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Sellaisten ihmisten määrä, joilla on vaikea sosiaalinen tausta ja ei mitään koulutusta, ja jotka 

pystyvät vain vaivoin löytämään ensimmäisen työpaikan, on jatkuvasti kasvussa. Aikuiskoulutuk-

sen tarkoituksena on antaa tällaisille ihmisille mahdollisuus suorittaa ylemmän asteen kursseja 

ja siten parantaa ammattitaitoaan.

Kokemus ja tutkimukset eri puolilla Eurooppaa osoittavat, että aikuiskoulutusta ja elinikäisen 

oppimisen mahdollisuuksia käyttävät useimmiten hyväkseen ihmiset, joilla on jo jonkin verran 

koulutusta.  Sosiaalisesti huonossa asemassa olevia näkyy erittäin harvoin koulutuksessa, ja 

heillä on vaikeuksia suorittaa kursseja.  Tälle kohderyhmälle sosiaalisten ja henkilökohtaisten 

taitojen puute voi olla este. Tiettyyn aiheeseen liittyvän ja käytännön tiedon lisäksi sosiaaliset 

ja henkilökohtaiset kyvyt ovat aikuisen perustaitoja, jotka ovat virallisen ja epävirallisen ja 

lisäkoulutuksen pääsyvaatimus ja edellytys niiden onnistuneelle suorittamiselle. Lisäksi ne ovat 

tärkeitä taitoja yksilön sosiaalisen ja kulttuurillisen identiteetin kehittämisessä ja lujittamises-

sa. Niitä pidetään tärkeinä terveellisen elämän mahdollistavina resursseina. 

Valitettavasti näitä perustaitoja on aikaisemmin ollut vain harvoin mukana aikuiskoulutuksen 

opetussuunnitelmissa, ja vain harvat kurssit tarjoavat aikuisille mahdollisuuden harjoitella niitä 

turvallisessa ympäristössä.

Pro-Skills-projektin tavoitteena on paikata tämä puute. Tämän koulutuskonseptin tarkoituksena 

on tukea aikuisia elinikäisen oppimisen edellytysten, henkilökohtaisten ja sosiaalisten taitojen, 

kehittämisessä. Tämän tavoitteen saavuttamista varten Pro-Skills-yhteistyökumppanit toivat 

mukanaan tietotaitoa monilta eri työelämän alueilta: projektissa yhdistyivät kokemus sosiaali-

sesti huonossa asemassa olevien ihmisten kanssa työskentelystä, aikuiskoulutuksesta ja liikun-

nasta sosiaalisten ja henkilökohtaisten taitojen kehittämisen välineenä terveyden edistämisen ja 

riippuvuuksien estämisen yhteydessä.

Tässä esitteessä ei kuvata mitään vakio-

muotoista koulutusohjelmaa – sellainen olisi 

ristiriidassa tavoitteemme kanssa, joka on monis-

ta eri sosiaalisista ja kulttuurisista taustoista tulevan 

laajan kohdeyleisön tavoittaminen. Koulutuskonsepti tar-

joaa teoreettisen taustan, joka liittyy varsinkin opetuksellisiin 

lähestymistapoihin ja kohderyhmän elämäntilanteeseen ja 

tarpeisiin.

Tämän julkaisun ytimenä ovat siinä kuvatut moduulit 

ja koulutuksen mahdollinen sisältö. Lisäksi haluam-

me keskittyä koulutuksen elintärkeisiin perusomi-

naisuuksiin sekä menetelmien ja harjoitteiden 

valitsemiseen.

1 | ESIPUHE
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Suorittaessaan neljää pilottikoulutusta eri maissa projektitiimi sai uusia kokemuksia sosiaali-

sesti huono-osaisten kanssa työskentelystä. Näiden kurssien tulosten ja kokemusten perusteella 

voimme antaa lukijalle konkreettista sisäpiiritietoa koulutuskonseptista ja avustaa oman koulu-

tustavan kehittämisessä.

Koska tämä käsikirja voi tarjota vain lyhyen kuvauksen eikä kaikkien materiaalien tulostaminen 

käsikirjaksi ole mahdollista, tarjoamme lisätietoa projektista ja pilottikoulutusprojekteista pro-

jektimme kotisivuilla osoitteessa www.pro-skills.eu. Siellä on myös käyttämiämme harjoituksia 

ja materiaaleja, hyödyllisiä linkkejä ja muuta kirjallisuutta aiheesta. 

Luettavuuden ja selkeyden vuoksi käytämme koko käsikirjan englanninkielisessä versiossa mas-

kuliinista muotoa. On tietenkin selvää, että tällä viitataan koko ajan sekä mies- että naispuoli-

siin henkilöihin.

Tätä projektia ei olisi voitu viedä läpi ilman rahoitusta ja henkilökunnan tukea. Rahoituksen 

tarjosivat Euroopan komissio ja projektin partnerit. Haluamme kiittää erityisesti kaikkia ihmisiä 

ja instituutioita, jotka ovat tukeneet meitä kaikin mahdollisin tavoin ja antaneet meille palau-

tetta.

Toivomme, että tämä esite antaa sinulle uutta voimaa ja rohkeutta ryhtyä perustaitojen tar-

joajaksi niin, että myös erityisesti koulutuksen tarpeessa olevat kohderyhmät voivat hyötyä 

aikuiskoulutuksesta ja elinikäisestä oppimisesta.

Pro-Skills-työryhmä



8

2 | TEOREETTINEN TAUSTA

Perustaitojen edistämiseksi ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen! Viime vuosikymmeninä koulutus-
tieteen, psykologian ja sosiaalityön saralla on kehitetty useita erinomaisia peruslähestymistapo-
ja ja -menetelmiä, joita voi käyttää tässä hyödyksi.

Seuraavilla sivuilla kerromme lyhyesti valitsemistamme lähestymistavoista, joita pidämme sopi-
vina ja käyttökelpoisina koulutuskonseptissamme. Aloitamme esittelemällä päätavoitteemme eli 
elinikäisen oppimisen. Puhumme myös elinikäiseen oppimiseen tarvittavista perustaidoista. Sen 
jälkeen esittelemme itse säädellyn, tuottavan, yhteistoiminnallisen ja kokemukseen perustuvan 
oppimisen peruslähestymistavat. Lisää luettavaa kirjallisuutta ja linkkejä muille Internet-sivus-
toille on kotisivuillamme osoitteessa www.pro-skills.eu.  

2.1 Elinikäinen oppiminen

Erikoisistunnon loppupäätelmissä maaliskuussa 2000 Euroopan Unionin Neuvosto asetti itselleen 
seuraavalle vuosikymmenelle erittäin kunnianhimoisen tavoitteen: Euroopan yhteisöstä on tulta-
va „[…] maailman kaikkein kilpailukykyisin ja dynaamisin tietopohjainen talousalue”, talousalue, 
joka [...] ”pystyy saavuttamaan kestävää taloudellista kasvua, enemmän ja parempia työpaikkoja 
ja suurempaa sosiaalista koheesiota.” (Euroopan Unionin Neuvosto, 2000). Elinikäistä oppimista 
pidetään yhtenä merkittävimmistä strategioista tämän tavoitteen saavuttamisessa, ”[…] ei vain 
kilpailukyvyn ja työllistyvyyden kannalta, vaan myös sosiaalisen integraation, aktiivisen kansa-
laisuuden ja henkilökohtaisen kehityksen kannalta“.

Tämä tavoite osoittaa elinikäiselle oppimiselle asetetun merkittävän roolin yhteiskunnan muut-
tajana ja kehittäjänä. Mutta mitä tämä opetuslähestymistapa, jolle asetetaan niin valtavia odo-
tuksia, oikeastaan tarkoittaa?

Elinikäinen oppiminen tarkoittaa „[…] kaikkea oppimista ihmisen eliniän aikana, joka pa-
rantaa tietoja, taitoja ja pätevyyttä, ja joka tapahtuu henkilökohtaisesti, yhteiskunnan 
avustuksella, sosiaalisessa yhteydessä tai työn yhteydessä.” (Euroopan komission opetus- ja 
koulutusjaosto, 2006).

Tämä määritelmä pitää sisällään laajan kirjon opetustapoja, -menetelmiä ja -tavoitteita. Elin-
ikäinen oppiminen kestää koko eliniän esikouluvuosista eläkeikään; se sisältää sekä teoreettista 
tietoa että käytännön taitoja, sekä kaikenlaisten taitojen hankkimisen, parantamisen ja lisää-
misen missä tahansa muodossa. Lisäksi se pitää sisällään monia muita toimintoja, jotka voidaan 
jakaa kolmeen laajaan kategoriaan:

 Virallinen oppiminen: Mitkä tahansa viralliset kurssit tai kouluopetus koulussa, yliopistossa 
ja muissa opetuslaitoksissa, jolle on luonteenomaista ennalta päätetty rakenne oppimistavoit-
teiden, opetuksen keston ja menetelmien suhteen ja joka johtaa viralliseen valmistumiseen tai 
pätevyystodistukseen. 

 Ei-virallinen oppiminen: Oppiminen koulutuslaitosten ulkopuolella, usein ilman mitään pä-
tevyystodistusta, mutta jotakin tiettyä tarkoitusta varten, kuten soittimen soittamisen opet-

telu, vieraan kielen opettelu, urheilu, jatkokoulutuskurssit, koulutustapahtumat ja vastaavat.
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“Jos teet suunnitelmia vuodeksi, 

kylvä viljaa.Jos teet suunnitelmia 

vuosikymmeneksi, istuta puita. 

Jos teet suunnitelmia eliniäksi, 

kouluta ihmisiä.”

Kiinalainen sananlasku 
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 Epävirallinen oppiminen: Sattumanvaraiset kokemukset ja tiedon hankkiminen jokapäiväisen 

elämän ohella, kuten esimerkiksi sukupolvien välinen oppiminen (vanhemmat oppivat lapsil-

taan tietokoneen käyttöä), organisointistrategioiden harjoittelu juhlia suunnitellessa, jne. 

Elinikäisen oppimisen käsite kattaa lähes minkälaisen tiedon tahansa. Tämän vuoksi oppimis-

historiat kuvastavat jokaisen yksilöllisen oppijan tarpeita, kiinnostuksenkohteita ja elämänti-

lannetta.

Elinikäisen oppimisen avulla kansalaiset pystyvät osallistumaan aktiivisesti sosiaaliseen ja ta-

louselämään ja näin vaikuttamaan merkittävästi siihen yhteiskuntaan, jossa he elävät. Lisäksi 

täysin taloudellisen aspektin, pätevän työvoiman, kautta elinikäinen oppiminen vaikuttaa en-

simmäisenä sosiaaliseen integraatioon ja siten henkilön sosiaaliseen koheesioon edesauttaen 

näin hänen psykologista terveyttään ja hyvinvointiaan. Maailman terveysjärjestö WHO (2001) 

määrittelee psykologisen terveyden ”hyvinvoinnin tilaksi, jossa henkilö pystyy toimimaan kyky-

jensä mukaisesti, kestämään elämän normaalin stressin, työskentelemään tuottavasti ja menestyk-

sekkäästi ja antamaan oman panoksensa omalle yhteisölleen.” Oppiminen, aktiivinen ympäröi-

vään elämään osallistuminen ja valmius ottaa vastuu omasta kehittymisestään ovat merkittäviä 

psykologisen terveyden indikaattoreita. Tämä tarkoittaa siis sitä, että oppimishalun ja terveyden 

välillä on yhteys. 

Euroopan komission tavoitteen mukaan jokaisella kansalaisella tulisi olla mahdollisuus jatkuvasti 

harjoittaa elinikäistä oppimista. Jotta voisimme jokainen vaikuttaa tähän tavoitteeseen, tutkim-

me nyt elinikäiselle oppimiselle tärkeitä perustaitoja ja niiden merkitystä.

2.2 Perustaidot ja niiden merkitys 
 elinikäiselle oppimiselle   

Kuinka elinikäisen oppimisen tavoite voidaan saavuttaa? Elinikäinen oppiminen on hyvin mo-

nimutkainen prosessi: oppijan on asetettava itselleen relevantteja ja realistisia tavoitteita, et-

sittävä ja valittava oppimismahdollisuuksia ja kursseja, mahdollisesti otettava yhteyttä opetus-

laitoksiin, opettajiin tai kouluttajiin, osattava hoitaa oppimisprosessi onnistuneesti, pidettävä 

yllä motivaatiotaan, voitettava vaikeudet ja esteet, jne. Ilman perustaitoja ja oikeita resursseja, 

organisointia ja toteutusta kaikki nämä prosessit ovat hyvin vaikeita tai jopa mahdottomia.

Perustaitoja – henkilökohtaisia ja sosiaalisia sekä itsehallinna taitoja – tarvitaan jo ennen tär-

keitä taitoja, joita ovat esimerkiksi puhutun ja kirjoitetun sanan ymmärtäminen ja tietokoneen 

käyttötaito.. Perustaidot ovat perusta mille tahansa oppimisprosessille ja henkilökohtaiselle ke-

hitykselle. Näin ollen tie erikoistuneeseen, tiettyyn aihepiiriin keskittyvään täydennyskoulutuk-

seen ei vaadi ainoastaan tärkeitä taitoja, vaan myös perustaitoja (kuva 1).
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Kuva 1: Perustaidot, tärkeät taidot ja ammatilliset taidot (Pro-Skills 2008)

Ammatilliset
taidot

Tärkeät taidot

Itsehallintataidot
Henkilökohtaiset taidot

Sosiaaliset taidot 

Perustaidot ovat perusta 
oppimiselle

Tietty työ 
tai tehtävä

Tekninen perusta työlle  
tai jatkokoulutukselle

Valitettavasti yhä useammalta ihmiseltä puuttuvat perustaidot. Ne eivät ole kehittyneet ai-

emmin heidän elämässään tai ne unohtuvat elämän aikana. Varsinkin sosiaalisesti huonossa 

asemassa olevilla ihmisillä on puutteita perustaidoissa. Perustaitojen puute voi olla tärkeitä 

taitoja suurempi este koulutussuunnitelmien aloittamiselle ja onnistuneelle läpiviennille. Tämä 

saattaa olla yksi syy siihen, että sosiaalisesti huono-osaiset ihmiset osallistuvat vain harvoin 

aikuiskoulutukseen. 

Olemme tietoisia siitä, että elinolosuhteet, yhteiskuntarakenne ja sitä säätelevät säännöt sekä 

sosiaaliset olosuhteet ovat merkittäviä yhteiskuntaan integroitumisen kannalta. Tässä projektis-

sa haluamme kuitenkin keskittyä henkilökohtaiseen perustaan emmekä vaikuttaa merkittävästi 

ulkoisiin olosuhteisiin.

Henkilökohtaiset, sosiaaliset ja itsehallinnan taidot vaikuttavat myös oppimismotivaatioon ja 

motivaatioon olla aktiivinen osa elinympäristöään ja vaikuttaa sen puolesta. 

Motivaatio on monimutkainen emotionaalisten ja kognitiivisten prosessien yhteisvaikutus. Uudet 

tilanteet voivat herättää tunteita, kuten uteliaisuutta tai ahdistusta. Taitoja ja resursseja arvi-

oidaan suhteessa odotuksiin, ja omia menestymismahdollisuuksia ja vaihtoehtoisia toimintata-

poja punnitaan (usko omiin kykyihin).  Lisäksi mietitään opiskelujen onnistuneen toteuttamisen 

arvoa: Kannattaako tähän panostaa aikaa ja energiaa? Onko lopputulos tärkeä minulle? Mitä 

merkitystä sillä on oman identiteettini kannalta? Heti kun on päätetty ryhtyä toimimaan tietyn 

tavoitteen hyväksi, tarvitaan taitoja, joiden avulla voidaan muuttaa aikomus konkreettiseksi 

toiminnaksi ja ylläpitää motivaatiota koko prosessin ajan. 

11
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Kuva 2: Perustaitojen, uskon omiin kykyihin, motivaation ja elinikäisen oppimisen väliset suhteet 

(© Pro-Skills 2008)

Henkilökoh- 
taiset taidot

Sosiaaliset 
taidot

Hallinnointi- 
taidot

Elinikäinen
oppiminen

Usko omiin 
kvkvihin

Motivaatio & 
tahto

a) Usko omiin kykyihin

Usko omiin kykyihin määritellään seuraavasti: omiin kykyihin ja resursseihin perustuva  var-
muus tai arvio siitä, että pystyy hoitamaan tehtävät ja suunnitelmat onnistuneesti.

Usko omiin kykyihin on hyvin subjektiivinen havainto, joka ei välttämättä ole sama kuin henkilön 

todelliset taidot! Jos henkilöllä on huono itsetunto tai hän on aikaisemmin kokenut epäonnistu-

misia, hän saattaa asennoitua hyvin negatiivisesti omiin kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa. Usko 

omiin kykyihin määrittelee kuitenkin suurelta osin vaihtoehtoisten toimintatapojen valinnan, 

ponnistelun määrän ja pysyvyyden, ja siten epäsuorasti myös vaikuttaa menestymiseen. Tämä 

saattaa aiheuttaa negatiivisen kierteen: Henkilö, jonka usko omiin kykyihin on pieni, panostaa 

vähemmän tehtäviin. Tämä voi johtaa epäonnistumisiin ja pettymyksiin, mikä puolestaan vahvis-

taa lisää henkilön negatiivista ajattelutapaa itsestään. Sen sijaan ihmiset, jotka uskovat omiin 

kykyihinsä, panostavat paljon tavoitteensa saavuttamiseksi ja yrittävät myös voittaa haasteita, 

joissa onnistuminen parantaa merkittävästi heidän henkilökohtaista kehitystään. Onnistumisen 

elämykset vahvistavat heidän uskoaan omiin kykyihinsä.

On selvä, että subjektiivisen omiin kykyihin uskomisen vahvistaminen voi merkittävästi vaikut-

taa elinikäiseen oppimiseen. Jos itsetunto on huono ja usko omiin kykyihin on vähäistä, melkein 

mikä tahansa oppimisprosessi vääjäämättä epäonnistuu. Omiin kykyihin uskomiseen vaikuttavi-

en perustaitojen parantaminen on siten yksi Pro-Skills-ohjelman peruskivistä.
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b) Motivaatio ja tahto

Motivaatio elinikäiseen oppimiseen kumpuaa henkilön motiiveista ja tarpeista. Nämä ovat hyvin 

yksilöllisiä ja voivat muuttua ajan kanssa.

