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1 Johdanto 

 

Väestöennusteen mukaan vuonna 2020 Suomen väestöstä on 65 vuotta täyttäneitä 22,6 

prosenttia ja tämä luku tulee sitä seuraavien vuosikymmenten aikana vain kasvamaan 

(Tilastokeskus 2015). Suomi käy läpi väestöllistä muuntumista: syntyvyyden ja kuolleisuuden 

ollessa alhaisia väestörakenne muuttuu ja väestö vanhenee (Wilmoth & Simpson 2016: 200- 201). 

Ihmisten vanhetessa myös hoivaa tarvitsevan väestönosan osuus koko väestöstä kasvaa (mm. 

Kröger & Vuorensyrjä 2008, 250, Kauppi ym. 2015, 9). Vaikka ihmiset elävätkin nykyään yhä 

vanhemmiksi ilman suurempia terveyshuolia, yli 75-vuotiaiden määrän kaksinkertaistuminen 

Suomessa lähivuosina tulee lisäämään myös vanhuspalvelujen tarvetta. Vanhustyö on sekä 

fyysisesti että henkisesti vaativaa eikä työntekijöiden saaminen alalle ole itsestäänselvyys. Kun 

nykyiset vanhustyöntekijät jäävät eläkkeelle ja palveluja tarvitseva vanhusväestö kasvaa 

entisestään, haasteena on keksiä keinoja, joiden avulla alalle saadaan houkuteltua riittävästi uusia 

työntekijöitä. (Kröger & Vuorensyrjä 2008: 250.) Valtiovarainministeriön selvityksen mukaan 

sosiaali- ja terveysalalle hakeutuu tällä hetkellä vähemmän uusia opiskelijoita kuin mikä työvoiman 

tarve on. Alan vetovoimaisuutta tulisi siis pyrkiä lisäämään. (Valtiovarainministeriö 2010, 34.)  

 

Vuoden 2016 syyskuussa 15–24 -vuotiaista suomalaisnuorista oli työttöminä 16,5 prosenttia kun 

työttömyysaste koko väestössä oli 7,7 prosenttia (Tilastokeskus 2016). Vaikka tämä luku ei 

kerrokaan koko totuutta nuorisotyöttömyydestä ja sen todellisuudesta, viittaa se kuitenkin siihen, 

että ratkaisujen löytäminen työttömien nuorten integroimiseksi työmarkkinoille on tärkeä tehtävä. 

Vaikeudet työllistyä nuoruudessa voivat lisätä työttömyyden riskiä myös aikuisiällä (Hämäläinen & 

Tuomala 2013: 6). Huoli nuorisotyöttömyydestä liittyy olennaisesti väestön vanhenemiseen. 

Työikäisten vähentyessä yhä suurempi huoltotaakka lankeaa työssäkäyville. Väestöllisellä 

huoltosuhteella kuvataan eri ikäryhmien välisiä suhteita. Vuonna 2015 Suomessa oli sataa 

työikäistä kohden 58 työelämästä ikänsä puolesta poistunutta ihmistä. (Suomen Kuntaliitto 2016.) 

Taloudellista huoltosuhdetta määriteltäessä otetaan laskelmiin mukaan kaikki työelämän 

ulkopuolella olevat ihmiset ja tätä huoltosuhdetta nostaa erityisesti työttömien ja eläkeläisten 

määrän kasvu (Suomen virallinen tilasto 2013). 1990-luvun laman seurauksena Suomeen jäänyt 

rakenteellisen työttömyyden ongelma yhdistettynä vanhenevaan väestöön rasittaa maamme 



 
 

2 
  

taloudellista huoltosuhdetta. Eläkkeelle siirtyvien ihmisten määrä on suurempi kuin työelämään 

tulevien määrä ja tämä tilanne tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa. (Ruotsalainen 2013.) 

Työelämään osallistuvien määrää voidaan pyrkiä lisäämään elinikäistä työaikaa pidentämällä sekä 

yleistä työllisyysastetta nostamalla. (Luoma jne. 2003, 12- 13.) 

 

Tarkoitukseni on tässä tutkielmassa selvittää, mitkä asiat kannustavat nuoria hakeutumaan 

vanhustyöhön. Aihe on ajankohtainen ja liittyy vahvasti väestön vanhenemisen mukanaan 

tuomaan lisääntyneeseen hoivapalveluiden tarpeeseen ja samalla nuorten työllisyystilanteeseen. 

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry (tästä eteenpäin Valli) koordinoi vuosien 2013–2015 aikana 

Vanhustyön Trainee -ohjelma nuorille -työllistämishanketta, jota toteutettiin pääkaupunkiseudulla 

ja jonka rahoituksesta vastasi Uudenmaan ELY-keskus. Hankkeen tavoitteena oli yhdistää työtä 

tarvitsevat nuoret ja työvoimaa tarvitsevat vanhustyön työnantajat. Hanke jatkuu vuosina 2016–

2017 nimellä Vanhustyön Trainee -hanke, jota toteutetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 

avustuskeskus STEANn Paikka auki -rahoituksella. Oleellinen osa molempia hankkeita on 

Vanhustyön Trainee -ohjelma, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuden päästä kokeilemaan 

vanhustyötä matalan kynnyksen periaatteella. Haastattelin tutkielmaa varten seitsemää ohjelman 

suorittanutta nuorta. Tarkoitukseni on selvittää nuorten omakohtaisia kokemuksia ohjelmasta ja 

siitä, miten he kokivat vanhustyön tekemisen ja vanhusten kohtaamisen. Erityisesti minua 

kiinnostaa, mitkä asiat kannustavat nuoria hakeutumaan vanhustyön pariin ja mitkä asiat sitä 

vastoin vähentävät nuorten kiinnostusta vanhustyötä kohtaan.   

 

Vastaan tutkielmassani tutkimuskysymykseen: Mitkä asiat kannustavat nuoria vanhustyöhön? 

Etsiessäni vastauksia tähän kysymykseen, tulen myös vastaamaan kysymykseen siitä, mitkä asiat 

sitä vastoin vähentävät nuorten mielenkiintoa vanhustyötä kohtaan. Lisäksi minua kiinnostavat 

nuorten kokemukset Vanhustyön Trainee -ohjelmasta: mitkä olivat ohjelman hyödyt nuorille ja 

mitä kehitettävää ohjelmassa nuorten mielestä on.  
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Nuorisolaissa (27.1.2006/72) nuoriksi määritellään kaikki alle 29 -vuotiaat henkilöt. 

Haastattelemani henkilöt olivat haastatteluhetkellä iältään 18- 29 -vuotiaita, joten viittaan heihin 

tutkielmassani termillä nuoret. Vanhustyön Trainee -ohjelmaan kuului työkokeilujakso, jonka 

aikana nuoret pääsivät tutustumaan vanhustyöhön erilaisissa vanhuksille tarkoitetuissa hoiva- ja 

palvelukodeissa pääkaupunkiseudulla. Vaikka nuoret kohtasivat työkokeilujaksojensa aikana myös 

vanhuksia, joilla ei ollut muistisairauksia, kertomukset muistisairauksiin sairastuneista ja hoivaa 

tarvitsevista vanhuksista nousivat haastatteluissa keskeisimmiksi. Hoivaa tarvitseva ihminen 

kaipaa toisen apua ja on näin ollen riippuvainen toisesta ihmisestä. Hoiva on avun antamista 

ihmiselle silloin, kun hän ei enää suoriudu elämänsä toimista omin avuin. (Tedre 1999, 41.) Hoivaa 

on siis vaikkapa ruokailuissa ja peseytymisessä auttaminen. Useimmat nuorten työkokeiluissaan 

kohtaamat vanhukset elivät niin sanottua neljättä ikää, erotuksena kolmannesta iästä. Siinä missä 

kolmannella iällä voidaan viitata aktiiviseen aikaan eläköitymisen jälkeen, käsitteellä neljäs ikä 

tarkoitetaan sitä vaihetta ihmiselämässä, jolloin ihmisestä tulee yhä enemmän riippuvainen 

toisista ja yhteiskunnan palveluista. Neljättä ikää elävän ihmisen voidaan ajatella olevan 

”varsinaisesti vanha”. (Saarenheimo ym. 2014, 54, 59.)   

 

Aloitan tutkielman esittelemällä keskustelua nykyisestä työelämästä ja siihen liittyvästä 

epävarmuudesta. Minkälaiseen työelämään haastattelemani työttömät nuoret ovat etsimässä 

reittiään? Seuraavaksi perehdyn tarkemmin nuorisotyöttömyyteen ilmiönä sekä erilaisiin 

keinoihin, joilla työttömiä nuoria pyritään aktivoimaan ja integroimaan työelämään. Tämän jälkeen 

esittelen Vallia organisaationa sekä kerron tarkemmin Vanhustyön Trainee -ohjelma nuorille -

työllistämishankkeesta. Esittelen myös keskustelua uusien vanhustyöntekijöiden tarpeesta 

tulevaisuudessa. Seuraavassa kappaleessa keskityn nuorten työelämäasenteisiin. Mitä nuoret 

arvostavat työssä ja mitä he odottavat työelämältä? Luvun lopussa teen vielä katsauksen 

tutkimuksiin ja opinnäytteisiin, jotka käsittelevät nuorten motivaatiota vanhustyön tekemiseen.  

 

Kolmannessa luvussa käsittelen ikäsegregaation ja sukupolviälykkyyden teemoja. Näistä rakentuu 

keskeinen viitekehys, jonka kautta tarkastelen tutkielmani tuloksia. Länsimaisten yhteiskuntien 

voidaan sanoa olevan vahvasti jakautuneita iän perusteella (mm. Uhlenberg & Gierveld 2004). 

Nuorilla ja vanhoilla on yhä harvempia yhteisiä areenoja, joilla he voivat kohdata toisiaan. 
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Stereotypiat ja ennakkoasenteet saavat jalansijaa silloin, kun eri ihmisryhmät eivät kohtaa toisiaan 

kasvotusten. (Uhlenberg & Gierveld 2004, 25.) On kiinnostavaa pohtia, mikä motivoi nuoria 

valitsemaan vanhustyön tilanteessa, jossa eri-ikäiset ihmiset eivät juurikaan kohtaa toisiaan. Simon 

Biggs ja Ariela Lowenstein (2011) puhuvat ”sukupolviälykkyydestä” ja sen kasvavasta 

merkityksestä yhteiskunnissa, joissa eri-ikäiset ja eri sukupolviin kuuluvat ihmiset elävät rinnakkain 

koko ajan pidempään. Sukupolviälykkyys tarkoittaa kykyä sellaiseen ymmärrykseen ja toimintaan, 

joka perustuu tietoisuuteen omasta ja toisen elämänkulusta sekä siitä ajasta ja paikasta, jossa 

yksilö kasvaa ja kehittyy. Sukupolviälykkäässä yhteiskunnassa yhteistoiminta perustuu siihen, että 

eri-ikäisten ihmisten tarpeet otetaan huomioon. Tarve uudenlaiselle ymmärrykselle on suuri. Mitä 

paremmin kykenemme ymmärtämään eri sukupolvien edustajia, sitä helpompi meidän on kohdata 

toisiamme ja toimia yhteisissä tilanteissa tietoisemmin. (Biggs & Lowenstein 2011, 2-4.)  

 

Neljännessä luvussa kerron tutkimusasetelmasta. Aluksi pohdin omaa asemaani tutkijana sekä 

tutkielman eettisiä näkökulmia ja luotettavuutta. Tämän jälkeen kerron aineiston keräämisestä ja 

siitä, millä tavalla toteutin aineistonanalyysin. Seuraavissa luvuissa avaan analyysin kautta 

saamiani tutkimustuloksia ja pyrin vastaamaan tutkimuskysymyksiini mahdollisimman kattavasti. 

Viidennessä luvussa keskityn kuvaamaan nuorten kertomuksia vanhustyön tekemisestä ja sen 

mielekkyydestä. Esiin nousevat haastateltujen kokemukset vanhuksista asiakkaina, työn 

haasteellisuudesta sekä mahdollisuuksista päästä käyttämään työssä omia vahvuuksiaan. 

Kuudennessa luvussa tarkastelen nuorten kokemuksia sukupolvien välisistä kohtaamisista ja niiden 

vaikutuksista heidän mielenkiintoonsa vanhustyötä kohtaan. Seitsemäs luku käsittelee 

työyhteisöjä, joissa nuoret suorittivat työkokeilujaksonsa Vanhustyön Trainee -ohjelman aikana. 

Työyhteisöjen toiminta vaikutti merkittävästi siihen, miten nuoret kokivat vanhustyön tekemisen 

käytännössä. Kahdeksannessa luvussa esittelen nuorten ajatuksia vanhustyön 

työllistymisnäkymistä ja siitä, miten nuo näkymät vaikuttavat nuorten mielenkiintoon suuntautua 

vanhustyöhön. Yhdeksäs luku keskittyy haastateltavien kokemuksiin Vanhustyön Trainee -

ohjelmasta: mikä ohjelmassa oli hyvää, missä olisi kehitettävää? Viimeinen luku on omaa 

pohdintaani. Tarkastelen siinä tutkielmaa kokonaisuutena, vedän yhteen johtopäätöksiä 

saamistani tuloksista sekä pohdin mahdollisia jatkotutkimusten aiheita.  
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2 Nuoret ja työ  
 

Esittelen tässä luvussa keskustelua nykypäivän työelämästä ja sen epävarmuudesta. Minkälaiseen 

työelämään haastattelemani nuoret ovat astumassa?  Pohdin myös nuorisotyöttömyyttä ja ilmiön 

eri ulottuvuuksia. Tarkastelen tämän jälkeen sitä, millä keinoilla työttömiä nuoria pyritään 

aktivoimaan ja integroimaan osaksi työelämää sekä esittelen tarkemmin Vallia ja Vanhustyön 

Trainee -ohjelma nuorille -työllistämishanketta. Luon myös katsauksen keskusteluun 

vanhustyöntekijöiden tarpeesta tulevaisuudessa. Seuraavaksi pohdin nuorten asenteita työtä 

kohtaan. Mitä tämän päivän nuoret haluavat ja odottavat työelämältä, minkälaiset asiat ovat heille 

työssä tärkeitä? Lopuksi esittelen vielä tutkimuksia, joita on tehty nuorten motivaatiosta 

vanhustyöhön. 

 

2.1 Työelämän todellisuus 

 

Puhutaan, että työelämä on nykyään epävarmaa ja riskejä on joka nurkan takana. Raija Julkusen 

mukaan viimeistään 1990-luvun lamasta lähtien suomalaisen työelämän julkinen kuva on ollut 

negatiivinen. (Julkunen 2008, 9.) Keskusteltaessa nykyisestä työelämästä esiin nousevat huolet 

irtisanomisista, työpaikkojen riittävyydestä ja ihmisten jaksamisesta. Varsinkin nuorille vakituisen 

työn saaminen on koko ajan epätodennäköisempää; monesti työelämään siirtyminen merkitsee 

joko määräaikaisen työsuhteen vastaanottamista tai vaihtoehtoisesti vuokratyötä. (Kasvio 2014: 

164, 184.) Nykyään ei ole enää mahdollista varmistaa työsuhteensa pysyvyyttä sillä, että hoitaa 

työnsä mahdollisimman hyvin ja on ahkera. Niin sanotuista epätyypillisistä työsuhteista on tullut 

tyypillisiä: yhä useampi työsuhde on siis jotain muuta kuin kokoaikainen ja toistaiseksi 

voimassaoleva. (Pärnänen & Sutela 2009, 149.) Puhutaan ”uudesta työelämästä”, jonka tieltä 

vanha on saanut luvan väistyä. Vanhaa työelämää leimasivat ennakoitavuus sekä selkeät ja pysyvät 

roolit. Uudessa työelämässä on myös rooleja, mutta ne vaihtuvat tiheään eivätkä noudata enää 

ennalta määriteltyä kaavaa. Yksilön vastuu oikeiden reittien etsimisestä on kasvanut. On tärkeää 

osata hakeutua omaa osaamistaan vastaavalle alalle. Samalla ammattien väliset rajat hämärtyvät 

ja uusia ammattirooleja syntyy koko ajan. Kaiken tämän keskellä varsinkin nuorten voi olla kovin 

hankala löytää omaa tietään. (Tuohinen 2014, 20.)  
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Yksilöllistyminen on näkyvin muutos työelämässä. Zygmunt Baumanin mukaan aiemmin oletettiin, 

että jokainen yksilö osallistuu työn tekemiseen. Sitä pidettiin ihmiselle luonnollisena. Työttömyys 

oli luonnollisesta tilasta poikkeamista. Aiemmin, Baumanin termein raskaan kapitalismin aikana, 

oli normaalia odottaa jäävänsä eläkkeelle samasta työstä kuin mihin nuorena työharjoittelijana oli 

mennyt. Nykyään tilanne on toinen: ihmiset eivät enää ajattele elämäänsä kovin pitkälle vaan 

keskittyvät enemmän käsillä olevaan hetkeen. Nykyään työelämää, kuten Baumanin mukaan 

muitakin elämän osa-alueita, määrittää tietynlainen notkeus. Lyhyet ja määräaikaiset työsuhteet 

yleistyvät eivätkä ne tarjoa enää samanlaista turvaa kuin ennen. Työelämästä on tullut epävarmaa. 

(Bauman 2002, 165, 176 -177.)  

 

Ulrich Beck (2000) muistuttaa siitä, että antiikin Kreikassa vapaa oli vain, jos ei tarvinnut tehdä 

töitä. Nykyään työ on arvoista suurin. Työ on lähestulkoon ainoa keino, jolla yksilö kykenee 

lunastamaan paikkansa yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. Beck näkee ristiriidan nykypäivän 

työtä ihannoivassa maailmassa: toisaalta työ on kaiken toiminnan keskiössä, toisaalta taas pyritään 

kaikin keinon minimoimaan tehtävän työn määrä. Beck puhuu siirtymästä ensimmäisestä 

modernista toiseen, refleksiiviseen, moderniin. Siirtymä tarkoittaa elämismaailman muutosta 

avoimeen, riskejä täynnä olevaan maailmaan, jota määrittää yleinen epävarmuus. Se näkyy muun 

muassa siinä, ettei enää voida luottaa perinteisen työn ja täyden työllisyyden olemassaoloon. 

(Beck 2000, 11- 21.)  

 

Myös Robert Castel (2007) epäilee työn mahdollisuuksia tarjota turvaa nykypäivän ihmiselle. 

Hänen mukaansa 1970-luvulta saakka työsuhteen tarjoamien oikeuksien ja turvamekanismien 

välinen kiinteä kytkös on alkanut heikentyä. Castel toteaa, että vaikka nämä työn kautta tulevat 

turvamekanismit, kuten esimerkiksi työlainsäädäntö, ovat heikentyneet, ne ovat kuitenkin 

edelleen olemassa. Vaikka ihmisen suhde työhön ja työntekoon on muuttunut ja on nykyään 

ongelmallisempi kuin aiemmin, työnteko on silti säilyttänyt asemansa. Tämä pitää paikkansa 

etenkin niiden ihmisten keskuudessa, jotka elävät työn menettämisen pelossa tai jotka ovat jo 

menettäneet työpaikkansa. ”Väestön valtaenemmistön sosiaalisen kohtalon ratkaisee siis edelleen 

työpaikka.” (Castel 2007, 56.)   
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Vuorela (2008) kirjoittaa, kuinka Suomessa palkkatyöhön osallistuminen on luonut puitteet 

yhteiselle elämäntavalle. Teollistuneessa yhteiskunnassa palkkatyö määrittelee sen, millainen 

elämä on hyvää ja normaalia ja työmarkkina-asemaa onkin perinteisesti käytetty ihmisryhmien 

jaottelun perusteena. Nykyään vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan ja työelämän muutosten myötä 

palkkatyö nähdään monitahoisemmin kuin ennen. Samalla kun osa ihmisistä sitoutuu entistä 

enemmän palkkatyöhön, toisten suhde siihen heikentyy. Näyttää siltä, että yksilö kykenee yhä 

enemmän määrittelemään itse sen, millä tavoin suhtautuu työhön. Työelämään on mahdollista 

osallistua entistä joustavammin ja elinikäisen oppimisen ideasta on tullut normaalia. 

Tulevaisuuden haasteena on kehitellä entistä moninaisempia keinoja, joilla ihmisiä kyetään 

tehokkaasti tukemaan työelämään osallistumisessa. (Vuorela 2008: 44- 45.)  

 

Samaan aikaan kun niin sanotuista epätyypillisistä työsuhteista puhutaan laajalti, työmarkkinoiden 

rakenne on Tilastokeskuksen selvityksen mukaan pysynyt Suomessa hyvinkin samanmuotoisena 

2000-luvulla. Suurin osa palkansaajista on edelleen kokoaikaisissa, toistaiseksi voimassaolevissa 

työsuhteissa. (Sutela & Lehto 2014, 33.) Selvityksen ajankohtana, vuonna 2013, työntekijät 

vaikuttivat olevan hyvin epävarmoja työnsä suhteen. Heitä painoivat huolet irtisanomisesta, 

lomautuksesta tai työttömyydestä. Sutela ja Lehto (2014) viittaavat Francis Greenin (2009) 

tulkintaan, jonka mukaan epävarmuuden tunne työelämässä lisääntyy aina työttömyysasteen 

kasvaessa ja liittyy näin ollen selkeästi talouden tilanteeseen. Vaikka vuoden 2013 

työoloselvityksen mukaan suomalaispalkansaajien epävarmuus työnsä jatkumisesta oli suurempaa 

kuin koskaan aiemmin, selvitys kertoi silti myös myönteisestä kehityksestä työoloissa. Suomalaiset 

palkansaajat nimittäin kokivat, että ilmapiiri työpaikoilla on yleisesti ottaen aiempaa avoimempi, 

työkavereihin voi luottaa ja työpaikoilla kannustetaan toisia. (Mt., 142, 230.)   

 

Nykyistä työelämää voidaan pitää siis monella tapaa aiempaa epävarmempana ja varsinkin nuorilla 

saattaa olla hankalaa löytää tiensä omaa osaamistaan vastaavan työn pariin. Työn keskeinen 

asema turvallisuuden tuottajana voi olla jonkin verran heikentynyt, mutta ei kuitenkaan kokonaan 

kadonnut. Työelämän muutosten kautta palkkatyö nähdään nykyään monipuolisemmin kuin 

aiemmin ja yksilön mahdollisuus määritellä itse suhteensa työhön on parantunut. Samalla kun 



 
 

8 
  

tämä kehitys saattaa lisätä epävarmuutta, voi se myös tuoda lisää henkilökohtaista 

valinnanvapautta työelämän suhteen.  

 

2.2 Nuorisotyöttömyys 

 

Yksi keskeinen huolenaihe nykypäivän työelämässä on korkea nuorisotyöttömyys ja toki syystäkin; 

nuorten työttömyysprosentti oli vuoden 2016 syyskuussa 16,5 kun se koko väestön tasolla oli 7,7 

prosenttia (Tilastokeskus 2016). Käytännössä nuorten työttömyysaste on aina suurempi kuin 

aikuisväestön johtuen muun muassa nuorten suuresta liikkuvuudesta työmarkkinoilla. Nuoret 

etsivät suuntaansa: vaihtavat työpaikkoja sekä palaavat koulunpenkille. Nuoret myös tekevät 

paljon määräaikaisuuksia, joiden jälkeen saattaa seurata lyhyt työttömyysjakso. (Hämäläinen & 

Tuomala 2013: 1-2.) Toisaalta nuorisotyöttömyysaste myös reagoi talouden suhdannevaihteluihin 

nopeammin kuin koko väestöä koskeva työttömyysaste ja tämän vuoksi siihen myös kiinnitetään 

huomiota varsinkin silloin, kun taloudessa menee huonosti.  Laskusuhdanne iskee ensimmäisinä 

aloille, joilla yleensä työskentelee paljon nuoria, määräaikaisessa työsuhteessa olevia ihmisiä ja 

tämä nostaa ensimmäisenä juuri nuorten työttömyysastetta. Nuoret ovat siis näiltä osin muuta 

väestöä heikommassa asemassa työmarkkinoilla. (Asplund & Koistinen 2014, 5.) Nuorilla on myös 

suhteellisesti eniten työttömyyskokemuksia verrattuna muihin ikäryhmiin, vaikka näiden 

työttömyysjaksojen pituudet ovatkin lyhkäisemmät kuin aikuisilla. Yksi ongelma 

nuorisotyöttömyysasteessa on, ettei se mittaa ilmiötä sillä tavoin, kuin yleisesti ottaen ajatellaan. 

Kun otetaan työttömyyden mittariksi ei-opiskelevien alle 20 -vuotiaiden työttömien nuorten osuus 

ikäryhmästään, on työttömyysaste alle 2 prosenttia ja 20 - 24 -vuotiaissa se on 6 prosenttia. 

(Hämäläinen & Tuomala 2013: 1–2.)  

 

Työttömyysastetta nuorisotyöttömyyden mittarina onkin kritisoitu, sillä sen katsotaan yliarvioivan 

nuorisotyöttömyyden ongelmaa. Epäkohtana tässä mittarissa on, että myös päätoiminen opiskelija 

voidaan laskea työttömäksi, mikäli hän kertoo työvoimatutkimuksen haastattelussa olevansa työtä 

vailla, etsivänsä työtä tai olevansa valmis ottamaan työtä vastaan. (Asplund ym. 2014, 5.) Suomen 

työttömistä nuorista yli puolet on opiskelijoita ja vain 4 prosenttia on ollut yhtäjaksoisesti 

työttöminä yli vuoden. Pelkkä työttömyysprosentti kuvaa siis huonosti nuorten elinoloja. Tämän 
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takia käyttöön on otettu termi NEET (not in employment, education or training) kuvaamaan niiden 

nuorten joukkoa, jotka eivät ole työelämässä, opiskele tai käy jotain kurssia. Näiden nuorten 

arvioitu osuus Suomessa on 9 prosentin luokkaa. (Larja 2013.)  Nuorisotyöttömyydestä 

puhuttaessa on myös hyvä muistaa, että nuorten ryhmä on hyvin heterogeeninen. Nuorten 

elämäntilanteet ovat keskenään kovin erilaisia ja ne myös vaihtelevat nopeaan tahtiin. Osa 

nuorista opiskelee, osa on jo siirtynyt työelämään. Lisäksi useat nuoret opiskelevat ja tekevät töitä 

samaan aikaan. Myös se, ketkä määritellään nuoriksi, vaihtelee määrittelijätahosta riippuen. 

Nuorisolaissa nuoren yläikärajaksi määritellään 29 vuotta kun taas esimerkiksi julkisissa 

työvoimapalveluissa ja Kansainvälisen työjärjestön määrittelyn mukaan nuoren yläikäraja on 25 

vuotta. (Asplund ym. 2014, 3.)   

 

Nuorten työttömyys liittyy usein juuri työmarkkinoille tulleiden työllistymisen hankaluuksiin, 

työelämään asettumiseen ja työpaikan vaihtoon. Nuorten kohdalla voidaan puhua siis 

eräänlaisesta kitkatyöttömyydestä. (Parpo 2007, 15.) Nuorisotyöttömyyden tarkastelussa olisi 

tärkeää keskittyä pitkän aikavälin vaihteluiden havainnointiin, sillä muutoin on vaarana saada 

tilanteesta liian synkkä kuva (Hulkko & Tossavainen 2009, 191). Tutkimuksissa on saatu kuitenkin 

viitteitä siitä, että varsinkin työuran alkuun osuvat työttömyysjaksot lisäävät riskiä työttömyyteen 

myös myöhemmin elämässä. Opintojen jälkeinen työttömyys näyttäisi vaikuttavan työmarkkina-

asemaan ja tuloihin kielteisesti vielä viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Varsinkin vähemmän 

koulutetut nuoret joutuvat todennäköisemmin kärsimään nuorena koettujen työttömyysjaksojen 

negatiivista vaikutuksista myöhemmin elämässään. Korkeakoulutetuilla nämä vaikutukset ovat 

verrattain pienemmät. Vaikka tilastojen perusteella nuorten työttömyysjaksot vaikuttavatkin 

lyhyiltä, voi työttömyyden ja erilaisten aktivoimistoimenpiteiden muodostaman ketjun pituus olla 

useita vuosia. (Valtiovarainministeriö 2010, 23). Huolimatta siitä, että nuorena koettujen 

työttömyysjaksojen ja myöhemmin elämässä ilmenevien työllistymisvaikeuksien välillä onkin 

havaittu yhteyksiä, ei nuorena koetun työttömyyden ja syrjäytymisen välille pidä kuitenkaan 

laittaa yhtäläisyysmerkkiä: suurin osa suomalaisista nuorista haluaa saada koulutuksen ja käydä 

töissä. (Hämäläinen & Tuomala 2013:6.) Nuoria pitäisi sen sijaan tukea tilanteissa, joissa uhkana 

on koulutuksen keskeyttäminen tai työelämästä syrjäytyminen. On tärkeää, että nuoret pääsisivät 

alkuun kestävän työuran rakentamisessa. (Kasvio 2014: 217.)  
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Nuorisotyöttömyys on siis monitahoinen ilmiö eikä pelkkä työttömyysasteen tarkastelu riitä 

antamaan kokonaiskuvaa nuorten tilanteesta. Tutkimustiedon valossa on kuitenkin selvää, että 

työttömyysjaksot nuorena vaikuttavat myöhempään elämään ja lisäävät työttömyyden 

todennäköisyyttä aikuisiällä etenkin vähemmän koulutettujen nuorten kohdalla. Vanhenevien 

väestöjen yhteiskunnissa olisi tärkeää keksiä keinoja, joilla nuoret saataisiin ohjattua työelämään 

mahdollisimman nopeasti ja myös löytämään tyydyttävän työn. Asplund ja kumppanit toteavatkin, 

kuinka nuorisopolitiikan keskeisimpinä tavoitteina ovat jo pidemmän aikaa olleet keskiasteen 

koulutuksen loppuunsaattaminen, nopea työllistyminen ja töissä pysyminen sekä mahdollisten 

työttömyysjaksojen lyhyt kesto. (Asplund ym. 2014, 3.)   

