilla se ongelma, että kuinka tulisieluja ja hyviä 
opettajia pystytään tuottamaan hallinnollisesti? Optimismiin on aihetta lähinnä sen 
vuoksi, että opiskelijan onnistuminen näyttäisi olevan pienistä asioista kiinni.  
Kärjistetysti sanottuna ammatillisten oppilaitosten toimintarakennetta ei tarvitse 
muuttaa – oppilaitoksiin on vain saatava  ’hyviä’ opettajia. 

Ammatillisten työpajojen dilemma on siinä, että pajan yksilöllistävät käytännöt ovat 
samanaikaisesti sekä lisäämässä että alentamassa pajaopiskelijan sosiaalista 
pääomaa. Sosiaaliseen pääomaan kuuluu esimerkiksi sosiaaliseen arvostukseen 
perustuvia hyviä ja hyödyllisiä sosiaalisia suhteita. Pajaopiskelun hyvä polku on usein 
sellainen, jossa sosiaalinen arvostus lisääntyy itsearvostuksen myötä. Pajakäytännöt 
mahdollistavat sen, että nuori saa onnistumisen kokemuksia. Tämän tekemisen fiilingin 
myötä opiskelija saa myös itseluottamusta, joka poikii lisää onnistumisia. Pajaopiskelun 
huono polku on usein sellainen, että vaikka itsearvostus ja tekemisen fiilis 
lisääntyisivätkin, niin sosiaalinen arvostus kuitenkin alenee pajaopiskelun leimaavan 
stigman takia.  

Hälyttävintä on se, että tämä leimaava stigma on riippumaton pajaopiskelijoiden 
todellisesta osaamisesta. Esimerkiksi oppilaitoksen yhteisissä projekteissa 
pajaopiskelijoiden osaamiseen saatetaan kohdistaa perusteetonta epäilystä.  On 
mahdollista, että tämä epäilys tuottaa pajalaisille näyttämisen halua ja kannustaa 
tekemään paremmin (‘ei me niin huonoja olla’). Mahdollista on kuitenkin myös se, että 
itsearvostuksen ja sosiaalisen stigman yhteensovittamattomuus ratkaistaan siten, että 
nuori ei pyri lisäämään sosiaalista arvostustaan vaan alentaa itsearvostustaan. 

Vaikuttaa siltä, että pajaprojektien hyvät käytännöt ovat usein eräänlaisia non stop -
käytäntöjä; pajalla ei tehdä tarkkaan aikataulutettuja suunnitelmia, joissa 
pidättäydytään jääräpäisesti. Sen sijaan non stop -käytännöt jättävät tilaa opiskelijoiden 
muuttuville mielipiteille ja käytännöt pystyvät reagoimaan nopeasti opiskelijoiden 
muuttuvaan elämäntilanteeseen. Tämänkaltaiset käytännöt edellyttävät vahvaa ja 
joustavaa verkostoa pajanvetäjän ympärillä. Voidaan olettaa, että esimerkiksi 
paikallisten yritysten joustavuus työharjoittelu- tai työssäoppimispaikkojen 
järjestämisessä on tässä keskeisellä sijalla. Esimerkiksi Harjun (1999. 117-123) 
mukaan yrityksillä on yleensä kiinnostusta yhteistyöhön oppilaitosten kanssa, mutta 
yritykset asettavat myös vaatimuksia yhteistyön onnistumisen ehdoksi.  

Ammatillisissa oppilaitoksissa toimivat 28 innovatiivista pajaprojektia ovat 
muodostaneet sillanpääaseman suomalaiseen koulutusjärjestelmään. 
Sillanpääaseman vakiinnuttamiseen on kuitenkin vielä matkaa. Projektisuunnitelmissa 
pajat ovat asettaneet tavoitteekseen myös omien käytäntöjensä vakiinnuttamisen 
omassa oppilaitoksessaan. Huomattavan monet pajanvetäjät mainitsevat kuitenkin 
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oppilaitoksen vanhan toimintakulttuurin ja joidenkin opettajien asenteiden olevan 
haittana pajatoiminnan juurruttamisessa.  

