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1. Nuorten työpajatoiminta 
 

Nuorten työpaja on yhteisö, jossa työnteon ja siihen liittyvän valmennuksen avulla pyritään parantamaan 

nuoren kykyä ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön sekä parantamaan hänen arjenhallintataitojaan. 

 

Työpajametodi perustuu tekemällä oppimiseen. Pajoilla voi arjenhallinnan harjoittelun lisäksi opetella erilaisia 

työtaitoja. Työpajat tarjoavat myös vaihtoehtoisen väylän koulutukseen, mikäli koulunkäynti on keskeytynyt, se 

ei kiinnosta tai siihen ei ole edellytyksiä. 

 

Työpajojen menetelmiksi ovat käytännön työn tekemisen ohella vakiintuneet työvalmennus ja yksilö-

valmennus. Työvalmennuksen avulla kehitetään valmentautujan työkykyä ja osaamista, kun taas 

yksilövalmennuksella tuetaan toimintakyvyn ja arjenhallintakyvyn kehittämistä. Lisäksi nuorten työpajat 

tarjoavat elämänhallintaa tukevaa starttivalmennusta.  

 

Aluehallintovirastot jakavat vuosittain harkinnanvaraista valtionavustusta nuorten työpajatoiminnan 

järjestäjille. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi nuorten työpajatoimintaan harkinnanvaraista 

valtionavustusta yhteensä 1 550 000 €. Opetus- ja kulttuuriministeriö vähensi Pohjois-Suomen 

aluehallintoviraston nuorten työpajatoiminnan määrärahaa 110 000 € edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 

2014 myönnettävä nuorten työpajatoimintaan suunnattu määräraha oli 1 660 000 €. Valtakunnan tasolla 

määrärahan suuruus ei ole kuitenkaan muuttunut. 

 

Kainuun nuorten työpajoille myönnettiin 20 % ja Pohjois-Pohjanmaalle 80 % avustusmäärärahasta. Avustusta 

myönnettiin yhteensä 25 nuorten työpajatoiminnan järjestäjälle, joista osa toimii usean kunnan alueella. Uusia 

toimijoita nuorten työpajatoiminnassa ovat Puolangan ja Siikajoen kunnat. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan 

pajoilla työskentelee 123 ammattitaitoista työ- ja yksilövalmentajaa. Avustusta hakeneet työpajatoiminnan 

järjestäjät arvioivat, että pajoille tulee yli 1 600 alle 29-vuotiasta nuorta vuoden 2015 aikana.  

 

Kartassa (Kuva 1.) näkyvät ne Suomen kunnat, joissa on nuorten työpajatoimintaa sekä etsivää nuorisotyötä 

vuonna 2016. Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla on etsivää nuorisotyötä kaikissa kunnissa. Keltaisella 

merkityissä kunnissa on etsivää nuorisotyötä, mutta ei nuorten työpajatoiminnan palveluja. Kuvassa 2. näkyy 

PSAVI-alueen etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan tilanne. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö kerää nuorten työpajatoimintaa järjestäviltä vuosittain tietoja edellisen vuoden 

toiminnasta. Tässä raportissa on käytetty tietoja vuoden 2015 kyselyn vastauksista. Raportissa ei ole 

maakuntavertailuja, koska Kainuussa oli vuonna 2015 vain viisi nuorten työpajatoiminnan järjestäjää. Joitakin 

tunnuslukuja on vertailtu valtakunnan tietoihin.  
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Kuva 1. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö Suomessa vuonna 2016. 
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Kuva 2. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö PSAVI-alueella vuonna 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
10   Pohjois-Suomen aluehallintovirasto  | Nuorten työpajatoiminta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella 2015 
  

2. Nuorten työpajatoiminnan henkilökunta  
 

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös (26.10.2006) edellyttää, että nuorten työpajoilla työskentelee 

ammatillisesti osaava henkilökunta ja että enemmistö työpajan henkilöstöstä on vakinaisia työntekijöitä. 

Työntekijöillä tulee olla myös mahdollisuus suunnitella nuorten työpajan toiminnan sisältöjä. Nuorten 

työpajatoiminnan tueksi on luotava monialainen ja moniammatillinen verkosto. Verkoston luominen ja yllä-

pitäminen on pitkäjänteistä työtä, ja siitä syystä pajalla on oltava vakinaisia työntekijöitä. Jos työpajatoiminnan 

yhteydessä on myös muille kuin nuorille suunnattua toimintaa, edellyttää nuorten työpajatoiminnan 

toteuttaminen nuorten tarpeet huomioon ottavien menetelmien osaamista ja nuorille kohdennettua toimintaa.  

 

Vuonna 2015 koko maassa vakituisia tai vakinaisluontoisia työsuhteita oli 83 prosenttia kaikista työsuhteista.  

Osuus oli lähes sama PSAVI-alueella, jossa vakinaisen henkilökunnan osuus on noussut melko tasaisesti vuodesta 

2001 lähtien. (Kuva 3.)  

 

 

 

Kuva 3. Vakinaisten ja vakinaisluontoisten valmentajien osuus kaikista valmentajista nuorten työpajoilla PSAVI-

alueella 2001–2015. 
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Vuonna 2015 PSAVI-alueella vakinaisten työsuhteiden osuus oli hieman pienempi kuin koko maassa. 

Vakinaisluonteisten ja palkkatuella työllistettyjen osuus oli sen sijaan koko maan osuutta suurempi. 

PSAVI-alueella Ei tietoa -osuus oli 2 prosenttia. (Kuva 4.) 

 

 

Kuva 4. Henkilöstö erityyppisissä työsuhteissa PSAVI-alueella ja koko maassa vuonna 2015.  
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Yli puolet PSAVI-alueen nuorten työpajojen työntekijöistä toimi työvalmentajina ja noin viidesosa 

yksilövalmentajina. Koko maassa työvalmentajien osuus on pienempi kuin PSAVI-alueella. Työvalmennuksen 

avulla kehitetään valmentautujan työkykyä ja osaamista, kun taas yksilövalmennuksella tuetaan toimintakyvyn 

ja arjenhallinnan kehittymistä. (Kuva 5.)  

 

 

 
 

Kuva 5. Henkilöstö eri työtehtävissä PSAVI-alueella ja koko maassa vuonna 2015.  
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PSAVI-alueen työvalmentajista yli 60 prosentilla ja koko Suomessa 70 prosentilla oli toisen asteen tutkinto. 