Kaikkein tärkein edellytys motivaation luomiselle on siis se, että henkilö havaitsee 
omat tarpeensa ja tavoitteensa, ja määrittelee ne itselleen. Monet ihmiset eivät 

mieti omia toiveitaan eikä heillä ole aavistustakaan siitä, mitkä mahdollisuudet voi-

sivat heitä kiinnostaa. Omien halujen ja tarpeiden selvittäminen auttaa tällaisia 

ihmisiä.

Mahdollisia motivaation esteitä voidaan kuvata viittaamalla Abraham Maslow’n 

tarvehierarkiaan (1954). Tämä psykologi tunnisti viisi tarvekategoriaa ja 

väitti, että korkeamman tason tarpeet ovat tärkeitä vain sellaisille ih-

misille, joiden perustarpeet on tyydytetty. Henkilö voi esimerkiksi olla 

vain vähän kiinnostunut koulutuksesta, jos hänellä on talousongel-

mia tai parisuhdekriisi. Tämä on merkittävä haaste elinikäisen op-

pimisen kannustamisen kannalta. Vaikeuksien kanssa kamppaile-

van on usein vaikea ymmärtää, että koulutus tai jatkokoulutus 

voivat auttaa ongelmien ratkaisussa pitkällä tähtäimellä. 

Pelkkä aikomus saavuttaa tavoite ei yleensä riitä varsinaiseen toimintaan. Omaan koulutukseen 

tähtäävän toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvitaan motivaatiota, mutta sen lisäksi 

aikomuksen muuttaminen toiminnaksi ja motivaation ylläpitäminen toteutusprosessin ai-

kana ovat erittäin tärkeitä. Tätä tarkoitetaan termillä tahto. Tahtoprosessin alueita ovat muun 

muassa aktiiviseksi muuttuminen, keskittyminen yhteen tehtävään, käytettävissä olevien re-

surssien valjastaminen käyttöön, vaikeuksien voittaminen ja sitkeästi asetettujen tavoitteiden 

mukaan toimiminen.  Tätä varten toiminnassa tarvitaan metakognitiivisia strategioita (ajatus- ja 

oppimisprosessien itsetarkkailua ja -arviointia), jotta motivaatio pysyisi yllä, odottamattomat 

vaikeudet voitaisiin voittaa ja valittua toimintatapaa voitaisiin puolustaa vaihtoehtoisten toi-

mintatapojen ilmestyessä kuvaan.  

Näitä osa-alueita voi parantaa itsehallintataitojen koulutuskurssilla. 

c) Tunteet ja identiteetti

Motivaatio ei ole vain halukkuudesta ja strategioista koostuva kognitiivinen prosessi, vaan se 

liittyy aina myös tunteisiin. Jokainen uusi tilanne arvioidaan sen mukaan, onko se voitettavissa 

kyvyillämme. Kurssille tai muuhun opetustapahtumaan osallistuminen on uusi ja tuntematon 

tilanne monille ihmisille. Tilanteen arviointiin vaikuttavat usko omiin kykyihimme ja mahdolli-

suus hoitaa haaste onnistuneesti. Arviointi perustuu arvioon omista kyvyistä, saatavilla olevista 

materiaaleista ja sosiaalisista resursseista sekä aikaisempiin kokemuksiin samanlaisista tilan-

teista. Tähän arviointiprosessiin voi liittyä erilaisia tunteita. Mitä vankemmin henkilö uskoo, 

ettei pysty suorittamaan vaadittuja tehtäviä, sitä epävarmemmaksi ja ahdistuneemmaksi hän 

tuntee itsensä. Toisaalta taas henkilö, joka on varma, että pystyy pärjäämään uudessa tilantees-

“Menestykseni ei johdu 

siitä, että olisin erity-

isen vahva, sinnikäs tai 

rohkea, vaan siitä, etta 

pidän tärkeänä sitä, 

mitä kulloinkin teen.” 

Reinhold Messner, 
vuorikiipeilijä

Omien

Itsetunto

Kuulumisen tunne

Turvallisuudentunn

Hengissä pysyminen

Kuva 3: tarpeiden tyydyttäminen (Maslow 1954)
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sa, tuntee olonsa innostuneeksi ja näkee uuden tilanteen positiivisena haasteena. Molemmissa 

tapauksissa henkilön tunnetilalla on loogisesti kattava rooli: Se valmistaa henkilöä psykologi-

sesti ja fyysisesti vastaamaan tilanteeseen oman arvionsa mukaan. Jos henkilö arvioi taitonsa 

ja resurssinsa positiivisesti, koska hän uskoo vakaasti omiin kykyihinsä, silloin tunteet – sekä 

korkeampi vireystila, keskittyminen, lisäveren virtaus aivoihin ja lihaksiin, jne. – vaikuttavat 

aktiiviseen ongelmanratkaisuun. Vastaavasti omia kykyjään vajavaisina pitävä henkilö välttää 

yleensä tällaisia tilanteita, koska hän yhdistää niihin negatiivisia tunteita (epävarmuutta, ah-

distusta, fysiologista halua paeta, jne.). Nämä assosiaatiot perustuvat perusprosesseihin, jotka 

ennen muinoin ajoivat ihmisen pakene tai taistele -käyttäytymiseen.

Lisäksi monilla tilanteilla on sosiaalinen kontekstinsa. Ollessamme sosiaalisessa tilanteessa mui-

den ihmisten kanssa, kuten esimerkiksi koulutuksessa, myös toiset tarkkailevat ja arvioivat käyt-

täytymistämme. Henkilön luonteenlaadun ja omiin kykyihin uskomisen asteesta riippuen tämä 

tosiasia voi sekä innostaa että pelottaa. Toiset ihmiset ovat kuitenkin myös resurssi, jonka avulla 

tehtäviä ja tilanteita voi onnistuneesti suorittaa. Näin ollen tapa, jolla arvioimme sosiaalisia ti-

lanteita riippuu subjektiivisesta arviointiprosessista. Jos tämän pitää mielessä, on sekä tarpeel-

lista että hyödyllistä pystyä tunnistamaan ja ymmärtämään omia tunteitaan ja käsittelemään 

niitä oikeassa (sosiaalisessa) kontekstissa. 

 

Kuva 4: Motivaation tärkeät osa-alueet (© Pro-Skills 2008)

 

Metakognitio
Strategiat

Omien tunteiden, ajatusten ja arvojen miettiminen

Kognitio

Tilanteen
arviointi
uhkaksi

tai haasteeksi

Tunteet

Pelko tai
miellyttävä

tunne

Identiteetti

Oppimmissen, sen 
sisältöön ja 
menetelmiin 

kulttuuriset ja 
sosiaaliset arvot

Motivaatio liittyy myös yksilön arvoihin ja identiteettiin. Jos oppiminen ja koulutus eivät  mer-

kitse mitään, ihminen ei todennäköisesti ole motivoitunut käyttämään siihen aikaa ja energiaa. 

Arvot kehittyvät yleensä kulttuurisissa ja sosiaalisissa ryhmissä, eli niillä voi olla juurensa sekä 

suuremmassa yhteiskunnassa että pienemmissä alakulttuureissa. Jos tekemisemme ovat arvo-

jemme mukaisia, tekeminen on myös identiteettimme ilmentymä. Jos toisaalta joudumme toi-

mimaan omien arvojemme vastaisesti – ja siten oman identiteettimme vastaisesti – motivaatio 

on yleensä vähäistä. 
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Sosiaalisesti huonossa asemassa olevien henkilöiden arvojärjestelmä usein poikkeaa tai on ris-

tiriidassa ”vakiintuneiden” sosiaalisten ryhmien arvojen kanssa. Tämä selvä identiteetti auttaa 

ylläpitämään henkilön omanarvontuntoa ja arvokkuutta. 

Opetuksen ja koulutuksen tulisi kunnioittaa tätä arvojen ja identiteettien erilaisuutta. Koulutta-

jalle on erityisen haastavaa yrittää yhdistää elinikäisen oppimisen arvo kyseisen kohderyhmän 

arvojärjestelmään. Oppimismotivaatio ja halu olla mukana uusissa tilanteissa ovat vahvempia, 

jos oppimisen tavoitteet ja opetustapa ovat sopusoinnussa oppijan identiteetin kanssa. Ihmisen 

omat arvot voivat kuitenkin olla este, varsinkin jos hänellä on negatiivisia kokemuksia perin-

teisistä koulutusjärjestelmistä. Tällaiset ihmiset välttelevät usein oppimistilanteita, jotta eivät 

epäonnistuisi ja jotta voisivat varjella omanarvontuntoaan. Tässä kuvaan astuvat merkittävästi 

perinteisistä poikkeavat opetusmenetelmät. Ne voivat auttaa omien asenteiden miettimisessä ja 

uuden oppimistavan sekä oppimismotivaation löytämisessä. 

On selvää, että tällaisten uusien oppimiskanavien on oltava oppijan olemassa olevan identitee-

tin mukaisia.  Erityisen negatiivinen esimerkki siitä, miten olemassa olevat identiteetit voidaan 

jättää huomiotta on tapa, jolla Australian alkuperäisasukkaita kohdeltiin ennen.

Sosiaalinen ja kulttuurinen identiteetti ovat myös oppimisresurssi. Niistä voi tulla tärkeä perusta 

terveelle itsetunnolle, jos niitä käsitellään koulutuksessa huomaavaisesti ja kunnioittavasti. 

2.3 Opetusmenetelmät   

On olemassa useita opetusmenetelmiä, jotka tarjoavat koulutuskonseptimme kannalta tärkeitä 

tekniikkoja:  

 itse säädelty oppiminen 

 tuottava oppiminen  

 yhteistoiminnallinen oppiminen 

 kokemukseen perustuva oppiminen.

Näitä lähestymistapoja esitellään lyhyesti jäljempänä. Lisää luettavaa kirjallisuutta ja linkkejä 

muille samaa aihetta käsitteleville Internet-sivustoille on kotisivuillamme osoitteessa www.pro-

skills.eu.

2.3.1 Itse säädelty oppiminen 

Itse säädellyn oppimisen kyky on tärkeä elinikäisen oppimisen perusedellytys. Vain, jos oppija 
pystyy itse suorittamaan kaikki oppimisprosessin vaiheet, autonomisesti ja ilman opet-
tajia tai muita auktoriteettihahmoja, hän pystyy sopeuttamaan suunnitelmiaan ja toimiaan 

muuttuviin olosuhteisiin ja elämäntilanteensa muutoksiin.
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Miksi itse säädelty oppiminen on niin tärkeää?
 Tiedon räjähdysmäinen kasvu: Viime vuosikymmenten tekniset, tieteelliset ja sosiaaliset 

edistysaskeleet ovat mahdollistaneet tiedon nopean laajentumisen ja myös sen nopean van-

hentumisen. Tämä on synnyttänyt jatkuvan lisäkoulutuksen tarpeen, jota perinteiset opetus-

menetelmät ja -järjestelmät eivät pysty täyttämään.

 Uudet tietotekniikka- ja kommunikaatioteknologiat: Varsinkin Internetin ja multimedia-

esitysten ansiosta oppijalla on käytössään valtava määrä tietoa. Tämä tekee oppimisesta ai-

kaan ja paikkaan sitomatonta. Jotta oppija pystyisi käyttämään näitä uusia resursseja par-

haalla mahdollisella tavalla hyväkseen, hänen on opittava organisoimaan ja hallinnoimaan 

oppimisprosessiaan itse.

 Itse säädelty oppiminen on aikuisopiskelijoiden tarpeiden mukaista:
 Aikuiset eivät halua ulkoista kontrollia. He haluavat organisoida ja suunnitella oppimisproses-

sinsa itse.

Itse säädelty oppiminen tarkoitta sitä, että oppija suunnittelee ja hallinnoi koko oppimisproses-

siaan itse ja tekee itse seuraavia oppimisen osa-alueita koskevat päätökset:

  Oppimisen tavoitteet (Mitä varten?)

  Oppimissisältö (Mitä? Minkä sisällön avulla?)

  Resurssit ja materiaalit (Minkä työkalujen avulla?)

  Oppimismenetelmät ja -strategiat (Miten?)

  Aika (Milloin ja kuinka kauan?) 

  Analysointi (tavoitteen saavuttaminen ja mahdolliset oppimisstrategian muutokset)  

Tässä on pidettävä mielessä neljä tärkeää komponenttia:
 Motivaatio (sisäinen motivaatio, usko omiin kykyihin, tahto)

 Kognitio (oppimisstrategiat, tiedon käyttö ja siirto, 

 oppimisprosessin analysointi ja muuttaminen) 

 Olemassa olevien resurssien käyttö  

 Vuorovaikutus (sosiaaliset resurssit)    

Itse säädelty oppiminen on tärkeä vaihe voimallistamisessa. Oppija pystyy itse organisoimaan 

itseään ja puolustamaan omia oikeuksiaan ja kiinnostuksenkohteitaan.

2.3.2 Tuottava oppiminen

Tuottava oppiminen on uusi oppimisen muoto, joka korvaa yhä nopeammin perinteisiä käytäntö-

jä. Sen tärkein perusperiaate on oppiminen oikeassa elämässä saaduista kokemuksista.

Tämä luo oikean suhteen oppimisprosessin ja oppijan oikean elämän välille, ja korostaa merki-

tyksellisyyttä.  

Oppija kehittää taannehtivan tavan ymmärtää käytännön kokemusten takana olevia prosesseja ja 

pystyy käyttämään sitä parantaakseen tulevaa toimintaansa.   Monille oppimistyypeille tällainen 

oppimisen muoto on selvästi helpompi ymmärtää kuin abstrakti ja teoreettinen oppiminen. Sa-

maan aikaan oppija kokee pystyvänsä käyttämään kykyjään hyödykseen saavuttaakseen jotakin; 
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”Älä pelkää  

hidasta kasvua  

vaan paikalleen  

jäämistä.”

Kiinalainen sananlasku
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hän kokee omat vahvuutensa ja resurssinsa. Tämä lisää itseisjohtavaa oppimismotivaatiota ja 

vahvistaa uskoa omiin kykyihin. Oppija tunnistaa myös omat heikkoutensa ja voi työstää niitä 

paremmin.

Tuottavassa oppimisessa yritetään luoda kolme tärkeää oppimisyhteyttä:
 Henkilökohtainen yhteys itse oppijaan: oppimisen ja oppimisen sisällön merkitys oppijan 

persoonan ja kehittymisen kannalta, jotta hänen vahvuutensa ja tarpeensa korostuisivat; op-

pija muuttuu objektista aktiiviseksi subjektiksi, joka muokkaa itse omaa oppimisprosessiaan; 

tällainen oppiminen tarjoaa hyvin henkilökohtaisen, käytännönläheisen ja siksi onnistuneen 

oppimiskokemuksen.

 Käytännöllinen yhteys: Oppiminen syntyy tuottavasta toiminnasta ja lisää tuottavaa toimin-

taa; tämän seurauksena oppiminen yhdistetään päivittäisiin prosesseihin ja rakenteisiin sekä 

tiettyihin toiminta-alueisiin; tämä erottaa tuottavan oppimisen perinteisistä oppimistilan-

teista, joissa usein opetetaan täysin teoreettista tietoa, jolla ei ole mitään yhteyttä tosielä-

mään.

 Kulttuurinen yhteys: Subjektiin kohdistuvien prosessien lisäksi jokainen oppimistilanne pi-

tää sisällään myös sosiaalisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia puolia, joista oppija voi hyö-

tyä; näiden kulttuuristen yhteyksien luominen voi auttaa henkilön integroimisessa yhteiskun-

taan.

2.3.3 Yhteistoiminnallinen oppiminen

Yhteistoiminnallinen oppiminen tarkoittaa oppimisjärjestelyjä, kuten pari- ja ryhmätyösken-
telyä. Yleensä yhteistoiminnallinen oppiminen vaatii samanaikaista (synkronista) tai aikaa syr-

jäyttävää (asynkronista), koordinoitua, yhdessä rakentavaa toimintaa sekä osallistujia. Yhteis-

toiminnallisen oppimisen ytimenä on aina yhteisen ratkaisun löytäminen johonkin ongelmaan 

tai yhteisen jotakin tilannetta koskevan ajattelutavan kehittäminen.

Yhteistoiminnallisissa oppimistilanteissa tehtävä on yhteinen, ja jokainen osallistuja – tai jois-

sakin tapauksissa jokainen pienryhmä – ratkaisee osan ongelmaa, jonka jälkeen kaikkien henki-

löiden tai pienryhmien tulokset yhdistetään yhteiseksi tulokseksi.

Yhteistoiminnalliselle oppimiselle on luonteenomaista, että jokainen tiimin jäsen on vastuussa 

sekä ryhmän oppimisesta että omasta oppimisestaan.

Yhteistoiminnallisessa oppimisessa on kaksi vastuutasoa: ensinnäkin vastuu siitä, että koko ryh-

mä saavuttaa tavoitteensa ja toisekseen henkilökohtainen vastuu eli se, että jokainen ryhmän 

jäsen tuo oman osansa työhön.

Yhteistoiminnallisen oppimisen avulla osallistujat oppivat kommunikointitaitoja, kuten kysymys-

ten esittämistä, kuuntelemista, selittämistä sekä uusien ideoiden tai ratkaisujen kehittämistä 

keskustelun avulla. Tämän lisäksi he oppivat myös yhteistoimintataitoja kunnioittamalla toisia 

ja heidän mielipiteitään ja käymällä läpi oppimiskokemuksen yhdessä. Tässä oppimistavassa 

siis yhdistetään kognitiivinen ja sosiaalinen oppiminen. Yhteistoiminnallisen oppimisen avulla 

osallistujat pystyvät aktiivisesti vaikuttamaan omaan tietoonsa ja oppimisprosessia koskeviin 

ideoihinsa, mikä lisää oppimismotivaatiota ja vaikuttaa positiivisesti oppimisprosessiin.

”Jokaisen  

menestyneen miehen 

takana on aina muita 

menestyneitä miehiä.” 