 

2.2.1 Aktiivinen työvoimapolitiikka ja nuorisotakuu 

 

Suomessa harjoitetaan sekä passiivista että aktiivista työvoimapolitiikkaa. Passiivinen 

työvoimapolitiikka pitää sisällään ihmiselle tarjottavan taloudellisen tuen työttömyysjakson 

aikana. Aktiivinen työvoimapolitiikka sen sijaan tarjoaa työttömälle mahdollisuuden tai 

velvollisuuden osallistua erilaisiin aktivointitoimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on edistää 

ihmisen mahdollisuuksia työllistyä. Aktiivinen työvoimapolitiikka perustuu Gösta Rehnin ja Rudolf 

Meidrenin (1951) kehittämään malliin, jonka avulla pyrittiin saavuttamaan tasapaino talouden ja 

työmarkkinoiden kehityksen välillä. Tässä ideaalimallissa tavoitteena oli talouspolitiikan keinoin 

rajoittaa jatkuvaa talouskasvua ja samalla aktiivisilla työvoimapoliittisilla keinoilla ohjata 

työvoimaa taantuvilta aloilta sinne, missä kysyntää riitti. Vaikka tämä ideaalimalli ei koskaan 

käytännössä toteutunut, eikä täystyöllisyyttä kyetty saavuttamaan, on aktiivisella 

työvoimapolitiikalla vankka asema vielä tänäkin päivänä. Aktivoiva ote työttömyyden hoidossa on 

myös yksi EU:n työllisyysstrategian toimintalinjoista. (Parpo 2007: 24- 25.) Suomessa on käytössä 

laaja valikoima erilaisia aktiivisia työvoimapoliittisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on lisätä 

nuorten työllistymistä. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa valmentava- sekä ammatillinen 

työvoimakoulutus, työnhakuvalmennus, työharjoittelu ja työkokeilut. (Valtiovarainministeriö 2010, 

38 – 39.)  
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Nuoret saatetaan esittää ratkaisuna vanhenevan väestön mukanaan tuomaan taloudelliseen 

haasteeseen. The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 

(autonominen EU:n osa, jonka tarkoituksena on avustaa sosiaalisiin ja työhön liittyvien asioiden 

formuloinnissa) toteaa raportissaan niin sanottujen NEET -nuorien (young people not in 

empolyment, education or training) olevan tärkeä osa yhteiskuntiamme. Eurostatin mukaan 

Euroopassa on noin 94 miljoonaa iältään 15 - 29 -vuotiasta nuorta. Raportissa painotetaan, että 

mikäli yhteiskunnat tahtovat todella hyötyä tästä nuorten joukosta, heidät on ensin saatava 

integroitumaan yhteiskuntiin sekä työllistymään tuottaviin töihin. Ikääntyvien väestöjen 

Euroopassa nuorten saaminen työmarkkinoille näyttäytyy yhtenä tärkeimmistä tekijöistä 

sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen näkökulmasta. (The European Foundation for the 

Improvement of Living and Working Conditions 2012, 3.) Raportti nostaa esille huolen siitä, kuinka 

huono taloudellinen tilanne johtaa ”menetettyjen” nuorten sukupolven muodostumiseen 

Eurooppaan; sukupolven, jolta puuttuvat polut työelämään. Korkeat nuorisotyöttömyyslukemat 

sekä kasvava NEET-nuorten joukko ovat merkkinä tästä. Raportissa peräänkuulutetaan uusia 

innovaatioita, joiden avulla nuoria saataisiin kiinnittymään työmarkkinoille. Tavoitteena ei ole 

ainoastaan nopea kiinnittyminen työelämään, vaan myös työelämässä pysyminen ja vakaiden 

työsuhteiden luominen. Nuorten työelämätaitojen vahvistaminen yhdessä työssä oppimisen 

kanssa sekä laaja-alainen yhteistyö eri toimijoiden välillä on tärkeää. (Mt., 139-140.)  

 

Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä on aina pyritty vaikuttamaan etenkin työttömien nuorten 

asemaan. Vuonna 2005 tuli voimaan nuorten yhteiskuntatakuu, jonka tarkoituksena on edistää 

nuorten työmarkkina-asemaa tarjoamalla alle 25-vuotiaille nuorille työtä, koulutusta tai 

työharjoittelupaikan. Yhteiskuntatakuun mukaan nuori on oikeutettu saamaan jonkin näistä 

työllistymistä edistävistä toimenpiteistä kolmen kuukauden sisällä siitä, kun hän on ilmoittautunut 

työttömäksi työnhakijaksi. Näiden toimenpidejaksojen avulla katkaistaan työttömyysjaksot ja näin 

ollen lyhennetään työttömyysjaksojen pituuksia. (Hämäläinen & Tuomala 2013:5.) Nuorten 

yhteiskuntatakuu oli vuonna 2013 voimaan tulleen nuorisotakuun edeltäjä (Nuorisotakuu.fi). 

Nuorisotakuun idea on sama kuin nuorten yhteiskuntatakuussa: työttömille nuorille tarjotaan 

jotain toimenpidettä kolmen kuukauden kuluessa työttömyysjakson alkamisesta. Nuorisotakuun 

kohderyhmänä oleviin nuoriin kuuluu niin kuuden laudaturin ylioppilaita kuin etsivän nuorisotyön 

tavoittamia nuoria. Anne Puurosen (2014) mukaan nuorisotakuun nuorille on yhteistä heidän sen 
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hetkistä elämäntilannettaan jäsentävä työttömyys sekä ”1990-luvun laman jälkeisen Toisen 

Suomen kasvattina varttuminen”. Puuronen kysyy, onko Suomeen ja Eurooppaan syntymässä uusi 

nuorisososiologisesti määriteltävissä oleva sukupolvi, nuorisotakuun sukupolvi. Tämän sukupolven 

sukupolvikokemukseksi saattaisi määrittyä 1990-luvun laman seurauksena oleva epävarmuus 

työnsaannissa. (Puuronen 2014, 29 -30.)   

 

Nykyisillä nuorisotakuujärjestelmillä on suhteellisen pitkät perinteet Pohjoismaissa. Esimerkiksi 

Ruotsissa ja Norjassa otettiin vuonna 1994 käyttöön nuorille tarkoitettu varhainen 

puuttumisentakuu. Ohjelman tavoitteena oli tarjota 20 -24 -vuotiaille työttömille nuorille jokin 

aktivointitoimenpide 100 päivän sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta. Nykyisin voimassa oleva 

nuorisotakuujärjestelmä otettiin Ruotsissa käyttöön vuonna 2009, mutta tästä järjestelmästä ei 

ole vielä olemassa arviointitutkimuksia. EU:n tasolla vuoden 2014 tiedon mukaan 17 maata olisi 

jättänyt lopullisen nuorisotakuujärjestelmän toimeenpanosuunnitelman Euroopan komissiolle. 

Vaikka nuorisotakuujärjestelmä on monessa maassa vasta kehitteillä, on nuorisotakuuta jo 

kritisoitu muun muassa siitä, että nuorille keksitään mitä tahansa koulutus- ja työpaikkoja takuulle 

asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.  (Asplund & Koistinen 2014, 19.)   

 

Nuorten aktivoiminen työmarkkinoille on osa aktiivista työvoimapolitiikkaa. Yhteiskunnissa, joissa 

väestö vanhenee ja huoltosuhde heikkenee, ei ole varaa nuorten työelämästä syrjäytymiselle. 

Pahimpana mahdollisuutena on maalailtu kuvia ”menetystä sukupolvesta”, joka ei löydä tietään 

työmarkkinoille. Suomessa nuorten yhteiskuntatakuun ja sittemmin nuorisotakuun keinoin 

pyritään löytämään työttömille nuorille reittejä työelämään.  Ajatus nuorisotakuusta on 

hyödyllinen, kunhan se pitää sisällään myös nuorten omien toiveiden ja kiinnostuksen kohteiden 

huomioimisen. Nuorisotakuuta on kritisoitu muun muassa siitä, että se keskittyy vastaamaan 

lähinnä nuorten koulutus- ja työelämätaitojen vahvistamiseen ja että siinä on unohdettu kokonaan 

se joukko nuoria, jotka kaipaisivat kokonaisvaltaisempaa elämänhallinnantaitojen tukemista ja 

kuntoutuksellisia palveluja päästäkseen kiinni työelämään (esim. Ahonen-Walker & Pietikäinen 

2014, 69).  
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2.2.2 Kolmannen sektorin innovaatio: Vanhustyön Trainee -ohjelma nuorille -työllistämishanke 

 

Vallin Vanhustyön Trainee -ohjelma nuorille -työllistämishanke edustaa kolmannen sektorin 

innovaatiota, jonka avulla pyritään löytämään ratkaisuja kasvavan vanhusväestön mukanaan 

tuomaan hoivapalvelujen tarpeeseen sekä lisäämään nuorten kiinnostusta vanhustyötä kohtaan. 

Hanke on hyvä esimerkki toiminnasta, josta muun muassa Sakari Möttönen ja Jorma Niemelä 

(2005) puhuvat hahmotellessaan järjestötoiminnan keskeisiksi tehtäviksi sosiaalisen pääoman ja 

hyvinvoinnin lisäämisen, välittämisen ja jakamisen kanavien tarjoamisen, identiteetin 

rakennusaineiden tarjoamisen, osallisuuden väylien luomisen, äänettömien äänenä toimimisen, 

toivon tuottamisen sekä innovaatiomoottoreina toimimisen. Osuvimmaksi sosiaalisen innovaation 

määritelmäksi Möttönen ja Niemelä ehdottavat seuraavaa Pekka Karjalaisen (1999) määritelmää: 

”Sosiaalinen innovaatio syntyy, kun sosiaaliseen pulmaan löydetään uusi ratkaisu katsomalla 

vanhaa asiaa uudella tavalla tai uudesta näkökulmasta, verkostoitumalla uudella tavalla, 

löytämällä uusi työskentelytapa tai kehittämällä kokonaan toisenlainen ja uusi toiminto.” 

Möttönen ja Niemelä tähdentävät, että mitä enemmän uusia ongelmia tulee ratkottaviksi, 

esimerkiksi tiukentuva talous ja pitkäaikaistyöttömyyden aiheuttamat sosiaaliset ongelmat, sitä 

enemmän hyvinvointipalveluissa tarvitaan juuri tällaisia innovaatioita. Järjestötoimintaa on kautta 

aikojen pidetty luontevana areenana innovaatioiden synnyttämiselle. Järjestöt tuottavat 

täydentäviä tai vaihtoehtoisia palveluja julkisille palveluille ja etuna toiminnassa on kyky kuunnella 

palvelujen käyttäjien ääntä. (Möttönen & Niemelä 2005: 67 -78.) Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 

toiminta antaa ihmisille mahdollisuuden liittyä yhteen ja edistää tärkeiksi kokemiaan asioita 

(Särkelä 2013, 8).  

 

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry perustettiin vuonna 1953. Tuolloin liiton nimi oli Koteja 

vanhuksille ry ja jäseniksi liittyi vanhainkoteja ylläpitäviä säätiöitä sekä järjestöjä. Liiton juuret ovat 

1900-luvun sosialidemokraattisessa naisliikkeessä. Sosialidemokraattisille naisille tärkeitä aiheita 

olivat juuri vanhustyö, ensikotitoiminta, äitien lomatoiminta sekä kuluttajavalistus. Aluksi Koteja 

vanhuksille ry:n toiminta painottui koulutustoimintaan. 1960-luvulta lähtien liiton toiminta alkoi 

vilkastua ja tuolloin Suomeen perustettiin myös ensimmäiset eläkejärjestöt. Syyskuussa 1981 

Koteja vanhuksille ry muutti nimensä Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:ksi (käytetään myös 

lyhennettä Valli, jota käytän tässä tutkielmassa).  
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Valli on valtakunnallinen asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä paremman vanhuuden 

puolesta. Liiton työhön kuuluvat vanhuspalveluiden kehittäminen, koulutus sekä konsultointi ja 

jäsenjärjestöjen edunvalvonta. Vallilla on tällä hetkellä noin 70 jäsenjärjestöä. Vallin hankkeiden 

tavoitteina ovat vanhusten osallisuuden tukeminen, vanhusten teknologiavalmiuksien 

parantaminen, kannustaminen sukupolvien väliseen yhteistyöhön sekä nuorten ohjaaminen 

vanhustyön alalle. Ylin päättävä elin on edustajakokous, joka kokoontuu kolmesti vuodessa 

arvioimaan liiton toimintaa, hyväksymään strategiset linjaukset ja tulevaisuuden suunnitelmat 

sekä valitsemaan liittotoimikunnan. Vallin puheenjohtajaksi valittiin marraskuussa 2016 Susanna 

Huovinen, joka seuraa tehtävässä Vappu Taipaletta.  Vallin strategiassa vuosille 2014 - 2016 

kerrotaan, että liiton tarkoituksena on toimia vanhusten elinolojen parantamiseksi toimivien 

jäsenjärjestöjensä valtakunnallisena keskusjärjestönä, tehdä yleistä valistus- ja painostustyötä 

vanhusten elämisenlaadun kohentamiseksi sekä yleisiin asenteisiin vaikuttamiseksi ja edistää 

vanhusten asumisedellytyksiä sekä avo -ja lähimmäispalvelutoimintaa. Liiton visioksi määritellään 

hyvinvointiyhteiskunnan edistäminen, jossa kaikkien on hyvä kasvaa ja vanheta. Liiton arvopohja 

lähtee vanhuuden arvostamisesta sekä vanhusten oman tahdon ja osallisuuden kunnioittamisesta. 

Valli on toimissaan avoin, vastuullinen, rohkea, oikeudenmukainen sekä erilaisuutta kunnioittava. 

(Valli.fi 2016.)  

 

Pääkaupunkiseudulla toteutettiin vuosina 2013–2015 Vallin koordinoima Vanhustyön Trainee -

ohjelma nuorille -työllistämishanke, jonka taustalla oli tieto väestön ikääntymisestä ja tarpeesta 

saada sosiaali -ja terveysalalle uusia, motivoituneita ja alaan sitoutuneita työntekijöitä. Hankkeen 

tavoitteena oli yhdistää työtä tarvitsevat nuoret sekä työvoimaa tarvitsevat vanhustyönantajat. 

Työttömät nuoret saattavat herättää epäluuloja työnantajissa; hankkeen avulla nuorille haluttiin 

antaa tilaisuus tuoda potentiaalinsa esille. Hanke tukee Vallin visiota hyvinvointiyhteiskunnasta, 

jossa jokaisen on hyvä elää ja vanheta. Työllistämishanketta rahoitti Uudenmaan ELY-keskus. 

Hankkeen kohderyhmäksi määriteltiin alle 30 -vuotiaat, pääkaupunkiseudulla asuvat työttömät 

työnhakijat, jotka ovat kiinnostuneita testaamaan soveltuvuuttaan vanhustyöhön. Osalla saattoi 

olla heikko suomenkielentaito, heillä ei kenties ollut vielä ammattitutkintoa, he olivat alanvaihtajia 

tai pitkään työttöminä olleita tai olivat juuri päättäneet kotoutumiskoulutuksen. Osa taas halusi 

testata soveltumistaan vanhustyöhön eikä näillä nuorilla ollut suurempia puutteita opiskelu- tai 

työelämätaidoissa.  
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Työllistämishankkeen pääpaino oli kaksi kertaa vuodessa järjestettävässä Vanhustyön Trainee -

ohjelmassa. Ohjelman tavoitteena oli lisätä nuorten kiinnostusta sosiaali- ja hoivatyötä kohtaan 

sekä tukea nuorten siirtymistä vanhustyön pariin. Vanhustyön Trainee -ohjelma kesti yhteensä 

noin viisi kuukautta. Ohjelma alkoi kaikille nuorille yhteisellä perehdytys- ja koulutusjaksolla, jonka 

jälkeen nuoret siirtyivät työkokeiluun vanhuspalveluihin. Perehdytysjaksolla lähdettiin liikkeelle 

työelämän perusteista, sillä kaikki ohjelmaan osallistuneet nuoret eivät välttämättä olleet aiemmin 

osallistuneet työelämään. Tämän lisäksi perehdytysjaksolla käytiin läpi perustietoa vanhustyöstä, 

vanhustyön ammateista ja opiskelupaikkojen hakemisesta. Työkokeilujakson aikana nuoret 

pääsivät näkemään mitä vanhustyö käytännössä on. Työkokeilut suoritettiin eri puolilla 

pääkaupunkiseutua sijaitsevissa vanhusten palvelutaloissa ja hoivakodeissa. Työkokeilun aikana 

nuoret kokoontuivat säännöllisesti Vallin tiloihin jakamaan kokemuksiaan ja saamaan vertaistukea 

sekä ohjausta. Jakson aikana nuoret laativat myös työllistymissuunnitelman yhdessä ohjaajan 

kanssa. Suunnitelman avulla haluttiin varmistaa se, etteivät nuoret jää tyhjän päälle ohjelman 

päätyttyä. Nuoret olivat mukana hankkeessa työkokeilusopimuksella, joista ensimmäinen 

solmittiin Vallin kanssa perehdytysjaksolle ja toinen työantajan kanssa työkokeilujakson ajalle. 

Vuosien 2013–2015 aikana järjestettiin viisi Vanhustyön Trainee -ohjelmaa, joissa mukana oli 

yhteensä 57 nuorta ja 24 työyhteisöä. Haastattelemistani nuorista viisi oli käynyt Vanhustyön 

Trainee -ohjelman vuonna 2015, eli kuului ELY -rahoitteisen hankkeen piiriin.   

 

Vuosien 2016–2017 aikana Valli koordinoi valtakunnallista Vanhustyön Trainee -hanketta, joka 

toteutetaan STEAn Paikka auki -rahoituksella. Hanke on siis jatkoa ELY-rahoitteiselle Vanhustyön 

Trainee -ohjelma nuorille -työllistämishankkeelle, mutta nyt hankkeeseen osallistuvien ei tarvitse 

olla työttömiä työnhakijoita. Tavoitteina on kuitenkin edelleen lisätä nuorten kiinnostusta 

vanhustyötä kohtaan, kannustaa vanhustyönantajia palkkaamaan nuoria ja parantaa nuorten 

työllistymismahdollisuuksia. Vanhustyön Trainee -ohjelma on keskeinen työmuoto myös tässä 

hankkeessa. Lisäksi hankkeeseen osallistuvilla nuorilla on mahdollisuus tehdä myös 

vapaaehtoistyötä vanhusten parissa. (Keskustelu Vallin suunnittelijan kanssa 18.8.2016.) 

Haastattelemistani nuorista kaksi suoritti Vanhustyön Trainee -ohjelmaa vuonna 2016.  
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2.2.3 Vanhustyö tulevaisuuden työllistäjänä?   

 

Kuinka paljon Suomeen tarvitaan tulevaisuudessa lisää vanhustyöntekijöitä? Vanhustyöntekijöiden 

riittävyyteen tulevaisuudessa vaikuttavat monet seikat. Mikäli työn tuottavuus ei kasva, eli 

työntekijöitä tarvitaan tulevaisuudessa yhtä paljon yhtä työtehtävää varten kuin nykyäänkin, 

vanhustyöntekijöiden lisäyksen tulisi olla linjassa palvelujen kulutuksen kasvun kanssa. Työvoiman 

lisäyksen tarvetta tulevaisuudessa ei voida kuitenkaan arvioida ainoastaan nykykäyttöä ajatellen. 

Jos vanhukset elävät terveempinä pidempään, tämä siirtää myös heidän palvelujen tarvettaan 

myöhemmäksi. Toisaalta on otettava huomioon, että työn tuottavuuden lasku on julkisissa 

sosiaali- ja terveyspalveluissa varteenotettava riski: näin on käynyt tutkimusten mukaan 

aiemminkin muun muassa 1970- ja 1980 -luvuilla. Tilanteessa, jossa vanhusten palvelujentarve ei 

siirry olennaisesti myöhemmille ikävuosille eikä työn tuottavuutta kyetä parantamaan, tarvitaan 

alalle lähivuosina huomattava määrä uusia työntekijöitä. Samalla on varauduttava myös 

työvoimapulaan. (Luoma ym. 2003, 38 -40.) Yleisellä tasolla voidaan todeta, että työvoiman 

ikääntyminen ja siirtyminen pois työmarkkinoilta tarkoittaa hyvinvointivaltion rahoituspohjan 

heikentymistä. Työllisyysastetta tulisi siis kyetä nostamaan voimakkaasti nykyisestä, jotta voidaan 

taata rahoitus hyvinvointivaltiolle myös tulevaisuudessa. (Parpo 2007: 10.)  

 

Antti Kauhanen toteaa Elinkeinoelämän tutkimuslaitokselle tekemässään Tulevaisuuden 

työmarkkinat -raportissa, että vaikka Suomen väestön ikääntyminen tulee jatkumaan myös 

tulevaisuudessa, työikäisen väestön määrä ja vanhushuoltosuhde kehittyvät myönteisemmin kuin 

mitä vielä kymmenen vuotta sitten arvioitiin. Väestön ikääntyminen vaikuttaa selkeästi sosiaali- ja 

terveyspalveluiden kysynnän määrään. Lassila ja Valkonen (2011) arvioivat terveys- ja 

hoivamenojen kasvavan 40 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Tämä tarkoittaa, että sosiaali- ja 

terveysalalle tullaan tarvitsemaan lisää työvoimaa. Raportissa pohditaan, mistä tämä työvoima 

saadaan: osittain työntekijät tulevat koulunpenkiltä, osittain muilta työmarkkinoiden sektoreilta. Ei 

ole kuitenkaan varmaa, kyetäänkö tähän tarpeeseen vastaamaan riittävällä tavalla. (Kauhanen 

2014: 5-6.)  
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Toisaalta mm. Erkki Vauramo (2013) muistuttaa, että pelkkä vanhusväestön määrän kasvu ei riitä 

tulevaisuuden palveluntarpeen mittariksi. Syynä tähän on muun muassa vanhusten parantunut 

terveys ja toimintakyky, joka pidentää omatoimista ikää ja vähentää palveluiden tarvetta. 

Tarkemman kuvan palveluntarpeen kasvusta antaa kuolemien määrän tarkastelu, sillä ennen 

kuolemaansa ihminen yleensä tarvitsee hoivaa. Vauramo arvioi, että kun tarkastellaan kuolemien 

määrän lisääntymistä ja palvelutarpeen osumista näille jaksoille ennen kuolemaa, 

kokonaislisäyksen tarve palveluissa olisi noin 20- 30 prosentin luokkaa. (Vauramo 2013, 3-4.) 

Samaan johtopäätökseen ovat tulleet myös Eija Kauppi ja kumppanit (2015): vain osa hoivan 

tarpeesta perustuu suoraan ikään (Kauppi ym. 2015, 11).  

 

Myös Luoma ym. (2003) muistuttavat, että väestön ikääntymisen vaikutuksia sosiaali- ja 

terveysmenoihin usein liioitellaan. Ikääntymisen vaikutuksista sote-menoihin on esitetty hyvin 

erilaisia arvioita. Vanhusten määrä ja väestön ikärakenne eivät kuitenkaan yksistään tarjoa kovin 

luotettavia perusteita tehdä arvioita siitä, kuinka paljon vanhusväestö käyttää palveluja 20- 30 

vuoden kuluttua. Iän lisäksi palveluiden käyttöön vaikuttavat myös terveydentila, asuin- ja 

elinympäristön esteettömyys sekä muutokset palvelujen järjestämisessä. Luoman ja 

kumppaneiden mukaan olisi silti tärkeää varmistaa, että hoito- ja hoivahenkilöstöä on saatavilla 

myös tulevaisuudessa. He muistuttavat, kuinka tälläkin hetkellä työttömyyden ollessa korkea, ei 

työvoimaa saada rekrytoitua hoiva-alalle. Tämä herättää kysymyksen siitä, kuinka suuri apu 

työttömistä on työvoimavajeen ratkaisemisessa tulevaisuudessa.  (Luoma ym. 2003, 23- 24.)  

 

2.3 Nuorten työelämäasenteet 

 

Mitä ihmiset haluavat työelämältä nykyään? Antti Kasvion (2014) mukaan tänä päivänä suurin 

huoli monen kohdalla on se, onko heillä ylipäätään työtä. Sen lisäksi, että ihmiset tahtovat tehdä 

työtä jonka osaavat ja jonka kokevat mielekkääksi, he haluavat myös elämäänsä muutakin kuin 

pelkkää työntekoa. Vapaa-ajan arvostus on työn kohtuullisten tulosvaatimusten lisäksi korkealla. 

Nykypäivän työelämässä myös työilmapiirin merkitys on suuri. Samalla ihmiset toivovat, että 

työsuhteen jatkuminen on varmaa eikä koko ajan tarvitse olla huolissaan sen puolesta. Kasvio 

puhuu työn inhimillisestä ja sosiaalisesta kestävyydestä ekologisen sekä taloudellisen kestävyyden 
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ohella. Inhimillisesti kestävässä työssä työntekijät saavat työskennellä turvallisessa ja terveyttä 

edistävässä työympäristössä, joissa työn kuormittavuus on kohtuullista ja työn sisältö mielekästä 

sekä kiinnostavaa. Työn pitää tarjota riittävä toimeentulo, työn ja vapaa-ajan olla tasapainossa ja 

työkyvyn säilyä läpi koko työuran. Työn sosiaalinen kestävyys pitää sisällään toimivat työyhteisöt, 

vaadittujen uhrausten ja saatujen palkkioiden oikeudenmukaisen jakautumisen, toimintojen 

kaikinpuolisen sosiaalisen hyväksyttävyyden sekä sen, että myös heikommilla resursseilla 

varustetuilla olisi mahdollisuus tuottavaan osallistumiseen. (Kasvio 2014, 114, 124.)  

 

Päteekö edellä esitelty Antti Kasvion määrittely työelämän arvostuksista myös nuorten kohdalla? 

Eräs tapa lähestyä haastattelemieni nuorten joukkoa, on tarkastella heitä oman sukupolvensa 

jäseninä. Sukupolven käsite voi valaista hieman sitä, miten historiallinen ja sosiaalinen aika 

muotoilevat yksilöiden elämänkulkuja. Mannheimin (1952) sukupolvijaottelussa jokaista 

sukupolvea määrittävät sukupolvelle ominainen sukupolvitietoisuus ja tyyli. Sukupolvella viitataan 

siis samaan aikaan syntyneeseen ihmisryhmään, jota yhdistää samankaltaiset elämänkokemukset 

ja yhtenäinen kulttuuritausta. Se, miten nopeasti sukupolvet tällä tavoin määriteltynä seuraavat 

toisiaan, riippuu yhteiskunnallisen muutoksen nopeudesta. Muuttumattomassa yhteiskunnassa 

sukupolvieroja ja kulttuurisia sukupolvia ei ole ollenkaan. (Jylhä 1990, 126 -127.)  Y-sukupolvi on 

Tapscottin (2009) määritelmän mukaan sukupolvi, joka on syntynyt vuosien 1977- 1997 välillä ja 

jota voidaan kutsua myös internet-sukupolveksi. Smith (2006) on sen sijaan todennut, että Y-

sukupolven erottaa muista sen teknologiariippuvuus. (Tapscott 2009; Smith 2006; ref. Järvensivu 

2014, 35- 36.) 

 

Anu Järvensivu, Risto Nikkanen ja Sannu Syrjä (2014) tutkivat Y-sukupolven työelämäorientaatioita 

teoksessaan Työelämän sukupolvet ja muutoksissa pärjäämisen strategiat. Järvensivu ym. 

toteavat, että Tapscottin määritelmä Y-sukupolvesta ei sovellu täysin suomalaiseen yhteiskuntaan.  

Kirjoittajat ovat päätyneet jaottelemaan työelämän sukupolvia talouden suhdannevaihteluiden 

perusteella. Taustalla heillä on ajatus, että varsinkin taantumat ovat ajanjaksoja, jotka jättävät 

jälkensä niiden läpi eläneiden ihmisten kokemuksiin. Taantuma voi siis muodostaa ainakin jollain 

tasolla yhteisen kokemuksen kokonaiselle kohortille. Teoksessa Y-sukupolveen kuuluviksi 

lasketaan suomalaiset, jotka ovat syntyneet aikavälillä 1980- 1990. Tämän lisäksi tekijät 
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määrittelevät myös työelämän Z-sukupolven, jonka syntymävuodet ajoittuvat vuodesta 1991 

eteenpäin. Y-sukupolvea kirjoittajat kutsuvat diginatiiveiksi ja Z-sukupolvea suuren globaalin 

taantuman sukupolveksi. (Järvensivu & Syrjä 2014, 38 -42, 56.)  