Yksilövalmentajista PSAVI-alueella lähes 60 prosentilla oli ammattikorkeakoulututkinto ja viidenneksellä 

yliopistotutkinto. Melkein 60 prosentilla PSAVI-alueen johtajista oli ammattikorkeakoulututkinto. Koko maan 

johtajista 30 prosenttia oli saanut yliopistokoulutuksen. Työntekijät, joilla ei ollut ammatillista koulutusta 

lainkaan toimivat PSAVI-alueella lähinnä muissa tehtävissä. (Taulukko 1., Kuva 6.) 

 

 
 

Taulukko 1. Työntekijöiden koulutustaustat eri työtehtävissä nuorten työpajalla vuonna 2015 koko maassa ja 

PSAVI-alueella. 

 
Kuva 6. Nuorten työpajatoiminnassa työskentelevien koulutustaustat Suomessa ja PSAVI-alueella vuonna 2015.  
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PSAVI-alueen nuorten työpajoista 40 prosenttia ilmoitti, että pajan kaikki työntekijät olivat osallistuneet 

täydennyskoulutukseen vuoden 2015 aikana. Yli puolet pajoista ilmoitti, että osa työntekijöistä oli käynyt 

koulutuksessa. Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen ja aluehallintoviraston järjestämiin koulutuksiin oli 

osallistunut vastausten mukaan 80 prosenttia pajoista. Lisäksi henkilökunta on kouluttautunut sosionomiksi, 

aivovammakuntoutukseen ja ensiavun antamiseen. Henkilökunta on suorittanut tulityökursseja ja 

hygieniapasseja. Lisäksi henkilöstö on osallistunut työyhteisökoulutuksiin, PAR-järjestelmän käyttöön liittyviin 

koulutuksiin, päihteiden käyttöön ja uudistuvaan nuorisolakiin liittyviin koulutuksiin. Pajat ovat osallistuneet 

myös erilaisiin verkostotapaamisiin kuten seinättömän pajatoiminnan verkoston kokouksiin. Lähes kaikki 

nuorten työpajatoiminnan järjestäjät maksoivat koulutuksiin osallistumisen ja antoivat työntekijöiden käydä 

koulutuksissa työaikana.  

 

”Työnkuva työpajakentällä on hyvin laaja ja eteen voi tulla periaatteessa mitä tahansa 

asioita. Ajan hermolla pysyminen vaatii aktiivista kouluttautumista ja ajankohtaisten 

asioiden hermolla olemista.” 

 

”Koulutukselle on aina tarvetta, koska pajalle tulevien nuorten tarpeet muuttuvat koko 

ajan vaativimmiksi ja erityistä ammattitaitoa edellyttävimmiksi.” 

 

”Työpajatoiminnan perusteiden kertaus ja valmennusprosesseja tukeva koulutus on 

tarpeen erilaisista koulutus- ja työtaustoista muodostuvan henkilöstön yhteisen 

toimintaideologian vahvistamiseksi muutostilanteessa.” 
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Kyselyllä kartoitettiin myös nuorten työpajatoimijoiden koulutustarpeita. Vastausten mukaan opinnollistaminen 

on aihe, josta olisi syytä järjestää koulutusta. Myös mielenterveyteen liittyvää koulutusta pidettiin tarpeellisena. 

Vähiten tarvetta on työpajatoiminnan perusteisiin liittyvään koulutukseen. (Kuva 7.) 

 

 
 

Kuva 7. Henkilöstön koulutustarpeet PSAVI-alueella vuonna 2015. 
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Työnohjaus on oman työn tutkimista, arvioimista ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. 

Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä 

tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjausta voidaan antaa yksilöille, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Kyselyn 

vastausten mukaan PSAVI-alueella järjestettiin sekä yksilöohjausta että ryhmäohjausta vuonna 2015. (Taulukko 

2.) 40 prosenttia pajoista järjesti työnohjausta 6-12 kertaa vuodessa.  Kolmasosa PSAVI-alueen pajoista ei 

järjestänyt työnohjausta lainkaan. Koko maahan verrattuna PSAVI-alueen tilanne oli hieman parempi.  

 

Työnohjaus Yksilöohjausta Ryhmäohjausta Ei työnohjausta 

PSAVI 36 % 52 % 32 % 

KOKO MAA 30 % 48 % 40 % 
 

Taulukko 2. Työnohjaus vuonna 2015.  
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3. Nuorten työpajatoiminnan rahoitus Kainuussa ja Pohjois- 
 Pohjanmaalla vuonna 2015 
 

Nuorten työpajatoiminnan rahoitus koostuu toiminnan ylläpitäjän eli järjestäjän osuudesta, valtion-

avustuksesta, mahdollisien palveluiden tai tuotteiden myyntituloista sekä muista avoimesti haettavista 

rahoituksista. Työ- ja elinkeinohallinto osallistuu valmentautujien palkkakuluihin, ja joissakin tapauksissa työ- ja 

elinkeinohallinto maksaa nuorten työpajalla tuotettavista palveluista. Kunnat rahoittavat omistamiaan työpajoja 

suoraan sen hallintokunnan budjetista, jonka alaisuudessa työpaja toimii. Kunta vastaa näissä tapauksissa 

yleensä tilojen ja laitteiden ylläpitokustannuksista sekä pajoilla toimivan henkilöstön palkkakustannuksista. 

Mikäli kunnat vastaavat pajan tilojen ja laitteiden kustannuksista, voidaan esimerkiksi henkilöstön 

palkkakustannukset maksaa valtionavustuksella.  

 

Tässä raportissa ei ole käytetty valtakunnallisen kyselyn rahoitus- ja kustannustietoja vaan tiedot on kerätty 

Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon raportoiduista nuorten työpajatoiminnan selvityksistä vuosilta 2012–

2015.  

 

PSAVI-alueella yli puolet nuorten työpajojen rahoituksesta on ollut jo pidemmän aikaa joko kunnan tai muun 

järjestäjän omaa rahoitusta.  Vuonna 2015 omarahoitusosuus kustannuksista oli 57 %. Valtionavustuksen osuus 

kokonaisrahoituksesta on vaihdellut 17–30 prosentin välillä. Työvoimahallinnon rahoitus on vähentynyt 

merkittävästi vuodesta 2012, jolloin se oli yli 12 prosenttia. Vuonna 2015 työvoimahallinnon rahoitus oli enää 

1,6 prosenttia. Toiminnan tulorahoituksen osuus on ollut jo useamman vuoden ajan noin 10 prosenttia. (Kuva 

8.) 

