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Me emme enää tee me emme saata

Leikki on lasten työtä ja siksi mä leikin pitkin yötä  
tein läksyjä vertasin kavereihin, sain parempia numeroita papereihin 
joka työ on muka tärkeä, siks voin painaa duunii ilman järkeä 
olen itestäni etsinyt tarmoa, et saisin revittyä sitä lisäarvoa 
kakskytä vuotta eläneenä, aina huonompiin uutisiin heränneenä 
tätä kivirekeä vetäneenä haaveilee jo eläkkeestä 
ei enää yhtään turhaa työtä, en voimiani tähän paskaan syötä 
ei työmatkaa joka johtaa väkivaltaan omaa ruumista kohtaan

Me emme enää tee me emme saata 
me emme tahdo tehdä vastoin tahtoamme 
me oomme antaneet jo kaiken kunniamme 
annettu on kaukaisinkin kolkka maata

vaan mitä emme tahdo sitä emme tee

tervetuloa talkoisiin vaikkei ole enää talvetkaan valkoisii 
aivan sama mitä huomista rakennetaan kunhan pakerretaan ja pakerretaan 
mä sanon sopimuksen irti, mutta jään työmaalleni silti 
kannan vastuuni kansalaisena, välttelen töitä vittumaisia 
Palkkatyö on niin nuori, mutta edessä on pitkä yö 
jona päättynyt kaik’ on työ kun paskaduunin uuden aamun sarastus syö

Me olemme jo ikämme väkivaltaa käyttäneet, epäsuorasti maan ääriin asti turmelleet  
Väkivaltainen oli kasvu, väkivaltainen voi olla lasku sen 
mutta mitään bruttokansantuotteen eteen aio tehdä en 
mitä emme tahdo emme tee

Myyn aikaani rahasta, selkänahasta, jos se päästäis mut pahasta, 
riisu mun työkenkäni jalasta, etten mertani tyhjäksi kalasta 
Olen yrittänyt lunastaa paikkani, kaikkeen yrittänyt osallistua, 
koittanut näyttää reippaalta vaikken jaksa edes istua  
Syyllisyyttä olen kantanut siitä että en tarpeeksi tee 
Etten kanna korttani kekoon, etten mihin tahansa työhön mee 
Olen nähnyt rakenteiden rapistuvan,  
maailman eriarvoistuvan,  
sen perustan sairastuvan,  
hautajaisia valmisteltavan 
Olen niin heikkona kaikesta 
että en elävästä olennosta mee 
mutta mitä en tahdo sitä  
todellakaan en tee

Me emme enää tee me emme saata 
me emme tahdo tehdä vastoin tahtoamme 
me oomme antaneet jo kaiken kunniamme 
annettu on kaukaisinkin kolkka maata

Arvo Salon runon pohjalta sanoittanut Hannes Mikkelsson. Kappale esitettiin Ylioppilasteatterin 
näytelmässä ”Kesätyöpaikka – mitä emme tahdo emme tee”





1 Johdanto: polttopisteessä 
nuoret
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Puristuksissa?

”Mitä emme tahdo, sitä emme tee”. Näin lauloivat nuoret Ylioppilasteatterin näy-
telmässä ”Kesätyöpaikka – mitä emme tahdo emme tee” kesällä 2020. Mitä nuoret 
sitten tahtovat? ”Elää sellaista elämää, mitä haluaa elää”, vastasi yksi tutkimuk-
seemme osallistuneista nuorista. Useimmat ihmiset voinevat omakohtaisesti yh-
tyä tähän toivomukseen. Sinänsä yksinkertainen vastaus poikii kuitenkin monia 
lisäpohdintoja: Onko toivotunlaisen elämän eläminen mahdollista epävarmassa 
ajassamme? Sisältyykö toiveeseen se ajatus, että nuoren ympärillä on voimia, jotka 
puskevat häntä kohti sellaista elämää, jota hän ei halua elää? Millaisia ristipai-
neita nuoriin kohdistuu? Toteutuuko nuoren ihmisen toive tarkoituksellisesta ja 
omannäköisestä elämästä? Nämä pohdinnat virittivät tutkimustamme aktivointi-
toimien kohteena olevista nuorista.