Kiinalainen sananlasku
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Yhteistoiminnallisen oppimisen avulla kaikista ikäryhmistä tulevat osallistujat kokevat oppimi-

sen aktiivisena prosessina, joka on tärkeä ja pysyvä. Yhteistoiminnallisessa oppimisessa keski-

tytään ennen kaikkea siihen, ”miten” jotakin tehdään ja vasta toissijaisesti oppimissisältöön. 

Yhteistoiminnallisen oppimisen avulla stimuloidaan uteliaisuutta sekä opetus- ja oppimisproses-

sien muokkaamisesta syntyvää mielihyvää; oppija havaitsee, että hän pystyy itse päättämään 

omat oppimistavoitteensa ja muokkaamaan oppimisprosessia.

”Valmentajan” kehittämää yhteistoiminnallista oppimisympäristöä kuvaavat seuraavat sei-
kat:
 se luo positiivisia riippuvuussuhteita: ryhmällä on yhteinen tavoite tai yhteinen tuote; mate-

riaaleja, resursseja ja tietoa jaetaan oikeudenmukaisesti

 sen tavoitteena on yksilön vastuu: yksilö ottaa vastuuta koko ryhmän oppimisesta ja ymmär-

tämisestä

 se mahdollistaa suoran vuorovaikutuksen: osallistujat tekevät läheistä ja suoraa yhteistyötä, 

jotta voivat oppia toisiltaan

 se kehittää sosiaalisia taitoja: ryhmän jäsenet kommunikoivat, vaihtavat tietoa ja tekevät 

yhdessä päätöksiä

 se sisältää ryhmätyön tutkiskelua: ryhmän jäsenet miettivät yhdessä, mitä ovat oppineet ja 

ehdottavat parannuksia.

Pro-Skills-koulutuskonseptin kannalta yhteistoiminnallinen oppiminen on hyödyllinen metodi, 

koska siinä yhdistyy yksilöllinen ja kollektiivinen taso, joten sen avulla voi tunnistaa, kannustaa 

ja yhdistää sekä henkilökohtaisia että sosiaalisia taitoja käytännöllisellä tavalla.

2.3.4 Kokemukseen perustuva oppiminen

Oppiminen on aina yhteydessä konkreettisiin kokemuksiin, ja varsinkin aikuisopiskelijat vertaa-

vat uusia tilanteita aikaisempiin kokemuksiin, jo hankittuihin tietoihin ja kognitiivisiin skee-

moihin. 

David A. Kolb ja Roger Fry (1975) ovat kehittäneet kokemukseen perustuvan oppimisen syklin, 

joka on yhä tänä päivänä merkittävä osa aikuisoppimisen ymmärtämistä. Malli perustuu neljään 

oppimisvaiheeseen:  

Kuva 5: Kolbin ja Fryn oppimissykli (1975)

Konkreettiset 
kokemukset

Abstraktien
konseptien muodostaminen

Konseptien
testaus

Havainnointi 
ja pohdiskelu

“Hanki uutta tietoa, 

sillä välin kun  

punnitset vanhaa,  

ja sinusta voi tulla 

toisten opettaja.” 

Konfutse (551 – 479  e.Kr.)
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Konkreettiset kokemukset: Oppimisprosessin alussa henkilö yleensä toimii jollakin tavalla ja 

kokee toimintansa tulokset konkreettisessa tilanteessa.

Havainnointi ja pohdiskelu: Henkilö havainnoi ja miettii tilannetta jälkikäteen tunnistaen 

tässä prosessissa syitä ja korrelaatiosuhteita. Tässä oppimisprosessin vaiheessa henkilö pystyy 

ennustamaan samassa tilanteessa samalla tavalla toimimisen seuraukset.   

Abstraktien konseptien kehittäminen: Jos henkilöllä on useita samankaltaisia kokemuksia, 

hän alkaa vetää johtopäätöksiä rinnakkaisilmiöiden perusteella. Näin saadut oivallukset voi siir-

tää uusiin tilanteisiin.

Konseptien tarkastelu ja siirtäminen: Kun henkilö on ymmärtänyt perusperiaatteen, hän alkaa 

aktiivisesti kokeilla, käyttää eri variaatioita ja siirtää konseptia muihin tilanteisiin ja olosuhtei-

siin. Jos oppimisprosessi on todella käyty läpi, henkilö pystyy nyt ennustamaan tietyn toiminnan 

mahdolliset seuraamukset monenlaisissa olosuhteissa. Oppijasta tulee aktiivinen, hän vaikuttaa 

tilanteeseen omia tavoitteitaan ja kiinnostuksen kohteitaan tavoitellessaan.

Kolb ja Fry (1975) väittävät, että oppimisprosessi on kehämäisen kehityksen alainen prosessi. 

Kohdatessaan uusia tilanteita oppija tutkii aikaisemman kokemuksen perusteella kehittä-
miään sisäisiä konsepteja ja mukauttaa niitä saamisensa uusien kokemusten perusteella.

Perinteisissä opetusjärjestelmissä yritetään usein välittää tietoa ja taitoja opettamalla teoreet-

tisia konsepteja, jotka oppijan täytyy siirtää todelliseen elämään. Sen sijaan Kolbin ja Fryn 

lähestymistapa tähtää siihen, että oppijat tarvitsevat konkreettisia kokemuksia tässä hetkessä 

saadakseen uusia oivalluksia tai taitoja. Kokemukseen perustuvaan oppimissykliin perustuen 

Kolb ja Fry huomauttavat, että oppijoita on eri tyyppisiä: Henkilöitä, jotka ovat itse aktiivisia ja 

joiden on kerättävä ”kouriintuntuvia” konkreettisia kokemuksia ja henkilöitä, jotka suhtautuvat 

uuteen tietoon yleensä kognitiivisesti, jotka miettivät tarkkaan asioita ja vetävät abstrakteja 

johtopäätöksiä. 

Kummassakin tapauksessa konkreettiset kokemukset sekä uuden sisällön ja aikaisempiin koke-

muksiin perustuvien taitojen yhdistelmä ovat erittäin hyödyllisiä oppimisprosessin kannalta, ja 

oppijat hyväksyvät ne helpommin kuin perinteiset opetusmenetelmät.

2.4 Kohderyhmä   

Pro-Skills-koulutuskonseptin kohderyhmänä ovat sosiaalisesti huonossa asemassa olevat ihmi-

set – varsinkin nuoret aikuiset – joilla ei ole perustaitoja. Mutta mitä itse asiassa tarkoitamme 

”sosiaalisesti huonossa asemassa elävillä ihmisillä”? Kuvailemme jäljempänä tarkemmin, mitä 

tarkoitamme tällä termillä, ja lisäksi tarkastelemme kohderyhmää, heidän elinolosuhteitaan ja 

asennettaan lisäkoulutukseen.  
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2.4.1 Määritelmä: Sosiaalisesti huono-osaiset ja  
sosiaalisesti huonossa asemassa elävät henkilöt     

 

Sosiaalisesti vähäosainen on termi, jolla kuvataan kaikkia ihmisiä, joilla ei ole taattua oikeutta 

perustarpeisiin, sekä materiaalisiin että kulttuurisiin, ja joiden potentiaalia ja mahdollisuuksia, 

mitä tahansa ne ovatkin, ei tunnusteta. 

Sosiaalista huono-osaisuutta ilmenee, kun henkilö joutuu elämään epätasa-arvoisessa so-
siaalisessa tilanteessa toisten sosiaalisen ryhmänsä jäsenten kanssa, jolloin henkilö kokee 
olemassa olevien resurssien käyttämisen hyväkseen hankalaksi, varsinkin omassa sosiaali-
sessa kontekstissaan (Izzo 2000; De Leonardis 2000).

Tällainen sosiaalisesti huono-osainen tilanne johtuu monista eri tekijöistä ja niiden välisis-

tä suhteista, ja se vaikeuttaa tällaisten henkilöiden integrointia yhteiskuntaan (De Leonardis 

2000).

2.4.2 Sosiaalisen huono-osaisuuden tärkeimmät syyt

Taloudelliset syyt
Ensinnä on mainittava työttömyys, varsinkin pitkään kestävä, sekä taloudellinen epävakaus, 

jotka johtavat epävarmoihin ja huonoihin työoloihin. Tällaisissa tilanteissa henkilöllä ei ole 

varmuutta tarvittavista tuloista, resursseista tai tärkeästä sosiaalisesta vuorovaikutuksesta.

Kulttuuriset syyt  
Sosiaalinen huono-osaisuus saattaa johtua kulttuuristen ja kognitiivisten resurssien ja kykyjen 

puutteesta, sosiaalista kommunikointia ja tiedonkulkua vaikeuttavista esteistä johtuvasta epäta-

sa-arvoisesta koulutusjärjestelmän hyödyntämisestä. Sosiaaliseen vähemmistöön kuuluminen tai 

kuuluminen tiettyyn etniseen ryhmään, jolla on erilaiset arvot ja erilainen kulttuuri-identiteetti, 

saattaa myös johtaa syrjintään ja sosiaaliseen syrjäytymiseen. 

Poliittiset ja institutionaaliset syyt 
Kuka tahansa henkilö, joka ei pysty osallistumaan yhteiskunnalliseen elämään, on huono-osai-

nen. Tämä voi johtua siitä, että henkilön kansalaisoikeudet tai poliittiset oikeudet sekä oikeus 

terveyteen, koulutukseen ja sosiaaliseen turvallisuuteen – eli kansalaisen perustavaa laatua ole-

vat oikeudet – riistetään häneltä. 

Lisäksi sosiaalista huono-osaisuutta voivat aiheuttaa fyysiset ja henkiset vammat, sukupuoli ja 

tietty elämänvaihe (lapsuus tai vanhuus).

2.4.3 Sosiaalisen huono-osaisuuden piirteitä  

On syytä mainita, että sosiaalisella huono-osaisuudella voi olla sekä äärimmäisiä että vähem-
män rasittavia seuraamuksia. Joillekin huono-osaisuus aiheuttaa selviä haittoja ja valtavaa 

resurssien puutetta sekä selkeitä ihmisoikeuksien loukkauksia. Toisaalta on monia lyhytaikaisia 
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tai jonkin aikaa kestäviä huono-osaisuuden muotoja sekä latenttia sosiaalista syrjäytymistä, pas-

siivisuutta ja kansalaistoiminnasta etääntymistä, jolloin ihminen ei käytä kansalaisoikeuksiaan 

hyväkseen. Huono-osaisuuteen vaikuttavat myös monimutkaiset epävakaat olosuhteet, joihin 

ihmiset usein joutuvat äkkiarvaamatta.  

Monet tutkimukset (vrt. Castel 1995) osoittavat, että sosiaalinen huono-osaisuus ei ole staat-

tinen elinolosuhde, joka vaikuttaa henkilöön tai tiettyyn sosiaaliseen ryhmään, vaan se on dy-
naaminen prosessi, jossa oikeuksia menetetään yhä enemmän kuin spiraalissa, jossa eri sosi-

aaliset aspektit vaikuttavat toisiinsa ja aiheuttavat siten kerrannaisvaikutuksia tai vahvistavat 

toisiaan.  

Castel erottelee kolme sosiaalisen elämän vyöhykettä:
 integraatiovyöhyke, jossa ovat ihmiset, joilla on vakaa työpaikka ja sosiaalinen verkosto

 haavoittuvuusvyöhyke, jossa ovat esimerkiksi ihmiset, joilla ei ole turvaa tai jotka elävät 

epävakaisissa sosiaalisissa suhteissa, joissa heillä on vain vähän sosiaalista tukea 

 syrjäytymisvyöhyke, johon ihmiset voivat ajautua sekä integraatio- että haavoittuvuusvyöhyk-

keeltä.  

Sosiaalisesti huono-osaiseksi ajavia prosesseja voi syntyä millä tahansa yhteiskunnan tasolla, 

jopa aivan ”normaalista” tilanteesta, ja ne vaikuttavat lähes koko populaatioon. 

Kirjassaan ”Risikogesellschaft” eli Riskiyhteiskunta (1992) Ulrich Beck väittää, että nykyelämäs-

sä sosiaaliset riskit syntyvät systemaattisesti sosiaalisesta varallisuuden tuotannosta. 

Riskit kulkevat käsi kädessä modernin sosiaalisen evoluution kanssa, ja koko yhteiskunnassamme 

on turvattomuuden tunnetta. Tämä määrittelee yhä suuremmassa määrin ihmisten välisiä suhtei-

ta, heidän sosiaalisia kontekstejaan ja henkilökohtaista elämäänsä. Sosiaalista haavoittuvuutta 

ilmenee aina, jos perheen, yhteisön tai ammatin sosiaalinen kangas haurastuu ja tarjoaa vain 

vähän suojaa. Epävarmuus, heterogeenisyys ja epävarma elämänhistoria tuovat henkilölle paljon 

enemmän riskejä kuin ennen. 

Yhä useamman ihmisen on elämässään käsiteltävä kriittisiä vaiheita, oli kyseessä sitten työ-

paikan menetys, perhesuhteet tai sosiaalinen tukiverkosto. Nämä tilanteet aiheuttavat suurta 

stressiä ja sairauksia ja voivat aiheuttaa lisäongelmia ja huono-osaisuutta, jos henkilöllä ei ole 

kriisin voittamiseen tarvittavia henkilökohtaisia ja sosiaalisia resursseja.

Sosiaalisen huono-osaisuuden voittaminen kaikissa eri muodoissaan vaatii uusia menetelmiä 

ja kampanjoita sekä myös ohjelmia ja projekteja, joiden avulla ihmiset voivat olla aktiivisia 

sosiaalisen huono-osaisuutensa voittamisessa, hankkia uusia keinoja ja kykyjä oikeuksiensa vaa-

timiseen, päätösten tekoon ja muutosten aikaansaamiseen (Sen 1992; Basaglia 1984; Rotelli 

1999).
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2.4.4 Sosiaalisesti huono-osaisten elinikäiseen  
oppimiseen liittyvät tutkimukset  

Sosiaalisesti huonossa asemassa olevia aikuisia näkyy vain harvoin elinikäiseen oppimiseen 

tähtäävillä kursseilla ja aikuiskoulutuksessa. Amerikkalaisen kirjallisuuden tutkimukset (esim. 

Courtney 1992) osoittavat, että jatkokoulutus on sellaisten nuorten aikuisten aluetta, joilla on 

hyvä pohjakoulutus ja hyvä tulotaso. Aikuiskoulutus tuntuu pikemminkin parantavan jo olemassa 

olevaa hyvää koulutusta kuin kompensoivan henkilökohtaisia puutteita. 

McGivney (1993) tunnisti seuraavat ryhmät, jotka ovat hyvin harvoin mukana aikuiskou-
lutuksessa:
 henkilöt, joilla ei ole ollenkaan koulutusta tai joilla on vain vähän koulutusta

 henkilöt, joilla ei ole perustaitoja

 henkilöt, joiden tulotaso on alhainen

 ammattitaidottomat työläiset

 etniset vähemmistöt  

 vanhemmat aikuiset

 pienten lasten äidit 

 henkilöt, joilla on fyysisiä tai henkisiä vammoja 

 maaseutualueilta tai köyhiltä alueilta tulevat henkilöt. 

 

Aikuiskoulutuksesta kiinnostumattomilla ihmisillä on yleensä ollut huonoja kokemuksia koulus-

sa, ja he ovat tämän takia alkaneet karttaa opetustilanteita. Psykososiaaliset esteet, kuten 

epäilyt koulutuksen hyödyistä itselle, epäonnistumisen pelko ja huono itsetunto, ovat yleisempiä 

sosiaalisesti heikommissa ihmisryhmissä, ja sen vuoksi tällaiset ihmiset eivät tartu jatkokoulu-

tusmahdollisuuksiin. 

Aikaisempien koulutukseen liittyvien kokemuksiensa vuoksi sosiaalisesti huono-osaisil-
la aikuisilla on yleensä vaikeuksia lisäkoulutuksen hankkimisessa, koska (Beder 1990; 
Schwänke 1990):
 Heidän jatkokoulutusmotivaationsa on hyvin huono.

 Heillä ei ole peruskoulutusta. 

 He eivät ole koskaan aloittaneet tai suorittaneet loppuun mitään ammatillista koulutusta.

 Heidän ammattipätevyytensä on vanhentunutta.

 He eivät pysty oppimaan tarpeeksi.  

 Kohderyhmän sosiaalisessa kontekstissa ei arvosteta jatkokoulutusta.  

 Muut vaikeudet hallitsevat heidän elämäntilannettaan (taloudelliset vaikeudet, sopeutumis-

vaikeudet, sosiaalisten kontaktien puute, riippuvuussuhteet, jne.).

Sosiaalisen ympäristön vaikutus – varsinkin vanhempien ja lapsuuskodin – oppimismotivaatioon 

ja koulutuksen jatkamiseen on erittäin tärkeä (Schräder-Naef 1997). Elämäntilanteet ja ulkoiset 

vaikutteet voivat kuitenkin muuttaa halukkuutta osallistua jatkokoulutukseen. Positiivinen opet-

tajan ja oppijan suhde on myös tärkeä oppimisen onnistumisen kannalta, ja se voi tukea tärkeäl-

lä tavalla kiinnostusta oppimiseen ja oppimissisältöön (Gieseke, Janofsky ja Lüken 1989).
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2.4.5 Kuinka sosiaalisesti huono-osaiset ihmiset 
 voidaan tavoittaa?

Jotta Pro-Skills-koulutuskonseptia voitaisiin käyttää sosiaalisesti huono-osaisten ihmis-
ten tavoittamiseen, on otettava huomioon kaksi asiaa:

Ensinnäkin se, että kohderyhmän jäsenet ovat usein yhteydessä sosiaalisiin ja kulttuurisiin  

instituutioihin. Siksi on erityisen tärkeää tehdä yhteistyötä näistä instituutioista hankittujen 

yhteistyökumppanien kanssa, jotta  

 saadaan tietoa kohderyhmän tarpeista ja ominaisuuksista

 luodaan tietoisuutta perustaitojen tärkeydestä

 voidaan kertoa kurssin tavoitteista ja lähestymistavasta

 voidaan yhdessä kehittää kohderyhmän huomioon ottavaa konseptiaja

 voidaan yhdessä miettiä, kuinka koulutuksen arvo voidaan liittää kohderyhmän sosiaaliseen 

kontekstiin. 