 

 
 

Kuva 8. Nuorten työpajatoiminnan rahoitus PSAVI-alueella 2012–2015. 
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Suurin osa rahoituksesta käytetään palkkamenoihin. Vuonna 2015 PSAVI-alueella palkkamenojen osuus oli 67 

%. Vuokra- ja leasingkustannusten osuus kustannuksista on noussut tasaisesti viimeisen neljän vuoden aikana. 

Pääsääntöisesti kustannusten jakautuminen on pysynyt lähes samanlaisena viimeisen neljän vuoden aikana. 

(Kuva 9.)   

 

 
 

Kuva 9. Nuorten työpajatoiminnan kustannukset PSAVI-alueella 2012–2015. 
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Nuorten työpajatoimintaan käytetyt varat ovat vaihdelleet suuresti PSAVI-alueella viimeisen viiden vuoden 

aikana. Suurimmillaan kustannukset olivat vuonna 2013, jolloin nuorten työpajatoimintaan käytettiin noin 6,7 

milj. euroa. Sen jälkeen kustannukset ovat laskeneet voimakkaasti. Vuonna 2015 kustannuksia oli 5,9 milj. euroa, 

mikä on noin 750 000 € vähemmän kuin vuonna 2013. (Kuva 10.) 

 

 

 
 

Kuva 10. Nuorten työpajatoiminnan kokonaiskustannukset vuosina 2011–2015 PSAVI-alueella.  
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4.  Valmentautujat PSAVI-alueen nuorten työpajoilla  
 

Nuorten työpajatoiminta sijoittuu nuoren elämänvaiheen tärkeisiin saumakohtiin, joko niin kutsuttuun 

ensimmäiseen nivelvaiheeseen, jolloin nuori etsii ammattiin johtavaa koulutusta tai toiseen nivelvaiheeseen, 

jolloin nuori on siirtymässä koulutuksesta tai työttömyydestä työelämään. Nuorten työpajatoiminnan 

kohderyhmänä ovat enintään 28-vuotiaat nuoret, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea koulutus- ja työuran 

löytämiseen, elämänhallintataitojen ja oman motivaation vahvistamiseen ja toimintakyvyn lisäämiseen. 

Nuorten työpajalla nuorelle laaditaan aina henkilökohtainen pajasuunnitelma, jonka laatimiseen nuori itse myös 

osallistuu. Nuorten työpajatoiminta tukee nuoren elämänhallinnan taitoja, sosiaalista vahvistumista ja 

omatahtista yhteisöllistä kasvua sekä tekemällä oppimista. Työpajatoiminta tarjoaa nuorelle mahdollisuuden 

tutustua työelämään työtä tekemällä. Työpajatoiminta auttaa nuorta löytämään vahvuutensa, tekemään 

realistisen suunnitelman tulevaisuudestaan sekä tukee nuoren sisäistä kasvua yksilönä ja työpajayhteisön 

jäsenenä. Nuorten työpajatoiminta tarjoaa nuorelle monialaisen ja moniammatillisen verkoston palvelut, joissa 

eri sektoreiden osaaminen ja toimivalta luovat toisiaan tukevan kokonaisuuden.  

 

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan nuorten työpajoissa oli vuonna 2015 yhteensä 1 380 alle 29-vuotiasta 

valmentautujaa, joista naisia oli 42,2 prosenttia. Valmentautujien määrä on kasvanut tasaisesti ja 

kaksinkertaistunut vuodesta 2007. (Kuva 11.) Eri ikäryhmiin jakautuneiden valmentautujien osuudet eivät 

poikkea PSAVI-alueella juurikaan koko Suomen tilanteesta (Kuva 12). 

 

 
Kuva 11. Valmentautujien määrät PSAVI-alueen työpajoilla 2007–2015. 
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Kuva 12. Valmentautujien jakautuminen eri ikäryhmiin PSAVI-alueella ja koko maassa vuonna 2015. 
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Työpajajakson kesto riippuu valmentautujan tarpeesta. Jakson pituus ja sen sisällöt määritellään aina 

yksilöllisesti yhdessä valmentautujan kanssa. Työpajajaksolle ohjatulle nuorelle laaditaan aina henkilökohtainen 

pajasuunnitelma. Nuori osallistuu itse suunnitelman laatimiseen ja tavoitteiden asettamiseen sekä tulosten 

arviointiin. Vuonna 2015 yleisin pajajakson pituus oli 3-6 kk., kun vuonna 2014 yleisimpiä olivat alle 2 kk. kestävät 

jaksot. Yli vuoden kestävien jaksojen osuus on kasvanut 34 prosenttia vuodesta 2014. (Kuva 13.) 

  

 
 

Kuva 13. Työpajajakson kesto PSAVI-alueella 2014 ja 2015 
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Kuvassa 14. on vertailtu PSAVI-alueen nuorten työpajoille ohjautuneita nuoria vuosina 2013–2015. TE-

toimistojen kautta ohjautuneiden nuorten osuus on vähentynyt 39,5 prosentista 23,3 prosenttiin vuodesta 

2013. Sosiaali- ja terveystoimen ja etsivän nuorisotyön kautta tulleiden nuorten osuudet ovat sen sijaan 

kasvaneet. Nuori voi tulla työpajalle ilman viranomaisen ohjausta. Tällöin työpaja etsii yhdessä nuoren kanssa 

nuoren tilanteeseen sopivan vastuuviranomaisen. 

 

 

 

 

Kuva 14. Mitä kautta valmentautujat ovat tulleet työpajalle PSAVI-alueella vuosina 2013–2015? 
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Nuorten ohjautumisessa nuorten työpajatoimintaan on jonkin verran eroja PSAVI-alueen ja koko maan välillä. 

PSAVI-alueelle ohjautuu 5,4 prosenttiyksikköä vähemmän TE-toimistojen kautta kuin koko maassa. Sosiaali- ja 

terveystoimen kautta ohjautuu taas PSAVI-alueelle 5,4 prosenttiyksikköä enemmän nuoria koko maahan 

verrattuna. Ei tietoa osuus on PSAVI-alueella huomattavasti pienempi kuin koko maassa. (Kuva 15.) 