Tutkimuksemme perustuu kuuteen ryhmähaastatteluun, joihin osallistui 29 
aktivointitoimenpiteiden kohteena olevaa 20–29-vuotiasta nuorta aikuista. Tutki-
musjoukkomme koostui siis ihmisistä, jotka olivat matkalla nuoruudesta aikui-
suuteen. Oletus normaalista elämänkaaresta ja siihen kuuluvasta työurasta sisäl-
tää ajatuksen, että tämä siirtymä ja nuorten itsenäistyminen etenevät suuremmitta 
mutkitta ja sijoittuminen työelämään varmistuu opiskelulla ja koulutuksella. Täl-
lainen otaksuma yhteiskuntaan kiinnittymisestä kuuluu aikaan, jona muutokset 
ovat hitaita ja maailmantilanne jokseenkin ennakoitavissa. Sen sijaan nykynuoril-
le epävarmuus on elämän normaalitila. Nykyiset, monin tavoin kärjistyneet eko-
logiset ja talousongelmat lisäävät nuorten kohtaamia ristipaineita. Niitä lisää myös 
se, että huolta tunnutaan kannettavan enemmänkin nuorten ”syrjäytymisestä” tai 
heidän oletetusta passiivisuudestaan kuin siitä maailmasta, jossa nuoret etsivät 
paikkaansa. 

Harva asia saa suomalaisessa yhteiskuntapolitiikassa ja julkisuudessa yhtä pal-
jon huomiota kuin nuorten ”syrjäytyminen” ja ”osattomuus” tai näiden vastakohta 
”osallisuus” (inclusion). Erityisesti tässä tutkimuksen kohteena olevien, työelämän 
ulkopuolella olevien nuorten voitaisiin tulkita olevan ”syrjäytymisriskin” alaisia; 
onhan pelättävissä, että he eivät lunasta paikkaansa kunnon kansalaisina joko te-
kemällä töitä tai opiskelemalla. Yhteiskuntapoliittiselle keskustelulle tyypillisessä 
aktivointipuheessa tähdennetään, että nuoret tulisi saada töihin keinolla millä hy-
vänsä tuottamaan verorahoja ja hoitamaan oma osuutensa sukupolvisopimukses-
ta. Nuorten tulisi paikata yhä vaikeammalta näyttävää huoltosuhdetta ja julkisen 
talouden vaikeuksia. Heistä haetaan näiden ongelmien ratkaisijaa ja korostetaan 
heidän vastuutaan osallistua hyvinvointivaltion ylläpitämiseen. Nuorisopolitiikka 
on siksi pitkälti aktivointipolitiikkaa (Haikkola ym. 2018, 58). 

Syrjäytymisdiskurssi kytkee syrjäytymiskäsitteen ja nuoret toisiinsa hyvin 
huolettomasti (Pohjola 2001, 187). Julkista keskustelua ja poliittista päätöksen-
tekoa seurattaessa on vaikea välttyä puheelta laiskoista ja passiivisista nuorista, 
”menetetystä sukupolvesta” (esim. Kauhanen 2012) ja nuorison pahoinvoinnista 
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tai muunlaisesta ongelmallisuudesta. Tähän syrjäytymisdiskurssin ”huoliontolo-
giaan” (Harrikari 2008, 133) kuuluu se, että nuorisoa katsotaan lähinnä riskilins-
sin läpi. Diskurssin näyttävät omaksuneen myös suomalaisen yhteiskunnan huip-
putuloisimmat jäsenet, jotka suhtautuvat nuorison työhalukkuuteen epäilevästi 
(Kantola ja Kuusela 2019). Diskurssin mukaisia näkemyksiä esiintyy taajaan myös 
mediassa. Kauppalehden toimittaja sanoo asian suoraan: ”laiska nuori tarvitsee 
keppiä” (Malin 2011). Lisäksi nuorten ympärillä puuhailee suuri joukko huoles-
tuneita viranomaisia, poliitikkoja, palvelujärjestelmän ammattilaisia ja tutkijoita 
tekemässä analyysejään. Voidaan puhua jopa moraalisesta paniikista (Aaltonen 
ym. 2015, 9): Ovatko nuoret tarpeeksi aktiivisia vai välttelevätkö he töitä? Kuinka 
suuri on ”syrjäytymisriskissä” oleva NEET-nuorten joukko (Not in Education, Em-
ployment or Training)? Laskureita kehitellään, numeroarvioita julkaistaan, ja vuo-
sien varrella on laadittu valtava määrä nuorisoa koskevia tutkimuksia, artikkeleita, 
katsauksia, raportteja, selvityksiä ja ohjelmia.1