Toinen mietittävä asia koskee kohderyhmän motivaatiota. On hyvin tärkeää järjestää valmiste-

leva tapaaminen osallistujien kanssa ennen koulutusta, jotta saadaan selville

 mitä tarpeita ja kiinnostuksenkohteita osallistujilla on

 mitä odotuksia heillä on koskien koulutusta  

 millä tavalla he näkevät taitonsa ja kykynsä ja haluaisivatko he kehittää niitä

 miten he arvioivat oman elämäntilanteensa ja mitä he tuntevat

 mitä mieltä he ovat koulutuksesta ja ryhmätyöskentelystä. 

Tässä valmistelevassa tapaamisessa kouluttajan tulisi antaa tietoa  

 perustaidoista

 kurssin tavoitteista ja lähestymistavasta

 kurssin säännöistä, aikatauluista ja tapahtumapaikasta

 itsestään ja roolistaan koulutuksessa.

On hyvin tärkeää käsittää, missä määrin jokainen henkilö tarvitsee muutosta, mitä mieltä 
hän on siitä, kuinka uusia ajattelu- ja tuntemistapoja voidaan kannustaa, kuinka laajasti 
koulutus voi vaikuttaa ja mitä muita lähestymistapoja ja resursseja tarvitaan. 
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3 | KOULUTUSKONSEPTI

Tässä luvussa esittelemme eurooppalaisen projektiryhmän kehittämän Pro-Skills-koulutuskon-

septin. Kuten jo mainittiin, emme tarjoa mitään vakiomuotoista koulutusohjelmaa. Eri ryhmistä 

tulevilla sosiaalisesti huono-osaisilla ihmisillä on hyvin erilaiset ominaisuudet ja tarpeet, jotka 

on otettava huomioon, ja joiden mukaan koulutuksen kulku on suunniteltava, materiaalit on 

valittava ja harjoitukset on koordinoitava.

Koulutuskonsepti tarjoaa hyvän teoreettisen taustan sekä ohjelinjoja koskien Pro-Skills-koulu-

tuskurssin tavoitteita, sisältöä, opetusmenetelmiä ja yleistä rakennetta. Käytännön esimerkkien 

avulla kerromme seuraavassa luvussa neljästä pilottikoulutusprojektista saatuja kokemuksia. 

3.1 Koulutuksen tavoitteet

Pro-Skills-koulutuskonseptin tavoitteena on vaikuttaa osallistujiin seuraavasti:

 Motivaatio: Koulutuksen tavoitteena on saada osallistujassa aikaan kiinnostusta ja motivaa-

tiota elinikäistä oppimista kohtaan.  

 Ihmisoikeudet: Osallistujat tajuavat, että heillä on samat oikeudet koulutukseen ja koulutus-

tarjontaan kuin muillakin ihmisillä. 

 Omien mahdollisuuksien tunnistaminen: Osallistujat saadaan tietoisiksi heille tarjolla ole-

vista mahdollisuuksista parantaa koulutustasoaan ja muuttaa elämäänsä.

 Henkilökohtaisen vastuun kantaminen: Osallistujat eivät enää tunne oloaan syylliseksi tai 

tunne itseään yhteiskunnan uhreiksi; he oppivat olemaan hyväksymättä tätä muiden heille 

antamaa roolia.  

 Omien resurssien ja vahvuuksien tunnistaminen: Osallistujia autetaan tunnistamaan ole-

massa olevia resurssejaan ja vahvuuksiaan sekä kehittämään ideoita siitä, miten he voivat 

vahvistaa näitä ja hankkia uusia resursseja ja vahvuuksia.  

 Taitojen hankkiminen: Osallistujat parantavat aktiivisesti taitojaan ja heille annetaan mah-

dollisuus kokeilla uusia taitoja ja käyttäytymistapoja turvallisessa koulutusympäristössä.  

 Omanarvontunto ja usko omiin kykyihin: Koulutuksen tavoitteena on tukea osallistujien 

omanarvontuntoa ja saada heidät uskomaan omiin kykyihinsä, mikä on tärkeä edellytys oppi-

misprosessin jatkumiselle. 

 Itse säädellyn oppimisen mahdollistaminen: Osallistujia autetaan suunnittelemaan ja to-

teuttamaan oma henkilökohtainen oppimisprosessinsa itsenäisesti.  

 Samat mahdollisuudet koulutukseen: Osallistujia autetaan ymmärtämään, että heillä on 

samat oikeudet viralliseen ja epäviralliseen koulutukseen kuin muillakin ihmisillä. 

Erilaisten arvojen kunnioittaminen!  
Kouluttajan tulee kunnioittaa osallistujien arvomaailmaa. Kouluttajan tehtävänä on muo-
dostaa linkki elinikäisen oppimisen arvojen ja osallistujien arvojen ja aikaisempien koke-
musten välille eikä yrittää saada osallistujia omaksumaan omia moraalikäsityksiään. 
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“Emme voi opettaa  

ihmisille mitään;  

voimme vain auttaa  

heitä löytämään  

totuuden sisältään.”

Galileo Galilei (1564-1642)
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3.2 Koulutuksen sisältö   

Koulutuksen sisältö riippuu kohderyhmän ominaisuuksista, tarpeista ja aikaisemmista tiedoista. 

Pro-Skills tarjoaa erilaisia koulutusmoduuleja, jotka sisältävät moniin eri aihealueisiin liittyviä 

materiaaleja ja harjoitteita.

Alla on kuvaus kolmesta tärkeimmästä koulutusmoduulista. Jokaisessa tapauksessa viitataan 

Pro-Skills-työkalupakin eri materiaaleihin ja harjoituksiin, jotka projektipartnerit ovat yhdessä 

luoneet, ja joita pidetään hyvinä käytännön esimerkkeinä. Kaikki materiaalit ovat ladattavissa 

Pro-Skills-projektin Internet-sivustolta osoitteessa [http://www.pro-skills.eu]. Voit myös ottaa 

yhteyttä Suomen projektipartneriin ja pyytää lisämateriaaleja suomeksi. Annamme mielellämme 

neuvoja omien koulutusprojektien suunnitteluun.

Haluamme huomauttaa, että monet perustaidot ovat yhteydessä toisiinsa ja että niiden luokitte-

lu henkilökohtaisiin, sosiaalisiin ja itsehallinnointitaitoihin ei ole aina helppoa.

Henkilökohtaiset taidot   
Henkilökohtaisilla taidoilla tarkoitamme kykyä miettiä ja hallinnoida sisäisiä konsepteja ja pro-

sesseja, kuten tunteita, havaintoja ja omaa identiteettiä. 

Kuva 6: Henkilökohtaiset taidot  

(© Pro-Skills 2008)

Tunteet ja
tunteiden säätely

Identiteetti ja
itsetunto

Kognitio
esteiden ja resurssien

tunnistaminen

Henkilökohtaisten taitojen piirteitä ovat seuraavat:
 Tunteet ja tunteiden säätely: Kyky hahmottaa ja ilmaista omia tunteita ja käsitellä niitä 

asianmukaisesti. 

 Kognitio: Itsepohdiskelu, realistinen itsearviointi, ongelmien voittaminen, omien halujen ja 

tavoitteiden ymmärtäminen, esteiden ja resurssien tunnistaminen, tavoitteiden asettaminen 

ja päätöksenteko.

 Identiteetin hallinta  ja omanarvontunto, itsevarmuus ja usko omiin kykyihin. 

PRO-SK ILLS IN  HENKILöKOHTAISTEN TAITOjEN TYöKALUPAKKI 

 Identiteetin hallinta / itsepohdiskelu  Tavoitteiden asettaminen / päätöksenteko 

 Omanarvontunto  Tunteet 

 Itseluottamus  Sosiaalisiin taitoihin liittyvät materiaalit

http://www.pro-skills.eu
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Sosiaaliset taidot
Sosiaaliset taidot ovat kykyjä ja käyttäytymistapoja, jotka auttavat siirtämään painopisteen 

omasta käyttäytymisestä kohti jaettua linjausta muiden ihmisten kanssa. Sosiaalisesti pätevässä 

käyttäytymisessä yhdistyvät henkilön omat tavoitteet ja sosiaalisen ryhmän arvot ja tavoitteet.

Kuva 7: Sosiaaliset taidot (© Pro-Skills 2008)

Yhteistyö- ja 
ryhmätyötaidot Kommunikointi

Konfliktien 
hallinta

Relationaaliset
ryhmädynamiikan

prosessit

Sosiaalisten taitojen piirteitä ovat:  
 Yhteistyö- ja ryhmätyötaidot: Avoimuus ja avarakatseisuus, kyky toimia muiden kanssa, so-

siaalisten resurssien käyttö, neuvottelutaidot, johtajuustaidot, monikulttuuriset taidot.  

 Kommunikointikyky: Kielitaidot, aktiivinen kuunteleminen, palaute, empatia, tunnustuksen 

antaminen ja vastaanottaminen. 

 Konfliktien ratkaiseminen / kyky tehdä kompromisseja  

 Ryhmädynamiikan prosessit 

P R O - S K I L L S I N  S O S I A A L I S T E N  TA I T O j E N  T Y ö K A L U PA K K I 

 Kontaktin saaminen /  
tutustuminen  Empatia 

 Kommunikointi  Itsevarmuus

 Yhteistyö  Konfliktien hallinta  

 Roolileikit  Luottamus

http://www.pro-skills.eu
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Itsehallinnointitaidot
Itsehallinnointitaidot ovat tärkeitä onnistuneen toimintojen suunnittelun ja toteuttamisen kan-

nalta. Jokainen toiminto – joko tietoinen tai tiedostamaton – perustuu kognitiivisia ja aktiivisia 

vaiheita sisältävään prosessiin. Psykologiset teoriat käsittelevät yksityiskohtaisesti kognitiivisia 

prosesseja. 

Kuva 8: Henkilökohtaiset taidot (© Pro-Skills 2008)

Motivationaalisen tasapainon ylläpito

Vaiheittainen toteutus

Työprosessien tehokas suunnittelu

Resurssien ja esteiden huomioon ottaminen

Tavoitteiden asettaminen

Oppimisprosesseissa voidaan tunnistaa seuraavat vaiheet: 
 Tavoitteiden asettaminen: Henkilön on asetettava oppimiselle tietty tavoite. Tärkein tavoite 

voi olla esimerkiksi elannon ansaitseminen, korkeampi elintaso tai korkeampi koulutustaso. 

Tämän jälkeen on määriteltävä välitavoitteita matkalla päätavoitteeseen, mikä taas vaatii 

lisää kognitiivisia ja aktiivisia prosesseja.  

 Resurssien ja esteiden huomioon ottaminen: Henkilön on punnittava resursseja, kuten 

aikaa, rahaa, sosiaalista tukea, ja ratkaistava käytännön ongelmia, kuten lasten hoito kou-

lutuksen aikana, miten hän pääsee koulutuspaikkaan ja vastaavia.  Resurssien ja esteiden 

tutkiminen voi vaikuttaa siihen, mitkä tavoitteet valitaan. 

 Projektin tehokas suunnittelu: Henkilö kehittää eräänlaisen työsuunnitelman sekä realisti-

sen aikataulun käytössä olevien resurssien ja olemassa olevien esteiden pohjalta.  

 Vaiheittainen toteutus: Tämän jälkeen suunnitellut toimintavaiheet on toteutettava onnis-

tuneesti oikeassa järjestyksessä. Tätä varten on otettava resursseja käyttöön, voitettava es-

teitä ja pidettävä kiinni aikatauluista ja määräajoista. Tämän prosessin aikana tietoon saattaa 

tulla uusia esteitä ja kysymyksiä, joita ei aiemmin havaittu tai joita ei ole otettu huomioon. 

Henkilön on reagoitava joustavasti näihin olosuhteisiin valitessaan menetelmiä ja käyttäes-

sään resursseja, jotta hän saavuttaisi välitavoitteensa.

 Motivaation ylläpitäminen: Toiminnon vaiheiden toteuttaminen käytännössä voi viedä aikaa 

ja vaatia ennalta aavistamattomien esteiden voittamista. Jotta tämä olisi mahdollista, henki-

lön on oltava kärsivällinen ja sisukas, ja hänen on pidettävä jatkuvasti motivaatiotaan yllä.

P R O - S K I L L S I N  I T S E H A L L I N TATA I T O j E N  T Y ö K A L U PA K K I

 (Itse)arviointiprosessi  Oppimisprosessin suunnittelu  

 Vaiheittainen toteutus  Tavoitteiden asettaminen,  
resurssien ja esteiden tutkiminen 

http://www.pro-skills.eu
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3.3 Koulutuksen edellytykset ja rakenne 

Sosiaalisesti huono-osaisille tarjottava koulutus ei merkittävästi eroa muista kursseista, jos mo-

dernit opetusperiaatteet otetaan huomioon. Tämä kohderyhmä vaatii kuitenkin kouluttajalta pa-

rempaa opetusopillista taitoa ja opetuskokemusta. Motivaatio, ryhmädynamiikka, kommunikointi 

ja kulttuuriset asiat ovat tärkeämpiä. Kouluttajan täytyy varsinkin miettiä haluttua valtatasoa, 

jos hän haluaa voimallistaa henkilöitä, jotka mielletään usein voimattomiksi.

Koulutuksessa kolme komponenttia vaikuttavat toisiinsa: kouluttaja, osallistujat ja itse koulutus.  

Näiden pääasioiden lisäksi on otettava huomioon tilannekonteksti. Yllä mainittuja komponentte-

ja käsitellään tarkemmin jäljempänä. 

Kuva 9: Koulutuksessa kolme komponenttia (Morand-Aymon, 2007)

Koulutus

Konteksti ja 
rakenne

OsallistujatKouluttaja

3.3.1 Kouluttaja

Seuraavilla sivuilla keskitymme hieman tarkemmin kouluttajan taitoihin, ominaisuuksiin ja teh-

täviin, joita pidämme välttämättöminä tämän koulutuskonseptin positiivisessa ja onnistuneessa 

käyttöönotossa sosiaalisesti huono-osaisten parissa. Olemme tietoisia siitä, että annamme asi-

asta optimaalisen kuvan ja asetamme siten riman korkealle. Uskomme, että on tärkeää saada 

aikaan tasapaino käytettävissä olevien koulutushenkilökuntaresurssien ja koulutuksen laadun 

takaavan minimihenkilökuntamäärän välillä. Tästä huolimatta kannustamme myös pieniä laitok-

sia toteuttamaan tällaisia koulutuksia.

Ennen kuin siirrymme käsittelemään kouluttajan ominaisuuksia, haluamme keskustella hieman 

koulutuksen toteuttamiseen tarvittavien kouluttajien määrästä.  

Yksi kouluttaja vai kouluttajatiimi?
Riittääkö, että koulutuksen toteuttamisen hoitaa yksi ammattilainen vai onko tarpeen tehdä 

työtä ryhmässä? 
Koulutuskonseptimme tavoitteena on kehittää erilaisia taitoalueita erilaisten menetelmien avul-
la, mikä vaatii kouluttajalta monia eri taitoja. Haluamme mainita, että suosittelemme mihin 
tahansa kurssiin vähintään kahden opettajan tiimiä.

”Taitava opettaja  

herättää oppilaissa  

luovuuden ja  

oppimisen ilon.” 

Albert Einstein (1879-1955)
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Tähän on monta syytä:
 Interaktiivisen koulutuksen toteuttaminen ja ryhmän koordinoiminen vaatii paljon työtä, var-
sinkin jos koulutus aiotaan suunnitella kiinnostavaksi ja osallistujien motivaatiota aiotaan 
ylläpitää. Kukaan ei voi suoriutua tästä tehtävästä sataprosenttisesti koko päivää.

 Koulutuksen toteuttamisessa ja osallistujien koordinoinnissa vaaditaan monenlaisia kykyjä ja 
taitoja. Kukaan ei ole täydellinen – kun kouluttajia on useampia, he voivat täydentää toisten-
sa vahvuuksia ja erikoistaitoja.

 Jotta koulutusaikataulu olisi joustava ja kurssi olisi osallistujien tarpeiden ja resurssien mu-
kainen, on otettava huomioon kaikki tapahtumat ja prosessit ja niiden vaikutus ryhmädyna-
miikkaan.

 Sympatiat ja antipatiat vaikuttavat usein kouluttajiin ja osallistujiin, kuten kaikkiin ihmisiin. 
Olisi valitettavaa, jos koulutus epäonnistuisi sen takia, että joku osallistujista ei tule toimeen 
kouluttajan kanssa yksilötasolla. Kun käytössä on koulutustiimi, on todennäköisempää, että 
jokainen osallistuja löytää yhteyshenkilön, johon hän voi luottaa. 

Ihanteellinen näyttäisi olevan:   
 monia eri koulukuntia yhdistävä tiimi, jossa eri ammattiryhmät täydentävät toistensa taitoja 
ja ammattitaitoa 

 erilaisista persoonallisuuksista ja eri sukupuolia edustavista kouluttajista koostuva tiimi  
 tiimi, jossa on myös henkilö, joka tuntee kohderyhmän ja sen elämäntilanteen.  

On sanomattakin selvää, että tällaisen ihanteellisen tiimin muodostaminen ei ole aina helppoa, 
varsinkin jos koulutuksen järjestäjä on pieni koulutuslaitos. Tällaisessa tapauksessa yhteistyöstä 
muiden tahojen kanssa voi olla hyötyä.

Kun alla puhutaan ”kouluttajasta”, sillä tarkoitetaan myös tällaista koulutustiimiä.

Tiedot ja taidot  
Kouluttajalta vaaditaan monia eri perustaitoja ja tietoja, joiden avulla hän pystyy toteuttamaan 
koulutuksen tehokkaasti ja onnistuneesti. Monet näistä taidoista ovat välttämättömiä minkä 
tahansa koulutuksen yhteydessä, mutta erityisen tärkeitä toimittaessa sosiaalisesti huono-
osaisten kohderyhmän parissa, varsinkin jos osallistujilla on huonoja kokemuksia perinteisistä 
koulutusjärjestelmistä. 

