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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää nuorten syrjäytymisen riskiä, sen taustatekijöitä ja kuinka nuorten syrjäytymiskehitystä voitaisiin
ehkäistä ammattioppilaitoksessa toimivan pajan avulla. Toisen asteen koulutuksessa olevien nuorten opintojen keskeyttäminen ilman uutta
koulutus- tai työpaikkaa on lisääntynyt, mikä on eräs oire syrjäytymisvaaran lisääntymisestä.
Pajatoiminta kuuluu kolmivuotiseen Euroopan sosiaalirahaston (ESR), Opetushallituksen ja Opetusministeriön käynnistämään ’innovatiiviseen
pajaluokkaprojektiin’, jonka tavoitteena on löytää uusia välineitä vähentää opintonsa keskeyttäneiden määrää.
Tutkimuksen lähtökohtana on, että yhteiskunnallisilla ja kulttuurisilla muutoksilla ja niiden vaikutuksilla nuorten lapsuudenperheisiin on yhteys
syrjäytymisen riskiin. Nuorten elämäntilanne on muutoksille altis ja usein pienikin, väliaikainen interventio voi riittää, jotta tilanne korjaantuu.
Tarkastelen ammattioppilaitoksen pajatoimintaa ’toisena mahdollisuutena’ saada väliaikaista kannattelua, jonka avulla alkavaa syrjäytymistä
voidaan ehkäistä.
Laadullisen tutkimuksen metodeja käyttäen selvitän minkälainen toimintaympäristö pajaluokka on ja minkälaisissa tilanteissa olevia nuoria
pajaluokan keinoin voidaan auttaa. Tutkimuskysymyksiin etsin vastauksia kuvaamalla kyseistä toimintaympäristöä toimijoineen havainnoinnin,
haastattelujen ja asiakirjatietojen perusteella sekä verraten tilannetta aikaisempiin tutkimustietoihin.Lisäksi haastattelin tematisoidun
haastattelurungon ohjaamana kuutta pajassa opiskelevaa nuoria. Aineiston analysoinnin välineinä käytin ’elämäntaidon ’ja ’kannattelevan
ympäristön’ käsitteitä. Muodostin aiempien tutkimusten tyypittelyistä kolme ryhmää -’positiiviset, mahdolliset ja negatiiviset keskeyttäjät’ -
joiden avulla tarkennan kuvausta pajanuorista.
Pajaopiskelijat olivat kaikki poikia ja opiskelusta hyötyivät ’mahdolliset keskeyttäjät’; heitä voidaan pajan keinoin kannatella niin, että he
pysyvät koulutuksen piirissä ja saavat yksilöllisiä koulutuspolkuja kulkien ammatillisen perustutkinnon suoritettua. Pajan kannattelevista
funktioista merkittävimmiksi osoittautuivat pajaopettajan reilu ja oikeudenmukainen suhtautuminen nuoriin sekä aikuistoimijoiden hyvä
yhteistyö ja kiinnostuminen nuorten asioista. Pajatoiminnan avulla ensimmäisen puolen vuoden aikana 20 keskeytysuhkan alaista nuorta pysyi
joko koulutuksen tai työelämän piirissä. Elämäntaidollisena vahvuutena ja voimakkaana haluna ylläpitää kunnollisuutta näiden poikien
elämäntilanteessa oli kielteinen suhtautuminen huumeiden käyttöön. Elämäntaidollisena vajavuutena pajapoikien tilanteessa tuli selkeimmin
esille lyhytjänteisyys opiskelujen suhteen sekä epävarmuus opiskelujen mielekkyydestä teoriaopintojen osalta. Tämä selittyy poikien
elämäntaustasta kumpuavana voimavarojen puutteena. Poikien elämästä nousi esille isän kaipuuta ja huoltapitävän miehisen auktoriteetin vajetta.
Tämä paja osoittautui nuorten syrjäytymistä ennaltaehkäiseväksi, myös taloudellisesti kannattavaksi sosiaalipoliittiseksi toiminnaksi, joka tarjosi
nuorille elämänpoliittisen toisen mahdollisuuden.

Avainsanat-Nyckelord-Keywords
nuoret - syrjäytyminen - ennaltaehkäisy
keskeyttäminen - ammattikoulutus
työpajat - ammattioppilaitokset

Säilytyspaikka-Förvaringsställe-Where deposited

Muita tietoja-Övriga uppgifter-Additional information


	Abstrakti