 

Edellä mainitun jaottelun mukaan siis suuri osa haastattelemistani nuorista kuuluisi Y-sukupolveen 

ja osa Z-sukupolveen. Tutkimuksensa avovastauksissa Järvensivu ja kumppanit kertovat saaneensa 

vastauksia myös Z-sukupolveen kuuluvilta työntekijöiltä, mutta koska näitä oli verrattain vähän ja 

koska heidän vastauksensa olivat suurimmaksi osaksi samassa linjassa Y-sukupolven edustajien 

kanssa, yhdistettiin nämä kaikki nuoret Y-sukupolven alle. Y-sukupolven edustajat kokivat 

työelämän osittain yksinäiseksi, kaoottiseksi ja hämmentäväksi. Diginatiivien sukupolvi toi myös 

esiin pätkätyöt, määräaikaisuudet ja irtisanomiset kokemuksinaan työelämästä. Kertomuksissaan 

siitä, miten tämä sukupolvi on pyrkinyt pärjäämään työelämässä ja hallitsemaan sitä, nousevat 

esiin ”mukana heilumisen” -strategia ja se, kuinka heille tuntuu tapahtuvan asioita ilman sen 

suurempaa hallinnan tunnetta. Tutkimuksen mukaan eniten TE-toimistojen palveluita käyttäneet 

löytyvät juuri Y-sukupolven joukosta. Tutkijat jäsentävät tuloksissaan Y-sukupolven, diginatiivien, 

työelämätarinoihin muun muassa kokemukset uudenlaisista työsuhdemuodoista, vaikeudet paikan 

löytämisessä työmarkkinoilla ja yksinäisyyden kokemukset työelämässä. Erilaisia tyyppejä 

edustavat määräaikaiseksi jätetty nainen, kaaoksen keskellä yksinäisenä heiluva mies sekä sielunsa 

myyvä eettinen pohdiskelija. (Järvensivu & Nikkanen 2014, 194 -199.)  

 

Myös Susanna Kultalahti (2015) on tutkinut väitöskirjassaan Y-sukupolvea työelämässä. Hän 

käyttää määrittelyä, jonka mukaan Y-sukupolven edustajat ovat syntyneet vuosien 1979 -1995 

välillä. Kultalahti toteaa, että Y-sukupolvi on olemassa ainakin julkisessa keskustelussa mediassa. 

Berger ja Luckcmann (1967) ovat todenneet, että sukupolvet rakentuvat ja muodostuvat puheen 

sekä ihmisten välisen vuorovaikutuksen kautta ja ovat siis tulosta näistä. (Kultalahti 2015, 3.) 

Kultalahden aineistonkeruumenetelmänä käyttämään kyselylomakkeeseen vastasi 252 ihmistä, 

jotka kuuluivat Kultalahden jaottelun mukaan Y-sukupolveen. Tuloksista käy ilmi, että Y-

sukupolven edustajat eivät arvosta rahaa yli kaiken; maininnat palkasta ovat varsin niukkoja. Y-

sukupolven odotukset työelämää kohtaan eivät ole ylimaallisen kovia. Kultalahden aineistossa ei 

ollut juuri ollenkaan mainintoja pitkäaikaisista urista tai työn turvallisuudesta. Kultalahden mukaan 
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epävarmoista työsuhteista ja pätkätöistä johtuen, Y-sukupolven edustajat eivät edes odota 

työsuhteiltaan pitkää kestoa ja täydellistä varmuutta. Tärkeänä sukupolvitarinana on se, kuinka työ 

itsessään ei määrittele Y-sukupolven työntekijää vaan hän haluaa käyttää aikaansa myös työn 

ulkopuoliseen elämään ja hänelle on tärkeää, että työ voi olla kivaa. (Kultalahti 2014, 52, 81- 84.) 

Myös Anne Puuronen (2014) kirjoittaa, että samalla kun nuoret tunnistavat niin sanotun ”suo, 

kuokka ja Jussi” -työn mentaliteetteja itsessään, he odottavat tämän lisäksi työltä myös 

mielekkyyttä ja kiinnostavuutta. Puurosen mukaan vaikuttaa siltä, että sukupolvien välillä olisi 

havaittavissa muutoksia asenteissa työtä kohtaan. (Puuronen 2014, 31.)  

 

Pyöriän ja kumppaneiden (2013) mukaan Y-sukupolven erityislaatuisuutta saatetaan liioitella. 

Heidän tutkimuksestaan käy ilmi, että Y-sukupolveen kuuluvat arvostavat työtä ja viihtyvät 

työssään eivätkä millään tavoin vieroksu työn tekemistä. Nuorilla on vanhempia ikäluokkia 

suurempi todennäköisyys vaihtaa alaa, mutta tämä selittyy suurilta osin nuorten elämäntilanteilla; 

nuoruudessa haetaan vielä omaa tietä ja kokeillaan erilaisia vaihtoehtoja. Y-sukupolven edustajien 

voidaan todeta myös olevan suhteellisen työpaikkauskollisia sitten kun oma ala on löytynyt. 

Toisaalta pelkän perusasteen koulutuksen varassa olevan nuoret pohtivat korkeakoulutettuja 

nuoria enemmän sitä, onko työmarkkinoilta mahdollisesti löytynyt jalansija juuri se oikea. (Pyöriä, 

Saari, Ojala & Siponen 2013, 201- 210.)  

 

Juha Siltala (2013) kirjoittaa teoksessaan Nuoriso Mainettaan parempi? yleisestä mielikuvasta 

työtä vieroksuvasta nuorisosta. Siltala toteaa, kuinka nuorilta vaaditaan kypsyyttä vaativia 

päätöksiä ennen kuin he ovat ehtineet kunnolla kypsyä. Vaikka Suomessa vielä tällä hetkellä suurin 

osa työsuhteista on toistaiseksi voimassaolevia, on rinnalle noussut suuri pätkätyöläisten, 

vuokratyöläisten ja osa-aikaisten työntekijöiden joukko. Heidät voidaan irtisanoa heti kun heille ei 

enää ole tarvetta. Tästä johtuen Siltalan mukaan noin kolmannes työvoimasta kokee asemansa 

epävarmaksi. Siltala puhuu myös nuorten aktivoinnista työmarkkinoille erilaisten 

harjoittelujaksojen kautta tilanteena, jossa on niin sanotut ottajan markkinat. Hänen mukaansa 

nuoret laitetaan tekemään aktivoimistoimenpiteenä rutiinitöitä ja näin heillä korvataan 

työvoimaa, jolle pitää maksaa. Nuoret eivät opi uutta ja työllistyvät näihin harjoittelupaikkoihin 

todella harvoin. Nuori sietää harjoittelua sen toivossa, että saisi sen jälkeen oikean työpaikan. 
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(Siltala 2013, 178, 187.) Siltala toteaa myös, kuinka stressiä työelämässä aiheuttaa etenkin se, 

etteivät omat työsuoritukset enää takaa työsuhteen jatkuvuutta. Yksilön omat teot eivät enää 

anna turvaa, vaan ollaan ikään kuin suurempien voimien armoilla. Mikäli opiskelu ja ahkerointi 

turvaisivat elämää näiden uhkien varalta, voisi työ innostaa eri tavalla kuin tällä hetkellä. (Mt., 

188.) Nuorisobarometrit vuosien 1994- 2009 ajalta osoittavat nuorten arvostavan työtä, mutta se 

ei kuitenkaan ole heille koko elämä. Taloudellisen tiedotustoimiston teettämä tutkimus vuodelta 

2010 osoittaa, että nuoret arvostavat mielenkiintoista työtä, mukavia työkavereita, hyvää 

esimiestä sekä varmuutta työsuhteen jatkumisesta. Nämä kaikki menivät nuorten arvostuksissa 

suuren palkan edelle. Siltalan mukaan suomalaisessa työelämässä syntyisi ihanteellinen ja kaikkia 

osapuolia hyödyttävä tilanne silloin, jos Suomen vaihtosuhde paranisi, tarpeellisista 

hoitopalveluista tehtäisiin houkuttelevia ja huomioitaisiin se, että nuoret haluavat tehdä työtä, 

joka on sisällöllisesti kiinnostavaa ja mahdollistavat sosiaalisen kanssakäymisen. Sisäiset palkinnot 

näyttävät olevan nuorille siis ulkoisia palkintoja keskeisemmässä asemassa. (Mt., 195, 211.)   

 

Nuorten kokemukset työelämästä pitävät sisällään pätkätöitä, määräaikaisuuksia ja irtisanomisia. 

Samalla monet Y-sukupolveen kuuluvista ovat kokeneet työelämän yksinäiseksi ja kaoottiseksi. 

Toisaalta nuorten työelämäasenteissa korostuvat mielekkyyden, kiinnostavuuden ja työn 

mukavuuden vaatimukset. Työ ei myöskään enää määrittele nuoria samoin kuin edellisiä 

sukupolvia. Epävarmoissa oloissa monet nuoret arvostavat kuitenkin myös varmuutta työsuhteen 

jatkumisesta.  

 

2.4 Tutkimuksia nuorten motivaatiosta vanhustyöhön 

 

Katri Luukan (2007) väitöskirja käsittelee lähihoitajaopiskelijoiden suuntautumista vanhustyön 

alalle. Luukka toteaa, että vaikka iso osa lähihoitajaopiskelijoista kertookin suhtautuvansa 

myönteisesti vanhuksiin, harva valitsee vanhustyön viimeisen vuoden 

suuntautumisvaihtoehdokseen. Lähihoitajakoulutuksen kehittämisen kannalta olisi tärkeää saada 

tietää niistä tekijöistä, jotka saavat opiskelijat valitsemaan vanhustyön suuntautumisalakseen. 

Luukan väitöskirjan tuloksista ilmenee, että keskeisimmät syyt, miksi lähihoitajaopiskelijat 

päätyvät valitsemaan vanhustyön suuntautumisvaihtoehdokseen, liittyvät opiskelijoiden 
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työssäoppimisjaksojen aikana saamiin tunnekokemuksiin, vanhustyön hyviin työllistymisnäkymiin 

sekä oppisopimuskoulutuksesta saatuun palkkaan. (Luukka 2007, 16, 24.)  

 

Anniina Tohmola (2015) tarkastelee pro gradu -tutkielmassaan gerontologisen hoitotyön 

tulevaisuuden haasteita. Tohmola esittelee tuloksissaan tutkimustaan varten tavoittamiensa 

hoitotyön opettajien kuvauksia siitä, kuinka vähän vanhusten hoitotyö kiinnostaa opiskelijoita. 

Opettajien mukaan vanhusten hoitotyö ei vastaa opiskelijoiden näkemystä haaveammatista. 

Hoitotyön opettajat näkevät tärkeänä sen, että opiskelijoiden asennetta vanhustyötä kohtaan 

saataisiin kehitettyä positiivisemmaksi. Ikääntyneistä olisi jollain keinoilla saatava luotua 

myönteisempi kuva opiskelijoiden keskuudessa. Opettajat ehdottavat, että opiskelijat voisivat 

tutustua vanhuksiin vaikkapa jonkin yhteisen tekemisen merkeissä. Opettajat toivoivat myös, että 

opetuksessa olisi mahdollisuus keskittyä aiempaa enemmän ikääntyneiden kohtaamiseen ja 

heidän elämäntarinoidensa esiintuomiseen. (Tohmola 2015, 37–39.)  

 

Krista Maatsola ja Pauliina Ylipahkala (2011) selvittävät opinnäytetyössään 

lähihoitajaopiskelijoiden mielipiteitä vanhuksista ja vanhustyöstä. Opinnäytetyön tuloksista 

ilmenee muun muassa, että opiskelijoiden kiinnostuksen suuntautuminen vanhustyöhön vaatii 

kohtaamisia vanhusten kanssa. Maatsola ja Ylipahkala ehdottavatkin, että oppilaitoksissa 

annettaisiin mahdollisuus nuorille kohdata vanhuksia ja viettää aikaa heidän kanssaan. Tämä voisi 

heidän mukaansa lisätä vanhustyön vetovoimaisuutta. (Maatsola & Ylipahkala 2011, 61.)  

 

Minna Hätälä (2015) tarkastelee opinnäytteessään sitä, mikä tekee vanhustyön työpaikoista 

vetovoimaisia työntekijöiden mielestä. Tulokset antavat viitteitä siitä, että vetovoimaisuuteen 

vaikuttavat tekijät ovat hyvin moninaisia ja jokainen työntekijä näkee asian eri tavoin. Hätälä 

kuitenkin toteaa, että työyhteisön merkitys on voimakas. Hätälä toteaa, että tulevaisuudessa 

vanhustyö tulee työllistämään hoitajia. Tämän lisäksi olisi myös painotettava työn haasteellisuutta 

sekä vanhustyön tarjoamia monipuolisia työtehtäviä. (Hätälä 2015, 68.) Samaista aihetta 

lähestyvät myös Anni Kuukka ja Mella-Mari Kuosa (2016) opinnäytteessään, jossa he tarkastelevat 

lähihoitajaopiskelijoiden käsityksiä vanhustyöstä. Heidän tuloksistaan käy ilmi, että nuoret lähi- ja 

sairaanhoitajaopiskelijat eivät pitäneet vanhustyötä kovinkaan vetovoimaisena alana opintojensa 
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alkuvaiheessa. Vetovoimaisuutta voisi kirjoittajien mukaan lisätä kattavampi tiedonsaanti 

käytännön työstä. (Kuukka & Kuosa 2016, 2.)  
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3 Sukupolvien välinen vuorovaikutus 

 

Aloitan tämän luvun esittelemällä erityisesti teollistuneissa yhteiskunnissa esiintyvää 

ikäsegregaatiota ja keinoja, joilla sitä on pyritty vähentämään. Nuorten ja vanhojen voidaan 

ajatella elävän täysin omissa todellisuuksissaan ja kontaktit näiden ryhmien välillä ovat 

nykymaailmassa harvassa. Stereotypiat ja ennakkoluulot kukoistavat tilanteessa, jossa ”toista” ei 

tunneta. Tutustuminen ja kohtaaminen luovat yleensä realistisempaa kuvaa toisista ja 

edesauttavat yhteisymmärryksen lisääntymistä. Luvun toisessa kappaleessa esittelen Simon 

Biggsin ja Ariela Lowensteinin (2011) teoriaa sukupolviälykkyydestä ja sen merkityksestä 

yhteiskunnissa, joissa yhä useampi sukupolvi elää keskenään pidempiä aikoja.  

 

3.1 Ikäsegregaatio 

 

Gunhild O. Hagestad ja Peter Uhlenberg (2005) puhuvat mikrotason ageismista makrotason 

ikäsegregaation lopputulemana. He lähtevät hakemaan ratkaisuja ikäsyrjintään sosiaalisten 

verkostojen rakenteesta ja toiminnasta. Kirjoittajat toteavat, että vaikka ikäsyrjinnästä puhutaan 

laajalti, vähemmän huomiota on kiinnitetty ikäsegregaatioon. He ovat huolissaan lisääntyvästä 

ikäpolvien välisestä erottelusta nyky-yhteiskunnissa. Siinä missä esiteollisissa yhteiskunnissa 

keskityttiin ryhmien jäsenyyteen, moderneissa länsimaisissa yhteiskunnissa yksilö on kaiken 

toiminnan keskiössä ja ikää käytetään yksilöitä erottelevana määreenä. Oletetaan myös, että eri 

ikäryhmiin kuuluvat ihmiset käyttäytyvät tietynlaisella ikäryhmälleen sopivalla tavalla. On viitteitä 

siitä, että ikä sosiaaliseen ryhmään kuulumisen kriteerinä on ominaista ainoastaan teollistuneille 

yhteiskunnille. Nuorten ja vanhojen maailmat jakautuvat omiksi todellisuuksikseen, jotka eivät 

kohtaa. Hagestad ja Uhlenberg kummastelevat myös, kuinka ikäsegregaation tutkimuksessa ei ole 

koskaan yhdistetty nuoria ja vanhoja: heistä puhutaan aina erikseen. Kirjoittajat puhuvat 

institutionaalisesta ikäsegregaatiosta, joka tarkoittaa, että ikä on perusteena johonkin sosiaalisen 

organisaatioon kuulumiselle. Selkeimmät esimerkit näistä ovat koulu ja työ. Nämä instituutiot ovat 

järjestelty niin, että saman ikäiset viettävät aikansa saman ikäisten parissa. Spatiaalinen 

ikäsegregaatio liittyy siihen, että eri-ikäiset ihmiset eivät yleensäkään vietä aikaa samoissa 

paikoissa eivätkä näin ollen voi kohdata toisiaan silmästä silmään. Kulttuurinen ikäsegregaatio 
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liittyy kulttuuristen asioiden, kuten kielenkäytön, eroihin. Kirjoittajat näkevät, että nyky-

yhteiskunnissa on todella hankalaa päästä eroon stereotypioista ennakkoluulojen taustalla, sillä 

eri-ikäisten kohtaamiset on tehty niin hankaliksi. Useat tutkimukset osoittavat, että eri-ikäisten 

sukulaisten suhteen negatiiviset käsitykset eivät päde samalla tavalla kuin eri-ikäisten 

tuntemattomien suhteen. Rakentamalla niin sanottua ”kestävää tuttuutta” eri-ikäisten ryhmien 

välille voidaan vähentää ennakkoluuloisia asenteita. (Hagestad & Uhlenberg 2005, 343–355.) Miksi 

ikäsegregaatiolla sitten on väliä? Kirjoittajien mukaan se luo asetelman ”me” vastaan ”muut” sekä 

estää tärkeitä tilaisuuksia eri-ikäisten ihmisten kohtaamiselle ja vuorovaikutukselle. Kirjoittajat 

myös painottavat, että ikäsyrjintää eivät kohtaa ainoastaan vanhukset, vaan myös esimerkiksi 

nuoria kategorisoidaan iän perusteella ja heistä muodostetaan tietynlaisia stereotypioita. (Mt. 

349–350.) 

 

Ihmisiä erotellaan iän perusteella ensiaskeleista alkaen. Lapset ovat päivähoitopaikoissa iän 

perusteella omissa ryhmissään. Tämä erottelu jatkuu läpi kouluajan ja näkyy yleensä myös 

harrastuksissa. Ihmisten erottelu iän perusteella ilmenee myös TV-ohjelmissa, elokuvissa ja 

muussa viihteessä, jonka parissa lapset kasvavat ja kehittyvät. Erottelu jatkuu varhaisaikuisuuden 

ja aikuisuuden ajan, aina ikävaiheesta seuraavaan. Kulttuurimme kannustaa meitä viettämään 

aikaamme saman ikäisten ihmisten kanssa. Useiden tutkimusten mukaan (mm. Fischer 1977, 1982; 

Feld 1984; Verbrugge 1977) ihmisten sosiaaliset suhteet muihin kuin sukulaisiin ovat suurilta osin 

saman ikäisten ihmisten kanssa solmittuja. (Uhlenberg & Gierveld 2004, 8–9.) Uhlenberg & 

Gierveld (2004) toteavat, että olisi tärkeää lisätä eri-ikäisten ihmisten mahdollisuuksia kohdata 

toisiaan. Huomiota tulisi heidän mukaansa kiinnittää sekä kulttuuristen että rakenteellisten raja-

aitojen kaatamiseen nuorten ja vanhojen väliltä ja myös erilaisiin sukupolvien välisiin ohjelmiin, 

joissa eri sukupolvien edustajia rohkaistaan tapaamaan toisiaan. Tällaiset ohjelmat voivat 

vähentää stereotypioita ihmisten mielissä ja lisätä empatiaa toisen ikäisiä kohtaan. Samanlaisilla 

ohjelmilla on saatu hyviä tuloksia muun muassa rasismin ja seksismin vähentämisessä. (Mt. 2004, 

25.)  

 

Vanhustyön keskusliitossa toteutettiin vuosina 2011–2013 Elämänkulku ja ikäpolvet tutkimus - ja 

kehittämishanke. Hankkeen tarkoituksena oli pohtia ikäpolvien välisiä suhteita, elämänmenon 
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muutoksia sekä mahdollisuuksia kaventaa ikäpolvien välisiä kuiluja. Hankkeen toteuttamisen 

aikana julkisessa keskustelussa tapetilla olivat erityisesti nuoret ja vanhat. Huolenaiheina olivat 

sekä nuorten syrjäytyminen että vanhusten asema. (Saarenheimo, Pietilä, Maununaho, Tiihonen & 

Pohjolainen 2014, 4–5.) Saarenheimo ja kumppanit kirjoittavat, kuinka ennakkoluulot toisia 

kohtaan karisevat tehokkaimmin kun kohdataan toinen ihminen kasvotusten. Ajateltaessa eri-

ikäisiä ihmisiä etäisyyden päästä, saattavat erot ja stereotypiat korostua. Hankkeen aikana 

järjestettiin eri-ikäisten keskusteluryhmiä, joissa nousi esiin muun muassa se, että kaikissa 

ikäryhmissä vuorovaikutus perheen ulkopuolisten eri-ikäisten ihmisten kanssa oli varsin niukkaa. 

Erityisesti nuoriin, keski-ikäisiin ja vanhuksiin liitettiin paljon yleistyksiä ja stereotypioita silloin kun 

heistä puhuttiin yleisellä eikä henkilökohtaisella tasolla. Yleistykset perustuivat toisaalta median 

välittämiin kuviin, toisaalta muihin kulttuurisiin yleistyksiin. Keskusteluissa pohdittiin myös sitä, 

kuinka suomalainen kulttuuri ajaa ikäpolvia kauemmaksi toisistaan. Palvelujen koettiin olevan 

ikäpolvia erottavia, sillä eri-ikäisten toiminnat ja palvelut järjestetään usein omissa paikoissaan. 

Keskusteluissa toivottiin lisää mahdollisuuksia eri-ikäisten yhteistoimintaan, kuten esimerkiksi 

vanhusten palvelutalojen ja päiväkotien välillä. Muun muassa keskinäinen arvostus ja halu kuulla 

toisen ikäisiä ihmisiä ja oppia heiltä koettiin keskeisiksi tekijöiksi eri ikäpolvien välisissä 

myönteisissä kohtaamisissa. (Mt., 95, 115.)  

 

Eri-ikäisten välisessä vuorovaikutuksessa on pitkälti kysymys siitä, kuinka oman aikansa, 

sukupolvikokemustensa ja kulttuurinsa kautta maailmaa hahmottavat ihmiset voivat ymmärtää 

toisiaan. On todettu, että ennakkoluulot ja negatiiviset mielikuvat muista ihmisistä kaikkoavat 

parhaiten silloin, kun pääsemme kohtaamaan toisen ihmisen kasvotusten. Toisaalta etäisyys ja 

muista ihmisistä vieraannuttavien mielikuvien julkinen tuottaminen taas lisäävät eroja ja 

ennakkoluuloja. (Saarenheimo ym. 2014, 95.) Talonpoikainen elämä oli hyvinkin 

ikäintegroitunutta: eri-ikäiset ja eri sukupolviin kuuluvat ihmiset työskentelivät ja asuivat samassa 

taloudessa. Moderni länsimainen elämä sen sijaan on pitkälti iän mukaan segregoitunutta. 

Voidaan sanoa, että lapsille on päiväkoti, työikäisille työpaikka ja vanhuksille vanhainkoti. 

Kronologinen ikä jäsentää elämänkulkua. Myös sosiaalipolitiikka on hyvin ikätietoista ja laskee 

tarkkaan väestön ikärakennetta. (Julkunen 2003, 289–390.)  
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Samasta aiheesta kirjoittaa myös Fletcher (2007), jonka mukaan aiemmin vastavuoroisuuden 

periaatteelle rakentuneet yhteisölliset siteet ovat löyhentyneet ja tämä vaikeuttaa eri 

ihmisryhmien kohtaamista merkityksellisellä tasolla. Yhteiskunnissamme vallalla olevat ikään 

liittyvät ennakkoluulot luovat ilkeän kehän rajoittaessaan suoraa kontaktia eri ikäryhmien välillä. 

Olennainen osa läntisten yhteiskuntien toimintaa ovat erilaiset sosiaaliset instituutiot, joiden 

voidaan katsoa olevan pitkälti ikään perustuvia. Nämä instituutiot vahvistavat eri-ikäisten 

sosiaalisia rooleja ja odotuksia siitä, miten tietyn ikäiset ihmiset elävät ja toimivat. Sovelletun 

sosiaalipolitiikan lopputulemana yhteiskunnissamme on paljon ikään perustuvia ja iän perusteella 

ihmiset erottavia palveluita. Tähän ikäsegregaatioon on alettu viime aikoina etsiä vastauksia 

erilaisten ohjelmien ja interventioiden avulla. Ikäpolvitoiminnaksi voidaan nimittää toimintaa, joka 

tähtää eri-ikäisten ihmisten yhteiseen toimintaan ja jonka tavoitteena on edesauttaa 

asennemuutosta. Ikäpolvitoiminnan ohjelmien arvioinneista on saatu viitteitä siitä, että asenteet 

vanhuksia kohtaan ovat muuttuneet positiivisemmiksi kohtaamisten kautta. Granville ja Ellis 

(1999) esittävät, että nuorten ja vanhojen välille muodostuva erityinen suhde ikäpolvitoiminnan 

kautta edustaa sosiaalisen muutoksen mallia. Tilanteessa, jossa eri-ikäiset kohtaavat entistä 

harvemmin, nämä ohjelmat antavat mahdollisuuden edistää sosiaalista koheesiota ja edesauttaa 

positiivista muutosta yhteiskunnissa. (Fletcher 2007, 8–12.) Myös Iain Springate, Mary Atkinson ja 

Kerry Martin (2008) kirjoittavat tutkimuksessaan sukupolvien välisistä toimintaohjelmista 

Britanniassa, että kun nuoret ja vanhat kohtasivat erilaisten toimintaohjelmien kautta, heidän 

ymmärryksensä toisesta ryhmästä kasvoi ja negatiiviset stereotypiat vähenivät. (Springate, 

Atkinson & Martin 2008, 12.)  

 

Toisaalta pelkkä kohtaamisten määrä ei välttämättä lisää solidaarisuutta eri ikäryhmien välillä vaan 

keskeisempää on kohtaamisten laatu. Bousfield ja Hutchison (2010) esittävät, että mitä 

laadukkaampia kohtaamisia nuorten ja vanhusten välillä on, sitä positiivisempi on niiden vaikutus 

nuorten asenteisiin vanhuksia kohtaan. Aiemmat negatiivisesti sävyttyneet kohtaamiset vanhusten 

kanssa vaikuttavat siihen, kuinka hermostuttavana ja ahdistavana nuori kokee seuraavat 

kohtaamiset ja kuinka hän lähtökohtaisesti suhtautuu vanhusten tapaamiseen. Sitä vastoin mikäli 

nuorella on jo entuudestaan positiivisia kokemuksia kohtaamisista vanhusten kanssa, myös hänen 

odotuksensa tulevista kohtaamisista ovat myönteisesti sävyttyneitä ja nuori jännittää uusia 

kohtaamisia vähemmän. (Bousfield & Hutchison 2010, 460–461.)  
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Granvillen ja Ellisin (1999) mukaan kahden marginalisoituneen ryhmän yhteen tuominen (tässä siis 

työttömät nuoret ja vanhukset) synnyttää mahdollisuuden voimakkaaseen sosiaaliseen 

muutokseen. Nuoret ja vanhukset ovat myös tarpeeksi kaukana toisistaan, joten erinäisen 

historiallisista asioista kumpuavan kaunan ja syyttelyn riski on pieni. Maailmanlaajuisesti on 

toteutettu useita sukupolvien välistä toimintaa edistäviä ohjelmia. Näiden ohjelmien tulokset 

viittaavat siihen, että sukupolvien kohtaaminen ja kontaktit lisäävät positiivista suhtautumista 

vanhuksiin. Nämä sukupolvien väliset ohjelmat ovat edistäneet sosiaalista koheesiota, kulttuurista 

jatkumoa ja jaettuja merkityksiä sekä lisänneet kulttuurista tietoisuutta. Nykyaikana, kun 

instituutiot ja kulttuurinen ilmapiiri heikentävät ylisukupolvisten kohtaamisten mahdollisuuksia, 

sukupolvien väliset ohjelmat ja interventiot tarjoavat yhden varteenotettavan mahdollisuuden 

edistää omalta osaltaan positiivista sosiaalista muutosta. (Fletcher 2007, 11–12.)  

 

Ikäsegregaatio on syvällä yhteiskuntiemme rakenteissa. Kun eri ikäryhmien edustajat eivät kohtaa, 

syntyy maaperä negatiivisille ennakkoluuloille ja stereotypioille, jotka saattavat johtaa yhä 

suurempaan haluttomuuteen kohdata toisen ikäisiä ihmisiä. Vuorovaikutus eri-ikäisten välillä ja 

kohtaaminen kasvotusten ovat niitä keinoja, joilla voidaan pyrkiä vaikuttamaan ikäsyrjintään ja 

ihmisten asenteisiin. Mitä enemmän tiedämme toisesta, sitä vähemmän tuo ”toiseus” herättää 

pelkoa ja negatiivisuutta. Erilaisten sukupolvitoiminnan ohjelmien kautta on saatu kannustavia 

tuloksia eri-ikäisten ihmisten yhteistoiminnan helpottamisesta, vuorovaikutuksen parantumisesta 

ja ennakkoasenteiden vähentymisestä.  
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3.2 Sukupolviälykkyys 

 

Simon Biggs ja Ariela Lowestein hahmottelevat teoksessaan Generational Intelligence. A Critical 

Approach to Age Relations (2011) mitä on ”sukupolviälykkyys” ja mikä on sen tarve nykyään. 

Kirjoittajien mukaan kysymys sukupolviälykkyydestä on nykyään keskeinen, sillä vanhusten osuus 

väestöstä on kasvanut merkittävästi ja jatkaa kasvuaan. Koskaan aiemmin ei vanhusten määrä ole 

ollut näin suuri suhteessa muuhun väestöön. Näiden väestöllisten muutosten lisäksi on 

havaittavissa myös muita muutoksia: kysymykset vanhusten hoidosta, terveydenhuollon 

kestävyydestä ja eläkkeiden maksusta kiristävät sukupolvien välisiä suhteita ja nostavat esille 

solidaarisuuden tarpeen. Biggsin ja Lowesteinin mukaan kyseessä oleva ilmiö ei liity ainoastaan 

lukuihin ja numeroihin, vaan siinä on havaittavissa tarve kulttuuriselle kehitykselle; yhteiskuntien 

tulee löytää keinot sopeutua uuteen tilanteeseen. Tämä kehitys tarvitsee kirjoittajien mukaan 

tuekseen uudenlaista ymmärrystä sukupolvista. Tämän uudenlaisen ymmärryksen kehittymisen 

kautta ihmisten on helpompi kohdata toisiaan eri sukupolvien edustajina ja toimia yhteisissä 

sosiaalisissa tilanteissa tietoisemmin. (Biggs & Lowenstein 2011, 3–4.)   