Pidämme seuraavia tietoja ja taitoja erityisen tärkeinä tämän koulutuskonseptin yhtey-
dessä:
 kulttuuristen asioiden huomioon ottaminen (varsinkin kohderyhmän sosiaalisen kulttuurin)
 kommunikaatiotaidot

 hallinnointi- ja organisointitaidot

 yhteistyö- ja ryhmätyötaidot

 ryhmädynamiikan prosesseja koskevat taustatiedot 
 kyky saada osallistujat innostumaan ja pitää heidän motivaatiotaan yllä  
 havainnointitaidot (ryhmädynamiikan ja koko koulutusprosessin havainnointi)
 joustava koulutuksen sopeuttaminen osallistujien tarpeisiin
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 laajat tiedot (interaktiivisista) koulutuslähestymistavoista (katso luku 2.3)
 laajat tiedot elinikäisestä oppimisesta
 kyky kannustaa osallistujia osallistumaan aktiivisesti  
 tieto oppimisprosesseista ja niiden suunnittelumenetelmistä
 käytännön kokemus koulutuksen järjestämisestä
 tietoisuus omasta arvojärjestelmästä

Yhteenvetona voi todeta, että kouluttajalla tulisi olla perusopetuskoulutusta, sosiaaliopetuskou-
lutusta ja psykologista koulutusta.  

Kokemukset kohderyhmästä ja asenteet kohderyhmää kohtaan   
Kyky ottaa kulttuuritausta huomioon on yksi tärkeä edellytys kouluttajalle. Jotta kouluttaja pys-
tyisi sopeuttamaan koulutuksen kohderyhmän tarpeisiin, hänellä on oltava laajat taustatiedot 
ryhmän elämäntilanteesta, tarpeista ja resursseista. Jos kouluttajalla ei ole henkilökohtaista 
kokemusta kohderyhmästä, voi olla hyödyllistä ottaa etukäteen yhteyttä johonkin kohderyhmän 
edustajaan tai jopa ottaa tällainen henkilö mukaan koulutustiimiin. Osallistujiin tulisi ottaa 
henkilökohtaisesti yhteyttä pari päivää ennen koulutuksen alkua. Tulisi järjestää jonkinlainen 
haastattelu, jossa voidaan tiedustella osallistujien odotuksia koskien koulutusta. 

Tämän perusteella kouluttaja voi kehittää tarvittavan empatian kohderyhmää kohtaan. Jot-
ta kouluttaja pystyisi tekemään tehokkaasti työtä kohderyhmän kanssa, hänen on tunnettava 
jonkinasteista sympatiaa kohderyhmää kohtaan ja oltava kiinnostunut kohderyhmästä. Lisäksi 
hänen on osattava arvostaa osallistujien elämänkokemuksia ja arvoja. Itseohjattu oppiminen 
voimallistamisen avulla on mahdollista vain, jos kouluttaja ei tuputa omia arvojaan ja näkö-
kulmiaan osallistujille. Tämän sijaan osallistujat tulisi sitouttaa koulutukseen omien arvojensa 
avulla ja heidän olisi voitava tuoda omia kokemuksiaan mukaan koulutukseen. Kouluttaja voi 
selittää omia asenteitaan ja tarjota uusia arvokonsepteja, mutta hänen ei tulisi koskaan esittää 
näitä ”ainoina oikeina” näkökulmina.

Kouluttaja tukee osallistujia uusien tavoitteiden asettamisessa ja taitojen kehittämisessä; hän 
on eräänlainen valmentaja, mutta ei johtaja. Meistä on erittäin tärkeää, että ”voimatasapaino” 
kouluttajan ja osallistujien välillä on tasapainossa. Tämä vaatii sitä, että kouluttaja pitää koko 
ajan mielessä oman asemansa ja osallistujien huono-osaisen taustan. 

Kouluttajan tehtävät

Kouluttaja on vastuussa seuraavista koulutuksen yleisistä puolista:
 Selvästi määritelty rakenne sekä selvät ja realistiset tavoitteet tulisi selkeästi esittää osallis-
tujille.

 Kouluttajan tulee tehdä työtä osallistujien resurssien mukaisesti ja mukauttaa koulutusta hei-
dän kokemuksiinsa ja tietoihinsa.

 Kouluttajan tulee tarkkailla ja arvioida koulutusprosessia ja räätälöidä se osallistujien tarpei-
den mukaiseksi tarvittaessa.

 Osallistujien tulee pystyä ymmärtämään koulutusprosessi, jotta he pystyvät arvostamaan ryh-

män kokemuksia.
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 Kouluttajan tulee olla tietoinen roolistaan ja varsinkin rajoistaan koulutuksen kontekstissa 

(esimerkiksi koulutus vs. terapia).

 Kouluttajan tulee tehdä yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa ja tarvittaessa myös ot-

taa yhteyttä muihin tahoihin ja ammattilaisiin, jotka pystyvät tukemaan osallistujien muita 

tavoitteita ja kysymyksiä.

3.3.2 Koulutus

Koulutuskurssissa itsessään voidaan noudattaa tiettyjä periaatteita, jotta osallistujien tarpeet 

tyydytetään ja taataan positiivinen ja tuottava ilmapiiri. 

Luottamus
On erittäin tärkeää, että osallistujat tuntevat itsensä hyväksytyiksi ja pystyvät luottamaan kou-

luttajaan ja koulutukseen.

 Tätä voidaan helpottaa seuraavin tavoin:
 Koulutuksen tulisi aina tapahtua tunnetun organisaation tai instituution valvonnassa eikä 

yksittäisen kouluttajan henkilökohtaisella vastuulla.

 Voi auttaa, jos osallistujat oppivat tuntemaan kouluttajan ja tutustuvat koulutustiloihin en-

nen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen he tuntevat tapahtumaympäristön ja ovat jo vähän 

varmempia itsestään koulutuksen alkaessa. Henkilöt, jotka eivät tunne oloaan hyväksi, voivat 

peruuttaa osallistumisensa kurssille menettämättä kasvojaan.   

 Osallistujille tulee lähettää yksityiskohtaisia tietoja kurssin sisällöstä, tekniikoista ja sään-

nöistä ennen kurssin alkua.

Hyväksyntä ja hyvä ilmapiiri  
Hyvä ilmapiiri ryhmässä ja osallistujien välinen hyväksyntä ovat elintärkeitä onnistuneen koulu-

tuksen kannalta, varsinkin kun teemme työtä kohderyhmien kanssa, joille hylkääminen ja sosi-

aalinen syrjäytyminen ovat jokapäiväisiä tuttuja.  

Tämä vaatii useita perussääntöjä:
 Ryhmän ilmapiirin on oltava tärkein prioriteetti. Osallistujien välisistä konflikteista tulee 

keskustella välittömästi. Tällaiset tilanteet auttavat myös samalla osallistujia harjoittamaan 

sosiaalisia taitojaan käytännön kontekstissa.    

 Koulutuksen alussa on sovittava tietyistä perussäännöistä, esimerkiksi palautteen antamisen, 

erilaisten mielipiteiden ja aikaisempien kokemusten hyväksymisen, jne. suhteen. Ryhmästä ja 

aikataulusta riippuen nämä säännöt voidaan kehittää yhdessä osallistujien kanssa.

 Koulutuksen tulisi olla hauskaa. On varattava tarpeeksi aikaa tauoille, rentoutumiselle tai pe-

leille ja harjoitteille, jotka keventävät ilmapiiriä (ideoita löytyy teoksesta: MoQuaVo 2004).
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”Kuulen ja unohdan,  

näen ja muistan,  

teen ja ymmärrän.”

Konfutse 
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Osallistujien tarpeiden huomioon ottaminen 

Koulutuksen tulee ottaa huomioon osallistujien tarpeet ja erikoispiirteet:
 Kun koulutus alkaa, osallistujilla tulee olla mahdollisuus ilmaista tarpeensa ja odotuksensa.

 Osallistujat tulisi ottaa aktiivisesti mukaan koulutuksen suunnitteluun. Tämän prosessin aika-

na heitä voidaan auttaa tunnistamaan ja valitsemaan oppimistavoittensa koulutukseen itse.

 Koulutuksen suunnittelun ja tekniikkojen tulee olla kohderyhmän kulttuurisen ja sosiaalisen 

taustan mukaisia. Osallistujien tulisi voida ilmaista kulttuurillista identiteettiään.

 Koulutuksen sisältö ja tekniikat tulee sitoa kohderyhmän aikaisempiin tietoihin ja jokapäiväi-

seen elämään.

 Osallistujia tulee motivoida ja voimallistaa siirtämään juuri oppimansa taidot jokapäiväiseen 

elämäänsä ja kokeilemaan niitä ”oikeissa” tilanteissa.

 Oppimisprosessissa tulisi olla pieniä askelia tutusta tuntemattomaan ja yksikertaisesta haas-

tavampaan materiaaliin. On kouluttajan vastuulla taata, että jokainen osallistuja pysyy muka-

na oppimisprosessissa.  

 Osallistujien kysymyksiin ja odotuksiin tulisi vastata.  

 Jos mahdollista, osallistujien tulisi voida jatkaa oppimisprosessiaan koulutuksen jälkeenkin. 

Tämä voi tapahtua esimerkiksi jatkuvan koulutuksen tai tietojen vaihtamiseen tähtäävien 

ryhmätapaamisten avulla.

 Koulutuksen lopussa tulisi todeta tulokset ja onnistuneet oppimiselämykset.  Ensin tulisi 

huomata ja arvostaa osallistujien sitoutumista ja menestyksiä. Sen jälkeen osallistujille tulisi 

antaa jonkinlainen sertifikaatti tai kirjallinen todistus kurssille osallistumisesta, jota he voi-

vat käyttää omiin tarpeisiinsa (esim. työhakemuksissa).

3.3.3 Osallistujat

Sekä kouluttajan että koulutuksen, mutta myös osallistujien tulee täyttää tietyt peruskri-
teerit:  
 Jotta osallistujat todella hyötyisivät koulutuksesta, heillä täytyy olla tietyt vuorovaikutus-, 

ymmärrys- ja oppimiskyvyt. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että heidän täytyy ymmärtää 

kieltä, jotta kommunikointi on mahdollista.

 Osallistujien tulee olla motivoituneita osallistumaan koulutukseen ja tekemään harjoitteita. 

Heidän tulee olla valmiita oppimaan uutta, kehittymään henkilökohtaisesti tai muuttumaan.

 Tämä vaatii sitä, että osallistujat osallistuvat kurssille vapaaehtoisesti.

 Yksi asia, johon ei voi antaa kaikenkattavaa vastausta, on ryhmän homo- tai heterogeenisyys. 

Homogeeninen ryhmä voi olla helpompi käsitellä, koska koulutuksen sisällön voi räätälöidä 

tiettyjen monille tai jopa kaikille osallistujille tärkeiden kysymysten mukaan. Heterogeenises-

sä ryhmässä osallistujat voivat toisaalta hyötyä erilaisuudestaan ja oppia toisten ihmisten eri-

laisista kokemuksista ja tiedoista. Vaikuttaa siltä, että on viisainta pitää yllä monipuolisuuden 

ja samanlaisuuden tasapainoa ja siten sekä ottaa huomioon sosiaalisen oppimisen tavoite että 

mahdollistaa osallistujien nopea kotiutuminen ryhmään.   

 Mitään yleispätevää ohjetta siitä, kumpi olisi parempi, toisilleen tuttujen vai tuntematto-

mien ryhmä, on vaikea antaa. Anonymiteetti antaa osallistujille mahdollisuuden puhua ja 

käyttäytyä vapaasti, koska muilla osallistujilla ei ole mitään valmista mielipidettä heistä eikä 
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tällaisessa tilanteessa ole myöskään mitään huolia siitä, miten käyttäytyminen koulutuksessa 

mahdollisesti vaikuttaa jo olemassa oleviin ihmissuhteisiin. Toisaalta, kohderyhmästä riip-

puen, tutussa ryhmässä osallistujat voivat toimia vapaammin ja estottomammin sekä tarjota 

toisilleen tukea koulutuksen aikana. Kouluttajan on punnittava koulutusryhmän sisäisten riip-

puvaisuuksien ja vahvojen sosiaalisten siteiden vaikutusta ja valittava sellainen ryhmä, joka 

hänestä vaikuttaa järkevimmältä yksilöllisen kehityksen kannalta.

 On syytä miettiä ennen koulutusta ja sen aikana myös poissulkemiskriteerejä. Koulutuksen 

tavoitteesta riippuen fyysiset tai henkiset sairaudet, riippuvuudet, päihteiden väärinkäyttö, 

jne. voivat vaikuttaa negatiivisesti koulutukseen osallistumiseen.

Kouluttajan ja ryhmän välinen sopimus   
Voi olla hyödyllistä tehdä kouluttajan ja osallistujien välinen sopimus. Sopimuksessa määritel-

lään koulutuksen tärkeimmät tavoitteet ja mitä molemmat osapuolet tuovat koulutukseen. Siinä 

voidaan myös asettaa heti alusta alkaen tiettyjä perussääntöjä ja velvoitteita (esimerkiksi sään-

nöllinen osallistuminen, täsmällisyys ja vastaavat). Tällainen sopimus on ensimmäinen askel, 

 jolla taataan osallistujien oma vastuunotto koulutuksesta. 

Esimerkki tällaisesta sopimuksesta on saatavilla Pro-Skills-työkalupakissa kotisivuillamme osoit-

teessa www.pro-skills.eu.

3.3.4 Koulutuksen konteksti 
 

Useat muut taustaolosuhteet voivat vaikuttaa koulutuksen etenemiseen. Tilat, jossa kou-
lutus järjestetään, ovat erityisen tärkeät. Niiden tulisi:  
 olla helposti saatavilla kohderyhmälle (matkustuskustannukset ja etäisyys)

 olla osallistujille tutut ja heidän hyväksymänsä  

 tarjota kaikki koulutukseen tarvittavat resurssit

 tarjota ilmaiset tai halvat ateriat ja tarvittaessa majoitusta

 olla itsenäisiä kaikista sellaisista instituutioista, jotka osallistujat yhdistävät muihin velvolli-

suuksiin (esimerkiksi terapeuttikeskus, työvoimatoimisto ja poliisiasema).
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3.4 Pro-Skills-työkalupakki:  
Esimerkkejä hyvistä käytännöistä

Eurooppalaiset projektipartnerit ovat luoneet laajan kokoelman suositeltavia materiaaleja ja pe-

rustaitojen parantamisharjoituksia. Vain muutamien esimerkkien esittäminen tässä vaiheessa ei 

tekisi oikeutta tälle laajalle materiaalipohjalle.

Siksi tarjoamme kaikki materiaalit kotisivuillamme osoitteessa www.pro-skills.eu. Voit myös ot-

taa yhteyttä Suomen projektipartneriin ja pyytää materiaaleja suomeksi. Yhteyshenkilöiden ni-

met ja osoitteet ovat tämän käsikirjan luvussa 4.1.

Tarjoamme alla yhteenvedon Pro-Skills-työkalupakin aihealueista ja sisällöstä sekä esi-
merkin.

H E N K I L ö K O H TA I S E T  TA I d O T:

 Identiteetti / itsepohdiskelu  Tavoitteiden asettaminen /  
päätöksenteko 

 Omanarvontunto  Tunteet 

 Itseluottamus  Sosiaalisiin ja henkilökohtaisiin  
taitoihin liittyvät materiaalit

S O S I A A L I S E T  TA I d O T:

 Kontaktin saaminen / tutustuminen  Empatia 

 Kommunikointi Itsevarmuus

 Yhteistyö  Konfliktien hallinta 

 Roolileikit  Luottamus

I TSEHALL INNOINTITAIdOT

 (Itse)arviointiprosessi  Oppimisprosessien suunnittelu 

 Vaiheittainen toteutus  Tavoitteiden asettaminen,  
resurssien ja esteiden tutkiminen

fi http://www.pro-skills.eu

Jäljempänä on esimerkki siitä, miten Pro-Skills-työkalupakin harjoituksen on jäsennelty.   
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Moduuli: Sosiaaliset taidot; Osa-alue: Yhteistyö

M A A g I N E N  b A M b U K E P P I

Aika: ~ 20 min

Tilat: Sisällä tai ulkona  

Ryhmäkoko: Vähintään 6 henkilöä

Materiaalit: 
Noin kaksimetrinen kevytrakenteinen bambukeppi (yksi keppi jo-
kaista 6–8 henkilöä kohden; suuremmille ryhmille useampi keppi)

Prosessi:
Osallistujat seisovat kahdessa rivissä kasvot toisiinsa päin. He pi-
tävät käsiään ojennettuina edessään niin, että molempien käsien 
etusormet ovat ojossa. Kouluttaja asettaa bambukepin kaikkien 
osallistujien etusormien päälle. Ryhmän tehtävänä on asettaa yh-
dessä keppi maahan niin, että yhdenkään jäsenen sormi ei irtoa 
kepistä.
Koska harjoitus ei yleensä onnistu ensimmäisellä kerralla (yleensä 
keppi siirtyy ylemmäs tai osallistujien ote kirpoaa), ryhmän on 
seuraavalla kerralla kokeiltava toista lähestymistapaa.

Tavoite:
Tehtävä kuulostaa helpolta, mutta se ei ole. Osallistujien on las-
kettava keppiä alaspäin samaan aikaan tai muuten jonkun ote kir-
poaa tai keppi tippuu maahan. 
Kun ryhmä tekee harjoitusta, kouluttaja tarkkailee ryhmän 
lähestymistapoja ja katsoo, kuka ottaa vastuun ryhmän toiminna-
sta, kuka organisoi tilannetta, jne.

Kysymyksiä keskusteluun harjoituksen jälkeen:
 Oliko kepin laskeminen maahan helppoa vai ei?  
 Mikä oli hankalinta?
 Miksi tehtävä lopulta onnistui?
 Kuinka kommunikoitte?
 Ryhtyikö joku johtamaan tilannetta?

