
 
 

 

 

 

 

Espoon	  työväenopiston	  kehittämishanke:	  	  
Young	  Ones.	  Nuoret	  asiakaskohderyhmänä	  
	  
	  
Espoon	  työväenopisto	  toteuttaa	  vuosien	  2014–2015	  aikana	  kehittämishankkeen,	  jolla	  tuotetaan	  tietoa	  
koulutustarjonnan	  suunnittelua	  ja	  markkinointia	  varten	  niin,	  että	  Espoon	  työväenopisto	  palvelee	  jatkossa	  alueen	  
nuoria	  paremmin.	  Tätä	  varten	  opisto	  tarvitsee	  tietoa	  siitä,	  millaisia	  nuorisoryhmiä	  alueelta	  on	  löydettävissä,	  mikä	  
heitä	  yhdistää,	  mikä	  ryhmiä	  erottaa	  ja	  etenkin	  minkälaisia	  todellisia	  koulutustarpeita	  ja	  -‐asenteita	  nuorilla	  ja	  
erilaisilla	  ryhmillä	  on.	  	  
	  

	  
Tausta	  
	  
Työväen-‐	  ja	  kansalaisopistot	  ovat	  perinteisesti	  keskittyneet	  keski-‐ikäisten	  ja	  ikäihmisten	  koulutukseen,	  ja	  nuorten	  
opiskelijamäärät	  ovat	  jääneet	  vähäisiksi.	  Esimerkiksi	  vuonna	  2012	  Espoon	  työväenopiston	  opiskelijoista	  vain	  3	  %	  oli	  
16–24-‐vuotiaita	  aikuisia.	  Nykymaailman	  muutosvauhdissa,	  globalisaatiokehityksen	  vaikuttaessa	  työelämän	  
pelisääntöihin	  ja	  kilpailun	  kiristyessä	  elinikäisestä	  oppimisesta	  on	  tullut	  entistä	  tärkeämpää.	  Peruskoulun	  ja	  lukion	  
suorittaminen	  ei	  enää	  riitä	  työelämässä	  menestymiseen.	  Työväenopistoille	  onkin	  tärkeää	  osallistua	  entistä	  
enemmän	  nuorten	  kasvamisen	  tukemiseen,	  hyvinvoinnin	  lisäämiseen	  ja	  heidän	  työelämävalmiuksiensa	  
kasvattamiseen.	  Haaste	  on	  saada	  nuoret	  valitsemaan	  työväenopiston	  kursseja	  vapaa-‐ajallaan.	  	  
	  
	  

Young	  Ones	  -‐hanke	  
	  
Espoon	  työväenopisto	  sai	  keväällä	  2014	  Opetushallitukselta	  rahoituksen	  Young	  Ones	  -‐kehittämishankkeeseen.	  
Rahoitus	  on	  valtion	  avustusta	  ja	  sen	  käyttämiseen	  sovelletaan	  erityisavustukseen	  liittyviä	  ehtoja	  ja	  rajoituksia.	  	  
	  
Yksi	  hankkeen	  tavoite	  on	  tuottaa	  tarkempaa	  tietoa	  alueen	  nuorisosta	  niin,	  että	  voidaan	  ymmärtää	  paremmin	  
erilaisia	  nuorisoryhmiä	  ja	  heidän	  tarpeitaan.	  Ikäryhmä	  ”nuoret”	  koostuu	  erilaisista	  nuorista	  esimerkiksi	  heidän	  
elämäntilanteensa	  mukaan.	  Tutkimuksen	  tarkoituksena	  on	  tuottaa	  tietoa	  siitä,	  miten	  nuoria	  voi	  ymmärtää	  
erilaisina	  ryhminä,	  ja	  millaisia	  erilaisia	  koulutustarpeita	  ja	  -‐asenteita	  heillä	  on.	  	  	  
	  