 

 
 

Kuva 15. Mitä kautta valmentautujat ovat tulleet työpajalle PSAVI-alueella ja koko maassa vuonna 2015? 
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Valmentautujat voivat olla pajajakson aikana monessa eri toimenpiteessä. Vuonna 2015 PSAVI-alueella ja koko 

maassa yleisimpiä toimenpiteitä olivat kuntouttava työtoiminta ja työkokeilu. Kuntouttavan työtoiminnan osuus 

oli kasvanut PSAVI-alueella 21,3 prosentista 28,5 prosenttiin. Työkokeilun osuus oli sen sijaan vähentynyt 30,5 

prosentista 26,8 prosenttiin. Oppisopimus, peruskoulun suorittaminen ja työssäoppimisjaksot ovat lisääntyneet 

PSAVI-alueella. Ei tietoa osuus on pienentynyt puoleen prosenttiin. (Kuva 16.) 

 

 
Kuva 16. Nuoret valmentautujat tukitoimenpiteittäin PSAVI-alueella vuosina 2014–2015 sekä koko maassa 

vuosina 2014–2015. (* mukana vain 2015) 
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Hieman alle puolella valmentautujista oli peruskoulu suoritettuna. Osuus oli laskenut 2,3 prosenttiyksikköä 

vuodesta 2013. Toisen asteen tutkintojen osuus on pysynyt noin 35 prosentissa. Ylioppilaiden osuus on kasvanut 

hieman vuodesta 2013. (Kuva 17.) 

 

 
Kuva 17. Valmentautujien koulutustaustat PSAVI-alueella vuosina 2013–2015.   
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Nuorten valmentautujien koulutustaustoissa ei ollut suurta eroa vuonna 2015 koko maan ja PSAVI-alueen välillä. 

Nuoria, joilla oli toisen asteen koulutus, oli hieman enemmän PSAVI-alueella. Nuorten työpajatoiminta on 

nuorelle vapaaehtoista, eikä nuoren koulutustaustaa saada aina selville. PSAVI-alueella koulutustausta tiedettiin 

lähes kaikilta. (Kuva 18.) 

 

 
 

Kuva 18. Valmentautujien koulutustaustat vuonna 2015 PSAVI-alueella ja koko maassa. 
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Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan työpajatoiminnan tulee seurata toimintansa vaikuttavuutta. 

Työpajan vaikuttavuutta mitataan valmentautujien sijoittumisella pajajakson aikana, puoli vuotta ja vuosi 

pajajakson jälkeen joko koulutukseen, työhön, muuhun ohjattuun toimintaan tai työttömäksi. PSAVI on 

seurannut nuorten sijoittumista koulutukseen tai työelämään jättäen huomioimatta muut myönteiset 

sijoittumiset kuten armeijaan meno tai perhevapaa. Nuorten sijoittuminen koulutukseen tai työelämään ei 

kuitenkaan kuvaa nuorten työpajatoiminnan vaikuttavuutta, vaan sen hetkisen työ- ja koulutustilanteen. 

Kuvasta 19. näkee, miten sijoittuminen on vaikeutunut vuosi vuodelta. Nuorten työpajatoiminta tarvitsee 

luotettavat mittarit vaikuttavuuden arviointiin. Kattavampia vaikuttavuuden arvioinnin mittareita on kehitetty 

mm. Valtakunnallisessa Työpajayhdistyksessä. Mittareiden tehokas käyttöönotto vaatii koulutusta nuorten 

työpajatoiminnan toimijoille. 

 

 

 
 

Kuva 19. Koulutukseen tai työelämään sijoittuneet nuoret PSAVI-alueella 2006–2015. 
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Kyselyn vastausten mukaan vuonna 2015 noin 31 prosenttia nuorista oli edelleen pajalla, 17 prosenttia 

työttömänä tai koulutuksessa jakson päätyttyä PSAVI-alueella. Työelämään siirtyi PSAVI-alueella 6 prosenttia 

valmentautujista ja koko maassa 8 prosenttia. Ei tietoa osuus oli koko maassa huomattavasti suurempi kuin 

PSAVI-alueella (Kuva 20.) 

 

 

 

Kuva 20. Valmentautujien sijoittuminen pajajakson aikana tai sen jälkeen PSAVI-alueella ja koko maassa 

vuonna 2015.   
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5.  Toiminta nuorten työpajoilla 
 

Nuorten työpajatoiminnan tavoitteena on parantaa nuoren valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa koulutus 

loppuun tai saada työpaikka. Lisäksi nuorten työpajatoiminta parantaa nuoren elämänhallintataitoja. Nuori 

tekee töitä joko seinällisessä nuorten työpajassa tai seinättömän nuorten työpajatoiminnan kautta joko 

kunnassa, yhdistyksessä tai yksityisessä yrityksessä tai osallistuu starttivalmennukseen. 

 

Nuorten työpajatoiminta ohjaa nuorta työn avulla hyödyntäen sekä yksilö- että ryhmävalmennusta. 

Työpajajakso on nuorelle siirtymävaihe koulutukseen tai työelämään. Nuorten työpajatoiminta on 

moniammatillista työtä, mikä tarkoittaa sitä, että työpajalla on yksilö- ja työvalmennusosaamista ja että työpaja 

on osa paikallista moniammatillista verkostoa. 

 

Nuoren kannalta on erittäin tärkeää, että nuorten työpaja kirjaa ja raportoi nuoren edistymisen ja antaa 

asianmukaisen palautteen nuorelle sekä palveluntilaajalle.  

 

Nuorten työpajatoiminnassa tarjotaan erilaisia palveluja. Palvelut määräytyvät nuoren tarpeen mukaan ja 

suunnitelma pajajaksosta tehdään aina nuoren kanssa.  

 

PSAVI-alueella kaikki nuorten työpajapalveluja tarjoavat järjestivät yksilövalmennusta vuonna 2015. 