Lähde: 
PFIFF games pool, ammattikorkeakoulu Hochschule Fulda 
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Pro-Skills-tiimien työ ei suinkaan päättynyt koulutuskonseptin kehittämiseen. Oli tärkeää, että 
partnerit ottivat konseptin käyttöön eri maissa ja eri konteksteissa, jotta voitiin varmistaa sen 
olevan sovelias tarkoitukseensa. Neljä Pro-Skills-partneria ottivat koulutuskonseptin käyttöön 
omissa maissaan hyvin erilaisten kohderyhmien parissa:

 Wilde Bühne – Pro-Skills-elementtien yhdistäminen entisille huumeiden käyttäjille suunnat-
tuun näytelmäprojektiin

 MEKKA – Klassisen Pro-Skills-koulutusohjelman ottaminen käyttöön romaninuorille, jotka 
yrittivät parantaa koulutustaan   

 PROTASI – Klassisen Pro-Skills-koulutusohjelman ottaminen käyttöön nuorille työttömille, joi-
den sosiaaliset taustat olivat erilaisia

 Fuldan yliopisto – Pro-Skills-elementtien ottaminen käyttöön ammattiopiskeluun tähtäävässä 
urheiluharjoitusohjelmassa  

Alla kuvailemme lyhyesti konsepteja ja neljän pilottikoulutusohjelman sisältöä toivoen, että 
voimme tarjota lukijalle lisätietoja siitä, miten koulutuskonseptin voi ottaa käyttöön ja aut-
taa omien koulutuslähestymistapojen kehittämisessä. Kuvauksessa korostetaan koulutuksen eri 
ominaisuuksia.

Osallistujille kehitettiin vakiomallinen kyselylomake, jonka avulla pilottikoulutusprojekteja voiti-
in arvioida. Sitä käytettiin sekä ennen koulutusta että sen jälkeen. Lomakkeessa käsitellään 
Pro-Skills-konseptin tärkeimmät tavoitteet: henkilökohtaisten, sosiaalisten, itsehallinnollisten 
ja oppimiskykytaitojen kehitys ja henkilökohtaisen itsensä kehittämisen mahdollisuudet. Kyse-
lylomakkeessa keskityttiin myös jokaiseen koulutukseen liittyviin asioihin ja osallistujien tyy-
tyväisyyteen. Rakennellun kyselylomakkeen avulla kerättiin myös tietoa siitä, miten osallistujat 
arvioivat kouluttajia. Kyselylomakkeen lisäksi käytettiin monenlaisia suullisia ja luovia palaut-
teenantomenetelmiä. Lisätietoja arvioinnista ja siinä käytetyistä työkaluista on www.pro-skills.
eu-sivustolla. Seuraavaksi esitämme yhteenvedon näiden kyselyiden ja yksittäisten pilottikoulu-
tusprojektien palautteesta sekä muista asioista. 

4.1 Wilde Bühne

Wilde Bühne on sosiokulttuurinen foorumi, joka käyttää näytelmää apuna entisten huumei-
denkäyttäjien kanssa työskentelyssä. Päivittäinen työ keskittyy identiteettiin. Tämän vuoksi 
Wilde Buehne otti käyttöön Pro-Skills-koulutuskonseptin elementtejä näytelmäprojektissaan.

Pilottiprojekti toteutettiin siis erittäin erityislaatuisessa kontekstissa. Seuraavassa näytelmäpro-
jektin kuvauksessa kerrotaan esimerkkejä siitä, kuinka koulutuskonseptin elementtejä voidaan 
yhdistää muihin aktiviteetteihin. Projekti keskittyi sosiaalisten ja henkilökohtaisten taitojen 
kehittämiseen.

A. Perusrunko

Kohderyhmä ja erityistavoitteet:
Näytelmäprojektin kohderyhmänä oli yhdeksän entistä huumeidenkäyttäjää, jotka asuvat parhail-
laan hoitokeskuksessa. 

4 | PILOTTIKOULUTUSOHjELMAT
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”Tuhansienkin  

kilometrien matka  

alkaa yhdellä  

askeleella.”

Konfutse
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Koulutusprojektin tavoitteena oli parantaa ja laajentaa osallistujien sosiaalisia taitoja. Osallistu-

jien oli tarkoitus hankkia luovalla ja aktiivisella tavalla uusia taitoja käytettäväksi myöhemmin 

eläessään hoitolaitoksen ulkopuolella.

Aika:
Koulutusformaatti oli viisipäiväinen projekti, joka kesti yhteensä 40 tuntia.

Käytetyt kouluttajat ja resurssit: 
Projektin toteutti kolme kouluttajaa:

 Sosiaalityöntekijä, joka on myös TIE-opettaja (Theatre in Education, teatteri koulutuksessa), 

terapeutti ja psykodraaman ammattilainen 

 Opettaja, jolla on myös TIE-opettajan pätevyys  

 Sosiaalialan ja TIE-alan opettaja  

Projekti toteutettiin hoitolaitoksen ulkopuolella suuressa harjoitushuoneessa. Käytettyjä väli-

neitä olivat CD-soitin, videokamera ja päiväkirja jokaiselle osallistujalle. 

B. Sisältö

Ryhmä kehitti oman näytelmän tunnettuun klassikkoon Macbethiin perustuen. Henkilökohtaisten 

vahvuuksien miettiminen yhdistettiin teatterityöhön eri tekniikoin.

Teatterityö
Koska osallistujilla ei ollut mitään aikaisempaa kokemusta näyttelemisestä, teatterityön elemen-

tit yhdistettiin henkilökohtaisia ja sosiaalisia taitoja parantaviin harjoituksiin. Näyttelijöiden 

piti esimerkiksi esittää tiettyjä liikkeitä tai eleitä kiinnittäen huomiota kehonkieleensä tai muo-

dostaa yhdessä tiettyä aihetta kuvaava kuvaelma. 

Näytelmän eri kohtaukset kehitettiin vaihe vaiheelta, ja jokainen niistä liittyi tiettyyn aiheeseen, 

kuten itseluottamukseen, tunteiden ilmaisemiseen, jne.

Näytelmäprojekti esitettiin hoitokeskuksessa.  

Mietintä
Projektissa käytettiin hyväksi palaute- ja keskustelusessioita ja varsinkin osallistujien päiväkir-

joja osallistujien omien vahvuuksien, asenteiden, tunteiden ja ihmissuhteiden miettimisessä. 

Jokaisen työmoduulin jälkeen osallistujilta kysyttiin sitä koskevia kysymyksiä, kuten:
 Miltä minusta tuntuu, kun näyttelen näytelmässä? Ovatko muut tietoisia mielialastani?

 Onko minun ja esittämäni henkilön välillä yhtäläisyyksiä?

 Mitä sellaisia ominaisuuksia esittämälläni hahmolla on, joita minulla ei ole?

Osallistujat miettivät kysymyksiä ensin itse ja vaihtoivat sitten ajatuksia ja mielipiteitä.
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Näytelmäprojekti kattoi seuraavat Pro-Skills-konseptin piirteet ja taidot:

Henkilökohtaiset taidot: 
 Itsepohdiskelu: Näytelmän, roolin, omien taitojen ja tunteiden miettiminen, päiväkirjat ja 

palaute- ja keskustelusessiot.

 Tunteet ja tunteiden säätely: Macbethin materiaalien ja ryhmädynamiikkaprosessien yh-

distelmä tarjosi harjoituksissa paljon mahdollisuuksia keskustella tunteista, ilmaista niitä, 

käsitellä niitä ja tulla tietoiseksi toisten tunteista.

 Esteiden ja resurssien tunnistaminen: Näytelmätyö tarjosi hyvän foorumin uusien käyttäy-

tymismallien kokeiluun, uusien vahvuuksien havaitsemiseen sekä omien rajojen ja esteiden 

oppimiseen ja niiden voittamiseen.

 Identiteetti ja omanarvontunto: Näyttämöllä oleminen, roolin opetteleminen, ramppikuume 

ja tunne, että pystyy tekemään jotakin – nämä kokemukset olivat hyvin hyödyllisiä omanar-

vontunnon kannalta. Osallistujat oppivat paljon itsestään tekemällä yhteistyötä ryhmän kans-

sa ja saamalla toisilta palautetta.

 Itseluottamus näyteltäessä näyttämöllä. 

 Kehonkieli: Eri rooliin siirtyminen näytellessä. 

Sosiaaliset taidot   
 Yhteistyö- ja ryhmätyötaidot: Näytteleminen ei ole yksinäistä puuhaa – näyttämöllä on 

hyvin tärkeää osata tehdä yhteistyötä ja voida luottaa muihin.

 Kommunikointi kohtauksia kehitettäessä ja työstettäessä.

 Palautteen antaminen ja vastaanottaminen koko näytelmäprojektin ajan ja vaihdettaessa 

päiväkirjoja koskevia ajatuksia ja ideoita.   

 Konfliktien ratkaisu ja kyky tehdä kompromisseja kohtauksia kehitettäessä ja työstet-

täessä.   

Itsehallintataidot:
Näytelmää kehittäessään ja esittäessään osallistujat pystyivät kokeilemaan ja parantamaan itse-

hallintataitojaan monin eri tavoin:

 Realistiset tavoitteet näytelmäryhmälle sopimalla tehtävistä ja taidoista: osallistujien oli 

sovittava yhdessä, mikä rooli sopii kullekin näyttelijälle ja kuinka ne voidaan esittää lavalla. 

 Tehtävien vaiheittainen toteutus: Jokaisessa harjoituksessa ryhmä pääsi askeleen lähemmäs 

tavoitettaan, ja usein oli voitettavana esteitä, tehtiin muutoksia tai asetettiin realistisempia 

tavoitteita. 

 Motivaation ylläpitäminen: Sekä ryhmä että jokainen näyttelijä joutui ylläpitämään moti-

vaatiotaan, vaikka moni asia menikin pieleen.
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C. Arvioinnin tulokset 

Ennen näytelmäprojektia ja sen jälkeen tehdyssä kyselyssä ilmeni, että Wilde Bühne -projektin 

osanottajat havaitsivat muutoksia varsinkin henkilökohtaisissa taidoissaan (kuva 10): heidän it-

seluottamuksensa ja usko omiin kykyihinsä paranivat ja heidän ahdistuneisuutensa sosiaalisissa 

tilanteissa väheni. He kiinnostuivat omista kyvyistään ja taidoistaan.

Kuva 10: Wilde Bühne -projektin muutokset (N = 9)

Itseluottamus

3,95
3,70

4,04

3,60

3,13

3,96

4,33

Eri mieltä 1

2

3

4

Samaa mieltä 5

Usko om iin kykyihin Sosiaalinen
ahdistuneisuus

Taidot

3,60

ennen projektia
projektin jälkeen

Vapaissa vastauksissaan Wilde Bühne -projektin osallistujat mainitsivat seuraavat uudet 
tai uudelleen löydetyt kyvyt:
 omien tunteiden ilmaiseminen ja niiden käsittely

 itseluottamus ja rohkeus ilmaista omat mielipiteet

 luottamus toisiin ihmisiin ja avun ottaminen vastaan

 näytelmästä nauttiminen

 sen huomaaminen, että oppiminen voi olla hauskaa.

Kouluttajat havaitsivat myös, että osallistujien itseluottamus ja kehonkieli paranivat. Koulut-

tajat olivat vaikuttuneita näyttelemisen ja mietinnän välisestä suhteesta. Päiväkirjat osoittau-

tuivat hyvin hyödyllisiksi omien aihealueiden miettimisessä, niiden huomaamisessa näytelmän 

kontekstissa ja niiden ilmaisemisessa roolia esittämällä.

Projektin osallistujien terapeuteilta kysyttiin myös edistymisestä kolme viikkoa koulutuksen jäl-

keen kyselylomakkeen avulla. He vahvistivat kuvatut tulokset, varsinkin parannukset omanarvon-

tunnossa, itseluottamuksessa ja tunteiden käsittelykyvyssä. Terapeutit ilmoittivat selvää paran-

nusta seitsemässä yhdeksästä osallistujasta. He pitivät uusien näytelmäprojektien järjestämistä 

hyvänä ajatuksena.  
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D. Kommentteja koulutuskonseptista /  
parannusajatuksia  

Koulutuksen kompakti ja intensiivinen formaatti, viisi päivää, osoittautui toimivaksi. 

Tulevaisuudessa kouluttajat ehdottavat ryhmän viemistä kokonaan pois hoitolaitoksesta 

(myös öiksi), jotta laitoksen rutiinit eivät vaikuta liikaa näytelmätyöhön.

Päiväkirja osoittautui erinomaiseksi pohdiskelun työkaluksi.

E.  Muita kommentteja 
 

Kouluttajat ja projektin osallistujien terapeutit tapasivat kenraaliharjoituksen ja varsi-

naisen esityksen välissä. Yhteistyö terapeuttien kanssa osoittautui tärkeäksi.

4.2 MEKKA

Mekka on alueellinen organisaatio, joka avustaa sosiaalisen huono-osaisuuden aiheut-

taman epätasa-arvoisen terveystilanteen poistamisessa. Yksi pääkohderyhmistä on Nyir-

egyházan kaupungissa asuvat romanit.

Alla olevassa projektin kuvauksessa on yksityiskohtainen koulutusohjelma, jotta lukija 

näkisi, millainen Pro-Skills-koulutuksen aikataulu voi olla. Lisäksi kuvauksessa viitataan 

tiettyihin Pro-Skills-työkalupakin harjoituksiin, joita käytettiin projektissa.

A. Perusrunko

Kohderyhmä ja erityistavoitteet 
Pilottikoulutukseen osallistui 15 nuorta romaniaikuista, jotka osallistuvat erityiseen 

aikuisille järjestettävään esikouluun.

Koulutuksen osallistujat valittiin niin, että kouluttajat ottivat yhteyttä koulun johtajaan 

ja haastattelivat koulutuksesta kiinnostuneita nuoria aikuisia. Kiinnostuneiden joukosta 

valittiin viisitoista osallistujaa. 

Koulutuksen tärkeimmät tavoitteet olivat seuraavat:  
 romanien kulttuuriin sopivien kykyjen kehittäminen

 päivittäisten vaatimusten kanssa toimeen tulemiseen tarvittavien perustaitojen kehit-

täminen

 uusien ihmisoikeuksiin ja terveyskasvatukseen liittyvien tietojen antaminen ja kykyjen 

opettaminen

 uusien tietojen ja kykyjen siirtäminen osallistujien kautta muille yhteisön jäsenille.
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Aikataulu 
Koulutus kesti kolme päivää, ja siinä tarjottiin myös majoitus.

E N S I M M Ä I N E N  P Ä I V Ä

Aamu: - Tervetulopuhe, Pro-Skills-projektin ja kurssin esittely
- Arviointilomake koulutuksen aluksi
- Säännöistä sopiminen ja osallistujien odotusten  

kartoittaminen  
- Tutustuminen ja jakautuminen ryhmiin

Iltapäivä: - Oppimisen, elinikäisen oppimisen, käytännön kokemusten 
kautta oppimisen, jne. esittely

-  Palautetta ensimmäisestä päivästä

Ilta: -  Roolileikkejä  

T O I N E N  P Ä I V Ä

Aamu: -  Lämmittelyharjoitus
-  Johdatus henkilökohtaisiin taitoihin
-  Henkilökohtaiset taidot: Käytännön harjoituksia 

Iltapäivä: -  Johdatus sosiaalisiin taitoihin  
-  Sosiaaliset taidot: Käytännön harjoituksia
-  Palautetta toisesta päivästä

Evening: -  Roolileikkejä (jatkoa)

K O L M A S  P Ä I V Ä 

Aamu: -  Lämmittelyharjoitus
-  Itsehallintataidot: Käytännön harjoituksia

Iltapäivä: -  Arviointilomake koulutuksen lopuksi  
-  Palautteen päättäminen  
-  Loppupeli

Käytetyt kouluttajat ja materiaalit:
Pilottikoulutusohjelmaa johti kolme kouluttajaa:  

 sosiaalipoliitikko 

 sosiaalityöntekijä

  mielenterveysalan ammattilainen

  näytelmäkoulutuksen ammattilainen 

Koulutus järjestettiin kahdessa huoneessa MEKKA-instituutissa. Työkaluina käytettiin muistivi-

hkoa, projektoria, CD-soitinta, fläppitauluja, valokuvia, paperia ja kyniä. 
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B. Sisältö

Tekniikat
 Esittelyt: Pro-Skills-projektin ja kurssin esittely, johdanto henkilökohtaisiin, sosiaalisiin ja 

itsehallintataitoihin.   

 Koulutuksen säännöistä sopiminen: Täsmällisyys, toisten kuunteleminen, kännyköiden lait-

taminen pois päältä, ei alkoholia kurssin aikana, jne.

 Odotukset: Osallistujien odotukset ja pelot  

 Ryhmiin jakautuminen: Toisiin tutustuminen mielikuvitusta hyväksi käyttävien valoku-

vamenetelmien ja muiden harjoitusten avulla.

 Tiedonjakamisfoorumi koskien oppimista, elinikäistä oppimista, oppimista käytännön koke-

musten kautta, jne.

Seuraavia Pro-Skills-työkalupakin materiaaleja ja harjoitteita käytettiin:

Henkilökohtaiset taidot:
 Mielikuvitusta hyväksi käyttävät valokuvatekniikat (identiteetti, itsepohdiskelu, itsetunto, 

tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen)

 Perusarvolaiva (omien arvojen miettiminen ja arvioiminen)   

 Roolileikit (itsehallinta, usko omiin kykyihin)

Sosiaaliset taidot:
 Gordionin solmu (suhteiden luominen, empatia, avarakatseisuus, konfliktien ratkaisu)

 Pingviinit jäällä (yhteistyö, kommunikointi, empatia, avarakatseisuus, itsevarmuus, konflikt-

ien ratkaisu)

 Liikkuvat tuolit (ihmisten välinen käyttäytyminen, yhteistyö)  

 Roolileikit (ihmisten välinen käyttäytyminen, yhteistyö, empatia, avarakatseisuus, itsevar-

muus)

Itsehallintataidot:
 Avaa nyrkkisi (arviointiprosessit, resurssien ja esteiden punnitseminen, tehokas prosessien 

suunnittelu, vaiheittainen toteutus, motivaation ylläpito)

 Suljetut silmät (arviointiprosessit, resurssien ja esteiden punnitseminen, tehokas prosessien 

suunnittelu, vaiheittainen toteutus, motivaation ylläpito)
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C. Arvioinnin tulokset   

Osallistujat ilmoittivat muutoksista varsinkin sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvillä alueilla 

(kuva 11). Heidän halukkuutensa ilmaista tunteita sosiaalisissa tilanteissa lisääntyi merkittäväs-

ti. Heidän ryhmätyötaitonsa paranivat ja he olivat paljon halukkaampia osallistumaan yhteis-

toiminnalliseen oppimiseen koulutuksen jälkeen.