 

Biggs ja Lowenstein (2011) määrittelevät sukupolviälykkyyden kyvyksi reflektoida ja toimia tavalla, 

joka perustuu ymmärrykseen omasta ja toisen elämänkulusta sekä perhe- ja sosiaalisesta 

historiasta asetettuna tiettyyn sosiaaliseen ja kulttuuriseen kontekstiin. Sukupolvisuhteet tarjoavat 

sen kontekstin, jossa ihminen kasvaa ja kehittyy. Nämä suhteet ovat se tausta, jota vasten ihminen 

ymmärtää oman vanhenemisensa ja niiden laatu määrittää sen, miten tunnemme ja ajattelemme 

sekä kuinka toimimme toisia kohtaan. Sukupolviälykäs yhteiskunta ei ole ikäneutraali, vaan 

mahdollistaa sellaisia yhdessä toimimisen tapoja, jotka ottavat huomioon eri-ikäisten tarpeet ja 

jossa vallitsee nämä erilaiset tarpeet tunnustava neuvottelukulttuuri. (Biggs & Lowenstein 2011, 

2.)  

 

Teoksensa alussa kirjoittajat pohtivat sukupolven käsitettä. Heidän mukaansa me kaikki olemme 

”sukupolvisia” olentoja monellakin tapaa: sukupolvikokemuksen kautta osaksemme tulevat 

kokemukset ovat pitkälti juuri niitä, jotka määrittelevät tapaamme suhtautua ympäröivään 

todellisuuteen. Ihminen elää ja kehittyy tietyssä ajassa ja kokemukset kumuloituvat elämän ajalta. 
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Kaikki ihmisen kokemukset ovat kytköksissä sukupolveen. Samalla nämä kokemukset sekä 

erottavat yksilöitä että muodostavat pohjaa yhteiselle sukupolviselle kokemukselle. Kaikki ihmiset 

myöskin kasvavat ympäristössä, jossa on eri sukupolvien edustajia. Sukupolvi on ihmisen olemista 

vahvasti määrittelevä ilmiö, joka kiinnittää meidät tiettyyn aikaan ja paikkaan historiassa. (Biggs & 

Lowenstein 2011, introduction ix-x.)  

 

Kuinka sitten kykenemme tarkastelemaan maailmaa ”toisen” näkökulmasta käsin? Ensiksi on 

kyettävä huomaamaan se, että kyseessä on tilanne, joka pitää sisällään kahden eri sukupolveen 

kuuluvan yksilön kohtaamisen. On siis tunnistettava tuo ero itsen ja toisen välillä. Vasta tämän 

tunnistamisen jälkeen on mahdollista tarkastella tietoisemmin sitä tapaa, jolla toiseen reagoidaan. 

Kun eri positiot on tunnistettu, on helpompi muodostaa käyttäytymismalleja perustaen ne 

kriittiseen ajatteluun ja tietynlaiseen etäisyyteen; enää yksilö ei ainoastaan reagoi valmiiden 

mallien mukaisesti (vanha-nuori), vaan ottaa reaktioissaan huomioon iän tuomien erojen 

vaikutukset. Yksilö kykenee tällöin tarkastelemaan sukupolvien välistä kanssakäymistä kriittisten 

lasien läpi ja huomaamaan suhteessa olevat konfliktin mahdollisuudet. Samalla tulee mahdolliseksi 

ottaa huomioon myös yhteiset kokemukset ja niiden rakentava voima. (Biggs & Lowenstein 2011, 

11.)  

 

Yhdeksi sukupolviälykkyyden tehtäväksi määrittyy yritys ylittää perinteiset kahtiajakoisuudet, 

kuten sukupolvikonflikti vastaan sukupolvien välinen solidaarisuus. Tämän sijasta tulisi kyetä 

tutkimaan ja tarkastelemaan eri sukupolvista koostuvaa sosiaalista tilaa. Tämä kriittinen tarkastelu 

auttaa ymmärtämään eri sukupolvien muodostamia näkökulmia. Kahden eri sukupolven edustajan 

toiveet ja mielipiteet muodostuvat aina eri perspektiiveistä. Kirjoittajat painottavat, että kestävät 

sukupolvien väliset suhteet rakentuvat lisääntyvälle sukupolvien väliselle ymmärrykselle ja 

sisäistetylle sukupolviälykkyydelle. Meidän tulisi tietoisemmin nähdä eri tilanteet sukupolvien 

välisen vuorovaikutuksen näkökulmasta, koska vain silloin voimme ottaa askelia kohden 

kunnioittavaa yhdessäoloa. Se, että koitamme toimia niin sanotusti ikäneutraalisti ja jättää 

sukupolvien välisten erojen vaikutukset huomioimatta, ei auta tässä tavoitteessa. (Biggs & 

Lowenstein 2011, 17–18.)  
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Biggsin ja Lowesteinin mukaan sukupolviälykkyyden kehittyminen vaatii tiettyjen ehtojen 

toteutumista. Koko prosessi tulisi aloittaa itsetutkiskelulla ja sen pohtimisella, mikä osa itsessä 

ilmentää omaa sukupolvea; minne juuri minä asetun sukupolvien ketjussa, mitkä ovat 

syntymäaikani ja siitä juontuvien tekijöiden vaikutukset persoonaani, käyttäytymiseeni ja 

asenteisiini. Tässä vaiheessa yksilö siis ymmärtää itsensä osana sukupolveaan. Toinen askel olisi 

pyrkiä ymmärtämään itsen suhde muihin; mihin asetun eri-ikäisten ja eri sukupolvista tulevien 

ihmisten suhteen. Tämän lisäksi tulisi vielä kyetä kehittämään näkemystä toisista sukupolvista eli 

siitä, että niillä jokaisella on omat, omista lähtökohdista, alkunsa saaneet asenteet ja oletukset. 

Samalla on mahdollista tulla tietoiseksi niistä ääneenlausumattomista oletuksista ja 

ennakkoasenteista, joita yksilöllä on koskien toisen sukupolven edustajia. Toisen sukupolven 

edustaja on mahdollista nähdä yksilönä, jolla on omat toiveensa ja pelkonsa ja prioriteettinsa, 

jotka voivat olla samanlaisia tai erilaisia kuin yksilöllä itsellään. (Biggs & Lowenstein 2011, 14–15.)  

 

Sukupolviälykkyyden kehittymisen kautta yksilöllä ei ole enää tarvetta tarrautua mustavalkoiseen 

ajatteluun toisesta sukupolvesta (solidaarisuus-konflikti), vaan hän kokee ikään perustuvat 

vuorovaikutussuhteet monimuotoisuuteen perustuviksi. Kolmanteen askelmaan kuuluu selkeän 

arvolähtökohdan valitseminen omalle toiminnalleen. Ei riitä, että ymmärtää oman sukupolvensa ja 

muiden sukupolvien erot ja niiden vaikutukset yhteiselolle, vaan tulisi myös päättää mistä 

lähtökohdista oma toiminta kumpuaa. Ei myöskään pidä olettaa, että sukupolvien väliseen 

vuorovaikutukseen liittyvä toiminta itsestäänselvästi olisi neutraalia tai objektiivista. Tulisi kyetä 

kriittisesti arvioimaan niitä yhteyksiä, jotka joko suoraan tai epäsuorasti liittyvät sukupolvien 

väliseen käyttäytymiseen. Biggs ja Lowenstein (2011) antavat esimerkin: sen sijaan, että 

ainoastaan ilmaisemme, että vanhusten tulee tietyssä vaiheessa elämäänsä vetäytyä yhteiskunnan 

toimista tai vaihtoehtoisesti pysyä niissä aktiivisesti mukana, meidän tulisi kyetä myös 

tarkastelemaan oletuksia näiden mielipiteiden taustalla: missä määrin ne ovat hyviä tai huonoja ja 

miksi näin on. (Biggs & Lowenstein 2011, 15.)  

 

Neljäs askel kohti sukupolviälykkyyttä liittyy konkreettisiin tekoihin. Tämän askelman 

tarkoituksena on muodostaa kestäviä yhteistyösuhteita, jotka ovat myös joustavia muuttuvissa 

olosuhteissa. Tavoitteena olisi siis aikaansaada toimintakulttuuria, jossa olisi tilaa olemassa olevien 
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mallien ja käytäntöjen kyseenalaistamiselle, pitäen koko ajan mielessä monien vaihtoehtoisten eri 

sukupolvista kumpuavien näkökulmien olemassaolo. Tämä mahdollistaisi sukupolvien välisen 

kanssakäymisen muidenkin kuin vain yhden valtaapitävän sukupolven näkökulmasta. Sukupolvien 

väliset suhteet olisivat näin neuvoteltavissa olevia ja tällä tavoin pysyvämmälle pohjalle 

rakennettuja. Koko tässä prosessissa on kirjoittajien mukaan erittäin tärkeää se, ettei keskustelua 

aloiteta niin sanotusti jo olemassa olevista rakenteista käsin. Sosiaalisten määrittelyiden 

antamisessa eri ikäluokille pitäisi olla todella varuillaan (esim. vanhuus on semmoista, nuoruus 

tämmöistä.) (Biggs & Lowenstein 2011, 15–16.) 

 

Kestävän ja solidaarisen sukupolvien välisen vuorovaikutuksen tulisi siis perustua tietoisuudelle 

sukupolvista. Jos emme ole tietoisia siitä, kuinka sukupolvisuus vaikuttaa omassa elämässämme, 

emme kykene myöskään suhtautumaan toisen sukupolven edustajiin niin, että rakentava yhteistyö 

tulisi mahdolliseksi. Itsetuntemus yhdistettynä tietoisuuteen toisten asemasta osana omaa 

sukupolveaan ja sukupolvikokemustaan antavat lähtökohdat sukupolviälykkään vuorovaikutuksen 

rakentumiselle. Arvolähtökohtien määrittäminen omalle toiminnalle, oman toiminnan reflektointi 

ja kaiken edellä mainitun yhdistäminen osaksi konkreettista toimintaa antavat valmiudet 

sukupolviälykkään yhteiselon edistämiselle.    
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4 Tutkimusasetelma 

 

Kerron tässä luvussa tutkimuksentekoprosessista. Avaan ensin lähtökohtiani tutkielman tekoon: 

kerron, minkälaisesta esiymmärryksestä käsin lähdin tutkielmaani tekemään. Pohdin myös 

tutkielmani tarjoaman tiedon luonnetta sekä avaan ihmiskäsitystä tutkielman taustalla. Tämän 

jälkeen pohdin eettisiä näkökulmia sekä avaan luotettavuuteen liittyviä seikkoja. Lopuksi kerron 

tarkemmin siitä, miten keräsin aineistoni ja kuinka analysoin sitä.  

 

4.1 Lähtökohdat tutkielman tekoon 

 

Tutkielmani on laadullinen tutkimus, jonka tarkoituksena on tuoda esiin haastattelemieni nuorten 

näkemyksiä vanhustyöstä. Pyrin aluksi määrittelemään omat lähtökohtani tämän tutkielman 

tekemiseen. Miten minä tutkielman tekijänä hahmotan sen, mitä olen tekemässä? Käytän 

avukseni ”tutkijaminän” määrittelyssä Juha Varton (2005) jaottelua, jonka hän on hahmotellut 

teoksessa Laadullisen tutkimuksen metodologia. Varto kuvailee tutkijaa, jonka asennoituminen 

ympäröivään maailmaan on kysyvä ja osallistuva. Päämääränä on luoda syvempää ymmärrystä 

itsestämme ja maailmasta sekä tuoda jotain uutta inhimilliseen olemassaoloon. (Varto 2005, 17.) 

Tämä kuulostaa toki pro gradu- tutkielman yhteydessä kovin suureelliselta. Enkä liioin pidä itseäni 

tutkijana – lähinnä koen olevani tutkimuksenteon harjoittelija, ja tässä roolissa pyrin koko ajan 

oppimaan uutta niin tutkimuksen tekemisestä kuin itsestänikin. Kuitenkin tunnen vetoa Varton 

määritelmään, sillä haluanhan minäkin tämän tutkielman kautta omalta osaltani syventää 

ymmärrystä maailmasta ja näin ollen samalla itsestämme.  

 

Toisekseen Varto kuvaa, kuinka tutkijan tutkimustyö on ”kietoutunut elämän käytäntöihin ja 

kysymykset nousevat tästä”. Tutkija siis ymmärtää, että hän ja tutkittava elävät samassa 

todellisuudessa. Tutkimustyöllä, osana muuta elämää, on näin ollen vaikutuksia moneen eri 

tahoon.(Varto 2005, 17.) Koen, että minun oli suhteellisen helppo kokea olevani osa ”samaa 

todellisuutta” haastattelemieni nuorten kanssa. Vaikka olen kaikkia heitä vanhempi, ikäeroa ei 

kuitenkaan ole niin paljon, etten tuntisi minulla olevan ainakin jonkinlaista kosketusta nuorten 

elämismaailmaan. Minulla on myös omakohtaista kokemusta työttömyydestä ja oman alan 
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etsinnöistä epävarmassa työmarkkinatilanteessa. Näistä omakohtaisista kokemuksista on ollut 

hyötyä tämän tutkielman teossa ja osaltaan nämä kokemukset auttoivat minua samaistumaan 

haastateltavien elämäntilanteisiin.  

 

Pohdin paljon sitä, miten minun on mahdollista tuoda esille toisen ihmisen näkemys jostakin 

asiasta. Eivätkö omat ennakko-oletukseni ja käsitykseni ympäröivästä todellisuudesta väritä liikaa 

tuota kuvaa, jonka esittelen haastateltavan näkemyksenä? Juha Varto (2005) viittaa tähän 

dilemmaan kirjoittaessaan, kuinka kaikki laadullinen tutkimus tapahtuu elämismaailmassa ja tätä 

kautta tutkija on osa niitä merkitysyhteyksiä, joita hän tutkii. Tämä on Varton mukaan myös 

edellytys sille, että tutkija ylipäätään voi tehdä laadullista tutkimusta; ymmärtäminen on 

mahdollista vain siinä yhteydessä, jossa sillä on merkitys. Varton mukaan ihmisiä tutkivalle ei ole 

minkäänlaista mahdollisuutta täydelliseen objektiivisuuteen, eli ulkoisena tarkkailijana 

toimimiseen. On siis hyväksyttävää, että tutkija tulee tutkimustilanteeseen omine ennakko-

oletuksineen ympäröivästä todellisuudesta sekä tutkittavasta ilmiöstä. (Varto 2005, 34.) Kuinka 

tämä näkyi oman ”tutkimusharjoitteluni” aikana? Minulla oli toki ennakkotietoja ja tätä kautta 

ennakko-odotuksia nuorista, joita lähdin haastattelemaan. Ja vaikka kuinka koitinkin toistella 

itselleni, että luovun näistä kaikista, ei se mitenkään ollut mahdollista. Määritelmät, kuten 

”työtön” tai ”koulun keskeyttänyt” liittyvät oman pääni sisällä tietynlaisiin mielikuviin, jotka olen 

oman elämänhistoriani aikaisten kokemusteni kautta rakentanut. Pyrin haastatteluja tehdessäni 

tiedostamaan näiden etukäteismielikuvien olemassaolon ja keskittymään jokaiseen 

haastattelutilanteeseen mahdollisimman avoimin mielin. Halusin kuunnella ja ottaa vastaan sen, 

mitä juuri sillä hetkellä kohtaamallani nuorella on sanottavanaan.  

 

Pyrin tutkielmassani selvittämään nuorten kokemuksia ja tulkitsemaan niitä. Näin ollen tutkielmani 

asettuu fenomenologis-hermeneuttiseen perinteeseen, joka on osa laajempaa hermeneuttista 

perinnettä. Tässä perinteessä on erityistä se, että ihminen on sekä tutkimuksen kohteena että 

tutkijana. Tutkimuksen teon kannalta keskeisiä käsitteitä ovat kokemus, merkitys ja yhteisöllisyys 

ja tietokysymyksistä tärkeimmät koskevat ymmärtämistä ja tulkintaa. Fenomenologisen 

tutkimuksen kohteina ajatellaan olevan inhimillisen kokemuksen merkitykset. Fenomenologisen 

merkitysteorian mukaan ihmisen toiminta suuntautuu aina tarkoituksenmukaisesti johonkin ja 
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ihmisen suhde todellisuuteen on väistämättä merkityksillä ladattua. Merkitysteoriaan liittyy myös 

keskeisesti ajatus siitä, että ihmisyksilö on perustaltaan yhteisöllinen. Merkitykset, joiden avulla 

todellisuus meille avautuu, eivät ole meissä synnynnäisesti vaan niiden alkuperä on yhteisössä, 

johon ihminen kasvaa ja johon hänet kasvatetaan. Hermeneuttinen ulottuvuus tulee 

fenomenologiseen tutkimukseen ilmiöiden tulkinnan tarpeen myötä. Tällöin hermeneutiikalla 

tarkoitetaan yleisesti ymmärtämisen ja tulkinnan teoriaa, jossa pyritään etsimään tulkinnalle 

mahdollisia sääntöjä, joita noudattamalla voitaisiin puhua mahdollisesti oikeammista ja vääristä 

tulkinnoista. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 34–35.) 

 

Ihmiskäsitykseni perustuu olettamukseen, että ihmisellä on sekä fyysinen, psyykkinen että 

sosiaalinen olemisen tapa. Lauri Rauhala (2005) esittää holistisen ihmiskäsityksen, joka muotoutuu 

seuraavanlaisesti: ihmisen olemassaolon perusmuodot ovat tajunnallisuus (psyykkis-henkinen 

olemassaolo), kehollisuus (orgaaninen olemassaolo) sekä situationaalisuus (olemassaolo suhteina 

todellisuuteen). Tajunnallisuus tarkoittaa tässä inhimillisen kokemisen kokonaisuutta ja kehollisuus 

taas kaikkea sitä konkreettista ja fyysistä, mitä ihmisorganismissa tapahtuu ja mistä se muodostuu. 

Situationaalisuus taas kuvaa sitä, kuinka ihmisen olemassaolo kietoutuu välttämättä 

todellisuuteen hänen oman elämäntilanteensa kautta ja sen mukaisesti. Tämän ihmiskäsityksen 

mukaan ihmistä ei voida käsittää ilman sitä maailmaa, jossa hän elää. Vaikka kaksi ihmistä elävät 

samassa ympäristössä, on ihmisen ”situaatio” kuitenkin aina ainutkertainen. (Rauhala 2005, 32–

41.)  

 

Ihminen pyrkii luontaisesti ymmärtämään maailmaa, toisia ihmisiä ja heidän toimintaansa sen 

perusteella, kuinka itse on kokenut ja ymmärtänyt näitä samoja asioita omassa elämässään. Tämä 

”totalisoiva” maailman haltuunotto tarkoittaa, että pidämme omaa kokemustamme kelvollisena 

kriteerinä toisen ihmisen kokemuksen tulkinnalle. Tutkimuskohde on kuitenkin aina toinen kuin 

minä. Varto kutsuu hermeneuttiseksi ongelmaksi sitä, kuinka tutkija ratkaisee menetelmällisesti 

tästä ”totalisoivasta” asenteesta luopumisen. Varto kuvaa, kuinka tutkija eräällä tavalla lukee 

ilmiöitä ja tähtää sellaiseen lukutapaan, jossa hän kykenee tunnistamaan ja pitämään erillään 

oman tapansa lukea sekä sen, mitä hän lukee. Tutkimuksen kannalta oikea lukutapa on siis 

sellainen, jossa tutkija koko ajan pitää mielessään, että luettavan maailma on samalla myös Toisen 
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maailma. On myös hyvä pitää mielessä, että hermeneuttisessa lähestymistavassa ei 

lähtökohtaisesti pyritä toisen täydelliseen ymmärtämiseen, sillä hyväksytään, että tämä 

täydellinen ymmärtäminen on mahdotonta. (Varto 2005, 90.)  

 

4.2 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Juha Varto (2005) toteaa, etteivät mitkään tutkimuksen eettisistä kysymyksistä synny tutkimuksen 

jälkeen, vaan ovat asetetut jo ennen tutkimuksen aloittamista. Kaikkeen inhimilliseen toimintaan 

sisältyy vastuu: ajatteluun, tutkimiseen sekä valinnan tekemiseen. Näin ollen kaikki teot, joita 

tutkija tekee, pitävät sisällään eettisen ulottuvuuden. Laadullisen tutkimuksen kohdalla näitä 

valinnan paikkoja ovat muun muassa aiheen rajaaminen, tutkimusmenetelmän valinta, aineiston 

keräämisen tapa, haastateltavien valinta ja niin edespäin. Aina kun tutkija tekee jonkun rajauksen, 

hän määrittelee elämismaailmaa uudestaan ja luo uudenlaisia merkityksiä. Näitä kaikkia rajauksia 

voidaan pitää eettisinä ratkaisuina. Hyvin usein jo tutkimuksen aihe ja tutkimusongelma ovat 

valikoituneet juuri sellaisiksi, koska tutkija itse on pitänyt niitä merkityksellisinä ja tutkimisen 

”arvoisina”. (Varto 2005, 49–50.)  

 

Valitsin tutkielmani aiheen omaan mielenkiintooni perustuen. Luin Vallin nettisivustolta 

Vanhustyön Trainee -ohjelmasta ja halusin laajentaa tietämystäni siitä. Haastattelu 

aineistonkeruumenetelmänä sekä ohjelman läpikäyneiden nuorten valikoituminen haastateltaviksi 

ovat molemmat mielestäni eettisesti kestäviä ratkaisuja. Nuorten suhteellisen vapaamuotoinen 

haastatteleminen antoi heille mahdollisuuden kertoa itse omin sanoin niistä ajatuksista, joita 

ohjelmaan osallistuminen ja vanhustyön tekeminen heissä herätti. Pyrin lähestymään nuoria 

mahdollisimman dialogisesti ja tasavertaisesti sekä välttämään turhan jäykkää tutkija-tutkittava 

asetelmaa. Halusin lähestyä nuoria oman elämänsä ja omien kokemustensa asiantuntijoina.  

 

Laadullisen tutkimuksen ollessa kyseessä, saattaa olla mahdotonta kertoa tiedonantajille tarkasti 

etukäteen, millaiseksi tutkimus lopulta muodostuu. Tutkimuskysymysten muotoutuminen vasta 

aineistoa analysoitaessa on laadulliselle tutkimukselle tyypillistä. Tämä ei kuitenkaan poista 
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informoinnin vaatimusta: tutkimuksen tavoitteista ja sisällöstä kerrotaan tiedonantajille se, mikä 

on mahdollista kertoa tiedonkeruuvaiheessa. (Kuula 2011, 75.)  Kerroin nuorille selkeästi, mihin he 

suostuvat ottaessaan osaa haastatteluun sekä pyysin jokaiselta nuorelta kirjallisen suostumuksen 

ennen haastatteluiden tekoa. Painotin myös, ettei kenenkään henkilöllisyyttä tulla paljastamaan 

tutkielman raportissa. Nuoret saivat päättää osallistumisestaan haastatteluihin täysin 

vapaaehtoisesti ja ilman painostusta. Kerroin nuorille haastattelujen suurpiirteisen keston, 

haastattelujen käyttötarkoituksen sekä sen, kuka tietoja käyttää ja mihin tarkoitukseen.  

 

Tuloksiin vaikuttaa varmasti se, että haastatteluihin osallistuneet nuoret olivat itse aktiivisia ja 

toivat esille halukkuutensa osallistua haastatteluihin. Näin ollen kenties ujommat ja 

syrjäänvetäytyvämmät nuoret eivät saa ääntään kuuluviin tässä tutkimuksessa. Tavatessani nuoria 

ennen haastatteluja, pyrin kannustamaan mahdollisimman montaa nuorta osallistumaan. Sain 

tässä tehtävässä tukea Vallin suunnittelijalta, joka tunsi nuoret hyvin etukäteen ja johon nuorilla 

oli jo muodostunut luottamuksellinen suhde. Tämä helpotti varmasti osaltaan niinkin monen 

nuoren lähtemistä haastateltaviksi. Se, että nuoret tiesivät minun olevan kiinnostunut juuri 

Vanhustyön Trainee- ohjelmasta ja että suurin osa haastatteluista toteutettiin Vallin tiloissa, 

saattaa myös osaltaan vaikuttaa tulosten luotettavuuteen. Joidenkin nuorten kohdalla mietin, 

haluavatko he kertoa minulle asioita, joita olettavat minun haluavan kuulla. Osa nuorista 

uskaltautui myös kriittisyyteen ja esitti kehitysideoita ohjelman suhteen. En tuntenut nuoria 

etukäteen, lukuun ottamatta yhtä esittäytymistapaamista, ja se saattoi vaikuttaa nuorten 

halukkuuteen kertoa minulle asioistaan. Toisaalta on mahdollista, että tuntemattomalle henkilölle 

on myös jossain tilanteissa helpompi puhua kuin entuudestaan tutulle.  

 

Toteutin haastattelut teemahaastatteluina ja aineiston analyysin tein sisällönanalyyttista 

menetelmää käyttäen. Pyrin tutkielmassani ymmärtämään nuorten kokemusmaailmaa niin 

pitkälti, kuin se on ulkopuolisin silmin mahdollista. Haluan tuoda tutkielmassani esille nuorten 

käsityksiä ja toimia mahdollisimman pitkälle nuorten kokemusmaailman välittäjänä. Tulkintaa 

tapahtuu tietenkin joka välissä; on mahdotonta tuoda toisen ihmisen kokemus esille tismalleen 

sellaisena, kuin tuo toinen ihminen on sen tarkoittanut. Pyrin kuitenkin koko ajan tarkastelemaan 

myös omaa tulkintaani kriittisesti ja tuomaan esille tämän pohdinnan niin pitkälti, kuin se on 
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tarkoituksenmukaista. Pyrin tulkitsemaan nuorten kokemuksia aiempaan tutkimustietoon 

peilaten. Tarkoitukseni on kirjoittaa raportissa auki tekemäni ratkaisut mahdollisimman selkeästi ja 

perustellen. Olen tehnyt tietoisen ratkaisun antaa myös oman ääneni kuulua; en etäännytä itseäni 

vaan pohdin mahdollisimman avoimesti myös omaa toimintaani ja tekemiäni päätöksiä. Uskon, 

että tämä lisää ainakin jossain määrin tutkielman luotettavuutta ja eettisyyttä.  

 

4.3 Aineiston hankinta 

 

Tutkielmani aineisto koostuu seitsemästä 18–29 -vuotiaan naisen ja miehen haastattelusta.  

Nuoret valikoituivat haastatteluun, sillä he olivat kaikki osallistuneet Vallin järjestämään 

Vanhustyön Trainee -ohjelmaan, joka oli keskeinen työmuoto Vanhustyön Trainee -ohjelma 

nuorille -työllistämishankkeessa vuosien 2013–2015 aikana sekä edelleen Vanhustyön Trainee -

hankkeessa, jota toteutetaan vuosina 2016–2017. Löysin tiedon Vallin ohjelmasta netistä ja 

kiinnostuin siitä innovatiivisena työtapana. Olin yhteydessä Valliin ja tiedustelin mahdollisuudesta 

päästä tekemään pro gradu -tutkielmaani ohjelmaan liittyen. Sovimme tapaamisen kahden Vallin 

työntekijän kanssa syyskuulle 2015 ja tämän tapaamisen jälkeen tutkielmani kohteeksi tarkentui 

ohjelman suorittaneet nuoret ja heidän näkemyksensä sekä kokemuksensa ohjelmasta ja 

vanhustyöstä yleensä.  

 

Ennen aineistonkeruun aloittamista lähetin syksyllä 2015 Valliin sähköpostitse 

tutkimussuunnitelmani, josta ilmeni pääpiirteittäin tutkimukseni tarkoitus ja toteutustapa. 

Saatuani Vallista hyväksynnän, menin tapaamaan Vallin suunnittelijaa, joka työskenteli ohjelmaa 

suorittavien nuorten kanssa. Päädyimme siihen, että minun olisi hyvä mennä esittäytymään 

nuorille etukäteen, ennen kuin esitän heille haastattelukutsut. Menin tapaamaan sekä kevään 

2015 että syksyn 2015 Vanhustyön Trainee -ryhmiä Vallin tiloihin marraskuussa 2015, jolloin 

ryhmillä oli ennalta sovitut tapaamiset kuulumisten vaihtoa varten. Vallin suunnittelija kertoi 

nuorille vierailustani etukäteen. Marraskuun tapaamisissa oli paikalla noin 15 nuorta joista 6 

suostui alustavasti haastatteluun. Vallin suunnittelija toimitti haastatteluihin suostuneiden 

nuorten yhteystiedot minulle sähköpostitse tapaamisten jälkeen. Toteutin ensimmäiset viisi 

haastattelua helmikuussa 2016. Kuudes alun perin haastatteluun kiinnostuksensa ilmaissut 
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jättäytyi pois. Aloitin työskentelyn näiden viiden haastattelun parissa, toiveenani kuitenkin tehdä 

vielä muutama haastattelu lisää. Olin loppukeväästä yhteydessä Valliin ja tiedustelin 

mahdollisuudesta päästä vielä haastattelemaan kevään 2016 aikana ohjelmaa suorittavia nuoria. 

Tämä järjestyi ja toteutin vielä kaksi haastattelua kesäkuussa 2016.  