Starttivalmennus on lisääntynyt voimakkaasti PSAVI-alueella edelliseen vuoteen verrattuna. Nuottavalmennus 

oli PSAVI-alueella edelleen suositumpaa kuin koko maassa. Nuottavalmennuksen rahoitusongelmat häiritsivät 

osallistumista jonkin verran, joten osallistuminen valmennukseen ei ollut yhtä yleistä vuonna 2015 kuin se oli 

edellisenä vuonna. Seinätön työpajatoiminta ja työhönvalmennus olivat myös suositumpia PSAVI-alueella kuin 

koko maassa. (Kuva 21.)  
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Kuva 21. Nuorten työpajojen toimintamenetelmät ja tarjotut palvelut PSAVI-alueella ja koko maassa vuonna 

2014 ja 2015 
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Nuorten työpajatoimintaa toteutetaan eri menetelmin erilaisissa valmennusyksiköissä. PSAVI-alueella yleisin 

valmennusyksikkö on puupaja. Sen osuus on jopa kasvanut vuodessa seitsemän prosenttiyksikköä. Myös 

tekstiilivalmennuksen osuus on kasvanut. Starttivalmennus on kasvanut jopa 21 prosenttiyksikköä.  Monissa 

pajoissa valmistetaan erilaisia tuotteita, joita myydään mm. omassa pajan myymälässä. PSAVI-alueella 

myymälätoiminta kasvoi noin 18 prosenttiyksikköä vuodesta 2014. Taidetoiminnan osuus kasvoi edelliseen 

vuoteen verrattuna lähes yhtä paljon kuin myymälätoiminta. (Kuva 22.) 

 

 
 

Kuva 22. Valmennusyksiköt pajatoiminnassa PSAVI-alueella 2014 ja 2015.  
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Valmennus puutöiden avulla on yleistä myös koko maassa. PSAVI-alueella ja koko maassa noin 70 prosenttia 

pajoista valmentaa nuoria puutöiden avulla. Myös tekstiilityötä tehdään usealla pajalla. Starttivalmennusta 

tarjotaan useammalla PSAVI-alueen pajalla kuin koko maassa. Seinätön nuorten työpajatoiminta on yleisempää 

PSAVI-alueella kuin koko maassa.  Kiinteistöhuolto, kierrätys, kuljetus ja alihankintatyöt ovat yleisempiä koko 

maassa kuin PSAVI-alueella. (Kuva 23.) 

 

 
Kuva 23. Valmennusyksiköt pajatoiminnassa PSAVI-alueella ja koko maassa vuonna 2015. 
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6.  Yhteistyö 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan nuorten työpajatoiminta sijoittuu julkisen sektorin 

palvelukokonaisuudessa sosiaalialan palvelujen ja avoimien koulutus- ja työmarkkinoiden välimaastoon ja on 

moniammatillista toimintaa. Yhteistyö eri palveluntuottajien kanssa on välttämätöntä, jotta nuori saa 

mahdollisimman laadukasta valmennusta pajalla.  

 

PSAVI-alueella yhteistyö on sujunut hyvin tai erinomaisesti etsivän nuorisotyön kanssa. Myös sosiaalitoimen ja 

mielenterveyspalvelujen kanssa yhteistyö on ollut hyvää. Yli 40 prosenttia pajatoimijoista ei tee yhteistyötä 

lainkaan puolustusvoimien kanssa. (Kuva 24.) 

 

 

 
 

Kuva 24. Yhteistyön sujuminen PSAVI-alueella vuonna 2015 
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Nuorten työpajatoiminnan yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa tulee kehittää jatkuvasti. Yhteistyötä tulee 

kehittää erityisesti tiedonkulun osalta. Kaikki eivät ole tietoisia nuorten työpajatoiminnasta toimijoiden omilla 

alueilla. Erilaisiin verkostotapaamisiin menee aikaa, mutta ne on katsottu tarpeellisiksi niin tiedonkulun kuin 

konkreettisen yhteistyön kannalta. Joissakin tapauksissa yhteistyöstä on laadittava kirjallinen sopimus. Näin 

taataan yhteistyön jatkuvuus. TE-hallinnon kanssa yhteistyötä tulee kehittää etenkin niiden nuorten osalta, jotka 

tulevat suoraan pajalle. Muutoinkin joissakin tapauksissa vaikuttaa siltä, että TE-hallinnon tavoitteet poikkeavat 

nuorten työpajatoiminnan tavoitteista.  

 

”Yhteistyön kehittämistarpeita ovat ainakin huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä.” 

 

”Pajan tunnettuuden lisääminen paikkakunnalla ja yritysyhteistyön kehittäminen ovat 

erityisesti vuoden 2016 kehittämiskohteita. Lisäksi pajalta haluttaisiin jäsen nuorten 

ohjaus- ja palveluverkostoon.” 

 

 

”Työpajojen henkilöstöltä edellytetään valppautta pitää yllä yhteistyötä sosiaali- ja 

terveystoimen kanssa ja koska sote- henkilöstön vaihtuvuus on suurta. 

Yhteistyömuotoja yritysten ja järjestöjen kanssa tulee kehittää edistämään nuorten 

työllistymistä työsuhteiseen työhön pajajakson jälkeen.” 

 

  

”Oppilaitosyhteistyötä eri oppilaitosten kanssa kehitetään uusien toimitilojen myötä. 

Uudet toimitilat luovat paremmat edellytykset/mahdollistavat työpajatoiminnan 

opinnollistamisen, osaamistodistusten antamisen aiempaa monipuolisemmista 

tehtävistä, työssäoppimispaikkojen lisäämisen ammatillisen oppilaitosten opiskelijoille, 

etenkin niille jotka tarvitseva enemmän tukea työssäoppimiseensa.” 
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1. Peruskoulu 

 

PSAVI-alueella yhteistyötä peruskoulun kanssa tehtiin vuosina 2014 ja 2015 vaihtelevasti. Yli puolet pajoista 

tarjosi peruskoulun oppilaille TET eli työelämään tutustumisjaksoja pajalla. Peruskoulun kanssa pidettiin 

yleisemmin yhteisiä kokouksia viime vuonna kuin 2014. Myös koulunkäyntimotivaation kohottamisjaksoja 

tarjottiin useammassa pajassa vuonna 2015 kuin edeltävänä vuonna. Peruskoulun osasuorittaminen nuorten 

työpajalla ei ollut yhtä suosittua viime vuonna kuin se oli vuonna 2014. (Kuva 25.) 

 

 

 
 

Kuva 25. Työpajan yhteistyö peruskoulun kanssa PSAVI-alueella vuosina 2014 ja 2015. 
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2.  Ammatilliset oppilaitokset 

 

Lähes kaikki PSAVI-alueen nuorten työpajat tekivät yhteistyötä ammatillisen oppilaitoksen kanssa järjestämällä 

nuorille tutustumiskäyntejä oppilaitokseen. Tosin tämä yhteistyön muoto on vähentynyt jonkin verran. Kesken 

jääneen tutkinnon loppuun suorittaminen oli vähentynyt noin 20 prosenttiyksikköä. Sen sijaan oppilaitoksesta 

eronneiden nuorten rekrytointi oli hieman yleisempää viime vuonna. Neljä prosenttia nuorten työpajatoiminnan 

järjestäjistä ei tehnyt lainkaan yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten kanssa viime vuonna. Valma-koulutuksen 

järjestäminen on kaksinkertaistunut viime vuonna vuoteen 2014 verrattuna. (Kuva 26.) 