Kuva 11: Mekka-projektin muutokset (N = 15)

Tunteet sosiaalisissa
tilanteissa

Eri mieltä 1

2

3

4

Samaa mieltä 5

Ryhmätyötaidot Yhteistoiminnallinen
oppiminen

ennen koulutusta
koulutuksen jälkeen

3,37
3,73

4,27

4,71

2,97

3,43

Vapaissa vastauksissaan osallistujat mainitsivat edistymistä varsinkin seuraavissa taid-
oissa:
 uudet itseä koskevat oivallukset, käsitys itsestä ja itsensä arviointi, parantunut omanarvon-

tunto

 tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen

 kuuluminen ryhmään, tuen antaminen ja vastaanottaminen

 solidaarisuus ja ryhmätyösuuntautuminen

 sen huomaaminen, että oppiminen voi olla helppoa ja hauskaa.

Kouluttajat havaitsivat myös sosiaalisten taitojen parantumista ja suurempaa halukkuutta ottaa 

vastaan apua muilta. Heidän mielestään osallistujat edistyivät selvästi tiellään kohti realistista 

arviota ja positiivista kuvaa itsestään.

D.  Kommentteja koulutuskonseptista /  
 parannusajatuksia  

Kouluttajat olivat ehdottomasti sitä mieltä, että järjestäisivät koulutuksen uudelleen majoituk-

sen kanssa, vaikka se vaatiikin paljon enemmän kouluttajilta. Koulutuksen kannalta oli hyvä, 

että osallistujat olivat täysin erossa normaalista ympäristöstään.

Osallistujat ja kouluttajat olivat sitä mieltä, että taitojen kehittäminen vaatii enemmän aikaa. 

Viiden päivän koulutus olisi sopiva.
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“Yhteen kokoontuminen on alku;  

yhdessä pysyminen on edistystä;  

yhdessä työskenteleminen  

on menestystä.”

Henry Ford (1863-1947)
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E. Muita kommentteja  

Koulutuksen tärkeä tulos oli ryhmän yhteenkuuluvuus, joka kehittyi harjoitusten aikana ja jota 
osallistujat jatkavat päivittäisessä elämässään. 

Tämän uuden sosiaalisen yhteisön tukemiseksi on perustettu “Keskusteluklubi”, jossa osallistujat 
tapaavat ensin kerran viikossa kuuden kuukauden ajan vaihtaakseen ajatuksia ja jatkaakseen 
koulutuksessa esille tulleiden aiheiden ruotimista.

4.3 Elämäntavanmuutosliike “PROTASI”   

PROTASI tekee produktiiviseen oppimislähestymistapaan perustuvaa työtä nuorten parissa ad-
diktioiden estämiseen keskittyvien yhteisöprojektien vapaaehtoisten avulla sekä tarjoaa luovia 
harrastusmahdollisuuksia koululaisille.

A. Perusrunko

Kohderyhmä ja erityistavoitteet   
Koulutukseen osallistui kaksitoista työtöntä nuorta aikuista.
Noin neljänneksellä osallistujista oli maahanmuuttajatausta. He tulivat Australiasta, Kanadasta, 
Nigeriasta ja Albaniasta. Kaikkien osallistujien tulotaso oli alhainen ja he elivät lähinnä valtion 
tukien varassa. Osallistujien joukossa oli yksinhuoltaja, viisi ihmistä ei ollut työelämässä yli-
painon vuoksi, neljä osallistujaa oli eronneita ja useat kärsivät mielenterveysongelmista. Suuri 
osa osallistujista oli käynyt läpi keskiasteen koulutuksen sekä ammattikoulutusta ja heillä oli 
jonkin verran työkokemusta.

Koulutuksen päätavoitteena oli kannustaa osallistujia aktiiviseen elinikäiseen oppimiseen ja 
parantaa heidän taitojaan, jotta he voisivat alkaa hankkia uutta ammattia. 
Muita tavoitteita olivat:
 omien tarpeiden ja taitojen pohtiminen  
 oman persoonallisuuden tukeminen perustaitoja hankkimalla
 omanarvontunnon ja omiin kykyihin uskon parantaminen
 ihmisoikeuksia, terveyskasvatusta, suunnittelua ja pohdiskelua koskevan tiedon ja taitojen 
tarjoaminen

 mahdollisuus osallistua tiiviimmin PROTASIn vapaaehtoisryhmiin.  

Aikataulu  
18 tunnin koulutus järjestettiin kahden päivän aikana. 

Käytetyt kouluttajat ja materiaalit:
Koulutusta johti naispuolinen kouluttaja, joka on opettaja ja luovaa ammattiopetusta tarjoavan 
PROTASI-keskuksen johtaja. Koulutukseen osallistui tarkkailijoina kaksi sosiaalialan opiskelijaa 

sekä Achaia-päihdehuoltokeskuksen edustaja.
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Koulutuksessa oli käytössä suuri kokoushuone interaktiiviseen harjoitteluun ja pieni huone ry-

hmätyöhön. Käytettyjä materiaaleja olivat PowerPoint-esitykset, osallistujille jaettavaa doku-

mentaatiota sisältävä kansio, videokamera, kysymyslomake sekä piirustus- ja kollaasintekoma-

teriaalit.

B. Sisältö 

Pieni osa koulutusajasta käytettiin teoreettisen taustatiedon antamiseen. PowerPoint-esitysten 

avulla annettiin lyhyt johdanto jokaiseen aiheeseen.  

Suurin osa kurssista käytettiin käytännön harjoitteisiin ja interaktiivisiin harjoituksiin, peleihin 

ja tekniikkoihin. Kouluttaja käytti monia eri menetelmiä ja työkaluja, kuten roolileikkejä, yhteis-

toiminnallista ryhmätyöskentelyä, keskustelutekniikoita, ryhmädynamiikan kehitysharjoituksia, 

aivoriihiä, itsearviointia ja tiimin arviointia, kysymyslomaketta ja videoita.

Seuraavia Pro-Skills-työkalupakin piirteitä ja materiaaleja käytettiin:

Henkilökohtaiset taidot
 Hyvää huomenta (lämmittelyharjoitus)

 Tällainen minä olen (toisiin tutustuminen)

 Perheen vaakuna (kommunikaatiotekniikat)

 Työttömyys (taitojen ja tarpeiden tutkimisstrategia) 

 Piraijat ja krokotiilit (rentoutumisharjoite)

 Minkälainen minä olen, miltä näytän, mitä haluaisin olla ja miltä haluaisin näyttää  

(itseluottamusharjoitus)

 Norsu (rentoutumisharjoitus)

 Miltä minusta tuntuu (arviointitekniikka)

Sosiaaliset ja itsehallintataidot
 Toiveet, mahdollisuudet ja päätökset (päätöksentekotekniikka)

 Tarpeiden tunnistaminen (tekniikka)

 Taitojen harjoittelu (tekniikka)

 Päätösenteko (tekniikka)

 Lauseiden jatkaminen (itseluottamusharjoitus)

 Minulla on aivan samanlainen (rentoutumisharjoitus)

 Ihmisoikeudet (itseluottamustekniikka)

 Akvaario (tiedonhallinta, organisointi ja tunteisiin liittyvä roolileikki)

 Palaute (pohdiskelutekniikka)

C. Arvioinnin tulokset

Kysely osoitti, että oli mahdollista herättää osallistujissa kiinnostusta omiin kykyihinsä ja tai-

toihinsa (kuva 12). He oppivat uusia projektinsuunnittelukykyjä. Heidän uskoaan omaan kykyyn-

sä hallita oppimisprosessejaan pystyttiin selvästi parantamaan.



52

Kuva 12: PROTASI-projektin muutokset (N = 12)

 

Taitojen orientaatio

Eri mieltä 1

2

3

4

Jamaa mieltä 5

Suunnittelukyky Usko sisäiseen
hallintaan

ennen koulutusta
koulutuksen jälkeen

4,00
4,30

3,70

4,00

3,97

4,45

Vapaissa vastauksissaan projektin osallistujat mainitsivat seuraavat uudet kyvyt:  
 oppivat uusia kokemuksia ja asioita itsestään

 positiivinen ajattelu ja keskittyminen omiin vahvuuksiin

 tunteiden ja pelkojen tunnistaminen ja ilmaiseminen

 omien mielipiteiden avoin ilmaiseminen ja omien kiinnostuksenkohteiden puolustaminen.

Kouluttajat ja havainnoijat totesivat, että osallistujista tuli itsevarmempia ja heidän elämä-

nasenteensa muuttui positiivisemmaksi. Kouluttajat ja havainnoijat pitivät erityisen tärkeänä 

sitä, että osallistujien motivaatio osallistua aikuiskoulutukseen heräsi ja useita osallistujia py-

styttiin suostuttelemaan mukaan omasta vapaasta tahdostaan.

D. Kommentteja koulutuskonseptista /  
parannusajatuksia 

 

Osallistujat ja kouluttajat olivat sitä mieltä, että tällainen interaktiivinen seminaari vaatii en-

emmän aikaa. Osallistujat pyysivät koulutukselle jatkoa ja lisää henkilökohtaista neuvontaa. Oli 

selvää, että koulutus oli vain alku, ja että kohderyhmä tarvitsee lisää tukea.

Useimmille osallistujille tämä oli ensimmäinen interaktiivinen seminaari, ja heidän arvionsa 

tällaisesta aikuiskoulutuksesta olivat erittäin positiivisia.

E. Muita kommentteja

Osallistujien suurin huoli oli uuden työpaikan löytäminen. Seminaari ei tietenkään tässä lyhyessä 

ajassa pystynyt täyttämään tätä toivetta. Lehdestä koulutuksesta lukenut vakuutusyhtiön edus-

taja ilmoitti kuitenkin olevansa halukas tarjoamaan joillekin osallistujille työtä vakuutusedus-

tajina. 

Kolme osallistujaa osallistui heti uuteen palkattomille PROTASIn jäsenille tarjottuun seminaariin, 

ja he toimivat nyt aktiivisina vapaaehtoisina järjestössä.
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4.4 Ammattikorkeakoulu Hochschule Fulda

Fuldan ammattikorkeakoulu teki yhteistyötä Seminar für Berufliche Bildungin (Sbb, ammattikou-
lutusseminaari) kanssa tämän koulutuksen järjestämisessä. Sbb on organisaatio, joka valmistelee 
ja tarjoaa koulutusta nuorille työttömille aikuisille, jotta he saisivat työn normaaleilta työmark-
kinoilta.

Tässä tapauksessa Pro-Skills-koulutuskonseptin elementtejä käytettiin jo olemassa olevassa 
jatkuvassa koulutusohjelmassa. Ohjelmassa käytetään hyväksi varsinkin urheiluun liittyviä el-
ementtejä.  

A. Perusrunko

Kohderyhmä ja erityistavoitteet:
Sbb:n koulutusohjelman käy läpi kolme 16 nuoresta aikuisesta, iältään 18–30 vuotta, koostuvaa 
ryhmää vuosittain. Noin puolella osallistujista oli maahanmuuttajatausta. He tulivat Venäjältä, 
Puolasta, Tšekin tasavallasta, Turkista, Afganistanista, Albaniasta, Espanjasta, Eritreasta ja Yh-
dysvalloista. Osallistujien koulutustausta vaihteli huomattavasti; useat heistä olivat jo suorit-
taneet erilaisia ammattikoulutuksia.

Useilla osallistujista oli ongelmia huonojen ruokailutapojen ja urheiluharrastusten puutteen 
vuoksi. Tämän vuoksi monet heistä ovat ylipainoisia ja heidän vastustuskykynsä on huono. Useat 
osallistujista luokitellaan fyysisesti ja/tai henkisesti vammaisiksi.

Aikataulu
Urheilukoulutus järjestettiin maaliskuun ja elokuun välisenä aikana kerran viikossa. Koulutusta 
oli 1,5–2,5 tuntia viikossa sekä sen lisäksi erilaisia urheilutapahtumia.

Käytetyt kouluttajat ja materiaalit: 
Koulutusta antoi yksi tai kaksi kouluttajaa, jotka ovat sosiaalityöntekijöitä tai urheilutieteen 
ammattilaisia. 

Koulutusta tarjottiin ammattikorkeakoulu Hochschule Fuldan urheilutiloissa. Koulutuksessa 
käytettiin monia eri urheilu- ja pelivarusteita.

B.  Sisältö

Koulutus perustuu urheiluun ja peleihin, myös kokeellisiin. Moduuleiden aikana käytettiin yht-
eistyöhön ja kokemukseen perustuvia oppimistekniikoita. Kouluttaja oli ohjaaja ja moderaattori, 
ja tarjosi turvallisuuteen liittyvää tukea kokeellisten moduulien aikana.

Tarkoituksena oli varsinkin opettaa osallistujat nauttimaan ryhmäurheilusta.
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Sosiaaliset taidot
Koska suurella osalla osallistujista oli vaikeuksia sosiaalisessa käyttäytymisessä (esim. käyt-

täytymisessä suuressa ryhmässä, vaikeuksia ottaa huomioon muita, vaikeuksia totella sääntöjä, 

alhainen turhautumiskynnys, jne.), koulutuksessa keskityttiin sosiaalisten taitojen opettamiseen 

pelaamisen avulla. Osallistujia autettiin kommunikoimaan toisten kanssa sekä tekemään heidän 

kanssaan yhteistyötä. Urheilun avulla osallistujille annettiin monia erilaisia oppimiskokemuksia, 

kuten pelin sääntöjen hyväksyminen ja niiden mukaan toimiminen, kumppanin huomioonot-

taminen; he oppivat silloin tällöin jättämään omat tarpeensa taka-alalle tai olemaan välittömäs-

ti reagoimatta vastoinkäymisiin aggressiivisesti ja negatiivisesti.

Osallistujien sosiaalisia taitoja parannettiin keskittymällä ensin yhteistyötä vaativiin peleihin, 

joita käytettiin jatkuvasti projektin aikana. Erityisesti keskityttiin siihen, että osallistujat hyväk-

syvät säännöt ja toimivat niiden mukaan kyseenalaistamatta jatkuvasti niiden merkitystä, koska 

monille osallistujille säännöt olivat suurin kommunikoinnin este.

Henkilökohtaiset taidot
Koska sosiaalinen käyttäytyminen kehittää havainnointikykyä, motorisia kykyjä, oman kehon 

tuntemista ja onnistumiskokemusten kokemista, henkilökohtaisia taitoja parannettiin ja osal-

listujien itsetunto koheni.

C. Arvioinnin tulokset

Organisationaalisista syistä tämän pilottikoulutuksen osallistujat eivät täyttäneet kyselylo-

maketta.  

Kouluttajat arvioivat, että yhteistoiminnalliset oppimistekniikat antoivat osallistujille paljon 

hyviä kokemuksia. Itseluottamus ja kyky ottaa muut huomioon paranivat.

D. Kommentteja koulutuskonseptista / 
 parannusajatuksia 

Valitettavasti Sbb:ssä on parhaillaan menossa organisaatiouudistus ja henkilöstöresurssien puut-

teen takia Pro-Skills-koulutusta ei voida jatkaa. Useat eri (valtiolliset ja yksityiset) tahot ovat 

kuitenkin jo osoittaneet kiinnostusta konseptin käyttöönottoon.

E. Muita kommentteja

Läheinen yhteistyö eri ammattiryhmien välillä on korvaamatonta tällaisen urheiluun ja terveyteen 

keskittyvän lähestymistavan toteuttamisessa. Pelien ja urheilun avulla osallistujat saavat monia 

uusia kokemuksia tunnetasolla ja sosiaalisella tasolla. Sanaton kommunikointi, jolla on tässä 

tärkeä rooli, voittaa monia esteitä.
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4.5 Johtopäätökset

Kohderyhmien ja lähtökohtien erilaisuuden vuoksi jokainen pilottikoulutus oli aivan erilainen. 
Pro-Skills-koulutuskonseptin piirteitä käytettiin eri korostuksilla ja siten niiden sopivuutta voiti-
in arvioida.

Koulutuksen konteksti
Yksi pilottikoulutuksista voitiin toteuttaa pidemmän ajanjakson ajalla yhdistämällä se jo ole-
massa olevaan koulutukseen. Organisationaalisista syistä kolme muuta koulutusprojektia olivat 
lyhyitä kursseja, jotka kestivät vain muutaman päivän. Lyhyissä koulutuksissa mukana olleet 
kouluttajat ja osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että aikaa oli liian vähän ja että jatkuvaa työtä 
kurssin tavoitteiden hyväksi tarvitaan. Tuli kuitenkin myös selväksi, että lyhyet koulutukset 
saivat aikaan erittäin intensiivisiä oppimisprosesseja, mikä oli positiivinen tulos. Jälkikäteen 
ajateltuna järkevin lähestymistapa olisi jatkuva koulutus pitkän ajan kuluessa, joka aloitetaan 
useamman päivän pituiselle intensiivisellä aloituskokoontumisella.

Kouluttajat
Kaikilla kouluttajilla oli vankka koulutusopillinen tausta ja aikaisempaa kokemusta kohderyh-
mästä.

Useasta henkilöstä koostuvan koulutusryhmän tarve vahvistettiin. Kahdessa koulutuksessa tiimit 
jakoivat tehtävät ammattialansa mukaan ja työskentelivät vuorotellen, mutta muissa kahdes-
sa koulutuksessa yksi kouluttaja kantoi päävastuun.  Toiset kouluttajat tukivat pääkouluttajaa 
ja tarkkailijan roolissa tunnistivat ja käsittelivät ryhmän prosesseja. Nämä tarkkailijat olivat 
selvästi hyödyllisiä, mutta – kuten oli odotettavissakin – koulutuksen hoitaminen rasitti selvästi 
päävastuun kantavia kouluttajia.