 

Päädyin nauhoittamaan kaikki haastattelut, sillä en halunnut tehdä muistiinpanoja keskustellessani 

nuorten kanssa. Toteutin kuusi haastattelua Vallin tiloissa, josta sain käyttööni rauhallisen ja 

häiriöttömän huoneen. Yhden haastattelun tein kirjaston neuvotteluhuoneessa. Halusin, että 

haastattelutila on mukavan rauhallinen, jotta haastatteluilmapiiri muodostuisi mahdollisimman 

rennoksi. Tämä toteutui kaikkien haastatteluiden kohdalla. Nauhoitin haastattelut 

älypuhelimellani, jonka olemassaolo unohtui haastatteluiden kuluessa: tämä lisäsi osaltaan myös 

haastatteluiden rentoa ilmapiiriä. Toki ennen nauhoituksen aloittamista kerroin nuorille, että 

nauhoitan haastattelut puhelimeni avulla.  

 

Tein päätöksen käyttää aineistonkeruumenetelmänä haastattelua, jonka perusidea on varsin 

yksinkertainen: kun halutaan tietää, mitä ihminen ajattelee, kysytään asiaa häneltä. Haastattelun 

etuna voidaan pitää muun muassa sen joustavuutta. Haastattelijan on mahdollista tehdä 

tarkentavia kysymyksiä haastattelun aikana, oikaista väärinkäsityksiä ja käydä keskustelua 

haastateltavan kanssa. Kysymykset on myös mahdollista esittää juuri siinä järjestyksessä, kuin 

haastattelija kokee mielekkääksi. Tärkeintä on saada mahdollisimman paljon tietoa halutusta 

aiheesta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 72 -73.) Koin yksilöhaastatteluiden tekemisen hyväksi 

vaihtoehdoksi aineistoa kerätessäni. Uskon myös, että nuorten tapaaminen ennen haastatteluja 

oli hyvä idea; en ollut nuorille enää täysin vieras henkilö haastatteluiden tekohetkellä.  

 

Ennen haastatteluja kerroin nuorille, että minua kiinnostaa heidän kokemuksensa Vanhustyön 

Trainee -ohjelmasta ja sen aikana tehdyistä asioista. Pyrin painottamaan, että juuri heillä on 

sellaista kokemustietoa ohjelmasta, mitä kenelläkään muulla ei ole. En ollut kertonut nuorille 

etukäteen itse haastattelukysymyksistä, vaikka mm. Tuomi ja Sarajärvi (2009) kehottavat näin 

tekemään. Heidän mukaansa haastattelun onnistumisen kannalta olisi suositeltavaa antaa 

haastateltaville mahdollisuus tutustua haastattelukysymyksiin/teemoihin ennen haastattelua. He 
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myös painottavat, että tutkimuksen eettisyyden kannalta on tärkeää, että haastateltavat tietävät 

etukäteen, mitä haastattelut koskevat. Tällöin ihmiset eivät tule lupautuneeksi tutkimukseen 

tietämättä, mistä on kyse. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73.) Kerroin nuorille etukäteen, mitä 

haastattelut koskevat ja mihin haastatteluissa saatuja tietoja tullaan käyttämään. Kerroin myös, 

ettei kenenkään henkilöllisyyttä tulla paljastamaan ja että haastattelut ovat täysin 

luottamuksellisia. Jälkikäteen ajateltuna, olisin voinut myös antaa nuorille haastattelun teemat 

etukäteen. En ollut kuitenkaan aivan varma haastatteluiden sisällöstä siinä vaiheessa itsekään ja 

ajattelin, että voisi aiheuttaa väärinymmärryksiä, mikäli en sitten käyttäisikään kaikkia 

kysymyksiä/teemoja itse haastattelutilanteessa. Nuorilla oli kuitenkin tiedossaan perusasiat 

haastatteluista ennen niihin osallistumista. Haastattelutilanteista muodostui myös hyvin 

spontaaneja ja avoimia. On mahdollista, että etukäteen nuorille annetut kysymykset olisivat 

vieneet osan tästä elementistä, jonka ainakin itse koin hyvänä asiana.  

 

Nuoret valikoituivat siis haastateltaviksi, koska oletin heillä olevan tietoa aiheesta, josta olin 

kiinnostunut. Tämä tarkoituksenmukainen valikointi on nimenomaan laadullisen tutkimuksen 

olennainen piirre. Eräs keskeinen kysymys laadullisessa tutkimuksessa liittyy siihen, kuinka monta 

tiedonantajaa valitaan, jotta aineisto olisi riittävä. John W. Creswell esittää teoksessaan Research 

Design (2014), että kun halutaan saada selville yksilöiden kokemuksellista tietoa jostain ilmiöstä, 

tyypillinen määrä haastatteluja on kolmesta kymmeneen. Toinen lähestymistapa tiedonantajien 

määrään on saturaation idea: aineiston kerääminen lopetetaan, kun uusi aineisto ei enää tuo 

mitään uutta jo kerättyyn dataan (Creswell 2014: 189). Sain kerätyksi seitsemän haastattelua, joka 

on mielestäni hyvä määrä tämän laajuisessa tutkielmassa. Sain monipuolista tietoa eri nuorten 

näkemyksistä ja minun oli mahdollista myös tarkastella eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä 

haastatteluiden välillä. Haastatteluissa tuli esiin asioita, jotka toistuivat haastattelusta toiseen. 

Samalla haastattelut tarjosivat kuitenkin myös tietoa kokemuksista, jotka olivat ominaisia vain 

yhdelle nuorelle.  

 

Kutsuisin tekemiäni haastatteluja teemahaastatteluiksi, vaikka avoimuudessaan ajattelin ensin 

niiden täyttävän jopa syvähaastatteluiden kriteerit. Tuomi ja Sarajärvi (2009) kirjoittavat, kuinka 

puolistrukturoitu teemahaastattelu voi olla hyvinkin lähellä syvähaastattelua mitä tulee 
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avoimuuteen. Teemahaastattelussa edetään etukäteen määriteltyjen teemojen mukaisesti. 

Teemoihin liittyy aina myös tarkentavia kysymyksiä, joiden kautta näitä teemoja käsitellään. On 

tutkijan päätettävissä, kuinka tarkkaan kaikille haastateltaville esitetään samat kysymykset ja 

missä järjestyksessä tämä tapahtuu. Kuitenkaan teemahaastattelussa ei voi kysellä aivan mitä 

tahansa. Kysymysten tulisi olla jollain tapaa linjassa etukäteen määritellyn tutkimuksen 

tarkoituksen ja ongelmanasettelun kanssa. Teemahaastatteluja voi olla kuitenkin monenlaisia ja ne 

voivat olla avoimuudessaan vaihtelevia. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 74 -75.) Omat lähtökohtani 

haastatteluiden tekemiseen tuntuvat ainakin näin jälkikäteen ajateltuna hieman epävarmoilta. 

Tiesin, että haluan saada selville nuorten kokemuksia Vanhustyön Trainee -ohjelmasta ja tätä 

kautta päästä käsiksi heidän ajatuksiinsa vanhustyöstä, vanhuksista ja vanhuudesta. Minulla oli 

etukäteen mietittynä teemat sekä kysymykset, joista halusin nuorten kanssa keskustella. Järjestys 

kuitenkin vaihteli haastattelusta toiseen ja ajoittain keskustelu rönsyili aihealueiden ulkopuolelle. 

Kävimme kuitenkin jokaisen kanssa etukäteen mietityt teemat läpi. Eri teemoihin käytetty aika 

vaihteli toki suurestikin haastattelusta toiseen. Halusin antaa haastateltaville mahdollisuuden 

puhua rauhassa niistä aiheista, jotka tuntuivat koskettavan eniten. En ollut lyönyt lukkoon selkeitä 

tutkimuskysymyksiä ennen haastatteluiden tekoa. Minulla oli ajatus, että tutkimuskysymykset 

tarkentuvat aineiston kautta ja näin lopulta kävikin. Tässä vaiheessa prosessia tuntui kuitenkin 

välillä, että olin hieman hukassa sen suhteen, mitä oikeasti haluan saada selville. Taustalla oli 

lähinnä vain kiinnostus ”kaikkea” asiaan liittyvää kohtaan.  

 

Pyrin siihen, että haastattelutilanteet muodostuisivat mahdollisimman rennoiksi ja epävirallisiksi. 

Mielestäni näin kävikin suurimmassa osassa haastatteluita. Huomasin itsekin nauttivani 

keskusteluista nuorten kanssa, vaikka välillä jutustelu lähtikin sivupoluille. Halusin antaa 

mahdollisuuden myös näille aiheesta poikkeamisille, koska tunsin sen lisäävän 

vuorovaikutteisuutta ja luottamuksellista ilmapiiriä. Haastattelutilanteet olivat hyvin 

vastavuoroisia. Kerroin osassa haastatteluja asioita myös omasta elämästäni, vaikka alun perin 

ajattelin, etten niin tee. Tästä keskustelun ajoittaisesta rönsyilemisestä huolimatta onnistuimme 

jokaisen haastattelun kuluessa käsittelemään teemat, jotka olin haastatteluille miettinyt.  
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Osa haastattelemistani nuorista oli maahanmuuttajia, mutta suomenkielentaito oli kaikilla 

vähintään tyydyttävä. Haastattelut tehtiin siis kaikki suomenkielellä. En jaottele millään tavalla 

erikseen maahanmuuttajanuoria, koska sillä ei ole merkitystä tämän tutkielman kannalta. Asplund 

ja Koistinen (2014) toteavatkin, kuinka jaottelu tässä mielessä voi olla keinotekoinen, sillä 

työttömille nuorille kohdistettujen toimenpiteiden piiriin kuuluvat luonnollisesti myös 

maahanmuuttajataustaiset nuoret (Asplund & Koistinen 2014, 15). Mikäli tutkimuksessa ei 

erikseen haluta korostaa joitain erityispiirteitä näiden ryhmien välillä, ei erottelusta tule lisäarvoa. 

Tuloksia esittäessäni ja käyttäessäni lainauksia nuorten haastatteluista, olen myös muuntanut 

kielen ns. yleiskieleksi, jotta ketään ei kykene tunnistamaan puhetavan tai suomenkielentaidon 

perusteella. Käytän tuloksia esitellessäni koodeja H1-H7 kuvaamaan sitä, mistä haastattelusta 

suora lainaus on peräisin. Olen myös poistanut niin sanotut täytesanat lainauksista (niinku, silleen 

ym.) Tarkoitukseni on lainauksien avulla havainnollistaa tuloksiani mutta kuitenkin niin, ettei 

yksittäisiä haastateltavia ole lainausten perusteella mahdollista tunnistaa. Olen pyrkinyt 

valitsemaan lainaukset siten, että ne edustavat mahdollisimman hyvin käsittelemääni tulosta.  

 

4.4 Analyysimenetelmä 

 

Valitsin aineiston analyysimenetelmäksi sisällönanalyysin. Aineiston keräämisen jälkeen litteroin 

kaikki haastattelut älypuhelimelta tietokoneelle. Aloitin litteroimalla kaksi ensimmäistä 

haastattelua sanasta sanaan kirjoittamalla mukaan jokaisen välisanan, kuten hmm ja öö. Luovuin 

kuitenkin tästä loppujen haastattelujen kohdalla, sillä en ajatellut sen tuovan mitään lisäarvoa 

analyysivaiheeseen; päähuomioni oli kuitenkin nuorten sanomisten sisällössä, ei sanomisen 

tavoissa. Muutoin litteroin kaiken nauhalta kuulemani, lukuun ottamatta kohtia, joissa puhuttiin 

jostain aivan muusta kuin aiheeseen liittyvästä. Esimerkkinä tällaisesta käy vaikkapa se, kun 

haastateltava jutteli omasta lemmikkieläimestään ja sen ruokkimisesta. Litteroitua aineistoa 

minulle kertyi yhteensä 75 sivua. Tämän jälkeen aloitin aineiston läpikäymisen ja lukemisen.  

 

Perusrunkona aineiston analyysini teolle käytin omiin tarpeisiini hieman varioiden hahmotelmaa, 

jonka on laatinut alun perin Timo Laine, mutta jota Jouni Tuomi ja Anneli Sarajärvi ovat 

muokanneet teoksessaan Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi (2009). Aineiston keräämisen 
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jälkeen tein ohjaavan päätöksen siitä, mihin aion aineistossa erityisesti kiinnittää huomioni ts. 

mikä minua aineistossa kiinnostaa. Päätökseni tämän suhteen ei ollut vahva päätös, vaikka 

analyysirungossa näin neuvotaankin tekemään. Halusin vielä antaa tässäkin vaiheessa 

mahdollisuuden sille, että aineistosta löytyy myös muita kiinnostavia ilmiöitä, jotka eivät 

välttämättä liity omaan etukäteispäätökseeni kiinnostavuuden suhteen. Aloin tämän jälkeen lukea 

aineistoani läpi ja merkitsin näkyväksi kohdat, jotka jollain tavoin liittyvät kiinnostukseeni. Käytin 

tässä apuna Atlas.ti -ohjelmaa. Jätin pois ne asiat, jotka eivät millään tavalla liittyneet tutkimukseni 

kiinnostuksen kohteeseen. Tämän jälkeen keräsin merkityt kohdat erikseen ja aloitin niiden 

luokittelun sekä yhteisten teemojen etsimisen. Viimeiseksi kirjoitin yhteenvedon. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 91–92.)   

 

Edellä kuvattu on analyysin kulku yksinkertaistettuna. Tietenkään työ ei edennyt aivan näin 

yksiviivaisesti, vaan palasin aineistoon uudestaan ja löysin aina vaan uusia mielenkiintoisia asioita. 

Tähän Tuomi ja Sarajärvi (2009) viittaavat kirjoittaessaan, kuinka varsinkin aloitteleva tutkija 

saattaa hämmentyä siitä, kuinka monta mielenkiintoista ja raportoimisen arvoista asiaa aineistosta 

saattaa löytyä. He kehottavat laittamaan jäitä hattuun ja pitämään mielessä sen, ettei kaikkia 

kiinnostavia asioita kykene tutkimaan yhden tutkimuksen puitteissa. On tärkeämpää valita 

suhteellisen rajattu ilmiö ja avata tätä mahdollisimman tarkasti. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 92.) 

Tämä neuvo auttoi omaa työskentelyä ja analyysiä paljon. Kiinnostuksen kohteinani olivat alun 

alkaen nuorten kokemukset yleisesti Vanhustyön Trainee -ohjelmasta sekä muun muassa siitä, 

kuinka he olivat kokeneet vanhusten kohtaamisen ja vanhustyön tekemisen käytännössä, millaista 

vuorovaikutus nuorten ja vanhusten kesken oli, mitä nuoret tekivät päivittäin työkokeilunsa aikana 

ja niin edespäin. Taustalla olevana kysymyksenä vahvimpana oli kuitenkin koko ajan, miksi nuoret 

ylipäätään haluavat tehdä vanhustyötä, mitkä asiat ovat saaneet heidät hakeutumaan vanhustyön 

pariin. Tutkimuskysymys: Mitkä asiat kannustavat nuoria vanhustyöhön? muotoutui vähitellen 

aineistoa läpi lukiessani. Olisin voinut kysyä aineistoltani monia muitakin kysymyksiä, ja näin ollen 

nostaa esiin muitakin asioita. Halusin kuitenkin keskittyä selkeästi yhteen tärkeimpään 

kysymykseen ja pyrkiä vastaamaan siihen mahdollisimman kattavasti. Ensimmäisestä 

tutkimuskysymyksestä johdin toisen kysymyksen: Mitkä asiat vähentävät nuorten mielenkiintoa 

vanhustyötä kohtaan? Näiden asioiden lisäksi halusin myös selvittää, kuinka nuoret kokivat 
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suorittamansa Vanhustyön Trainee -ohjelman ja mikä oli nuorten omien kokemusten mukaan 

ohjelman merkitys heidän kiinnostukselleen vanhustyötä kohtaan.  

 

Aineiston litteroinnin jälkeen päädyin tarkastelemaan sitä teemoittelun kautta. Pyrin 

luokittelemaan ja pilkkomaan aineistoa eri aihepiirien mukaan ja katsomaan, mitä näistä 

aihepiireistä sanotaan. Omassa analyysissani käytin analyysiyksikkönä joko lauseen osaa tai 

ajatuskokonaisuutta. Analyysiyksikkö sisälsi siis useimmiten monta lausetta (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 110).  Aineistolähtöisessä analyysissa analyysi etenee kolmen vaiheen kautta: 1) aineiston 

pelkistäminen 2) aineiston ryhmittely sekä 3) teoreettisten käsitteiden luominen aineistosta. 

Aineiston pelkistämisessä on kyse kaiken tutkimuksen kannalta epäoleellisen pois karsimisesta. 

Aineiston pelkistämistä (redusointi) ohjaa tutkimustehtävä, jonka perusteella aineistoa joko 

pilkotaan osiin tai tiivistetään. Pelkistäminen voi esimerkiksi tapahtua niin, että litteroidusta 

aineistosta etsitään tutkimustehtävän kysymyksillä ilmaisuja, jotka kuvaavat niitä. Kun niin 

sanotussa alkuperäisilmaisussa (se, mitä nuori on oikeasti sanonut haastattelussa) puhutaan 

vaikkapa siitä, miten nuori kertoo huolehtivansa karkailevasta muistisairaasta vanhuksesta 

työkokeilupaikassaan, niin tätä asiaa kuvaava pelkistetty ilmaus voisi olla esimerkiksi huoli 

vanhusten hyvinvoinnista. Näitä asioita löytyy jokaisesta haastattelusta ja nämä ilmaisut voidaan 

esimerkiksi alleviivata tai kirjoittaa marginaaliin. Itse koodasin ilmaisut atlas.ti -ohjelman avulla.  

 

Tämän jälkeen aineisto ryhmitellään (klusteroidaan) niin, että tietyt pelkistetyt ilmaisut 

muodostavat alaluokkia. Esimerkiksi ”huoli vanhusten hyvinvoinnista” ja ”empaattinen läsnäolo 

vanhuksen kanssa” voisivat muodostaa alaluokan ”vanhustyöntekijän tunteet”. Tämän ryhmittelyn 

katsotaan olevan osa teoreettisten käsitteiden luomista eli abstrahointia. Kun tutkielmassa 

halutaan vastata kysymykseen siitä, mitkä asiat motivoivat nuoria harkitsemaan vanhustyötä 

tulevaisuuden ammattinaan, äskeinen esimerkki voisi tarjota tähän yhdenlaisen vastauksen. 

Kyseessä voisi olla ”työn merkitykselliseksi kokeminen”. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108–111.)  
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Oma tapani tehdä sisällönanalyysia oli loppujen lopuksi enemmän teoriaohjaava kuin täysin 

aineistolähtöinen. Pyrin ensin lähestymään aineistoa sen ”omilla ehdoilla” ja vasta analyysin 

edetessä sovittamaan sen tiettyyn teoriaan. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 117.) Havainnollistan 

esimerkinomaisesti seuraavalla sivulla olevassa taulukossa sen tavan, jolla muodostin 

sisällönanalyysini ja kuinka etenin pelkistetyistä ilmaistusta alaluokkien kautta yläkategorioihin, 

joista muodostuvat tutkielmani päätulokset.  

 

Seuraavissa luvuissa esittelen tarkemmin analyysin kautta saamani tulokset. Haastatteluiden 

perusteella nuoria kannustaa vanhustyön pariin muun muassa kokemukset vanhustyön 

mielekkyydestä. Mielekkyyden kokemus muodostuu nuorten mukaan vanhuksista asiakkaina, 

vanhustyön haasteellisuudesta sekä mahdollisuudesta käyttää omia vahvuuksiaan työssä. Tämän 

lisäksi nuoret kokivat sukupolvien väliset kohtaamiset kannustavina: vanhusten kohtaaminen 

kasvotusten, positiivinen palaute vanhuksilta sekä omien isovanhempien merkitys olivat asioita, 

jotka nousivat esiin haastatteluissa. Myös työyhteisöjen toiminnalla oli keskeinen merkitys sille, 

kuinka mielekkääksi nuoret kokivat vanhustyön tekemisen.  Muut keskeiset nuoria vanhustyöhön 

kannustavat asiat liittyvät vanhustyön työllistymisnäkymiin sekä Vallin Vanhustyön Trainee -

ohjelmaan. Näihin viiteen keskeisimpään tulokseen sisältyvät myös ne asiat, jotka vähentävät 

nuorten mielenkiintoa vanhustyötä kohtaan.  
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TAULUKKO 1. Esimerkki sisällönanalyysin toteutuksesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pelkistetty ilmaisu Alaluokat Vanhustyön 
mielekkyys 

”Jotenki mä en tiiä miten sen 
muotoilis..Mul on kauheen suuri 
kunnioitus heitä kohtaan…” 

Vanhusten kunnioittaminen, 
Vanhuksilta oppiminen, 
Positiivinen palaute vanhuksilta 

Vanhusten erityisyys 
asiakkaina 

”Välillä saa kauhistella sitä että 
tällasetkö ihmiset pitäis kotiin 
jättää. Varsinki sellaset jotka 
vaatii ympärivuorokautista 
hoivaa. ” 

Huoli vanhusten hyvinvoinnista, 
Riittämättömyyden kokemus, 
Rankka työ, 
Onnistumisen kokemukset 

Haasteellista työtä 

”…Mä saatan mennä siihen 
keskelle olkkarii, semmosta 
tanssimista ni sillä saa monta 
asukasta nauramaan…” 

Luovuuden käyttö,  
Persoonan merkitys, 
Kekseliäisyys 

Vahvuudet käyttöön 

”Et kun ennen mä en tiennyt 
miten mä suhtaudun. Kun ne on 
mua vanhempii, et miten mä 
niitten kaa käyttäydyn. Ja nyt 
mä oon ihan mukava niille ja 
jopa kadulla kävelijöille että…” 
 

Vanhusten kohtaaminen 
kasvotusten, 
Omien isovanhempien 
merkitys, 
Positiivinen palaute vanhuksilta 

Sukupolvien väliset 
kohtaamiset 

  Työyhteisöjen 
toiminta 

”Lähihoitajat ja sairaanhoitajat 
koitti antaa mulle samoja 
tehtäviä kuin mitä he tekee.” 

Yhdenvertaisena kohtelu, 
Positiivinen työilmapiiri, 
Arvostus 

Kannustava 
vastuuttaminen 

”Yks hoitaja kohtelee mua vähä 
silleen, et se ei oikein huomaa 
mua.” 

Työyhteisön klikit,  
Epätietoisuus nuoren asemasta, 
Kohtaamattomuus 

Motivaatiota 
vähentävä 
poissulkeminen 

”Mua ei kiinnosta olla 24/7 
himas pyörittelemäs peukaloit 
ja miettii et mitäs mä teen 
huomen ens viikol tai ens 
kuussa.” 

Mahdollisuus työllistyä, 
Toimettomuuden pelko, 
Työn perässä muuttaminen,  
Vaikeudet päästä 
opiskelemaan,  
Onko töitä sittenkään? 

Vanhustyön 
työllistymisnäkymät 

“Mä oon ainaki oppinut et 
millanen henkilö mä oon. Et mä 
en koskaan oo silleen tienny.” 
 
“Et  huomas sen just tälleen 
ajoissa ettei sit turhaan lähe 
opiskeleen sellasta alaa mikä ei 
ehkä ookaan se oma juttu.” 

Ryhmätyöskentely, 
Opetustyyli, 
Itsetuntemuksen 
lisääntyminen, 
Matalan kynnyksen 
kokeilumahdollisuus 

Vanhustyön Trainee 
-ohjelma 
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5 Vanhustyön mielekkyys 
 

Haastatteluiden perusteella nuoret kokivat vanhustyön mielekkääksi monien eri syiden vuoksi. He 

puhuivat haastatteluissa kunnioituksestaan vanhuksia kohtaan ja kokivat, että vanhuksilta on 

mahdollista oppia monia asioita. Nuoria tuntui myös huolestuttavan vanhusten hyvinvointi ja 

pärjääminen. Monet näkivät työkokeilujaksojensa aikana läheltä sen, kuinka kiire ja resurssien 

vähäisyys vaikuttavat vanhustyön arkeen. Nuorten mielestä vanhustyö on haastavaa työtä. Osaa 

tämä haasteellisuus tuntui kannustavan vanhustyön pariin, osa taas koki vanhustyön liian 

kuormittavana. Jotkut kertoivat myös, kuinka olivat työkokeilujaksojensa aikana päässeet 

käyttämään työssään omia persoonallisia vahvuuksiaan sekä luovuuttaan ja tämä oli lisännyt työn 

mielekkyyden kokemusta. 

 

Kröger, Leinonen ja Vuorensyrjä (2009) tutkivat suomalaisen hoivahenkilöstön työnjättämisen ja 

työssä pysymisen aikomuksia. Heidän tuloksistaan käy ilmi, että työn mielekkyys vaikuttaa 

työntekijöiden työssä pysymiseen merkitsevästi. Tutkijat nimeävät yhdeksi suomalaisen hoivatyön 

vahvuuksista työn kiinnostavuuden ja mielekkyyden kokemukset. Mielekkyyden kokemuksia 

lisäsivät suora kontakti asiakkaiden kanssa ja kokemus siitä, että kykenee työllään auttamaan 

toisia. (Kröger ym. 2009, 111 -113.) Nuorisobarometrit vuosien 1994–2009 aikana kertovat, että 

nuoret arvostavat etenkin mielenkiintoista työtä, mukavia työkavereita, hyvää esimiestä ja 

varmuutta työsuhteen jatkumisesta. Palkka ei motivoi nuoria kovinkaan paljoa. Iloa tuottavat 

elämän merkityksellisyys ja elämästä nauttiminen sekä luottamus tulevaisuuteen. (Siltala 2013, 

195 -196.) Myös Puuronen (2014) toteaa, että nuoret odottavat työltään mielekkyyttä ja 

kiinnostavuutta ja Siltala painottaa, että Y-sukupolvi korostaa enemmän sisäisiä kuin ulkoisia 

palkintoja. (Puuronen 2014, 31; Siltala 2013, 211.)  Tutkielmani tulokset tukevat näkemystä siitä, 

että nuoret eivät niinkään arvosta suurta palkkaa vaan työn merkitys ja mielekkyys ovat nuorille 

tärkeämmässä asemassa.  
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5.1 Vanhusten erityisyys asiakkaina 

 

Useampi haastattelemani nuori kertoi tunteneensa kunnioitusta työkokeilujakson aikana 

tapaamiaan vanhuksia kohtaan. Nuoret kokivat, että vanhuksia kannattaa kuunnella sillä heiltä voi 

oppia asioita. Eräs haastateltava vertasi vanhuksia omiin vanhempiinsa ja ajatteli, että kun hän 

kohtelee perheensä ulkopuolisia vanhuksia kunnioittavasti, joku toinen kohtelee hänen 

vanhempiaan kunnioittavasti. Osalle oli muodostunut henkilökohtainen yhteys kohtaamiensa 

vanhusten kanssa työkokeilujakson aikana. Vanhustyön keskusliiton tutkimuksen mukaan 

vanhojen ihmisten vahvuutena pidettiin nimenomaan elämänkokemusta ja vanhoilta ihmisiltä 

katsottiin löytyvän elämänviisautta, jota nuorempien on heiltä mahdollista oppia. Nuorten mukaan 

vanhat ihmiset ovat ansainneet kunnioituksen tekemällä oman työnsä yhteiskunnassa. Vanhoilta 

ihmisiltä saattoi nuorten mukaan kuulla ”hyviä juttuja”. (Saarenheimo ym. 2014, 105.) 

Haastattelemani nuoret puhuivat samoista asioista: he arvostivat vanhusten elämänkokemusta ja 

viisautta sekä kokivat, että vanhukset tahtovat kertoa heille hyviä asioita.  

 

Mä en tiiä miten sen muotoilis...Mul on kauheen suuri kunnioitus heitä kohtaan. Mä 
nään elämän silleen et he on sieluja, jotka on nähny elämää paljon. Se on sellanen 
asia, jota kuuluu kunnioittaa, eikä vähätellä et on ollu pitkä elämä. Et sitä kuuluu 
arvostaa ja heidän tarinoitaan kuuluu kuunnella. Ja just se, että heiltä saattaa oppii 
asioita.  H6 

 

Joskus ne neuvoo sua. Ne haluaa tietää mun elämästä ja mä kerron niille. Vanhukset 
on tosi tärkeitä, koska meidän pitää oppia heiltä. Kaikki mitä ne kertoo, pitää 
kuunnella. Kuuntele, oikeesti! Ne haluu kertoo sulle hyvii asioita. H7 

 

Mä kunnioitan aina jokaista ihmistä, joka on vanhempi kuin minä. Se on kohteliasta. 
Musta tuntuu että vanhukset on samanlaisia kuin mun vanhemmat ja mä uskon että 
kun mä kunnioitan vanhuksia, toiset kunnioittaa mun vanhempia. H7 

 

Ku ei oo ollu vanhojen ihmisten kaa hirveesti, et ainut on mun mummi. Ja se on ihan 
eri juttu, ku on koko elämänsä eläny sen kaa. Niin jotenki oppi kunnioittamaan niitä. 
H2 
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Eräs nuori toi esiin sen, kuinka kunnioitusta herättää etenkin se, että jotkut vanhuksista ovat olleet 

sodassa ja taistelleet maansa puolesta.   