 

 
 

Kuva 26. Työpajan yhteistyö ammatillisen oppilaitoksen kanssa PSAVI-alueella vuonna 2014 ja 2015. 
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7. Työpajatoiminnan laatu ja kehittäminen  
 

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan nuorten työpajatoiminnassa nuoren kanssa yhteistyössä 

laadittujen tavoitteiden saavuttamista ja pajatoimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti.  

 

Kyselyssä kysyttiin pajan valmiutta ottaa vastaan kaikki pajalle pyrkivät nuoret. Yli 40 prosenttia PSAVI-alueen 

pajoista arvioi voivansa vastaan ottaa kaikki pajalle pyrkivät. Tilanne ei ole muuttunut viime vuodesta. Suurin 

syy siihen, ettei kaikkia voida ottaa, oli henkilöstön vähäinen määrä, tilanpuute ja nuorten päihdeongelmat. 

Joissakin tapauksissa esteenä on henkilöstön osaaminen. Osaaminen ei aina vastaa valmentautujan tuen 

vaativuutta juuri sillä hetkellä. Myös taloudellisten resurssien riittämättömyys voi vaikuttaa siihen, etteivät 

kaikki pajalle pyrkivät pääse asiakkaaksi.   

 

PSAVI-alueen nuorten työpajoista 40 prosenttia ei tunnista nuorten työpajatoimintaa oppimisympäristöksi. 

Viidesosa pajatoimijoista sen sijaan tunnistaa pajatoiminnan oppimisympäristöksi esimerkiksi oppisopimuksen 

tai integroivan taidekasvatuksen kautta tai tunnistamalla nuorten työtehtävistä kertyneen osaamisen. Jotkin 

vastaajat kertoivat, että oppimisympäristö tunnistetaan joiltakin osin. Työtehtäviä on pilkottu osaamisalueiksi, 

puu- ja metalliosaston mahdollisuudet osanäyttöihin on kartoitettu tai pajalla voi nuoria suorittamassa toisen 

asteen opintoja loppuun.  

 

Työpajalla kertynyttä osaamista tunnistettiin sen sijaan reilusti yli 40 prosentilla pajoista. Nuorten osaaminen 

kerätään osaamistodistukseen. Nuorelle ja hänet lähettäneelle toimijalle annetaan arvio pajalla tehdystä työstä. 

Kolmasosa pajoista antaakin kaikille nuorille osaamistodistuksen ja hieman alle kolmannes antaa 

osaamistodistuksen oppilaitoksen kanssa yhteistyössä. Yleensä toimijat käyttävät itse kehittämäänsä 

osaamistodistusta tai Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen mallipohjaa. PSAVI-alueella Opitun ja Osaaja+ -mallit 

eivät ole käytössä.  

 

Ennaltaehkäisevän päihdeohjelman oli laatinut 60 prosenttia pajoista. Osuus ei ole muuttunut viime vuodesta. 

Kuusi pajaa käyttää kunnan omaa ohjelmaa. Kaksi toimijaa suunnittelee ohjelman laatimista ja kahdella 

toimijalla ei ole minkäänlaista ennaltaehkäisevää päihdeohjelmaa käytössään.  

 

Nuoren työ- ja toimintakykyä ja niiden kehittymistä tulee seurata pajajakson aikana. Seurantaan on kehitetty 

erilaisia järjestelmiä. PSAVI-alueella käytetään eniten itse kehitettyjä järjestelmiä, joista suurin osa on Tenho 

Jaakolan kehittämiä ns. Karvalakki-järjestelmiä. Joka viides toimija ilmoitti, ettei käytä lainkaan nuorten työ- ja 

toimintakykyä kuvaavaa järjestelmää.  Kumppaniksi ry:n kehittämä VAT-järjestelmä oli käytössä kolmella pajalla. 

(Kuva27.) 
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Kuva 27. Valmentautujien työ- ja toimintakykyä kuvaavat arviointijärjestelmät PSAVI-alueella ja koko maassa 

vuonna 2014 ja 2015. 

 

  

Sen lisäksi, että nuorten työpaja arvioi nuoren tavoitteiden saavuttamista, se arvioi myös omaa toimintaansa. 

PSAVI-alueella yli 40 prosentilla toimijoista oli käytössä jokin laadun arviointimalli. Suosituin oli STL. 

Ulkopuolinen laatujärjestelmän auditointi oli tehty kolmella pajalla.  

 

PAR-järjestelmät ovat työpajojen ja etsivän nuorisotyön Opetus- ja kulttuuriministeriön tilastointia varten 

tehtävään asiakasseurantaan ja raportointiin luotuja työkaluja. Party on nuorten työpajatoimintaan ja Parent 

etsivään nuorisotyöhön kehitetty järjestelmä. PSAVI-alueella Partya käytti 76 prosenttia toimijoista.  

 

Suurin osa vastaajista ei ollut kuvannut valmennuspalveluja mitenkään. Kaksi toimijaa oli kuvannut KELAN 

palveluita mielenterveyskuntoutuja-työhönvalmennuksen, työvalmennuksen ja työhönvalmennuksen osalta. 

Seitsemän toimijaa oli kuvannut kunnan palveluja kuntouttavan työtoiminnan, sosiaalihuoltolain mukaisten 

palvelujen, nuorisotoimen, nuorten työpajatoiminnan tai etsivän nuorisotyön osalta. Palvelukuvauksia oli tehty 

jonkin verran myös TE- hallinnon palveluista starttijakson, työkokeilun, työvalmennuksen, 

ammatinvalinnanohjauksen tai työllistämispalvelujen osalta.  
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Kyselyssä kysyttiin, miten valmentautujat ovat voineet vaikuttaa pajan toimintoihin. Kaikissa PSAVI-alueen 

pajoissa nuoret pääsevät vaikuttamaan pajan toimintaan, yli 70 prosentissa säännöllisesti ja lopuissa 

satunnaisesti. Nuoret osallistuvat valmennussuunnitelman ja omien työtehtävien suunnitteluun ja osallistuvat 

viikkopalavereihin. Alkuhaastattelusta lähtien on mahdollista vaikuttaa toimintaa ja toiminnan sisältöön. 