Samaan aikaan nuoret kohtaavat aivan toisen mittaluokan uhkia, jotka koh-
distuvat planeettamme elinympäristöhin. Luonto- eli biodiversiteettikato, ilmas-
tonmuutos, muoviroskakriisi ja niin edelleen – ei päivääkään, ettei nuori kohtaisi 
tällaisia asioita koskevia uutisia. Koska aikuisyhteiskunta reagoi luonnon tärvel-
tymiseen kovin hitaasti, toivoa tai vaatimuksia niiden ratkaisemisesta on alettu 
kohdistaa myös nuoriin. Paitsi diskurssi, jossa nuorille kirjoitetaan vastuullisen 
veronmaksajan roolia, yhteiskunnassamme on kuultavissa myös diskurssi, jossa 
roolina on sankarillinen planeetan pelastaminen. Mikäli he eivät näissä tehtävissä 
onnistu, seurauksena on joko syrjäytyneeksi leimautuminen tai ekologisen kriisin 
paheneminen. 

Nuorten harteille sälytetään siis taakkaa, joka on täytetty yhteiskunnan aset-
tamilla vaateilla. Näiden lisäksi nuoren mieltä painavat hänen omaan elämäänsä 
ja sen suuntaan liittyvät huolet. Onkin syytä ihmetellä, miten nuoret kykenevät 
navigoimaan aktivoitumisdiskursseihin sisältyvien vaatimusten, palkkatyön mur-
roksen ja toisaalta ilmastonmuutoksen, biodiversiteettikadon ja muiden ekologis-
ten ongelmien aiheuttamien paineiden puristuksissa. 

Millaisia oman elämän merkityksiä koskevia pohdintoja globaali tilanne ja 
suomalaisen yhteiskunnan todellisuus nuorissa tuottavat? Kaikki nuoret eivät ole 
ympäristöaktivisteja eivätkä edes yhteiskunnallisesti tiedostavia. Monet suoma-

1 Esim. Johansson ja Vuori 1999; Paju ja Vehviläinen 2001; Kaukonen 2007; Hämäläinen 2008; 
Komonen 2008; Kivivuori 2009; Myrskylä 2011; Nurmi 2011; Myrskylä 2012; TEM 2012; Järvi-
nen ja Vanttaja 2013; Lehtonen ja Kallunki 2013; Notkola ym. 2013; Ristolainen ym. 2013; Kar-
vonen ja Kestilä 2014; Määttä ja Keskitalo 2014; Ilmakunnas ym. 2015; Määttä ja Määttä 2015; 
Harkko ym. 2016; Sutela ym. 2016; Me-säätiö 2018b. Määrästä kertoo myös nuorten osallisuut-
ta koskevaan raporttiin laadittu kirjallisuuskatsaus kotimaisesta NEET-tutkimuksesta vuosina 
2000–2017. Selvitykseen suodattui näistä 233 julkaisua, joista 33 päätyi tarkempaan käsittelyyn 
(Hiilamo ym. 2017, 41, taulukko s. 42–48). Lisäksi nuorison tilaa on jo vuodesta 1994 lähtien 
seurattu vuosittaisella Nuorisobarometrillä.
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laiset nuoret ottavat kuitenkin ympäristöasiat vakavasti ja toivovat kestävää tule-
vaisuutta (esim. Heikkilä ym. 2017). Vuoden 2016 Nuorisobarometrissä 85 pro-
senttia vastaajista oli sitä mieltä, että tulevat sukupolvet joutuvat kärsimään, jos 
ympäristön tuhoaminen jatkuu. Enemmistö yhtyi siihen väitteeseen, että jatku-
vasti kasvava talous rajallisella maapallolla on mahdottomuus. (Myllyniemi 2017, 
81.) Vuoden 2018 Nuorisobarometrissä ilmastonmuutos nousi nuorten huolien 
kärkeen ja 67 % vastaajista koki siitä aiheutuvaa epävarmuutta tai turvattomuutta 
(Myllyniemi ja Kiilakoski 2018, 74). Ilmastonmuutoksesta kannetaan enemmän 
huolta kuin omasta työelämään siirtymisestä: vuonna 2019 kolmannes nuorista 
piti työelämään siirtymistä pelottavana (Myllyniemi ja Haikkola 2020, 29). Tämä 
haastaa pohtimaan, miten hyvin aktivointihenkinen nuorisohuoli ja nuorten ko-
kemukset vastaavat toisiaan. 