 

Ku kohtasin vanhuksen ekaa kertaa…Monet aattelee, et no hän on vanha hän ei osaa 

tehä mitään… Osa on sotaveteraaneja, kyl tulee kunnioittaa. Tietenkin ihminen ku 

menee sotimaan ja tappelee maansa puolesta, ni kyl sitä kuitenkin vähä arvostusta 

haluaisi. H4 

 

Gustaf Molander (2003) on tutkinut vanhustyöntekijöiden työtunteita. Hän toteaa muun muassa, 

että hoitohetkien hyvyys on tekijä, joka edesauttaa työntekijöiden ”tunnevoiman viriämistä” ja 

auttaa jaksamaan joskus raskaassakin työssä. Molanderin haastattelemat vanhustyöntekijät 

kuvailivat muun muassa vanhuuden viisauden vakuuttavuutta yhtenä tekijänä, joka lisäsi 

hoitohetkien antoisuutta. Vanhustyöntekijät kokivat, että kuuntelemalla vanhuksia herkällä 

korvalla, saa itselleen paljon ajateltavaa. Samalla saattaa tehdä löytöjä myös oman elämänsä 

suhteen. (Molander 2003, 108.) Tämä ilmiö oli nähtävissä myös haastattelemieni nuorten 

kertomuksissa. Nuorilla oli kykyä kuunnella vanhuksia ja arvostaa heiltä saamaansa 

elämänkokemuksellista tietoa.  

 

Haastateltavat kertoivat, kuinka varsinkin vanhuksilta itseltään saatu positiivinen palaute tuntui 

hyvältä. He kokivat hyväksi sen, että vanhukset arvostavat tehtyä työtä ja läsnäoloa. Myös 

Molanderin haastattelemat vanhustyöntekijät kertoivat, kuinka vanhuksilta itseltään tullut hyvä 

palaute koettiin kaikista arvokkaimmaksi; näissä tilanteissa työntekijät kokivat, että ovat 

onnistuneet vuorovaikutuksessa vanhusten kanssa (Molander 2014, 247). Katri Luukan (2007) 

väitöskirjatutkimuksesta käy ilmi, että lähihoitajaopiskelijoiden ja vanhusten välille 

muodostuneessa hoitosuhteessa heräsi positiivisia tunnetiloja silloin, kun vanhukset antoivat 

opiskelijoille positiivista palautetta, olivat kiitollisia saamastaan hoidosta ja rauhoittuivat 

hoitotilanteessa (Luukka 2007,71). Myös Gustaf Molanderin (2003) tutkimuksessa 

vanhustyöntekijöiden työtunteista nousee esiin vanhukselta saadun kiittävän palautteen merkitys; 

vanhuksen tyytyväisyys koettiin positiivisena palautteena hyvin tehdystä työstä ja tämä kiitos 

auttoi työntekijöitä jaksamaan paremmin (Molander 2003, 47).  
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Mulle se on antanu rikkaan kokemuksen siitä, että siel ainaki osataan arvostaa sitä 
että mä oon heille apuna ja sillon ku mullon vapaa hetki ni heille seurana siinä …. 
Ihan sitä, että sä oot siinä. Heille se tietty läsnäolo on enemmän ku voi sanoin 
kuvailla… Sillä hetkellä kun he sitä eniten tarvii. H1 

 

Myös fyysinen kontakti, silittely ja kädestä pitäminen, oli joidenkin vanhusten tapa viestittää sitä, 

että hän pitää nuoresta. Eräs nuori kertoi kokevansa tämän mukavaksi ja tuovan tietynlaista 

läheisyyttä ja luottamusta nuoren ja vanhuksen väleihin. Vanhus viestitti nuorelle kosketuksen 

avulla, että on kiintynyt tähän ja antoi näin positiivista palautetta. Katri Luukan (2007) mukaan 

lähihoitajaopiskelijat tunnustivat myös kosketuksen merkityksen yhteyden luomisessa vanhuksen 

kanssa, varsinkin jos vanhus oli dementoitunut (Luukka 2007, 70).  

 

Hän on jotenki tosi kiintynyt muhun ja hänel on hirvee tarve pitää kädestä ja laittaa 
naamat vastakkain ja hieroo neniä yhteen. Hän on pari kertaa tehny silleen et ottaa 
mun käden ja ja sitte silleen (näyttää pussauksia kädelle). Hän on mun kanssa 
jotenkin rentoutuneempi. H6 

 

Haastateltavat puhuivat siitä, kuinka vanhukset ”aistivat” aidon läsnäolon ja hyväksyvän ilmapiirin. 

Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että kun he alkujännityksen jälkeen oppivat rentoutumaan 

työkokeilupaikkojensa vanhusten läsnäollessa, vanhukset suhtautuvat heihin todella hyvin. 

 

Vanhukset oli kyl mukavii. Vanhukset suhtautu muhun tosi hyvin. Tottakai eka 
päivänä ne koettelee, et miten mä reagoin. Ja kun menee ihon lähelle ni jotkuthan 
perääntyy, siis pitää olla rauhallinen. He aistii sen jos sua jännittää ja aistii myös jos 
ihminen on vihanen, vaikka ne ei välttämättä osaa puhua enää. H4 

  

Jos must ois huomannut et mä jotenkin pelkään, ni must tuntuu et ne ois huonommin 
ottanu mut vastaan…Et omana ittenään ku menee… He huomaa paljo helpommin jos 
joku esittää. Just kaikki tunteet ne huomioi tosi herkästi. H2 

 

Se, miten hoitaja suhtautuu vanhukseen ja miten hän näkee tämän, korostuu laitoshoidossa, jossa 

kaiken keskiössä on hoitajan ja vanhuksen välinen vuorovaikutussuhde. Jos hoitajalla on 

negatiivisia asenteita vanhusta kohtaan, tämä voi pahimmillaan johtaa vanhuksen 
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esineellistämiseen ja minuuden riistoon. Sen sijaan vanhukseen positiivisesti suhtautuva hoitaja 

arvostaa vanhuksen itsemääräämisoikeutta ja kohtaa vanhuksen kokonaisuutena. (Liukkonen & 

Nores 1994, 255–256.) Myös Katri Luukka (2007) toteaa, että hänen haastattelemillaan 

lähihoitajaopiskelijoilla, jotka olivat harjoittelunsa aikana kohdanneet vanhuksia, oli arvostava 

suhtautuminen vanhuksiin ja he puhuivat näistä kunnioittavaan sävyyn. Tätä Luukka pitää 

kuitenkin ymmärrettävänä, sillä lähihoitajaopiskelijat ovat valinneet vanhustyön 

erikoistumisalakseen. Luukan haastattelemista lähihoitajaopiskelijoista moni oli aluksi järkyttynyt 

kohdatessaan hoidettavia vanhuksia. (Luukka 2007, 72.) Omissa haastatteluissani nuoret eivät 

ainakaan puhuneet järkytyksestään. Haastattelemani nuoret olivat myös vain tutustumassa 

vanhustyöhön, eivätkä olleet tehneet mitään valintaa vielä urapolkunsa suhteen. Nuoret kokivat, 

että vanhukset olivat kiitollisia asiakkaita, joiden kanssa oli alkujännityksen jälkeen helppo toimia 

ja osa oli saanut solmittua hyvinkin henkilökohtaisen suhteen joidenkin työkokeilujaksonsa aikana 

tapaamiensa vanhusten kanssa.  

 

5.2 Haasteellista työtä 
 

Haastattelemani nuoret kokivat, että vanhustyö on haasteellista monellakin tavalla. He puhuivat 

haastatteluissa avoimesti huolestaan vanhustenhoidon tilasta nykypäivän Suomessa. Heitä 

huoletti huonokuntoisten vanhusten hoivansaanti; pääsevätkö vanhukset hoitokoteihin ja millaista 

elämä hoitokodeissa on. Varsinkin huonot ulkoilumahdollisuudet herättivät ihmetystä ja 

ärsytystäkin. Jotkut nuoret kokivat, etteivät vanhukset luultavasti pääse ilman heitä ulos lainkaan. 

Haastatteluista kävi ilmi aito huoli sekä myös vastuunkanto vanhusten hyvinvoinnista. Osaa tämä 

huoli tuntui kannustavan vanhustyön pariin, osa taas pohti, jaksaako tehdä henkisesti vaativaa 

työtä tulevaisuudessa. Nuoret kokivat vastuuta vanhusten hyvinvoinnista ja tämä vastuuntunto 

yhdistettynä mahdollisuuteen huolehtia vanhuksista kannusti osaa vanhustyön pariin. Osa 

nuorista koki vahvasti, että heitä tarvitaan ja heidän panoksensa vanhuksen hyvinvoinnille on 

tärkeä. Nuoret halusivat hoitaa työnsä mahdollisimman hyvin, jotta vanhusten hyvinvointi ja 

turvallisuus olisi taattu. Gustaf Molander toteaa tutkimuksessaan vanhustyöntekijöiden 

työtunteista, että vanhustyön haasteellisuus on yksi niistä tekijöistä, jotka tyydyttävät 

työntekijöiden itsensä toteuttamisen ja pätemisen tarpeita. Vanhustyössä pääsee nauttimaan 

onnistumisen kokemuksista vaativassa työssä. (Molander 2003, 113.)  
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Välillä saa kauhistella sitä, että tällasetkö ihmiset pitäis kotiin jättää. Varsinkin 
sellaset, jotka vaatii ympärivuorokautista hoivaa ja tukee siinä että tuntee olonsa 
turvalliseks et pärjää. H1 

 

Ku mä näytän hänelle et hei kaikki on hyvin, rauhotu …Että ota ihan rauhassa vaan, 
sun ei tarvii hätäillä yhtään mitään. Sullon kaikki täällä. Me huolehditaan, et sulla 
on kaikki, ni samantien iso hymy tulee ja olkapäälle taputus että voi että ku sä oot 
söpö sä oot aivan ihana ja että kiitos että huolehit musta ja näin… Et mä tavallaan 
varmistan hälle…Rauhotu vähä ettei tarvii stressaa ku puolesta huolehitaan kaikki. 
H1 

 

Ne ei osaa ite itestään pitää huolta… Ihminenhän luonnostaan tarvitsee toista 
ihmistä. Ja seuraa. H4 

 

Yks rouva kaatui sinne portaisiin ja kyllä hän oli tajuissaan mutta tuli ruhjeita ja 
mustelmii.  Mä soitin hätänumeroon ja muu henkilökunta tarkasti ja antoivat hälle 
kylmää. Pyrin auttaan niinkun pystyin. Mut ensiavun jälkeen tuntu silleen vähän 
oudolta, ehkä vähän syyllisyyttäkin.. H3 

 

Huolenpito ja läsnäolo ovat niitä asioita, joiden kautta nuoret saivat kokemuksen 

tarpeellisuudestaan vanhusten elämässä. Toisaalta vastuuta seuraavat myös mahdolliset 

syyllisyyden tunteet ja riittämättömyyden pelko. Molanderin mukaan monet vanhustyöntekijät 

kantoivat syyllisyyttä erehtymisistään ja virheet painoivat mieltä. (Molander 2003, 75.) Vaikka 

viimeisimmän sitaatin nuori olikin vasta työkokeilussa ja harjoittelemassa vanhustyötä, hän tunsi 

silti jo syyllisyyttä asiasta, mistä ei varsinaisesti ollut vastuussa. Vanhustyö voi olla hyvin 

tunnepitoista työtä.  

 

Vanhustyö näytti nuorille myös raskaat puolensa työkokeilujaksojen aikana. Huoli vanhusten 

hyvinvoinnista painoi ja työtilanteiden sekä olosuhteiden vaihtuvuus mietityttivät. Joistakin 

nuorista vaikutti siltä, että vanhustyö saattaisi olla heille liian raskasta muun muassa hankalien 

muistisairauksien vuoksi, työnkuvan ja tilanteiden muutosten takia sekä yleisen henkisen 

rasittavuuden vuoksi.  
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Mäkin mietin et erikoistuisin vanhuksiin…Mut sit jotenki ku muuttuu se työnkuva 
niin paljon koko ajan..Sä et nää niinku samoi ihmisii..Ehkä se ois liian raskast mulle. 
H2 

 

Se on jotenkin ahistavaa välillä olla muistisairaan lähellä. Kun alkaa miettiin vähä 
liikaa… H2 

 

Se on henkisesti raskasta. Pitää olla hyvät hermot et tollasta duunii tekee työkseen. 
H4 

 

Nuoret pääsivät näkemään läheltä työkokeilujaksonsa aikana sen, mitä kaikkea vanhustyö pitää 

sisällään. Kiire tuntui nuorten kertoman mukaan olevan arkipäivää monessa työpaikassa ja tämä 

vaikutti muun muassa vanhusten ulkoilumahdollisuuksiin. Useamman nuoren kokemuksen 

mukaan nuori oli ainoa, jolla oli aikaa viedä vanhuksia ulkoilmaan. Haastateltavat kokivat, että 

monen asian tulisi olla paremmin, kuin mitä he käytännössä näkivät niiden olevan.  

 

Teki mieli huutaa niille kaikille et oonks mä ainoo joka vie (vanhuksia ulos) …Ku mä 
mietin koko ajan, et jos mä en oo täällä, ni minkälaista tää sit on. Mä vein niitä ulos, 
ei kukaan muu ollu koskaan viemäs niit ulos. H2 

 

No kukaan ei jaksanut (viedä vanhuksia ulos) koska oli kuitenkin työntekijävaje ja 
muutenkin… Yleisesti just tämmösistä säästösyistä. Kyl se vanhustenhuollon laatukin 
menee alamäkee jos aletaan säästelee liikaa. H4 

 

Työntekijöitä tuntui haastateltavien kokemusten mukaan olevan liian vähän. Vakituiset työntekijät 

eivät ehtineet nuorten mukaan ulkoilla vanhusten kanssa ja jotkut kokivat, että työpaikoilla tehtiin 

vain kaikista välttämättömimmät työtehtävät. Nuoret näkivät käytännössä hoitohenkilökunnan 

vähäisen mitoituksen ja siitä aiheutuvan kiireen. Eräs haastateltu kuitenkin koki, että jos hoitotyö 

on hoitajalle ”enemmän kuin työ”, niin silloin kiirekään ei tunnu niin pahalta.  
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No jotenki tuntu ettei niil hoitajil oo yhtään aikaa …..Ja tuli semmonen olo et ne ei saa 
sitä mitä ne tarvis. Siis just semmonen mikä on pakko, mut kaikki ylimääränen ni ei. 
Ne oli siellä sisällä…..Jotkut ei ollu ees noussu vuoteesta koko viikon aikana ku mä olin 
siel. H2 

 

Osa puhui haastatteluissa siitä, kuinka huolissaan he ovat vanhustenhoidon laadusta Suomessa. 

Puheeksi tulivat muun muassa ajankohtaisohjelmissakin käsitellyt aiheet hoitajien kiireestä sekä 

liiasta lääkitsemisestä. Näitä keskusteluja nuoret peilasivat myös omiin kokemuksiinsa 

työkokeilupaikoissaan. Yhdessä haastattelussa kuvailtiin monia tapauksia, joissa vanhus oli päässyt 

karkaamaan ja löydetty vasta jälkikäteen. Välillä jäi kuitenkin epäselväksi, oliko nuori itse kokenut 

kaikki nämä tilanteet, vai tuliko mukaan myös muualta kuultuja tarinoita. Yhtä kaikki, hän oli 

selvästi huolissaan aiheesta. Toinen haastateltu puhui siitä, kuinka hänestä tuntui, ettei 

työkokeilupaikan hoitajilla ollut tarpeeksi aikaa ja etteivät vanhukset saaneet sellaista hoitoa, mitä 

olisivat tarvinneet.  

 

Työn haasteellisuus näyttäytyi myös ”hankalien” vanhusten kohtaamisissa. Osa nuorista koki nämä 

tilanteet haasteina, joihin oli mahdollista löytää ratkaisuja.  

 

Jos on joku vaikka hankalampi asukas, ni pitää vaan keksii miten hänet saa 
rauhottumaan. Just että meil on tää kiukkunen, ku hän pitää meit piikoina. Ja et me 
ollaan viety kaikki hänen rahat. Ni sit ku hänelle sanoo et ei sinulla tartte olla rahaa, 
kaikki on maksettu jo. Et rouva käy nyt istumaan ku kaikki on maksettu ja tilaus on 
tehty. Ni sit hän rauhottuu, et selvä häntä palvellaan. H6 

 

Välillä he tulee vähän vihaisiksi, jos ne ei ymmärrä tai jos sinä et ymmärrä heitä. 
Mutta pitää olla rauhassa ja kuunnella aina …aina. Ja pitää olla kohtelias ja kysyy 
mitä sinä haluat, miten mä voin auttaa. Jos he on hermostuneita, sun ei tartte olla 
hermostunut. H7 

 

Haasteet, osaaminen ja motivaation tunne ovat kaikki yhteydessä toisiinsa ja vaikuttavat 

tasapainon tunteen muodostumiselle työssä. Mikäli työn haasteet ovat liian kovat tai 

vaihtoehtoisesti liian vähäiset, merkitsee tämä aina epätasapainoa ja asettaa työhyvinvoinnin ja 

työkyvyn alttiiksi riskeille. Ihannetilanteessa työn haasteet ja osaaminen muodostavat 
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tasapainoisen kokonaisuuden; tällöin motivaatio syntyy siitä tunteesta, että taidot ja kyvyt 

vastaavat käsillä olevaa haastetta ja tehtävä ja toiminnan antamat mahdollisuudet ovat keskenään 

tasapainossa.  (Leiviskä 2011, 148.)  Osaa nuorista työn haasteet tuntuivat siis kannustavan 

vanhustyöhön, osa taas koki haasteet liian raskaina ja tämä sai heidät suhtautumaan vanhustyön 

tekemiseen tulevaisuudessa kriittisemmin. Tietyssä mielessä haasteet ovat motivaation kannalta 

hyvä asia, koska ne kannustavat tekemään työn mahdollisimman hyvin. Toisaalta jos haasteet 

tuntuvat liiallisilta eikä niihin koeta itse voivan vaikuttaa, ne saattavat vaikuttaa motivaatiota 

heikentävästi.  

 

5.3 Vahvuudet käyttöön 
 

Osa haastateltavista koki kannustavana sen, että pääsi käyttämään työkokeilunsa aikana omia 

vahvuuksiaan. Joissakin työyhteisöissä oli huomioitu nuorella jo entuudestaan oleva osaaminen ja 

annettu hänen hyödyntää sitä työssään. Näissä työyhteisöissä nuori ei ollut vain sivusta tarkkailija 

vaan sai ottaa käyttöönsä koko persoonansa ja tehdä töitä omannäköisellään tavalla. Molanderin 

(2003) tutkimuksen mukaan tunne työn tarkoituksellisuudesta motivoi vanhustyöntekijöitä. 

Erityisen kannustavaa oli, kun kykeni käyttämään omia persoonallisia vahvuuksiaan työssään. 

Molander puhuu niin sanotusta persoonallisesta pääomasta: työntekijöiden jaksamista 

edesauttoivat henkilökohtaiset ominaisuudet, jotka liittyivät heidän perusluonteeseensa sekä kyky 

piristäytyä omilla mielikuvilla. Työssä oli hyötyä kaikenlaisesta elämän varrella hankitusta 

kokemuksesta. Vanhustyö tarjosi myös luovuuden kokemuksia, varsinkin kun ongelmatilanteisiin 

löytyi uudenlaisia ratkaisuja. (Molander 2003, 104, 108.)  

 

Keränen (2001) kirjoittaa, että luovuus voidaan määritellä kyvyksi saada aikaan jotain uutta. 

Luovuus voi tarkoittaa taiteellista lahjakkuutta, mutta sen lisäksi myös sosiaalisia taitoja, 

uudenlaista ajattelua tai selviytymistä erilaisissa tilanteissa. Kun ihminen luo jotain uutta, hän on 

spontaani eivätkä ennalta määritellyt kaavat rajoita hänen ajatteluaan. (Keränen 2001, 105.)  
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Mä osallistun kyl hoitotoimenpiteisiinkin, mut mä halusin sitä virikehommaa tehä … 
ja tykkään laulaa. H6 

 

Esimerkiks mä saatan tehä silleen siellä töissä mille ne nauraa et ku sä oot niin hassu 
ku sä lähet tolleen, sä oot niin suvereenisti tuolla mukana… Mä saatan tehä silleen jos 
siel soi musiikkii aina välillä tai sitte mulla on kaiutin josta mä soitan semmost 
viiskytluvun listaa youtubesta ni…. Mä saatan mennä siihen keskelle olkkarii (näyttää 
tanssiliikkeitä) semmosta tanssimista, ni sillä saa monta asukasta nauramaan. Mua 
ei haittaa nolata itteeni jos mä saan jollekulle muulle iloa siitä. H6 

 

Toinen haastateltava kertoi, kuinka oli työssään päässyt käyttämään vahvuuttaan kuunnella ja olla 

läsnä. Hän oli keksinyt keinon, jolla saa hermostuneen vanhuksen rauhoittumaan kertomalla 

tarinaa omasta elämästään. Vanhus oli alkanut luottaa nuoreen ja heidän välilleen oli 

muodostunut läheinen ja mukava suhde. Nuori oli päässyt myös ohjaamaan työpaikkaan tulleita 

uusia opiskelijoita tämän vanhuksen kohtaamisessa.  

 

Yks asukas, musta tuntui että hän ei osaa puhua, aina oli hiljaa. Mä muistin kun 
täällä Vallissa opetettiin että pitää olla oma-aloitteinen ja pitää puhuu niiden kanssa. 
Mä yritin ja se toimi oikeesti. Mä kysyin et mikä sun nimi on. Okei…Hän ei puhu, no ei 
se haittaa. No mä yritin sitten kertoo tarinaa. Sanoin, kuuntele. Tiiätkö mitä… mua 
vähän väsyttää koska en eilen nukkunu tarpeeksi. Eilen ku mä nukuin oli tosi kuuma. 
Mä jätin mun ikkunan auki, mutta oli hankala saada unta koska ne linnut laulo koko 
ajan siinä ikkunan edessä. Hän nauroi, ensimmäisen kerran mä näin kun hän nauroi 
ja kuunteli. Ja nykyään hän puhuu minulle. H7 

 

Tällaisten ”pienten niksien” keksiminen vanhustyössä saattaa lisätä työntekijän itsetuntoa ja 

motivaatiota tarttua uusiin haasteisiin. Varsinkin huonokuntoisten vanhusten hoidossa oman 

kekseliäisyyden käyttäminen on tärkeää ja tätä kautta asetettujen päämäärien saavuttaminen lisää 

työntekijän pätevyyden tunnetta ja tyytyväisyyttä omaan itseensä. (Molander 2003, 103.)  

 

Erään nuoren vahvuutena oli kyky olla läsnä ja huomioida vanhus kokonaisuutena. Hän koki 

tärkeäksi, että pääsi työssä vanhusten kanssa toteuttamaan persoonallisia vanhuuksiaan ja 

näkemään, että vanhukset myös arvostavat hänen taitoaan olla läsnä.  
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Mulla vaan se vahvistu siitä että tällä alalla tarvitaan ihmisii ja kyseiset vanhukset 
arvostaa sitä että sä oot siinä työtä tehdessäs läsnä… Että sä otat sen ihmisen 
kokonaisuudessaan huomioon että sen kyseisen henkilön on hyvä olla siinä ja se että 
hän tietää tulleensa huomatuks. H1 

 

Toinen nuori taas puhui siitä, kuinka työ työkokeilujakson aikana oli lähinnä ”pelkkää siivoamista” 

lukuun ottamatta satunnaista ulkoilua vanhusten kanssa. Hänen puheenvuorostaan käy ilmi, 

kuinka kaikissa työkokeilupaikoissa nuoren osaamista ei hyödynnetty samoin kuin toisissa 

paikoissa.  

 

H: Ainut mikä ketutti koko ajan et ku se oli semmost siivoomista. Kyl mä sit pääsin 
sinne dementiaosastolle ulkoiluttaan …kauhee sana ulkoiluttaan…Mut siis viemään 
ulos ja tälleen näin… Ku kävi siel kodeissa ja he oli paikalla, ni kyl siin sit sai…Välil 
tehtiin silleen et mä vaan istuin ja sit se joka oikeestikin on töissä siel ni se teki ne 
mitä kuuluki tehä.. 

M: Aivan ni et sä sit vaikka juttelit niitten vanhusten kanssa? 

H: Nii et ku sehän oli periaattees se tarkotus, et mä meen sinne vaan viihdyttään… H2 
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6 Sukupolvien väliset kohtaamiset 

 

Mitä enemmän olemme kasvokkain tekemisissä toisten ihmisten kanssa, sitä tehokkaammin 

karisevat myös kaikenlaiset ennakkoluulot. Vuorovaikutus lisää myönteisten asenteiden 

kehittymistä toisia ihmisiä kohtaan. Silloin kun kaksi ihmisryhmää säilyttävät toisiinsa etäisyyden, 

mahdollisuudet stereotypioiden ja negatiivisten asenteiden kehittymiseen ja korostumiseen ovat 

olemassa. (Saarenheimo ym. 2014, 95.) Myös Uhlenberg ja Gierveld (2004) korostavat eri-ikäisten 

kohtaamismahdollisuuksien tärkeyttä. Kasvokkaisissa kohtaamisissa empatia toisia ihmisryhmiä 

kohtaan lisääntyy ja olemassa olevat stereotypiat vähentyvät (Uhlenberg & Gierveld 2004, 25). 

Vanhustyön Trainee -ohjelman työkokeilujakso tarjosi nuorille mahdollisuuden kohdata vanhuksia 

kasvotusten. Monelle tämä oli uutta, sillä nuoret eivät välttämättä olleet kunnolla kohdanneet 

muita vanhuksia omien isovanhempiensa lisäksi.  

 

Eräs nuori kertoi, kuinka hän työkokeilun aikana alkoi huomioida vanhuksia aiempaa enemmän. 

Aiemmin hän ei ollut kiinnittänyt vanhuksiin juurikaan huomiota, mutta Vanhustyön Trainee- 

ohjelman aikana hän alkoi nähdä heitä kaupungilla liikkuessaan ja huomata myös heidän 

avuntarpeitaan. Näkymättömät vanhukset alkoivat näyttäytyä uudenlaisessa valossa kun heidän 

kanssaan oli ollut itse henkilökohtaisesti tekemisissä.  

 

Yks myös mitä mä huomasin sillon ku oli siel Trainee jutussa…Ku ei ollu huomioinu 
vanhoi ihmisii oikeestaan yhtään. Sitku meni sinne, ni tuntu et koko ajan näkee 
semmosii jotka tarvii apuu ja sit joku saatto tulla pyytää jotain jossain kaupassa … 
Vai oliks se vaan jotenki sattumaa? Et ihan ku silmät ois suodattanu ne ihmiset. Voi 
olla et se katse on erilainen ku muilla sitte.  H2  

 

Ennen mä en tiennyt miten mä suhtaudun. Kun ne on mua vanhempii, et miten mä 
niitten kaa käyttäydyn. Ja nyt mä oon ihan mukava niille ja jopa kadulla kävelijöille 
että…H5 
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Vanhusten kohtaamisten myötä alettiin pohtia elämää myös heidän näkökulmastaan käsin. 

Mietittiin maailman muuttumista ja tunnettiin surua siitä, että vanhukset ovat joutuneet 

luopumaan monista asioista elämässään.  

 

No on se silleen vähän tuottanu osanottoo ja surua….. Että mitä he ovat 
menettäneet. Ja miten on elämä muuttunut. H3 

 

Vanhusten kohtaamisen myötä nuoret näkivät myös, että heillä ja vanhuksilla saattaa olla yhteisiä 

mielenkiinnon kohteita ja jutunaiheita. Tämä oli tullut osalle nuorista yllätyksenä. Mitä enemmän 

nuoret kohtasivat vanhuksia henkilökohtaisesti, sitä selkeämmin he huomasivat, että vanhuksia on 

monenlaisia ja heillä on omat persoonalliset mieltymyksensä ja piirteensä aivan kuten kaikilla 

muillakin. Saarenheimo ym. ovat todenneet, että yhteiset kiinnostuksen kohteet ovat 

osoittautuneet tärkeiksi eri-ikäisten kohtaamisissa. Nuoret saattavat toki kokea myös huvittavaksi 

sen, että vanhus tekee jotain nuorekkaaksi miellettyä. (Saarenheimo ym. 2014, 99–100.) 

Haastateltavat saivat työkokeilujakson aikana tietoa vanhusten elämänhistoriasta ja siitä, mitä 

vanhukset ovat tehneet aiemmin elämässään. Työkokeilujaksojen antia oli myös se, että nuoret 

oppivat näkemään vanhukset ensisijaisesti ihmisinä ja persoonallisuuksina. Tämä loi yhteyksiä 

nuorten ja vanhusten välille ja antoi mahdollisuuksia myös tietynlaiselle samaistumiselle ja näin 

ollen empatian lisääntymiselle.  

 

Joo jossain oli kyl en muista oliks meiän yksikössä mut joku tykkäs black metallista. 
H4 

 

Se ku oli niitten kaa. Se jotenki vaan muuttu, ettei ollu mitää silleen et kukaan ei 
sanonu et näin pitää tehä..Mut se vaan et oli niitten kaa enemmän. Joilleki oli sillai et 
puhu tosi ystävällisesti ja Teititteli, ni joku toinen oli et sä voit kyl ihan sinutella tai 
sanoo mun nimen…Et just se ku on eri ihmisii. H2 
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Vanhusten kohtaamisten kautta nuoret pääsivät kuulemaan, millaista vanhusten elämä on ollut ja 

saamaan kosketuksen vanhusten ”sukupolvikokemuksiin”. Biggsin ja Lowensteinin (2011) mukaan 

sukupolvi on ihmisen olemista vahvasti määrittelevä asia, joka kiinnittää meidät tiettyyn aikaan ja 

paikkaan historiassa (Biggs & Lowenstein 2011, introduction ix-x). Kun nuoret pääsivät 

kohtaamaan vanhuksia kasvotusten, he ymmärsivät kuuluvansa eri sukupolveen kuin vanhukset ja 

että heillä on sekä erottavia että yhdistäviä kokemuksia. Biggs ja Lowenstein (2011) toteavat, että 

kun yksilö tunnistaa sukupolvien välisessä kanssakäymisessä olevat eri positiot, on hänen myös 

helpompi muodostaa käyttäytymismalleja, jotka perustuvat tietynlaiseen etäisyyteen: enää yksilö 

ei siis pelkästään reagoi jonkin valmiin mallin mukaisesti, vaan kykenee ottamaan reaktioissaan 

huomioon iän tuomien erojen vaikutuksia. (Mt., 11.)  

