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Tiivistelmä-Referat-Abstract

Tutkimus tarkastelee sitä, mitä ja miten Keski-Uusimaa –lehden artikkeleissa vuonna 2006 kirjoitettiin lasten ja nuorten
syrjäytymisriskistä, erityisesti rikollisuudesta. Tutkimusaineistona on Keski-Uusimaa -lehden vuoden 2006 lasten ja nuorten
syrjäytymisriskiä käsittelevät artikkelit. Tutkimus nojaa sosiaaliseen konstruktionismiin, ja aineisto analysoitiin
diskurssianalyyttisesti. Aineisto oli jaettavissa kolmeen eri diskurssiin, joiden kautta lasten ja nuorten syrjäytymiskeskustelu
voi tarkastella eri näkökulmista: osallisena kohussa diskurssi, turvallisuusuhka diskurssi ja vastuusta vapauttamisen diskurssi. 

Osallisena julkisuudessa diskurssissa eivät nuoret tai aikuiset median seuraajat ota kantaa itse rikokseen. Median hälykin on
siedettävää, kunhan se ei häiritse päivittäistä työrauhaa koulussa. Osatekijänä välinpitämättömyyteen rikoksista saattaa olla
yleinen moraalisten kannanottojen väheneminen. Julkinen nolaaminen tai kiusaaminen mediassa ei ole ajassamme irrallinen
ilmiö. Tutkijat ovat huolissaan kantaa ottamattomuuden kääntymisestä ihailuksi. Erityisesti vakavien rikosten kautta saattaa
syntyä kuolemattomuus- ja ihannoimismyyttejä jotka ruokkivat erilaisia vihan yhteisöjä nettiverkostoissa.

Turvallisuusuhka diskurssissa lapsista ja nuorista luotiin retoristen keinojen avulla kuvaa, jonka mukaan he ovat vaaraksi
itselleen tai toisille. Tässä diskurssissa lapsista ja nuorista luodaan vakavien rikosten kautta murhaajia ja tappajia sekä
toisaalta lievempien rikkeiden kautta arjen julkisten tilojen käytön uhkatekijöitä. Yksittäisten tapausten kautta lapsista ja
nuorista luodaan uhkakuvaa yleisesti vallitsevasta asiantilasta, johon liitetään valtakunnallisen rikoksentorjuntaohjelman
ohjeistusta: lasten ja nuorten tulee olla aina jonkin viranomaisen tarkkailussa. Tarkkailun tavoitteena ei näytä olevan
inkluusio, vaan ulos sulkeminen, mikä lisää rikollisuuden riskiä.

Turvallisuusuhka diskurssissa lapset ja nuoret aiheuttavat yleistä turvattomuutta julkisissa tiloissa. Pelon aiheuttamisen ja
rajojen kokeilemisen sijasta nuorten ilkivaltaan voi liittyä myös leikittelyä, testausta ja karnevalisointia. Nuorten
apuvälineeksi julkisten tilojen uudelleen määrittelyyn sopii internet ja siihen liittyvät apuvälineet. Todellisuuden ja fiktion
välinen raja hämärtyy. Aikuisten rooli heikkenee reaalimaailmassa ja virtuaalimaailmassa. Tähän haasteeseen on maassamme
vastattu erilaisin varhaisen puuttumisen tai varhaisen tukemisen ohjelmin.

Vastuusta vapauttamisen diskurssissa lasten ja nuorten tekemissä vakavissa rikoksissa, kuten tapoissa, rikoksesta kiinniotettu
oli lastensuojelun huostassa. Tästä huolimatta mediassa jatkui kohu. Medialta puuttuivat kriisiohjeet ja puhujakategoriat.
Tilanne on rikoksentekijän suojelemisen kannalta vaikea. Siitä mitä tiedotusvälineet eivät julkaisseet, kertoivat sosiaalisen
median välineet. Tällainen tilanne mahdollisti myöhemmin koulusurmaajien itse tekemien videoiden julkaisun ja toiston
yhdessä muun median aineiston joukossa.

Vastuusta vapauttamisen diskurssissa lasten ja nuorten tietämättömyyttä käytetään taloudellisesti hyväksi. Heidän oletetaan
osaavan hankkia puhelimella pikalaina vanhempien luvatta, mutta heidän ei tarvitse osata laskea luoton todellista vuosikorkoa.
Lapsia houkutellaan vastuusta vapauttamisen kautta saamaan itselleen helposti käteistä rahaa. Lasten vastuusta vapauttamisen
diskurssiin liittyi myös lasten vapauttaminen rikoksen häpeästä. Seksuaalisen hyväksikäytön uhrin rooliin liittyy tabun
kaltaisia piirteitä, joiden avaamiseen tarvitaan julkista keskustelua. 

Sosiaalityön yksi keskeisiä periaatteita on normaalisuuden periaate. Sen mukaisesti lasten ja nuorten pieniin rikkomuksiin
reagoiva yhteisö ottaa sosiaalisen leimaamisen riskin. Leimaamisen kautta lapsi tai nuori saattaa omaksua poikkeavan
identiteetin. Lasten ja nuorten rikkeisiin tulisi luoda valtakunnalliset normit, koska paikallisissa hankkeissa on ollut
havaittavissa lapsiin ja nuoriin kohdistuneen yhteisöllisen toleranssin laskua.

Sosiaalityöntekijöiden tulisi olla enemmän mukana lapsia ja nuoria koskevissa keskusteluissa sekä todellisessa että



virtuaalisessa maailmassa. Lasten ja nuorten vaarattomaksi tekemisen sijaan syrjäytymisriskissä olevien äänen ja aseman esiin
tuomisella heidät voidaan nähdä elämänsä subjekteina ja vastuullisina kansalaisina.
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