Merkillepantavaa on se, että opiskelijat olivat keskimääräistä tyytyväisempiä niissä 
projekteissa, joiden vetäjät olivat tulkinneet oppilaitoksen vanhan toimintakulttuurin 
olleen esteenä projektin toteuttamiselle. Saattaa olla, että  kysymys vanhan 
toimintakulttuurin esteenä olemisesta mittaa pajanvetäjän omaa asennetta ja myös 
hänen ’tulisieluisuuttaan’. Mitä sitoutuneempi vetäjä on projektin kehittämiseen ja mitä 
enemmän hänellä on odotuksia muilta opettajilta, sitä herkemmin hän tulkitsee muun 
oppilaitoksen olevan projektin toteuttamisen esteenä. Pajanvetäjän sitoutuneisuus 
puolestaan lisää opiskelijoiden tyytyväisyyttä pajaopiskeluun. 

Projektien kannalta saattaa olla parempi, jos toimintakulttuurin muutosvastarinta on  
vain pajanvetäjän subjektiivinen kokemus. Toinen vaihtoehto on se, että oppilaitoksen 
vanha kulttuuri on tosiasiallisesti sitä enemmän esteenä, mitä tulisieluisempi ja 
vaativampi projektin vetäjä on. Tällöin se merkitsisi sitä, että oppilaitokset vastustavat 
ennen kaikkea sellaisia projektikäytäntöjä, joiden voi arvella olevan kaikkein 
innovatiivisimpia ja vanhaa kulttuuria haastavia. Käänteisesti se merkitsisi sitä, että 
oppilaitokset tukevat pajaprojekteja sitä enemmän, mitä paremmin projektit sopeutuvat 
ja mukautuvat oppilaitoksen omaan entiseen toimintakulttuuriin. 

Pajaprojektien innovatiivisuus saattaa siis mennä ikään kuin liian pitkälle 
oppilaitoksen vanhan toimintakulttuurin kannalta. Pajaprojektit eivät tällöin pystyisi 
niveltymään osaksi oppilaitosta vaan olisivat erillinen osa siitä. Pahimmillaan tähän 
liittyy se, että pajoista tulee kaatopaikkoja, jonne opettajat uhkaavat siirtää omaa 
opetustaan häiritsevät opiskelijat. Opiskelijoiden haastattelujen perusteella pelot 
kaatopaikoista ja tarkkailuluokka-ilmiöstä ovat perusteltuja. Opiskelijat esittävät monella 
eri tasolla kritiikkiä pajatoiminnan leimaaviin mekanismeihin; julkinen hoiva tuottaa 
subjektiivisia syrjäytymisen kokemuksia samalla lailla kuin julkinen mollauskin.  

Koulutuksellisen epäonnistumisen yksi syy on se, että koulutuksen tuottamaa hyötyä 
ei arvosteta. Tässä yhteydessä on usein puhuttu koulutuksen vastaisesta kulttuurista.  
Tässä tutkimuksessa haastatellut nuoret tuntuivat kuitenkin löytäneen mielekkyyden ja 
motivaation ammatillisen tutkinnon suorittamiseen. Pajaprojektien tuloksellisuuden 
kannalta tämä on tietenkin hyvä asia ja saattaa ainakin osittain kuvastaa myös sitä, 
että pajat ovat onnistuneet sitouttamaan opiskelijat ammattitutkinnon saavuttamiseen. 
Pajaprojektissa mukana olevien nuorten kovat koulutusmotiivit saattavat kuitenkin 
samalla olla oire siitä, että pajaopiskelu onnistuu tavoittamaan koulutushalukkaat 
nuoret, mutta koulutushaluttomat nuoret eivät tule houkutelluiksi opiskeluun edes 
työkeskeisyyden, joustavuuden tai yksilöllisyyden avulla. 
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