 

H: Oli sellanen vanhus joka tykkäs lukemisesta ja mäkin pidin siitä. Se sano et se on 
lukenut monta kirjaa ja et mitä se oli viimeks lukenut ja…  

M: Aivan. No milt se tuntu sit siitä puhuu? 

H: No se oli aika mukavaa. Et mä oikeesti yllätyin siit et mulla oli vanhuksen kaa 
jotain samoi juttui ku yleensä ei niinku nää sellasta. H5 

 

Siel oli yks joka on aikasemmin ite ollut vanhuspuolella töissä ni se tykkäs puhuu 
omasta elämästään paljo ja oli kiva tietää et minkälaista on ollu aikasemmin jossain 
työjutussa. H2 

 

Hän on ollut opettaja, opettanut englantia ja saksaa. Ja se on kauheen tärkee hänelle 
se lapsuus siellä Karjalassa. Mä esimerkiks kauheesti kyselen semmosii yksityiskohtii, 
et minkälaisii puita siellä kasvo ja minkä värinen se talo oli tai…Että niinku miettii sitä 
muistikuvaa vähä enemmä. H6 

 

Nuoret tuntuivat arvostavan keskusteluyhteyttä vanhusten kanssa. Keskusteluiden kautta 

vanhusten elämismaailma avautui nuorelle ja syntyi mahdollisuuksia kokemusten jakamiselle.  

 

Mä haluan (työskennellä) vanhusten kaa…lapset on vähän liikaa.. Kato sä voit istuu 
vanhusten kaa ja puhuu normaalisti. H7 
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Useampi nuori kertoi haastatteluissa omista isovanhemmistaan ja suhteestaan heihin. Joillakin oli 

kokemusta muistisairautta sairastavista isovanhemmista, joidenkin isovanhemmat eivät taas enää 

olleet nuorten elämässä mukana. Eräs haastateltava sanoi suoraan, että isovanhempien menetys 

on vaikuttanut hänen hakeutumiseensa vanhustyön pariin. Nuorten omat kokemukset 

isovanhempiensa muistisairaudesta saivat heidät pohtimaan, kuinka toiset muistisairautta 

sairastavat vanhukset pärjäävät. Perheen sisäiset sukupolvisuhteet ovat siis ikään kuin pohjana tai 

pääasiallisena areenana sukupolvien välisen solidaarisuuden tai kilpailun muodostumiselle. 

Perhesuhteiden voidaan katsoa muodostavan ”pienen sukupolvisopimuksen” areenan siinä missä 

julkinen sfääri ja siellä kohdattavat eri-ikäiset ihmiset ja heidän vuorovaikutuksensa muodostaa 

”suuren sukupolvisopimuksen”. (Biggs & Lowenstein 2011, 80.)  

 

Mun isoäiti on nyt menehtynyt tos pari vuotta sitten, hän sairastui alzheimeriin. Myös 
mun isoisäkin (on menehtynyt). Siit sain vähä inspistä et miten pääsis vanhusten 
hoitoon..Omat isovanhemmat ku on menehtyneet. H4 

 

Mun äidinäiti on vielkin elossa ja me hoidetaan häntä. Hän on hyvin läheinen mut 
osin silleen hirveen yksinäinen, masentuu…H3 

 

Kaikist oudoint on se että ihminen voi unohtaa ihmisen. Tai asioit mitä on tapahtunu. 
On se hankalaa jos on tarpeeks läheinen … koskettaa. H2 

 

Aiemmat kokemukset vaikuttavat siihen, miten nuoret suhtautuvat tuleviin kohtaamisiin 

vanhusten kanssa. Mikäli aiemmat kohtaamiset vanhusten kanssa ovat olleet negatiivisesti 

sävyttyneitä, voi tämä vaikeuttaa myös tulevia kohtaamisia. Sama pätee myös toisinpäin: 

positiiviset kokemukset menneisyydessä lisäävät mahdollisuuksia positiivisiin kokemuksiin myös 

jatkossa. (Bousfield & Hutchison 2010, 460–461.) Osa nuorista oli nähnyt muistisairautta 

läheisillään ja nämä kokemukset olivat osaltaan muokanneet sitä, kuinka nuori suhtautuu 

vanhuksiin.  

 

Eräs nuori pohti myös suhdettaan ikääntymiseen ja siihen, millä tavoin ihmisen mieli muuttuu 

vanhetessa vai muuttuuko mitenkään. Hän kykeni asettautumaan toisen, eri- ikäisen ihmisen, 
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tilanteeseen. Biggs ja Lowestein toteavat, että asettuminen ”toisen” asemaan, sellaisen joka on 

aivan eri-ikäinen kuin itse (ns. age-other), voi olla hankalaa ja asettaa haasteen sukupolviälykkäälle 

toiminnalle. Tämä ”toiseen” empaattisesti suhtautuminen on kuitenkin avain sukupolviälykkyyden 

ylemmille tasoille. Sukupolviälykkäässä toiminnassa yksilö kykenee ottamaan vuorovaikutuksessa 

huomioon oman erityislaatunsa sukupolvisena olentona ja tarkastelemaan tätä suhteessa ”toisen” 

sukupolvisen olennon tilanteeseen. Yksilö kykenee siis ottamaan huomioon, että kumpikin 

osapuoli edustaa erilaista sukupolvista todellisuutta. (Biggs & Lowenstein 2011, 41.) 

Haastattelemani nuoret suhtautuivat vanhuksiin hyvinkin empaattisesti ja osa nuorista pohti 

syvällisesti suhdettaan vanhuksiin ja vanhenemiseen yleensä. Joitakin myös selvästi kiinnosti 

vanheneminen ja se, mitä vanhetessa tapahtuu ja he pohtivat tätä omien 

ikääntymiskokemustensa kautta. Nuoret siis pohtivat sukupolvisuutta ikäkokemustensa kautta ja 

samalla selkeyttivät myös suhdettaan toisen ikäisiin ihmisiin.  

 

Mitä oon miettinyt, et onks ihmisen mieli kuitenkin sit samantyyppinen ku sitte mitä 
vanhana… Et muuttuks se hirveesti. Ku miettii miten on ajatellu joskus asioita. Ei oo 
mieli silleen muuten muuttunu mut näkemys eri asioihin, semmonen on muuttunu. Ku 
ei uskaltanu suoraan kysyy  keneltäkään et minkälainen se ihminen on ollu 
nuorempana. H2 

 

Mul on toi ikäkriisi, mut oon alkanu hyväksymään sen kuitenkin. Mielellään elän aina 
tilanteen mukaan, hetkessä…Et ku oli teini-ikäinen niin miten katto itteensä ja kun 
kattoo nyt sitten . Ja sitten ku katotaan tätä nuorisoo, alle 18 -vuotiaita..H4  

 

Osa nuorista pohti elämää vanhuksen näkökulmasta käsin: kuinka paljon on muuttunut, ja miltä on 

tuntunut elää vaikkapa sota-aikana. Nuoret näkivät vanhusten kokemukset siinä historiallisessa 

ajassa ja paikassa, jossa vanhukset olivat eläneet. Vanhusten kohtaamisten kautta nuorille avautui 

näkymiä erilaisiin todellisuuksiin: vanhusten todellisuuksiin, jossa kokemukset ovat värittyneet 

vanhuksen historian kautta. Tällainen edustaa Biggsin ja Lowesteinin mukaan sukupolviälykkyyden 

kehittymisen toista askelmaa: erilaisten sukupolvisten positioiden välisten suhteiden ymmärrystä. 

Nuoret kykenivät tarkastelemaan itseään suhteessa vanhuksiin ja ottivat mukaan sukupolvisuuden 

näkökulman. (Biggs & Lowenstein 2011, 15.) 
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Just tää joka kysy aurinkokennoista, ni hänen kans puhuttiin Obamasta. Hänelle tulee 
Seura ni siin oli Michelle Obama ja Jenni Haukio kannessa. Puhuttiin, et no ihmisiähän 
ne mustatkin vaan on. Se oli hänen kommentti. Sit hän kerto siitä et ku hän on ollu 
nuori ni heit on pidetty ihan kriminaaleina. Heil on paljon tarinoita ja siit tulee 
jotenkin et mäkin haluun nähä noin paljon elämää. Ja just jotkut saattaa puhuu siitä 
et on vaikka ensimmäistä kertaa päässy lentokoneeseen tai on käyny muuten vaan 
ulkomailla. Tai miten oli sota-aikana. Jotenkin tulee kauheen semmonen et emmä ees 
voi ymmärtää miltä on tuntunut sillon. H6 

 

Kyseinen käytös johtuu ihan siitä ku hän on sota-aikana eläny. Ja aina sai pelätä sitä 
että riittääks ruoka ja jos ei nii mitenkäs sitte.  Että hänellä on se tietty levottomuus 
siitä. Se on syy siihen käytökseen, et miks hän on koko aika menossa kotiin ja on 
hädissään. Et pistää sitten miettiin sitä että minkälaista se on ollu…H1 

 

Eräs haastateltava pohti myös vanhus -sanaa ja sitä, mitä se edustaa. Hän otti esille sen, kuinka 

ihmisten kategorisointi iän perusteella on kyseenalaista ja pohti ihmisyyttä, joka meitä kaikkia 

kuitenkin yhdistää. Asukkaiden kutsuminen etunimellä antaa kuvan siitä, että asukas kohdataan 

persoonana eikä vain jonkun vanhusten ryhmän osana. Nuori piti tätä yksilöllistä kohtaamista 

suuressa arvossa. Saarenheimo ja kumppanit toteavat, että nuorten ja vanhusten kohtaamisia on 

todettu helpottavan oivallus siitä, että nuoret kykenevät kohtaamaan vanhukset ”omina itsenään” 

(Saarenheimo ym. 2014, 98–99). Vanhuksen näkeminen omana persoonanaan, yksilöllisine 

tarpeineen ja toiveineen, vähentää kaikkien vanhusten niputtamista samaan ryhmään kuuluviksi ja 

avaa mahdollisuuksia avoimelle vuorovaikutukselle.  

 

Mun mielest vanhus on muutenkin vähä sellanen ruma sana, mä en jotenkin tykkää 
vanhus sanasta ollenkaan. Ku ihmisiähän me ollaan kuitenkin. Et säkään tykkäis jos 
joku tulis sulle, et sä oot nuori aikuinen. Et sä oot tietyn ikäluokan nuori aikuinen tai 
mä oon tietyn ikäluokan nuori tai lapsi tai teini. Et ei meilläkään kutsuta asukkait 
vanhuksiks, ne on asukkaita. Tai sit etunimellä…. H6 
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7 Työyhteisöjen toiminta 

 

Työyhteisöillä, joissa nuoret suorittivat Vanhustyön Trainee -ohjelman aikaisen työkokeilunsa, oli 

suuri merkitys sille, miten nuoret kokivat vanhustyön tekemisen. Työyhteisöissä oli eroja: toisissa 

nuorille annettiin paljonkin vastuuta, toisissa taas ei joko tiedetty mikä nuoren rooli työyhteisössä 

on tai ei kohdattu nuorta ollenkaan. Pääpiirteittäin nuorten haastatteluista kävi ilmi, että vastuun 

antaminen lisäsi nuorten innostusta vanhustyötä kohtaan, kun taas sivuuttaminen ja 

kohtaamattomuus työyhteisöissä vähensivät sitä. Työpaikkaohjaajien merkitys nuorten 

kokemukselle työyhteisöissä oli merkittävä. Myös Katri Luukan tutkimuksessa lähihoitajaopiskelijat 

kokivat työpaikkaohjaajan merkityksen keskeiseksi sen kannalta, millaiseksi harjoittelukokemus 

muodostui. Taitavan ohjauksen avulla vanhustyöstä muodostui nuorille positiivinen kokemus. 

Toisaalta taas työpaikkaohjaajat saattoivat toimia myös huonoina esimerkkeinä opiskelijoille. 

(Luukka 2007, 76.)  

 

7.1 Kannustava vastuuttaminen 

 

Osa nuorista kertoi, kuinka he saivat työkokeilun aikana tehdä pitkälti samoja työtehtäviä kuin 

vakituisetkin työntekijät. Haastatteluista kävi ilmi, että nuoret pitivät vastuunantamisesta ja siitä, 

että heihin luotettiin.  

 

Ne oli aika mukavia työntekijät. Ne kerto aina siitä asukkaasta tarkemmin. Et mä en 
ylläty jos jotain tapahtuu. Mä tein samoja tehtävii paitsi toi lääkkeiden anto. Se oli 
ainoo mitä mä en tehnyt. Ja sit mä en vienyt yksin niitä suihkuun. Menin aina jonkun 
hoitajan kaa mukaan. H5 

 

Mun työpaikassa ne työntekijät on mukavia, koska lähihoitajat ja sairaanhoitajat 
koitti antaa mulle samoja tehtäviä kuin mitä he tekee. Mä oon ylpee kun mä pääsen 
tekeen samaa mitä he tekee siellä. H7 

 

Ne sano mulle siellä työharjoittelupaikassa että jos ne tarvii keikkatyöntekijöitä ne 
ottaa yhteyttä minuun. H7  
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Vastuun antamisen on todettu motivoivan ihmisiä ja kannustavan heitä hyviin suorituksiin. Muun 

muassa Abraham Maslow perustaa motivaatioteoriansa muotoilemaansa tarvehierarkiaan, josta 

itsetunnon ja itsekunnioituksen tarpeet muodostavat yhden tärkeän pilarin. Ihmisillä on tarve 

tuntea itsensä arvostetuiksi niin omissa kuin toistenkin silmissä sekä olla osaavia, itsenäisiä ja 

vapaita toimijoita. Kun ihminen saa arvostusta ja itsetunnon tarpeet tulevat tyydytetyiksi, hän 

myös tuntee olonsa itsevarmaksi ja kykeneväksi. Toisaalta, mikäli näitä tarpeita laiminlyödään, 

tulos voi olla päinvastainen: ihmisestä tulee avuton. (Maslow 1954, 45.) Myös Frederick Herzberg 

toteaa kaksoisfaktoriteoriassaan, että ihmisiä työssä motivoivat tekijät ovat saavutukset ja näiden 

saavutusten huomiointi, työ itsessään, vastuun antaminen ja kasvu tai kehitys (Herzberg 1987, 9).  

 

Vastuun antaminen ja luottamuksen osoittaminen ovat tapoja, joiden kautta nuoret saivat 

onnistumisen kokemuksia sekä kokemuksen siitä, että ovat hyviä ja osaavia. Tämä on tärkeää, kun 

nuori pohtii sitä, mille alalle hän aikoo hakeutua. Oma osaamisen osoittamisen tarve on Gustaf 

Molanderin mukaan tärkeä tekijä työn tarkoituksellisuuden tavoittamisessa; onnistumisen 

kokemukset tuottavat iloa pitkäksi aikaa. Kun esimies antaa työntekijälle haastavia tehtäviä, hän 

osoittaa samalla luottamuksensa. (Molander 2007, 103, 114.)  

 

7.2 Motivaatiota vähentävä poissulkeminen 

 

Osa nuorista koki sen sijaan, ettei heitä otettu mitenkään avosylin vastaan työkokeilupaikoissa. 

Työyhteisöissä ollut kiire ja huono ilmapiiri vaikuttivat siihen, kuinka tervetulleeksi nuori koki 

olonsa työkokeilupaikalla.  

 

Jotkut työntekijät sanotaanko tälleen diplomaattisesti et..Jotkut on niin elämäänsä 
kyllästyneitä. Otetaan se kelle voidaan heittää oman paineet. H4 

 

Kyllä jotkut on semmosii ihmisii et jos tulee uus naama sinne ni pistetään koetteluun 
ne. Mun mielestä pidemmän päälle jos työorganisaatiot oikeesti on tämmösii ni en 
yhtään ihmettele jos vanhustenhoidon laatu menee alamäkeen. Et kyl se työilmapiiri 
vaikuttaa. H4 
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Leena Multanen (2002) toteaa, että vanhustyössä jaksamiseen vaikuttavat monet seikat. 

Työyhteisö sekä työhyvinvointi ovat tärkeässä asemassa. Vanhustyöntekijät väsyvät työhönsä 

varsinkin silloin, jos työyhteisöissä on kyräilevä ilmapiiri ja jos työyhteisö koostuu erilaisista 

”klikeistä”. Tällaisessa klikkityöyhteisössä saattaa olla myös niin sanottuja jäämätyöntekijöitä, 

jotka eivät kuulu yhteenkään klikkiin. Tällaiseksi jäämätyöntekijäksi tai ”syntipukiksi” saattaa 

päätyä täysin ilman omaa syytään. Työyhteisöjen huonoon ilmapiiriin ei kyetä vaikuttamaan ennen 

kuin ilmapiiriongelma on todettu ja otettu yhteiseksi kehittämisen kohteeksi. (Multanen 2002, 75.) 

Nuoret tulivat työyhteisöihin ulkopuolisina ja kokemattomina työntekijöinä. Työyhteisöissä, joissa 

oli jo entuudestaan ongelmia, nuori saattoi joutua Multasen mainitsemaksi jäämätyöntekijäksi tai 

syntipukiksi.  

 

Työpaikkojen sosiaaliset suhteet vaikuttavat merkittävällä tavalla työssä viihtymiseen ja 

työilmapiiriin. Ongelmat ja ristiriitatilanteet työyhteisöissä sen sijaan huonontavat työviihtyvyyttä 

monin tavoin. Kaikilla ihmisillä on inhimillinen tarve tuntea kuuluvansa yhteisöön, tämä on 

merkityksellinen itsetuntoon ja itsensä hyväksymiseen liittyvä asia. Parhaimmillaan työpaikalla 

ihminen voi tuntea tätä yhteenkuuluvuutta. (Leiviskä 2011, 97–98.) Nuoret arvostivat hyvää 

työilmapiiriä ja kokivat sen tärkeäksi asiaksi työviihtyvyyden kannalta. Eräs nuori totesi olevansa 

mieluummin valmis vaihtamaan työpaikkaa kuin työskentelemään paikassa, jossa työilmapiiri on 

huono. 

 

Se et viihtyy töissä on tosi tärkeetä. Vaik ois kuinka huono liksa mut jos et viihdy 
työpaikalla ni työpaikka pitää vaihtaa. H4 

 

Useampi haastateltava puhui myös siitä, miten heistä tuntui, ettei työpaikoilla täysin tiedetty 

heidän rooliaan työkokeilujakson aikana. Työntekijöillä ei siis aina ollut selkeää kuvaa siitä, mitä 

nuoren pitäisi työkokeilunsa aikana tehdä.  

 

Mun mielest pitäis sen ohjaajan enemmän tietää et mitä on tullu tekeen sinne. Ku 
aluks oli tosi vaikee jotenki….Et mikä kuuluu mulle ja mikä ei kuulu. H2 
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Yks hoitaja kohteli mua vähä silleen, et se ei oikein huomaa mua. Tai jotenkin 
käyttäyty silleen niinku mua ei ois. Et se ei vastannu jos mä puhun sille…Ehkei se vaan 
tavallaan tienny et mikä mun tarkotus siel on. Ku alunperinhän se oli viel silleen et 
mun mentori oli paljon lomalla. Et se saatto olla vaan kerran viikossa siellä. Ni sit 
sillon ihan alussa mä en oikeen saanu tehä mitään ku kukaan muu hoitaja ei 
ymmärtäny et mut pitäis ottaa mukaan niihin toimenpiteisiin. H6 
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8 Työllistymisnäkymät 
 

Osa haastateltavista näki vanhustyön mielekkäänä vaihtoehtona sen hyvien työllistymisnäkymien 

vuoksi. Nuorilla saattoi olla taustallaan jo jokin aiempi tutkinto, mutta he eivät olleet kuitenkaan 

työllistyneet sen avulla tai vaihtoehtoisesti eivät kokeneet aiemman tutkinnon tarjoamia 

työllistymisnäkymiä mielekkäiksi. Aiemmasta tutkinnosta saattoi olla kertyneenä jo opintolainaa, 

jonka maksamisen turvaamiseksi haluttiin saada vakituinen ja varma työpaikka. Osa nuorista koki 

vakituisen työpaikan olevan keskeisessä asemassa pohtiessaan tulevaisuutta ja 

jatkosuunnitelmiaan. Vakituinen ja varma työ näyttäytyi näiden haastateltavien kertomuksissa 

asiana, joka toisi epävarmaan elämäntilanteeseen vakautta ja turvallisuutta. Nuoret ajattelivat, 

että väestön vanhetessa vanhustyö tulee tarjoamaan työpaikkoja. He kokivat vanhustyön myös 

mielekkäämpänä vaihtoehtona kuin esimerkiksi kaupan kassalla työskentelyn.  

 

No mä katoin sen (Vanhustyön Trainee -ohjelman) mahdollisuutena, pääsis 
työllistymään. En tahdo tuhlata aikaa ja mul on kuitenkin opintolainaa takana. Mul 
on toi kaupallinen koulutus, kolme vuotta kuitenkin opiskellu. Mun pisin työsuhde on 
kestäny vaan puol vuotta, se oli palkkatuettua työtä kaupungilla. H4 

 

Mä tiedän että siellä todellakin tarvitaan ihmisiä. Välillä ku mä oon viikonloppuisin 
tuolla, ni aina tulee tekstii, että se olis hienoo et sä saisit jatkaa koska sua tarvitaan 
täällä. H1 
 

 
Nuoret olivat työttömyyden kautta joutuneet kohtaamaan tilanteen, jossa ”varmoja” 

mahdollisuuksia ei ollut näköpiirissä. Heillä oli kokemusta pätkätöistä sekä työkokeiluista ja he 

kertoivat haastatteluissa haluavansa jotain pysyvämpää ja vakaampaa. Varsinkin nuorille 

työelämään siirtyminen on nykyään epävarmaa (mm. Kasvio 2014, 184). Yksilön oma vastuu 

”oikeiden” reittien löytämisessä on kasvanut ja ammattiroolien monimuotoistumisen keskellä 

nuorten saattaa olla hankalampaa löytää omaa tietään (Tuohinen 2014, 20).  Beck puhuu 

epävarmuuden lisääntymisestä: työsuhteista tulee entistä useammin lyhytaikaisia. Beck näkee 

tässä siirtymässä työyhteiskunnasta riskiyhteiskuntaan tulevaisuuden trendin: yhä useamman 

yksilön elämää alkaa määritellä epävarmuus. Koko elämänmittaiset työsuhteet ovat kadonneet. 

(Beck 2000, 2–3.)  
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Robert Castel (2007) toteaa, kuinka työllä on edelleen keskeinen asema yksilön saattamisessa 

osaksi yhteiskuntaa ja osaksi sen turvajärjestelmiä, vaikka perinteisen työn tarjoamien 

turvaverkkojen voidaankin katsoa murentuneen (Castel 2007, 56). Kun puhe nykypäivän 

työelämän osalta pyörii yksilön valintojen ja vastuun, joustavuuden ja itsensä kehittämisen sekä 

tehokkuuden ja muutoksiin sopeutumisen ympärillä, toivovat nämä nuoret pysyvyyttä ja 

varmuutta. Jotain sellaista, mitä työelämä oli ”vanhoina hyvinä aikoina”? Toisaalta juuri nämä 

nuoret osoittivat joustavuutta ja kykyä etsiä uusia reittejä hakeutuessaan Vanhustyön Trainee- 

ohjelmaan ja orientoituessaan uudelle alalle. Kun vertaa haastattelemieni nuorten vastauksia 

vuoden 2007 Nuorisobarometriin, jossa tiedusteltiin, mitä nuoret pitävät työssä tärkeänä, ovat ne 

kutakuinkin samassa linjassa. Nuorisobarometrin mukaan työsuhteen pysyvyys oli kolmanneksi 

tärkein tekijä. Työsuhteen pysyvyyden ja palkan tason mainitsi tärkeiksi noin 15 prosenttia 

nuorista. Ylivoimaisesti tärkein asia nuorten mukaan oli työn sisältö. (Myllyniemi 2007, 39.) Omissa 

haastatteluissani tämä tilanne toistui, sillä suurin osa nuorista puhui työn mielekkyyden 

merkityksestä ja reilusti alle puolet toi esille työsuhteen pysyvyyden merkityksen. 

 

Vanhustyö saatettiin nähdä työnä muiden töiden joukossa: haluttiin tehdä työtehtävät 

mahdollisimman säntillisesti ja hoitaa ”tarvittavat hommat”. Eräs haastateltava kuvailee 

vanhustyötä samaan tapaan, kuin puhuisi mistä tahansa suorittavasta työstä.  

 

No ei se sen kummempaa oo. Mä nyt oon täällä töissä ja mä teen nää tarvittavat 
hommat. Mä halusin kuitenki saada kokemusta ja hoitaa työ loppuun… Tulla ajoissa 
paikalle ja hoitaa työtehtävät. Jos tuntipalkka muutettais urakkapalkaks ni tottakai 
mä teen niska limassa ne työtehtävät, jotka pitää kuitenki tehä. H4 

 

Osalle nuorista oli tuttua joutua pohtimaan, mitä tekisivät huomenna, ensi viikolla tai ylipäätään 

tulevaisuudessa. Tämän he kokivat raskaana ja näköalattomana; varmuus edes jostakin tuntui 

olevan näille nuorille tärkeätä.  

 

Mua ei kiinnosta olla 24/7 himas pyörittelemäs peukaloit ja miettii et mitäs mä teen 
huomen ens viikol tai ens kuussa. H1 
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Haastatteluista nousi esiin myös se, etteivät nuoret ole niinkään kiinnostuneita palkan 

suuruudesta. He kokivat, että ovat valmiita ”tyytymään” vähempäänkin, kunhan palkka on 

säännöllinen ja mahdollistaa turvatun elämän, jossa perusasiat ovat kunnossa.  

 

 

M: No oisko vanhustyö sit sellasta mitä sä näät tekeväsi? 

H: Joo kyl mä luulen. Eihän se oo kauheen hyvin palkattu mut ku mul ei oo mitään 
suuria elämänsuunnitelmia. Mulle riittää et on oma koti ja pari lemmikkii. H6    

 

Samalla kun nuoret tiedostivat, että vanhustyön alalle tarvitaan työntekijöitä tulevaisuudessa, 

heitä kuitenkin mietitytti, miksi he eivät pääse opiskelemaan alaa tai minkä takia heille tarjotaan 

työtä vain työkokeiluina. Useampi nuorista oli myös hakenut opiskelupaikkaa sosiaali- ja 

terveysalalta jo useampaan otteeseen siinä onnistumatta. Nuoret saattoivat saada eripituisia 

työllistämisjaksoja vanhusten hoitolaitoksista, mutta vakituisempaa työtä tai opiskelupaikkaa ei 

kuitenkaan löytynyt. Tämä aiheutti turhautumista. Myös oppisopimusmahdollisuus kiinnosti, 

mutta senkin suhteen he olivat kohdanneet hankaluuksia. Eräs haastateltava arveli, etteivät 

työnantajat tahdo ottaa oppisopimusopiskelijoita, vaan he ottavat mieluummin nuoria 

työkokeiluun. Tämä tuntui epäreilulta. Osa koki, että työnantajat haluavat heistä vain ”hyödyn” irti 

muutamien kuukausien jaksojen ajan, mutta eivät ole kuitenkaan valmiita palkkaamaan heitä 

pidemmäksi aikaa tai vaihtoehtoisesti suorittamaan oppisopimuskoulutusta töiden ohessa.  Juha 

Siltala (2013) puhuu tästä samaisesta ilmiöstä todetessaan, että noin kolmannes työvoimasta 

kokee epävarmuutta työnsä jatkumisen ja työehtojen suhteen. Hän kirjoittaa nuorten aktivoinnista 

työmarkkinoille erilaisten harjoittelujaksojen kautta. Tällaisessa tilanteessa on Siltalan mukaan 

ottajan markkinat; nuorilla korvataan työvoimaa, jolle pitäisi myös maksaa. Nuoret työllistyvät 

työharjoittelupaikkaan ani harvoin ja sietävät harjoittelua siinä toivossa, että saisivat oikean 

työpaikan. (Siltala 2013, 178, 187.) 

 

Useampi haastateltava kertoi, kuinka he eivät ole päässeet suorittamaan lähihoitajan tutkintoa 

koska heillä on jo aikaisempi tutkinto joltain toiselta alalta. Aiempi tutkinto oli nuorten mukaan 

syynä sille, etteivät he olleet saaneet mahdollisuutta suorittaa toista tutkintoa. Etusijalla 

opintoihin olivat nuorten käsitysten mukaan ne, joilla ei vielä ole mitään tutkintoa. Koulujen ja 
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työpaikkojen nihkeä suhtautuminen ottaa nuoria opiskelemaan tai palkata heitä töihin saivat 

nuoret epäilemään sitä, halutaanko heitä edes alalle.  