Tiedon	  avulla	  opisto	  pystyy	  suunnittelemaan	  ja	  järjestämään	  entistä	  kohdennetumpia	  kursseja	  nuorille.	  Hankkeen	  
tutkimus	  tuottaa	  myös	  opistolle	  tietoa	  siitä,	  miten	  nuoret	  markkinoinnilla	  saavutetaan	  ja	  minkälaisen	  tarjonnan	  he	  
kokevat	  houkuttelevaksi.	  Tutkimuksen	  tulokset	  auttavat	  myös	  pääkaupungin	  seudun	  vapaan	  sivistystyön	  alan	  
organisaatioita	  ja	  muiden	  nuorten	  parissa	  toimijoita	  kehittämään	  omaa	  toimintaansa. Valtionavustuksella	  tuotetun	  
tutkimuksen	  tulokset	  ovat	  julkisia,	  ja	  aineiston	  omistus-‐	  ja	  käyttöoikeudet	  jäävät	  työn	  päättyessä	  työväenopistolle. 	  
	  
	   	  



Tutkimus	  on	  tarkoitus	  aloittaa	  lokakuussa	  2014	  ja	  sen	  on	  suunniteltu	  kestävän	  noin	  viisi	  kuukautta.	  	  

Alustava	  suunnitelma	  ja	  toteutusaikataulu:	  

	  

2014	  
• Loka-‐marraskuu:	  Tutkija	  laatii	  opistolle	  tarkan	  tutkimussuunnitelman.	  
• Marraskuu:	  Tutkija	  valmistelee	  kyselyn	  rungon	  yhdessä	  työväenopiston	  hankevastaavien	  kanssa	  ja	  lähettää	  

kyselyn	  nuorisoverkostojen	  kautta.	  
• Joulukuu:	  Tutkija	  kerää	  alueella	  haastatteluaineiston	  ja	  litteroituttaa	  sen.	  

	  
	  
	  
2015	  	  

• Tammikuu:	  Tutkija	  analysoi	  aineistonsa	  ja	  raportoi	  tulokset.	  Tutkija	  selvittää	  käyttökelpoisen	  tilastotiedon	  
saatavuuden	  ja	  sen	  hyödyntämisen	  mahdollisuudet	  tutkimuksessa.	  

• Helmikuu:	  Tutkija	  analysoi	  relevantin	  tilastotiedon	  ja	  yhdistää	  tulokset	  aiempaan	  analyysiin.	  Alustavat	  
tulokset	  esitellään	  oppilaitoksen	  sisällä.	  	  

• Maaliskuu:	  Raportin	  valmistuminen	  ja	  tulosten	  esittely	  julkisessa	  tilaisuudessa.	  	  
	  
	  
Lisätietoa	  hankkeesta	  Espoon	  työväenopiston	  Internet-‐sivuilta:	  	  
http://www.espoo.fi/fi-‐
FI/Paivahoito_ja_koulutus/Tyovaenopisto/Laatu_ja_kehittaminen/Hankkeet/Young_Ones	  
	  
	  

Oletko kiinnostunut tutkimuksesta?	  
	  
Tutkimus	  toteutetaan	  palvelun	  ostona	  eikä	  tutkijaa	  siis	  palkata	  työsuhteeseen.	  Espoon	  työväenopisto	  valitsee	  
tutkimuksen	  toteuttajan	  julkisia	  hankintoja	  koskevien	  ohjeiden	  mukaisesti	  hintatiedustelulla.	  Tutkimus	  voidaan	  
hankkia	  tutkimuspalveluita	  myyvältä	  yritykseltä	  tai	  yksittäiseltä	  tutkijalta,	  jolla	  on	  jo	  kokemusta	  itsenäisestä	  
tutkimustyöstä.	  Valittavalta	  tutkijalta	  ei	  edellytetä	  toiminimeä.	  Jos	  olet	  kiinnostunut	  hintatiedustelumenettelyyn	  
osallistumisesta,	  ota	  pikaisesti	  yhteyttä.	  
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Suunnittelija	  	  
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