 

”Jokainen nuori saa päättää itse, mitä haluaa tehdä ja oppia tarjonnan puitteissa (ideoita 

haetaan jatkuvasti), päättävät yhdessä ruuan, mitä valmistetaan, jakavat siivoustehtävät 

jne. Joka viikko pajapalaveri, jossa päätetään yhteisiä asioita: jokainen voi ilmaista 

mielipiteensä. Nuorilta kysytään säännöllisesti, mitä he toivovat ja haluavat.” 

 

Nuoret voivat vaikuttaa nuorten työpajan toimintaan 80 prosentissa pajoista, pajan strategiaan kolmasosalla 

pajoista ja nuoret valmentautujat voivat osallistua pajan ohjausryhmään osallistumalla sen kokouksiin 

neljäsosalla pajoista.  

 

Kyselyyn vastaajat aikoivat kehittää valmentautujien vaikuttamismahdollisuuksia mm. seuraavilla tavoilla:  

 

”Jokainen valmentautuja antaa palautteen sekä pajalla tapahtuvasta- että ulkopuolisen 

työharjoittelupaikan valmennusjaksosta. Näistä kootaan tieto siitä mihin suuntaan 

valmentautujien näkökulmasta valmennusta tulee kehittää.” 

 

”Valmennussuunnitelmaa laadittaessa valmentautujalla mahdollisuus vaikuttaa, mitkä 

asiat ovat hänelle tärkeitä ja miten niiden kanssa toimimme.” 

 

”Työpaikkatutustumiset ja Nuotta koulutukset suunnitellaan yhdessä valmentautujien 

kanssa. Starttipajalla yhteissuunnittelu nuorten kanssa” 

 

”Palautekyselylomaketta tulee uudistaa ja kehittää. Laaditaan struktuuri 

kehittämistoiminnalle.” 

 

”Jatkossa on tarkoitus järjestää kyselytunteja- valmentautujille. Samoin on tarkoitus 

järjestää kyselyjä pajatoimintaa monipuolistavista toiminnoista.” 

 

”Nuorten pajan ohjausryhmään on otettu uusi käytäntö, jonka mukaisesti yksilövalmentaja 

kysyy nuorten pajalaisilta ennen ohjausryhmän kokouksia kehittämisehdotuksia ja 

ajatuksia, joita nuoret haluavat käsiteltävän ohjausryhmässä. Saadut suulliset ja kirjalliset 

palautteet käydään läpi viikoittain viikkopalavereissa. Myös yhteisökokouksia pidetään 

säännöllisesti ja niissä kaikilla on yhtäläinen äänioikeus.” 

 

”Kannustamalla pajalaisia antamaan pajatoimintaan kehittämisehdotuksia Pajainfojen 

aikana. Käyttämällä aloitelaatikkoa. Palaute- ja lähtöpalautekeskustelujen avulla. 

Nuorisovaltuuston pajaosallistujien kautta.” 

 

”Keräämällä palautetta pajajakson jälkeen, nuorten vierailu ohjausryhmän kokouksessa, 

pajajakson aikana tehtävät kyselyt, valmentautujien oman osaamisen kartoittaminen ja 

vahvuuksien käyttäminen työpajatoiminnassa” 
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”Voidaan ottaa ohjausryhmään mukaan ainakin tarvittaessa.” 

 

”Asiakaspalautteen keräämistä tehostetaan kaikissa valmennusyksiköissä. Asiakakkailta 

kerättävän palautteen käyttöä työpajatoimintojen startti-,työ-, yksilö- ja 

työhönvalmennusprosessien kehittämisessä pyritään hyödyntämään nykyistä 

tehokkaammin palautejärjestelmiä ja palautteen dokumentointia parantamalla.” 

 

”Vaikuttavuusjärjestelmän kautta, nuorille suunnattu kysely” 

 

”Jatkossa pitää huomioida paremmin nuorten osallistuminen pajan toimintasuunnitelman 

ja strategian tekemiseen.” 

 

”Lisätä entisestään koko ajan arjen osallisuutta, kaikin mahdollisin keinoin.” 

 

”Vertaisohjaajana toimiminen enemmän mukaan.” 

 

”Starttipajalainen voisi osallistua ohjausryhmän kokouksiin” 

 

”Luomalla anonyymin asiakaspalautejärjestelmän. Käytämme kyselyn luomiseen luultavasti 

SurveyMonkey-ohjelmaa. Koitamme jatkuvasti motivoida nuoria kertomaan rohkeasti 

toiveensa ja mielipiteensä.” 

 

Nuorten työpajoilla on käytössä erilaisia asiakaspalautejärjestelmiä. Joissakin työ- ja toimintakykyä mittaavissa 

järjestelmissä on mukana myös asiakaspalautteenantomahdollisuus, esim. VAT:ssa. Kysymys 48. Minkälainen 

asiakaspalautejärjestelmä teillä on käytössä ja vastaako se pajan tarpeita? Kirjallista ja suullista palautetta 

otetaan vastaan sekä väli- että loppuarvioinnin yhteydessä. Joidenkin mielestä nykyinen palautejärjestelmä on 

riittävä, toiset taas haluavat kehittää palautteenantojärjestelmäänsä.  

 

  



 

 
 
42   Pohjois-Suomen aluehallintovirasto  | Nuorten työpajatoiminta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella 2015 
  

8. Avoin palaute ja kehittämisehdotukset työpajatoimintaa ja sen  
 rahoitusta ja asemaa koskien 
 
”Työpajojen rooli on muuttunut viimeisen vuoden aikana radikaalisti ja suurin syy siihen on valtiohallinnon 

kunnille lisäämä työllistämisen taakka. Tämä on muuttanut usean työpajan roolia ”palokuntatoiminnaksi”, 

jossa merkittävimmän rahoittajan, eli kuntien, tahtotila on muuttunut nuorten pajatoiminnasta kuntouttavan 

työtoiminnan avulla Kelan ”sakkomaksujen” pienentäjäksi. Samaan aikaan valtiorahoituksen osuus 

pajatoimintaan näyttää edelleen pienenevän, joka vielä voimistaa tätä kehityssuuntaa.” 

 

”Toivottavasti rahoitusta edelleen saataisiin tähän toimintaan, koska kunnan omat rahat alkaa vähenee.” 