 

Mä oon saanut törmätä aika usein siihen, että ku on motivoitunut tekemään ja 
haluais sitä hommaa niin laitetaan ovet nenän eestä kiinni ja tilalle otetaan joku 
semmoinen ihminen, joka ei välttämättä oo motivoitunut. Mulle on usein tullut 
monesta koulutuspaikasta mihin mä oon hakenut (joko hoiva-alan tai lähihoitajan 
tutkintoon) bumerangina vastaus, että kun sulla on jo tutkinto. Ja ku sun lisäks on 
ollu yli kaksisataa muutakin hakijaa ni ei me voida ottaa. H1 

 

No ne sano et mä en pääse. Se on silleen joo. Kun mullon se tutkinto, se on niinku 
nuorille joilla ei oo mitään tutkintoo vielä…. H3 

 

Se on mun mielest tosi typerää et jos ruvetaan säästeleen kaikest tyyliin 
työntekijöistä. Otetaan kolmen kuukauden välein työkkäristä (työkokeiluun) koska ei 
tartte maksaa palkkaa vaan ku se 9 euron peruskorvaus. Toi on tommonen extreme 
tapaus, et ei voida yleistää tietenkään. Mut se on kuitenkin aika yleinen, alalta ku 
alalta. Kollegat painaa samaa duunii ja ite tienaa sit 9 euroo päivässä plus 
kulukorvaus. Toinen saa sen melkeen 2000 ni kyllähän se vähän ketuttaa. H4 

 

Vaikka useampi nuori uskoi vanhustyön työllistävän tulevaisuudessa, oli mukana myös epäilijöitä. 

Pohdittiin, kuinka muun muassa lääkkeiden kehittyminen ja muun teknologian kehitys voi 

tulevaisuudessa jopa vähentää vanhustyöhön tarvittavan henkilökunnan määrää.  

 

Niin mut sit kaikki mitä nyt kehitellään lääkkeet ja kaikki… Et ei ehkä tarvita niin paljo 
sitä henkilökuntaa. Ainaki se on mun mielipide. Ku tää muuttuu nii paljo koko ajan 
kaikki…..H2 
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9 Vanhustyön Trainee -ohjelma 

 

Haastattelemieni nuorten lähtökohdat ennen Vanhustyön Trainee -ohjelmaa olivat erilaisia. 

Joillakin oli taustallaan jo aiempi ammatillinen tutkinto sekä työkokemusta, osa taas oli 

pohtimassa ensimmäistä askeltaan yleissivistävien opintojen jälkeen. Kaikille nuorille oli kuitenkin 

yhteistä tietynlainen suunnan etsimisen vaihe elämässään. Kuusi seitsemästä haastattelemastani 

nuoresta oli tullut mukaan Trainee -ohjelmaan jonkun ulkopuolisen tahon ohjaamana, esimerkiksi 

TE-toimiston tai työvoimanpalvelukeskus Duurin kautta. Yksi nuorista oli löytänyt tiedon 

ohjelmasta sosiaalisen median kautta. Suurin osa kertoi, että sosiaali- ja terveysala sekä vanhustyö 

olivat yhtenä vaihtoehtona muiden joukossa ennen Vanhustyön Trainee -ohjelman aloittamista. 

Nuoret tulivat mukaan ohjelmaan koska halusivat päästä näkemään, voisiko vanhustyö olla heille 

sopivat vaihtoehto. Kaikki nuoret olivat työttöminä aloittaessaan Vanhustyön Trainee -ohjelman. 

 

Haastatteluhetkellä kaksi nuorista ilmaisi suoraan halukkuutensa jatkaa vanhustyötä myös 

tulevaisuudessa ja liitti kiinnostuksensa heräämisen vanhustyötä kohtaan juuri Vanhustyön 

Trainee -ohjelmaan. He pohtivat muun muassa oppisopimuskoulutuksen mahdollisuutta sekä 

hakeutumista lähihoitajaopintoihin. Yksi haastateltava kertoi, että oli jo ennen ohjelmaa ollut 

kiinnostunut vanhustyöstä ja että ohjelma oli vain entisestään vahvistanut tätä kiinnostusta. Kaksi 

haastateltavaa kertoi Trainee -ohjelman kautta löytäneensä innostuksen sosiaali- ja terveysalaa 

kohtaan. He eivät olleet varmoja vielä siitä, mihin asiakaskuntaan haluavat sosiaali- ja terveysalan 

opinnoissaan suuntautua, mutta pitivät vanhustyötä yhtenä hyvänä vaihtoehtona. Kaksi 

haastatelluista oli sitä mieltä, että vanhustyö on mahdollinen vaihtoehto tulevaisuudessa, vaikka 

tällä hetkellä tekivätkin jotain muuta.  

 

Vanhustyön Trainee -ohjelma vaikutti haastattelemieni nuorten elämään monin tavoin. 

Keskeisimpiä asioita, joita nuoret mainitsivat haastatteluissa ohjelmaan liittyen, olivat 

itsetuntemuksen lisääntyminen, innostava opetustyyli ja mahdollisuus päästä kokeilemaan 

vanhustyötä käytännössä ennen hakeutumista alan opintoihin. Ohjelma antoi myös päivärutiinin ja 

järkevää tekemistä niille nuorille, joilta nämä kenties muuten olisivat puuttuneet.  
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Nuoret arvostivat Vanhustyön Trainee -ohjelman opetustyyliä. Nuorten mukaan opetustyyli oli 

innostava ja suurin osa koki, että heidät kohdattiin yksilöinä. Nuoret oppivat työnhakutaitoja sekä 

saivat lisätietoa reiteistä opiskelupaikkoihin samalla kun oppivat myös käytännön asioita 

vanhusten kanssa toimisesta, muistisairaan kohtaamisesta ja yleisesti vanhustyöstä. Ohjelma toi 

myös päiviin rutiineja ja kannusti nuoria aktiivisuuteen.  

 

Se on antanut mulle paljon työelämäjuttuja, työnhakutaitoja ja kouluhakua.. Ja 
lisänny kokemusta ihmisistä. H3 

 

 On tää nyt parempi opetustyyli ku kauppiksessa ku istutaan vaan 8 tuntii penkillä. Täs 
huomioitiin ihmisii yksilöinä ja kuitenkin jokainen oppii eri tavalla…. 
ryhmätyöskentelyy tiimityöskentelyy… Mä tykkään toimia tiimissä, en kuitenkaan 
viihdy yksin. H4 

 

 Mä oon oppinut perusjuttui, hoitotoimenpiteitä et miten aikuisten vaipat toimii ja 
miten vyövaipat kiinnitetään ja et missä järjestyksessä hoidetaan pesut. Ja et ihmisii 
pitää kunnioittaa ihmisinä. Se oli just se mitä oppi kun kävi se muistisairaiden liiton 
täällä puhumassa. Et tämä ihminen ei ole muistisairaus, hän on muistisairas. Et hän 
ei ole se sairaus. H6 

 

Mä oon sitä mieltä, et kannatti käydä. Sai vähä enempi sitä infoa et mitä väylii 
kannattaa käyttää ja käydä tsekkaileen…Et millon niitä koulutuksii on ja minne 
kannattaa hakea. H1 

 

Ainaki oli päivisin jotain tekemistä ja lähti joka aamu kumminkin sillä ajatuksella et 
katotaas oppiiks tänään jotain uutta. H1 

 

Vaikka Traineen opetustyyli saikin paljon kiitosta, toivottiin ohjelmaan myös lisää yksilöintiä.  

No enemmän oli niitä jotka tarvi sit sitä muuta elämän apuu. Ne päivät tuntu niin 
pitkiltä ja oli et onks täs mitää järkee. Et se vois olla lyhyempi ja se et voi se ohjaaja 
hoitaa sit semmosii et joku tarvii apuu jossain joku kaks kolme ihmistä ni sillon ku 
kaikki ei oo siinä. H2 
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Toivottiin myös, että ohjelman voisi jättää jo alussa kesken, jos huomaa, ettei ohjelma ole oma 

juttu.  

 

Meil oli tääl silleen et oli alussa ja sit vaan pelas kännykällä siin. Ni et vaik ekan viikon 

jälkeen ois silleen, et jos tää tuntuu siltä ettet haluu olla täällä, ni saat lähtee. Et voi 

sanoo ettei tunnu omalta jutulta, koska se on sit ihan turhaa sille muulle ryhmälle, 

häiriöö. H6 

 

Osa nuorista koki, että Trainee -ryhmän kanssa tehdyt yhteiset tutustumiskäynnit 

työkokeilupaikkoihin ennen työkokeilujaksojen aloittamista olivat hyvä asia. Tutustumiskäynnit 

lievittivät alkujännitystä ja nuorilla oli jo käsitys siitä, minkälaisissa paikoissa he työkokeilujaksonsa 

suorittavat ja mitä heiltä niiden aikana odotetaan.  

 

Me käytiin täällä ja sit me mentiin välillä tutustuun eri palvelutaloihin tai 
ryhmäkoteihin…Se oli mun mielestä parempi. Ettei tullu mitään yllätyksiä. Et täällä 
eka kerrottiin et mitä me siellä, mitä meiän pitää tehä, ja sit mentiin vasta. H5 

 

Vanhustyön Trainee -ohjelman aikana nuorten itsetuntemus kasvoi. Pienessä ryhmässä 

työskentely antoi nuorille mahdollisuuksia opetella ryhmätyötaitojaan, toisten ihmisten 

kohtaamista sekä erilaisten mielipiteiden huomioimista. Samalla nuoret oppivat asioita itsestään ja 

omasta luonteestaan; millaisia ihmisiä he ovat, mitkä ovat heidän heikkoutensa ja vahvuutensa. 

Työkokeilujakson aikana nuoret oppivat itsestään lisää työyhteisön jäseninä ja vanhusten 

kohtaamiset auttoivat jäsentämään sitä, miten nuoret näkivät itsensä suhteessa vanhuksiin.  

 

Mä oon luonnostaan ujo mut just näis tiimistyöskentelyssä pystyy päästään omasta 
ujoudestaan pois. Pystyy lukemaan ihmisii vähän paremmin, kattoon miten ihmiset 
toimivat. H4 

 

Mä oon ainaki oppinnut et millanen henkilö mä oon. Et mä en koskaan oo silleen 
tienny. Mä oon huomannut, et mä oon joskus aika kilpailuhenkinen ja et mä oon 
joskus syrjäänvetäytyvä. Et mul menee aikaa siihen henkilöön tutustumiseen. H5 
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Kylhän sitä koko ajan oppi. Et kun ihmisii on erilaisii ja eri mielipiteitä. H2 

 

Kaikki haastattelemani nuoret kiittelivät Vanhustyön Trainee -ohjelman tarjoamaa 

matalankynnyksen mahdollisuutta päästä kokeilemaan vanhustyötä käytännössä. He kokivat, että 

on parempi päästä ensin näkemään, millaista työ on käytännössä kuin vaan hakea 

summanmutikassa opiskelemaan alaa. Tällöin on riskinä, että huomaa vasta paljon myöhemmin 

sen, ettei ala olekaan itseä varten. Vanhustyön Trainee -ohjelma antoi nuorille mahdollisuuden 

testata soveltuvuuttaan alalle, joka saattaa herättää monenlaisia ennakkoluuloja.   

 

No mulle ainaki kiinnostus sitä alaa kohtaan tuli. En mä sitä ennen miettiny koko 
asiaa et jos mä en ois menny tonne ni en tiiä oisiks mä tuol koulussa. H2 

 

Mun mielest kyl pitäis just päästä oikeesti tekee sitä, nähä et millast se tulee oleen 
sitku sä valmistut ja mitä sä tuut tekeen. Se on ainakin mulla ku mä en oo mikään 
teoriaihminen, et mä haluun käytännös nähä tai kokee. H2 

 

Mä ajattelin kattoo eka mitä vaihtoehtoi on. Niin sen takii mä tulin tänne, mä halusin 
nähä minkälaista se vanhustyö olis. H5 

 

Pääs just kokeileen sitä et onks se vanhustyö se oma juttu et ei tartte suoraan hakee 
sinne ja sit olla silleen et ei tää oo mun juttu. H6 

 

Nuoret kokivat, että Vanhustyön Trainee- ohjelman kaltainen työmuoto on hyvä ja tehokas ja osa 

ilmaisi toiveensa, että ohjelma jatkuisi myös tulevaisuudessa.  

 

Se ois hemmetin hyvä et tätä (Trainee-ohjelmaa) järjestettäis tos tulevana kesänä 
uudestaanki. Saatas vähä enemmän tietosuutta nuorille siitä et oikeesti porukkaa 
tarvitaan täällä. H1 
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10 Lopuksi 
 

Halusin nostaa tutkielmassani esiin työllistämishankkeeseen osallistuneiden nuorten kokemuksia 

vanhustyön tekemisestä. Tarkoitukseni oli selvittää, mitkä asiat kannustavat nuoria vanhustyöhön 

ja mitkä asiat taas vähentävät heidän mielenkiintoaan vanhustyötä kohtaan. Tarkastelin myös 

nuorten kokemuksia ja mielipiteitä Vallin Vanhustyön Trainee -ohjelmasta. Haastatteluiden 

perusteella keskeisimmät nuoria vanhustyön pariin kannustavat asiat ovat nuorten kokemukset 

vanhustyön mielekkyydestä, mahdollisuus sukupolvien välisiin kohtaamisiin, työyhteisöjen 

toiminta, työllistymisnäkymät ja Vanhustyön Trainee -ohjelmaan osallistuminen. Edellä mainitut 

pitävät sisällään myös ne tekijät, jotka vähensivät nuorten mielenkiintoa vanhustyötä kohtaan. 

Siinä missä osa nuorista koki vanhustyön haasteellisuuden innostavaksi, osalle vanhustyö 

näyttäytyi liiankin raskaana. Työyhteisöjen toiminta saattoi myös olla joko kannustavaa tai 

innostusta vähentävää riippuen siitä, miten paljon vastuuta työyhteisöissä annettiin nuorille 

työkokeilujaksojen aikana ja kuinka tervetulleeksi nuori koki olonsa työpaikoilla. Työilmapiirillä oli 

huomattava vaikutus nuorten viihtymiseen työkokeilussa. Suurin osa nuorista uskoi, että 

vanhustyö työllistää myös tulevaisuudessa, mutta kaikki eivät olleet tästä aivan varmoja. 

Vanhustyön Trainee -ohjelman ansiot nuorten innostamiseksi vanhustyöhön liittyvät opetustyyliin, 

nuorten itsetunnon vahvistamiseen sekä matalan kynnyksen mahdollisuuteen päästä kokeilemaan 

vanhustyötä käytännössä. Toisaalta jotkut nuoret toivoivat ohjelmaan lisää yksilöllisyyttä.  

 

Suurin osa nuorista korosti vanhustyön sisällöllisiä puolia. He arvostivat vanhuksia asiakkaina ja 

kokivat, että myös vanhukset arvostavat heitä sekä aitoa kohtaamista ja läsnäoloa. Useammalle 

nuorelle muodostui työkokeilujakson aikana henkilökohtaisia siteitä kohtaamiensa vanhusten 

kanssa. Vanhustyö oli nuorten mielestä haasteellista työtä, jossa pääsi parhaimmassa tapauksessa 

käyttämään omia persoonallisia vahvuuksiaan. Osalle nuorista vanhustyö tuntui kuitenkin liiankin 

haasteelliselta sen henkisen kuormittavuuden vuoksi. Huolenaiheina nuorilla olivat muun muassa 

työpaikoilla ilmenevä kiire ja vanhusten laiminlyöminen tuon kiireen takia. Nuoret pohtivat, mihin 

vanhustenhoito ja sen laatu ovat menossa tämän päivän Suomessa. Parhaimmillaan vanhustyö 

tarjosi nuorille kokemuksia siitä, että heitä todellakin tarvitaan ja arvostetaan. Vanhukset antoivat 

nuorille herkästi positiivista palautetta ja tämä koettiin kannustavana. Työyhteisöissä, joissa 

annettiin nuorille mahdollisuuksia käyttää omaa luovuuttaan, nuoret tuntuivat viihtyvän hyvin ja 
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saavan positiivisia kokemuksia vanhustyöstä. Vanhustyön valtteina voidaan siis haastattelujen 

perusteella pitää sen sisällöllisiä puolia: vanhuksia asiakkaina, työn tarjoamia haasteita ja 

mahdollisuuksia käyttää työssä omia persoonallisia vahvuuksia. Toisaalta kiire ja resurssien puute 

vähentävät vanhustyön houkuttelevuutta nuorten silmissä. Haastatteluista nousi esiin myös 

muistisairaiden vanhusten kohtaamisen haasteet. Tähän asiaan tosin voidaan ainakin joltain osin 

vaikuttaa koulutuksen avulla; haastattelemillani nuorillahan ei ollut vielä alan koulusta. Tekemieni 

haastattelujen perusteella voi siis sanoa, että vanhustyön mielekkyys on asia, joka kannusti 

suurinta osaa haastattelemistani nuorista vanhustyön pariin. Haastatteluista ilmenee se, etteivät 

nuoret arvosta niinkään suurta palkkaa tai nousujohteista uraa; heille tärkeämpää on työn sisältö. 

Vanhustyötä tehdessään voi kokea tekevänsä merkityksellistä työtä, jolla on mieli ja tarkoitus. 

Positiivinen palaute vanhuksilta itseltään on tärkeää ja auttaa jaksamaan.  

 

Työkokeilujaksojensa aikana nuoret pääsivät kohtaamaan vanhuksia kasvotusten. Nämä 

kohtaamiset olivat haastattelujen perusteella tärkeitä nuorille ja saivat heidät näkemään 

vanhukset uudella tavalla. Henkilökohtainen tutustuminen vanhuksiin vähensi mahdollisia 

ennakkoluuloja ja sai nuoret näkemään vanhukset omina persooninaan. Enää vanhukset eivät 

olleet vain harmaata massaa tai ryhmä joitain ”toisia”. Nuoret näkivät käytännössä, että heillä voi 

olla yhteisiä mielenkiinnon kohteita vanhusten kanssa: vanhuksista tuli yksilöitä ja 

työkokeilujakson aikana nuorille avautui mahdollisuuksia kurkistaa vanhusten todellisuuteen. Mitä 

enemmän tällaisia areenoita nuorten ja vanhusten kohtaamisille on, sitä tehokkaammin kyetään 

puuttumaan negatiivisten ennakkoasenteiden kehittymiseen. Ikäsegregoituneessa yhteiskunnassa, 

jossa eri-ikäiset kohtaavat entistä harvemmin, sukupolvien välinen vuorovaikutus on ensisijaisen 

tärkeää. Mikäli nuoret halutaan saada kiinnostumaan vanhuksista ja valitsemaan vanhustyön 

ammatikseen, on heidän ensin päästävä kohtaamaan heitä.  

 

Vanhustyön Trainee -ohjelmaan keskeisesti kuuluva työkokeilu vanhusten parissa on hyvä 

esimerkki toiminnasta, joka luo konkreettisia mahdollisuuksia eri sukupolvien välisiin kohtaamisiin. 

Samalla nämä kohtaamiset voivat osaltaan kasvattaa sukupolviälykkyyden mahdollisuuksia. Monet 

haastattelemistani nuorista olivat alkaneet vanhusten kohtaamisen kautta pohtia myös omaa 

vanhenemistaan ja omaa rooliaan sukupolvien jatkumossa. He pohtivat muun muassa omia 
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isovanhempiaan sekä suhdettaan itseään nuorempiin ikäluokkiin. Yksi nuorista sanoi kärsivänsä 

ikäkriisistä ja toinen taas kertoi, ettei halua koskaan olla vanha. Näiden ajatusten esille tuominen 

osoittaa, että nuoret pohtivat aihetta ja ovat vastaanottavaisia sukupolvisen vuorovaikutuksen 

aikaansaamille uusille ajatuksille. Nuoret siis alkoivat tunnistaa erilaisia sukupolvipositioita ja 

hahmottaa ihmisten välisiä suhteita niiden kautta. Kanssakäyminen vanhusten kanssa voi 

parhaimmillaan edistää tietoisuutta omasta sukupolvisuudesta ja luoda näin pohjaa empaattiselle 

ja solidaariselle suhtautumiselle toisen ikäisiin ihmisiin.  

 

Työyhteisöjen toiminta vaikutti merkittävästi siihen, kuinka kiinnostavana nuoret kokivat 

vanhustyön työpaikat. Osa nuorista puhui hyvinkin kiittävään sävyyn työkokeilupaikoistaan. He 

kertoivat, kuinka työntekijät antoivat heille samanlaisia tehtäviä kuin mitä itsekin tekevät. Nämä 

nuoret kokivat, että heihin luotetaan ja tämä motivoi heitä tekemään työnsä vielä paremmin. 

Heille jäi positiivinen kuva vanhustyön työpaikasta. Toisaalta taas osa nuorista kertoi, kuinka heitä 

ei otettu kovin hyvin vastaan työyhteisöissä ja kuinka he kokivat tulevansa sivuutetuiksi. 

Työyhteisön ilmapiirin ollessa huono nuori joutui kärsimään sen seurauksista. On selvää, ettei 

näille nuorille jäänyt kovin miellyttävä kuva vanhustyön työpaikoista. Tilanteessa, jossa uusia 

työntekijöitä tarvitaan alalle, olisi varmasti kaikkia hyödyttävää, että työpaikoilla pyritään 

tarjoamaan mahdollisille uusille työntekijöille kannustava ja positiivinen kokemus siitä, mitä 

vanhustyön tekeminen käytännössä on. Toisaalta kaikissa työyhteisöissä on ongelmansa, ja 

työkokeiluun tulevan nuoren voi olla hyvä nähdä myös tämä kääntöpuoli työelämästä. Ohjauksen 

merkitys työkokeilun aikana on tärkeää; hyvässä ohjauksessa on mahdollista ottaa puheeksi myös 

työkokeiluun tulevaa nuorta huolestuttavat asiat ja luoda luottamukselliset välit työkokeiluun 

osallistujan ja työpaikkaohjaajan välille. Tiivis yhteydenpito työkokeilupaikkojen kanssa ja sen 

varmistaminen, että työpaikoilla tiedetään työkokeiluun tulevan nuoren rooli, on keskeistä.  

 

Jotkut nuorista kokivat vanhustyön hyväksi vaihtoehdoksi sen vuoksi, että ala tulee tarjoamaan 

työtä tulevaisuudessa. On totta, että mitä luultavimmin tulevaisuudessa tarvitaan merkittävä 

määrä uusia vanhustyöntekijöitä. Sosiaali- ja terveysalalla on tietynlaiset soveltuvuuskriteerit ja 

näitä ei saa pahassakaan työvoimapulassa unohtaa. Vanhustyöhön olisi löydettävä siis 

motivoituneita ja alalle sopivia henkilöitä. Useiden haastattelemieni nuorten kertomuksista käy 
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ilmi, että heillä oli todellinen motivaatio päästä opiskelemaan sosiaali- ja terveysalaa, mutta 

esteeksi saattoi nousta aiempi ammatillinen tutkinto. Tämä ihmetytti nuoria ja tuntui heistä 

epäreilulta. Myöskään nuorten työllistäminen pelkkien työkokeilujen kautta ei ole kannustavaa. 

Nuorille pitäisi löytää reittejä työelämään pidemmiksi ajoiksi. Työttömyyttä kokeneille nuorille 

varman työpaikan saaminen tuntui todella tärkeältä. Nämä nuoret halusivat vilpittömästi saada 

töitä ja hoitaa työnsä hyvin. Kaikki nuoret eivät kuitenkaan uskoneet, että vanhustyö on 

tulevaisuudessa varma työllistäjä muun muassa tekniikan kehittymisen vuoksi.  

 

Haastatteluiden perusteella Vanhustyön Trainee -ohjelma näyttäytyy tehokkaana työtapana, jonka 

ansiot nuorten motivoinnissa vanhustyön pariin ovat selkeät. Suuri osa haastattelemistani nuorista 

kiinnostui vanhustyöstä aidosti. Osa taas sai vahvistuksen sille, että aikoo suuntautua sosiaali- ja 

terveysalalle jonkin toisen alan sijasta. Matalan kynnyksen mahdollisuus päästä kokeilemaan 

vanhustyötä yhdistettynä innostavaan opetustapaan on tekemieni haastattelujen perusteella 

tehokas keino kannustaa nuoria vanhustyön pariin. Nuorten ei myöskään tarvitse hakea 

opiskelupaikkaa tietämättä ollenkaan, minkälaiseen työhön opinnot heitä valmistavat. Tämän 

tyyppisen työtavan mahdollisuudet ovat moninaiset. Nuorena on hankala tietää, mitä haluaa 

tehdä ja vielä hankalampaa on tietää, millaiseen työhön valittu koulutus käytännössä valmistaa. 

Vanhustyö on työtä, joka on vahvasti värittynyt erilaisten mielikuvien ja ennakkoluulojen kautta. 

Paras tapa hälventää näitä ennakkoluuloja on antaa nuorille mahdollisuus kokeilla työtä itse.  

 

Nuorten itsetuntemus kasvoi Vanhustyön Trainee -ohjelman aikana. Pienessä ryhmässä 

työskentely ja kannustava opetustyyli lisäävät mahdollisuuksia osallistua, vaikka olisi luonteeltaan 

ujo. Omien mielenkiinnon kohteiden pohtiminen, vahvuuksien ja heikkouksien kartoittaminen 

sekä yhteistyö muiden kanssa luovat pohjaa itsetuntemuksen lujittumiselle ja oman tien 

löytymiselle. Nuoret saavat ohjelman aikana mahdollisuuden oppia lisää itsestään, eri 

koulutusmahdollisuuksista sekä vanhustyöstä kannustavassa ilmapiirissä. Vanhustyön Trainee -

ohjelma on hyvä esimerkki toimintamuodosta, joka edistää sukupolvien välistä kanssakäymistä ja 

mahdollistaa tätä kautta osaltaan ennakkoluulojen ja stereotypioiden vähentymisen. Tällä tavoin 

sen avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti nuorten vanhustyöhön hakeutumiseen. Ohjelma tarjoaa 
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konkreettisia mahdollisuuksia kehittää nuorten sukupolvitietoisuutta entisestään ja tätä kautta 

omalta osaltaan edistää sukupolviälykästä toimintaa yhteiskunnassa.  

 

Vastasin tutkielmassani ennalta määrittelemiini tutkimuskysymyksiin niin kattavasti, kuin se 

seitsemän haastattelun aineistolla oli mahdollista. Pyrin tuomaan esiin nuorten näkemyksiä sekä 

tulkitsemaan niitä teoriatiedon pohjalta. Vanhenevan väestön, joka tulevaisuudessa tarvitsee 

enenevissä määrin hoivaa, ja nuorisotyöttömyyden aiheuttamien haasteiden ollessa todellisuutta, 

tutkielmani pyrki tuomaan omalta osaltaan esiin niitä seikkoja, jotka saattaisivat kannustaa nuoria 

hakeutumaan vanhustyön pariin. Tutkielmani tulokset kertovat yksilöiden kokemuksista, mutta 

niillä voi olla annettavaa myös koko yhteiskunnan tasolla. Itse olisin halunnut pohtia vielä lisää 

nuorten asenteita vanhuutta ja vanhuksia kohtaan ja sitä, miten he kokevat vanhenemisen. 

Puhuimme haastatteluissa myös näistä aiheista, mutta työn ja ajan rajallisuuden vuoksi en voinut 

perehtyä näihin aihealueisiin tässä tutkielmassa syvemmin. Kiinnostavaa olisi myös selvittää, millä 

keinoilla Biggsin ja Lowesteinin (2011) kuvailemat ”askeleet” sukupolviälykkyyden kasvattamiseen 

olisivat toteutettavissa vaikkapa Vanhustyön Trainee -nuorten kohdalla ja olisiko tästä merkittävää 

hyötyä nuorten innostukselle vanhustyöhön.  
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LIITE 1 

 

HAASTATTELURUNKO 

 

ALOITUS 

- Miten päädyit Vanhustyön Trainee -ohjelmaan, milloin kävit ohjelman, mitkä ovat 

päällimmäiset tunnelmat ohjelmasta? 

 

TAUSTAA  

- Ikä, työkokemus, opinnot 

- Oliko kokemusta vanhustyöstä etukäteen? Millaista kokemusta vanhustyöstä, vanhuksista? 

- Oliko alun perin kiinnostusta juuri vanhustyötä kohtaan? Mitä tiesi Trainee -ohjelmasta 

etukäteen? 

- Missä suoritit työkokeilun, millaisia työtehtäviä teit, minkälainen oli normaali työpäivä? 

 

TÄMÄN HETKINEN TILANNE 

- Mitä teet nyt, mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmat 

 

VANHUSTYÖN TRAINEE- OHJELMA 

- Kokemukset, kehitysideat, mitä opit  

 

KOHTAAMISET VANHUSTEN KANSSA 

 

- Mistä keskustelitte vanhusten kanssa, millaista oli jutella vanhusten kanssa, miten 

vanhukset suhtautuivat sinuun? Jos tuli vaikeuksia kommunikoinnissa, miten ratkaisit 

tilanteet? Erot ja yhtäläisyydet sinun ja vanhuksen välillä, millaista on olla vanha, omat 

isovanhemmat tai muut kokemukset?  

 

VANHUUS JA VANHENEMINEN 

- Oma vanhuus ja oman vanhenemisen pohdinta, pystytkö näkemään itsesi vanhuksen 

paikalla, millaisia tunteita vanheneminen herättää, muuttuivatko käsitykset vanhuksista 

Traineen aikana, miten?  

 

 

 



 

 

LIITE 2 

 

 

TUTKIMUSLUPA 

 

 

Minä _______________________________ olen antanut Helsingin yliopiston opiskelija Maija 

Niskaselle (221183-066L) luvan haastatella itseäni ja käyttää haastatteluissa ilmenneitä asioita 

2016 valmistuvassa pro gradu -tutkielmassa sekä mahdollisissa myöhemmissä jatkotutkimuksissa. 

Annan suostumukseni siihen, että haastattelut nauhoitetaan. Haastattelu on luottamuksellinen, 

eikä lopullisessa työssä ilmene haastateltujen oikeita nimiä tai muita luottamuksellisia tietoja.  

 

 

Helsingissä ___. ___. 2016    

_______________________________________  

 

Allekirjoitus ja nimen selvennys 

 

 

 

 

 

 

 

  