Osallistujat   
Pilottikoulutusohjelmiin osallistujat tulivat kolmesta laajalle levinneestä sosiaalisesti huono-
osaisten ryhmästä, eli he olivat entisiä huumeiden käyttäjiä, työttömiä ja romaneja. Llisäksi 
Fuldan järjestämän ammattiin valmistavan koulutusohjelman osallistujista suuri osa oli sosiaal-
isesti huono-osaisia siirtolaistaustansa sekä fyysisten ja henkisten vammojensa vuoksi. 

Kaikki osallistujat osallistuivat koulutukseen vapaaehtoisesti ja heille annettiin tarkkoja tietoja 
koulutuksen sisällöstä ja tavoitteista. Osallistujien kanssa keskusteltiin henkilökohtaisesti ennen 
kolmea lyhyempää koulutusta, jotta saatiin selville heidän motiivinsa ja odotuksensa.

Sisältö ja menetelmät
Pilottikoulutusohjelmat keskittyivät sisällöltään ja menetelmiltään eri alueille. 

Wilde Bühne - näytelmäprojekti keskittyi erityisesti identiteettiin ja sosiaalisiin kommunikointi-
taitoihin. Näytteleminen osoittautui erittäin hyväksi välineeksi tällaiseen koulutukseen. Näyt-
telemällä näytelmän henkilöitä, tekemällä pohdintaharjoituksia ja pitämällä päiväkirjaa oli 
mahdollista tutkiskella intensiivisesti omaa identiteettiä ja siihen liittyviä tunteita. Samaan 
aikaan näytelmän työstäminen ja esittäminen yhdessä tarjosi useita sosiaalisten taitojen har-
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joittelumahdollisuuksia yhteistoiminnallisen oppimisen avulla. Päiväkirja ja pohdiskelumoduulit 
olivat työkaluja, joiden avulla käytettiin hyväksi kokemukseen perustuvan oppimisen moduulia. 
Osallistujille esitettiin aluksi näytelmä ja näytelmäalaan liittyvät harjoitukset vain teatteriper-
spektiivistä, mutta he pystyivät myöhemmin kokemuksiensa perusteella pohdiskelemaan omaa 
käyttäytymistään sekä oman persoonallisuutensa piirteitä ja hankkimaan uusia kokemuksia ja 

oivalluksia.

MEKKA - organisaation pilottikoulutusohjelmassa nuorille romaneille käsiteltiin erittäin vahvan 

kulttuurin ja omat arvot omaavan ryhmän kanssa työskentelyyn liittyviä vaikeuksia. Tämä ryhmä 

joutuu kohtaamaan erilaisuutensa päivittäin ja on hyvin tietoinen erilaisuudestaan. Tälle pilot-

tikoulutusohjelmalle oli erittäin hyödyllistä se, että kouluttajilla oli usean vuoden ajalta kerättyä 

käytännön kokemusta kohderyhmästä ja että naispuolinen kouluttaja – joka oli enemmän tarkkai-

lijan roolissa – oli itsekin romani. Koulutuksessa keskityttiin vahvasti yhteistoiminnalliseen op-

pimiseen ja työstettiin sosiaalisia taitoja ilmenevien ryhmäprosessien avulla. Romanikulttuurin 

ominaisuuksien vuoksi ja siksi, että osallistujat viettivät myös yönsä koulutuspaikassa ja kokivat 

päivittäiset rutiinit yhdessä ryhmässä, syntyi vahva yhteenkuuluvuuden tunne, joka on jatkunut 

koulutuksen jälkeenkin. Se on uusi sosiaalinen resurssi osallistujille. Vaikka monet osallistujista 

eivät tunteneet toisiaan entuudestaan, ryhmässä kehittyi pian keskinäisen avoimuuden ja hyvän 

palautteenannon kulttuuri, joka tarjosi hedelmällisen maaperän oman itsen työstämiseen ja 

paransi selvästi osallistujien omanarvontuntoa.

PROTASI - pilottikoulutus keskittyi henkilökohtaisiin ja itsehallinnan taitoihin. Koulutuksen 

aikana oli tarpeellista lisätä omakuvaa ja osallistujien itsehallinnoitua oppimista koskevia asen-

teita parantavaa työskentelyä. Työttömien osallistujien suurimmiksi esteiksi paljastuivat huono 

itsetunto ja huono usko omiin kykyihin. Tämän lisäksi osallistujien asenteiden työstämisessä 

käytettiin hyväksi tuottavan oppimisen menetelmiä. Harjoituksia tehtiin vahvasti osallistujien 

elämäntilanteeseen pohjautuen tarkoituksena parantaa osallistujien suunnittelu- ja itsehal-

lintakykyjä.

Ammattikorkeakoulu Fuldan projekissa pystyttiin parantamaan osallistujien sosiaalisia taitoja 

urheilun avulla. Projektissa käytettiin hyväksi sekä yhteistoiminnallisen että kokemukseen pe-

rustuvan oppimisen elementtejä. Pelien avulla työstettiin intensiivisesti osallistujien yhteistyö- 

ja konfliktinhallintakykyjä sekä kykyä toimia sääntöjen mukaan – siis kykyjä, jotka ovat tärkeitä 

päätettäessä otetaanko ammattikoulutukseen valmistavan koulutuksen osallistujia mukaan kou-

lutukseen tai työelämään vai ei. Eri alojen ammattilaisten – koulutusalan, urheilualan ja tervey-

salan – oli erittäin tärkeää tälle pilottikoulutusohjelmalle ja sen tavoitteille.

Koulutusohjelmien tulokset
Koulutusjaksojen lyhyyden vuoksi oli selvää alusta saakka, että monille koulutukseen osallis-

tujille tämä oli “vain” alku ja että pysyvien vaikutusten aikaansaamiseksi olisi tarpeen tar-

jota jatkuvaa ja pitkäaikaista koulutusta. Arviointituloksista ilmeni kuitenkin selvästi, että jopa 

tällaiset lyhyet interventiotyyppiset koulutusjaksot saivat aikaan tuloksia, varsinkin osallistujien 

asenteessa aikuiskoulutusta kohtaan ja heidän käsityksessään itsestään. Koulutuksen vaiku-

tukset käytännön taitoihin olivat myös selvästi nähtävissä. Pystyttiin myös todistamaan, että 
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näytelmäprojekti sai aikaan keskipitkän aikavälin muutoksia haastattelemalla terapeutteja useita 

viikkoja koulutuksen jälkeen. Projektin osallistujien terapeuttien ottaminen mukaan projektiin 

osoittautui erittäin hyödylliseksi. He pystyivät havaitsemaan näytelmäprojektin aikaansaamia 

kehitysprosesseja ja jatkamaan niitä koulutuksen jälkeen täten parantaen koulutuksen kehit-

ystä. Unkarissa ja Kreikassa järjestettyjen lyhyiden koulutusten osallistujille on tarjolla myös 

tukea ja neuvontaa, joten osallistujia ei jätetä tyhjän päälle uusien oivallustensa, kehityksensä 

ja aloitettujen muutosprosessien kanssa. Fuldan koulutuksen osallistujille tämäntapaista tukea 

oli jo valmiiksi tarjolla, koska koulutus yhdistettiin jo olemassa olevaan ammattiopiskeluun 

tähtäävään projektiin.

Se tosiasia, että kaikki osallistujat olivat positiivisesti yllättyneitä käytetyistä oppimis-

menetelmistä ja -lähestymistavoista todistaa, kuinka harvoin tällaisia lähestymistapoja käytetään 

vieläkin perinteisissä koulutuslaitoksissa. Lisäksi se todistaa, että nämä lähestymistavat tarjoa-

vat houkuttelevia ja tehokkaita työkaluja sosiaalisesti huono-osaisille – ja kenelle tahansa op-

pijalle  – oppia positiivisella tavalla ja kannustaa omaa kehitystään.
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Centre de prévention 
des toxicomanies (CePT)
8-10, rue de la Fonderie 

L-1531 Luxemburg 

Puh: +352 497777-1  

www.cept.lu

Yhteyshenkilöt: Thérèse Michaelis / Aliette Lauff / Astrid Godart / Dr. Carlos Paulos

The Centre de prévention des toxicomanies (CePT) on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka 

hallinnoi päihderiippuvuuden vastaista työtä Luxemburgin herttuakunnassa. CePT määrittelee 

terveyden edistämisen tärkeimmäksi asiaksi addiktioiden estämisessä ja levittää taustatietoa 

ja ammattitaitoaan seminaareissa, työpajoissa ja mediakampanjoissa mahdollisimman laajalle 

aikuisyleisölle.

 

Zentrum für empirische pädagogische Forschung (zepf)
(Opetustutkimuksen keskus)
Buergerstrasse 23

D-76829 Landau

Puh: +49 6341 906197

www.zepf.uni-landau.de

Yhteyshenkilöt: Dr. Uwe Fischer / Claudia Jung

zepf on Koblenz-Landaun yliopiston tärkeä tutkimusinstituutti. Instituutin neljän pätevyyskeskuk-

sen päätehtäviä ovat koulutukseen ja terveyden parantamiseen liittyvien projektien suunnittelu, 

tieteellinen tarkkailu ja arviointi. 

 

Azienda Sanitaria Locale (ASL) Milano
Attività di prevenzione specifica

Via Ippocrate 45

I-20161 Milan

Puh: +39 28578 2953

www.asl.milano.it

Yhteyshenkilö: Dr. Cristina Bergo

Attività di prevenzione specifica on osa Milanon kaupungin yleistä terveydenhoitojärjestelmää. 

Organisaatio työskentelee läheisessä yhteistyössä yritysten kanssa terveyden edistämisasioissa, 

työskentelee siirtolaisten kanssa ja toteuttaa harrastusprojekteja.

5 | PRO-SKILLS-PARTNERIT
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Irti Huumeista Ry - Vaasan kaupunki, A-neuvola
Mariankatu 13 A 1
00170 Helsinki
Puh: +358-400-937 128
www.irtihuumeista.fi

Yhteyshenkilö: Ann-Mari Bergström
Irti Huumeista ry on Suomen vanhin voittoa tavoittelematon ja valtioon sitoutumaton organ-
isaatio, joka tarjoaa neuvoja ja apua huumeidenkäyttäjien perheille ja läheisille. Yhdistyksen 
tavoitteena on huumeiden käytön ja sen seuraamusten estäminen ja vähentäminen. Yhdistys 
toimii pitkälti vapaaehtoisvoimin.

 
MEKKA - Megyei Egészség Kultúrát Koordináló Alapítvány
Bethlen G.u. 25
HU-4400 Nyiregyháza
Puh: +36 3030 32776

Yhteyshenkilöt: Eva Hegyiné Gombkötö, István Bogdándi
MEKKA on alueellinen yhdistys, jonka tavoitteena on vähentää sosiaalisen huono-osaisuuden 
aiheuttamaa terveyteen liittyvää epätasa-arvoisuutta ja parantaa syrjäytyneiden elämänlaatua.

 
Hochschule Fulda - Ammattikorkeakoulu
Marquardstrasse 35
D-36039 Fulda
Puh: +49 661 9640 170 
http://www.hochschule-fulda.de

Yhteyshenkilö: Dr. Jan Ries
Fuldan ammattikorkeakoulu on aktiivinen urheilutieteessä, työterveyden edistämisessä, urheilun 
käytössä addiktioiden estämisessä sekä urheiluopiskelijoiden ja -kouluttajien kouluttamisessa.
 
 
Protasi- Toisenlaisen elämäntyylin liike
Sarantaporou St. 20
GR-26223 Patra
Puh: +30 2610 451 790
www.forthnet.gr/protasi

Yhteyshenkilö: Angela Passa 
PROTASI on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka tekee produktiiviseen oppimislähesty-
mistapaan perustuvaa työtä nuorten parissa addiktioiden estämiseen keskittyvien yhteisöprojek-

tien vapaaehtoisten avulla sekä tarjoaa luovia harrastusmahdollisuuksia koululaisille.



60

Tutkimus- ja kehitysinstituutti “Utrip””
Trubarjeva cesta 13

SI-1290 Grosuplje

Puh: +386 31 880 520

Yhteyshenkilö: Matej Košir

Utrip on valtioon sitoutumaton yksityinen instituutti, joka kehittää, tutkii, toteuttaa, tarkkailee 

ja arvioi nuorten riskikäyttäytymisen vähentämiseen, terveyden parantamiseen ja terveellisiin 

elämäntyyleihin sekä yhteiskunnan sukupolvien välisiin ongelmiin keskittyviä projekteja.

 

 

Wilde Bühne
Ostendstrasse 106a

D-70188 Stuttgart

Puh: +49 711 466060

www.wilde-buehne.de

Yhteyshenkilö: Dorothée Nägele

Wilde Buehne on valtiosta riippumaton voittoa tavoittelematon organisaatio. Se on sosiokult-

tuurinen foorumi entisille huumeidenkäyttäjille, joka estää addiktioita teatterityön avulla ja 

työskentelee entisten huumeidenkäyttäjien, nuorten, opettajien ja vanhempien kanssa työstäen 

identiteettiin liittyviä asioita.

Yhteistyökumppanit:
 

Sveitsin aikuisopetusyhtymä
FSEA

Ch. des Plantaz 11a

CH - 1260 Nyon

Puh: +41 22 994 20 12

www.alice.ch

Yhteyshenkilö: Bernadette Morand-Aymon

Sveitsin aikuisopetusyhtymä (FSEA) on yleis- ja aikuisopetusorganisaatioiden yhteenliittymä. 

Sen jäseniä ovat yksityiset ja valtion koulut, järjestöt, aikuiskoulutuksesta paikallisesti vastaa-

vat henkilöt, yritysten koulutusosastot sekä aikuiskoulutuksessa työskentelevät yksityishenkilöt. 

FSEA tukee yhteistyötä aikuiskoulutusorganisaatioiden välillä, lisää tietoisuutta aikuiskoulutuk-

sen tärkeydestä ja tukee jäseniään heidän toiminnoissaan. 





62

Basaglia, F. (1984) Scritti 2 vol., Einaudi, Torino

Bauman, Z. (1999) In Search of Politics. Polity Press

Beck, U. (1992) Risk society: Towards a new modernity. London: Sage Publications.

Beck, W., van der Maesen, L. & Walker, A. (1997). The Social Quality of Europe.  
Kluwer Law International, The Hague.

Beder, H. (1990). Reasons for nonparticipation in adult basic education.  
Adult Education Quarterly, 40, 207-218.

Böhm, I., Krüger, A., Schneider, J. & Zimmer, J. (eds.) (1992).  
Learning through productive Learning. Berlin: Traum & Raum.

Castel, R. (1995). Métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat. Pari: Fayard. 

Castel, R. (2004). L’insicurezza sociale. Che significa essere protetti?. Torino: Einaudi.

Courtney, S. (1992). Why adults learn. New York: Routledge (SU)(BL).

De Leonardis, O. (2000). In un diverso welfare (ediz. pagnola). Milano: Sogni e incubi, Feltrinelli. 

Europäischer Rat (2000). Europäischer Rat, 23. und 24. März 2000 Lissabon.  
Schlussfolgerungen des Vorsitzes. http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_de.htm

European Council (2000). European Council 23rd and 24th March 2000 Lisbon.  
Presidency conclusions. http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm

Europäische Kommission für Allgemeine und berufliche Bildung (2007). Was ist Lebenslanges Lernen? 
http://ec.europa.eu/education/policies/lll/life/what_islll_de.html

European Commission on Education and Training (2007). What is Lifelong learning? 
http://ec.europa.eu/education/policies/lll/life/what_islll_en.html

Fischer, U. C., Jung, C., Bergo, C., Godart, A., Michaelis, T., Nägele, D., Passa, A., Ries, J., Ruud,  
L., Salovaara, A. & Werding, R. (2004). Motivation and qualification of volunteers. A manual for wor-
king with volunteers in drug addiction prevention. Landau: Verlag Empirische Pädagogik.

Gieseke, W., Jankowsky, B. & Lüken, A. (1989). Bildungsarbeit mit arbeitslosen jungen Erwachsenen. 
Eine wissenschaftliche Begleitung von Arbeiten und Lernen Maßnahmen als Beitrag  
zur didaktischen Lernforschung. Oldenburg: BIS.

Izzo D. (2000). Manuale di pedagogia sociale. Bologna: Clueb.

Kolb, D. A. (1984) Experiential Learning. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall.

Kolb. D. A. & Fry, R. (1975). Toward an applied theory of experiential learning.  
In C. Cooper (ed.) Theories of Group Process. London: John Wiley.

Maslow, A. (1954). Motivation and personality. New York: Harper.

McGivney, V (1993). Barriers to Access and Participation. In Women, Education and Training. 
Barriers to Access, Informal Starting Points and Progression Routes.  
Leicester: National Institute of Adult Continuing Education.

Morand-Aymon, B. (2007). Regards croisés sur l’Education non-formelle: Analyses de pratiques et 
recommandations. Motiver les Adultes pour l’Apprentissage - MAPA, Projet européen Socrates-Grundtvig 
2004-2007. Lisbonne: Direcçao-Geral de Formaçao Vocacional.

Rotelli, F. (1999). Per la normalità. Trieste.

Schräder-Naef, R (1997). Warum Erwachsene (nicht) lernen.  
Zum Lern- und Weiterbildungsverhalten Erwachsener in der Schweiz. Chur: Rüegger.

Schwänke, U. (1990): Personale und soziale Kompetenzen von Umschülern.  
Facetten, Heft 1, S. 8-12

Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press.

You find references to further literature and internet links at our homepage www.pro-skills.eu! 

6 | KIRjALLISUUTTA jA LINKKEjÄ





KOULUTUSKONSEPTI
sosiaalisten ja henkilökohtaisten taitojen kehittämiseen
sosiaalisesti huonossa asemassa oleville nuorille aikuisille
elinikäisen oppimisen edellytyksenä

EUROPEAN PRO-SKILLS -projekti
230054-CP-1-2006-1-LU-Grundtvig-G1
www.pro-skills.eu

Euroopan komissio tukee tätä projektia.

www.pro-skills.eu 

V
e

rs
io

n
 2

0
0

8