 

”Meidän on täällä kentällä vaikea kehittää toimintaa, kun jokaisella hallituksella on oma näkemys 

pajatoiminnasta ja nuorten tarpeista. Aina neljän vuoden välin muuttuu tilanne, emmekä pysty siihen 

mitenkään vaikuttamaan.” 

 

”Valtionapu maksetaan niin myöhään keväällä ja sen määrä vaihtelee. Organisaatio joutuu joka vuosi 

käynnistämään toiminnan riskillä.” 

 

”Lisää yhteistyötä pajojen kanssa ja lisää tiedotusta toiminnasta. Työpajatoiminnan nimikkeen alla 

järjestetään hyvin erilaisia palveluita ja voisi olla hyvä yhtenäistää kriteerejä, mitä työpajatoiminta käsittää. 

Rahoitus on ensiarvoisen tärkeää ja työ, jota sen turvin tehdään on hyvin tarpeellista. Moni putoaisi 

yhteiskunnan kelkasta ilman työpajatoimintaa.” 

 

”Rahoituksessa olisi tärkeää saada kyseisen vuoden rahoituspäätöksessä myös aierahoituksesta tieto 

seuraavalle vuodelle.” 

 

”Työpajojen nuorten määrä on laskenut. TE-toimiston kautta on vaikea saada yhteys työttöminä oleviin nuoriin 

ja heidät mukaan pajatoimintaan. Työpajojen aseman voisi luokitella ”jatkuvaksi olemassaolon taisteluksi ja 

perusteluksi”, joka vie työntekijöiden aikaa ja voimavaroja. Työntekijöiden palkka ei vastaa työn vaativuutta ja 

vastuullisuutta eikä työntekijöiden koulutusta.” 

 

”Rahoituspäätös tulee todella jälkijunassa ja party ei vieläkään pelitä oikein.” 

 

”Työpajatoimijoille tulisi kehittää yhtenevä, tehokas asiakasarviointi- ja -dokumentointijärjestelmä. Työpajojen 

henkilöstöä tulisi myös kouluttaa palautteen vastaanottamiseen ja hyödyntämiseen työssä.” 

 

”Työpajatoiminnan valtionavustuksen vakiinnuttaminen tietylle tasolle. Oppilaitosyhteistyössä siirtyvät 

oppilaskohtaisten korvausten yhteinen määrittely - kaikille samat käytännöt maksuista.” 

 

”Rahoituksen ohjeistaminen selkeämmäksi. Jos rahoitukseen tulee jotain muutoksia säädöksiin, suosituksiin 

yms., niin kentältä toivomme avointa ohjeistusta ko. muutokseen tms.” 

 

”Koemme, että työpajatoiminta on jatkuvaa kehittämistä ja uusien asioiden opettelua. Tiukentuva talous 

tietysti huolettaa.” 
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9. Kuinka kehittäisit tätä kyselyä? 
 
”Tätä kyselyä voisi perustellusti lyhentää ja kysyä vain sellaiset asiat joilla on todellista merkitystä.” 
 
”Aivan ok kysely.” 
 
”Kysely on nyt yksinkertaistunut ja tähän oli helpompi vastata kuin aikaisemmin.” 
 
”Kyselyssä voisi olla kysymysten perässä ”infoikkuna”, jonka takana olisi ohje mitä kysymyksellä tarkoitetaan, 
miten halutaan vastattavan.” 
 
”Rahoituksen osalta, voisiko sen osuuden jatkossa saada rahoittajalta, jolle joka tapauksessa raportoidaan 
avustusten käyttö. Ajankohtana tämä on todella aikainen raportoida edellisvuoden taloutta.” 
 
”Party helpottaa kyselyyn vastaamista suuresti.” 
 
”Pitkä ja haastava kysely, johtuen myös puutteista omassa tiedon kirjaamisessa vuoden 2015 tilastojen 
kohdalla.” 
 
”Kysely on parantunut aiemmasta, mutta edelleenkin kaipaa joiltain osin tarkistusta Party-järjestelmän kanssa 
yhteensopivammaksi, esim. Partyssä kohta muutto toiselle paikkakunnalle. Tiedottamista tulevista 
muutoksista tulee vielä tehostaa. Kyselyyn liittyvä verkkokoulutus koettiin hyvänä ja sitä tulee jatkaa ja 
kehittää.” 
 
”Kysely on yllättäen muuttunut aiemmasta, kaikki kyselyn tietoja emme ole keränneet, joten niihin emme 
voineet vastata, toivomme että kysely säilyy samana tai siitä kerrotaan yli vuosi etukäteen, jotta osaamme 
varautua tiedon keräämiseen.” 
 
”Nuorten kolmen kuukauden sijoittumistieto on hyödyllisempi tieto kuin vuoden vastaava tieto.” 
 
”Kyselyn kohdat mm. henkilöstön tehtävistä eivät vastaa meidän palveluita. Henkilöstön tehtävät ovat kaikilla 
laajemmat, kuin kyselyyn on mahdollista laittaa.” 
 
”Lyhentäisin” 
 
”Pitkä kysely ja kysymysvalinnat on varmasti tarkkaan mietitty. Pohdimme kuitenkin, onko naisia koskevat 
erittelyt erityisesti työntekijöitä ajatellen tarpeellisia. Mitä väliä sillä on, montako henkilötyövuosista on 
naisia?” 
 
”Jotkut kysymykset eivät oikein tunnu soveltuvan matalan kynnyksen valmennuspajaan, jossa ei ole monia 
erillisiä valmennusyksiköitä, vaan eri päivinä tehdään eri asioita (esim. ti ruoka, torstaina puupaja jne.)” 
 
”Välillä mietimme, laittaako ruksi johonkin kohtaan vai ei. Esim. toimintamme mahdollistaa korttikurssit, 
mutta vuonna 2015 kukaan ei käynyt kursseilla --> emme siis laittaneet raksia kohtaan, että tämä 
valmennuspalvelu olisi käytössä.” 
 
”Kysely antoi kuitenkin paljon ideoita ja ajatuksia siitä, missä muodossa yhteistyötä voisi lisäksi olla esim. 
peruskoulun ja lukion kanssa.  
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10. Lähteet 
 

Valtakunnallinen kysely nuorten työpajatoimijoille vuoden 2015 toiminnasta 
 
Valtakunnallinen Työpajayhdistys ry.: www.tpy.fi 
 

Nuorten työpajatoiminnan yleiset perusteet ja suositukset 

http://www.tpy.fi/