Tässä tutkimuksessa peilaamme nuorten hyvinvoinnin ehtoja koskevia tul-
kintoja vallitsevaa aktivointi- ja syrjäytymispainotteista nuorisodiskurssia vasten. 
Pyrimme ylittämään nuorisoa koskevan ”surkeusdiskurssin” ja antamaan tilaa 
toisenlaiselle puheelle ja näkökulmalle, jossa nuorten ongelmallisuutta ei oteta 
annettuna. Kuten laadullisessa nuorisotutkimuksessa yleensä, mekin yritämme 
tavoittaa nuorten omia arvostuksia, merkityksenantoja ja kokemuksia, joilla voi-
daan täydentää tai korjata aikuisyhteiskunnan ylhäältäpäin luomaa kuvaa nuorista 
(ks. Aaltonen ym. 2015, 41). Pyrimme samalla tuomaan kuuluville niiden nuorten 
ääntä, jotka yleensä jäävät syrjäytymisdiskurssin mykäksi yleisöksi – olkoonkin, 
että juuri heistä puhutaan. Toivomme, että nuoret voisivat ja saisivat suunnata elä-
määnsä kohti sellaista tulevaisuutta, jonka he kokevat kestäväksi ja tavoittelemisen 
arvoiseksi. Tässä tutkimuksessa edustamamme tutkimusala, kestävän hyvinvoin-
nin tutkimus, kiinnittyy siten kriittiseksi tulkitsemaamme nuorisotutkimukseen 
(esim. Brunila 2012; Hakala ym. 2013). Tutkimuksemme keskeiseksi lähestymis-
tavaksi nousee hallinnan analytiikka, sillä tulkitsemme syrjäytymis- ja aktivointi-
diskursseja hallinnan ilmentymiksi. 

Merkittävä hallinnan analytiikan kehittäjä Mitchell Dean (1995, 569) luonneh-
tii hallintaa yleistermiksi, joka kattaa erilaiset yhteiskunnan hallitsemista palvele-
vat toimijat, käytännöt, tekniikat ja diskurssit. Sen käytännöt ovat siis hybridejä 
eli sekamuotoisia (Dean 1998, 91). Hallinta voidaan määritellä yhteiskunnallisissa 
käytännöissä tapahtuviksi prosesseiksi, ”joissa yksilön käyttäytymistä ohjataan 
ja suunnataan epäsuoriin vaikuttamismekanismeihin perustuvilla subjektivoin-
tistrategioilla” (Perttula 2015, 34). Tarkemmin määritellen hallinnalla tarkoitetaan 
kaikenlaista viranomaisten ja muiden toimijoiden toimintaa, jonka tavoitteena on 
muokata ihmisten haluja, pyrkimyksiä, kiinnostuksen kohteita tai uskomuksia 
erilaisten tekniikoiden avulla tiettyihin päämääriin pääsemiseksi. Muokkaaminen 
tapahtuu enemmän tai vähemmän suunnitelmallisesti ja rationaalisesti ja sillä voi 
olla myös ennakoimattomia seurauksia. (Dean 1999, 11.) Hallinnan analytiikka 
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on yhteiskuntatieteellinen tutkimussuuntaus, joka tutkii tämänkaltaisia vallankäy-
tön muotoja filosofi Michel Foucault’n ajattelusta ammentaen (Kaisto ja Pyykkö-
nen 2010, 7).

Kun nuorisohuolta tarkastellaan hallinnan näkökulmasta, ilmenee, että huo-
li ja hallinnan päämäärä nivoutuvat selkeästi suomalaisen yhteiskuntapolitiikan 
aivan viime aikoihin saakka itsestään selvänä pidettyyn tavoitteeseen, talouskas-
vuun. Näennäisestä arvoneutraaliudestaan huolimatta NEET-diskurssia voidaan 
siten pitää vahvasti ideologisena muodostelmana (Avis 2014), joka tähtää nuorten 
kasvattamiseen tietyntyyppisiksi kansalaisiksi. Tämä vaikuttaisi olevan pyrkimyk-
senä esimerkiksi asiakirjassa ”Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä 
toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi” (2009). Muistion tekstissä, ala-
luvussa ”Onko maallamme malttia vaurastua 2010-luvulla?”, todetaan selkeästi, 
että ”(t)alouskasvun edellytysten turvaaminen vaatii syvällisempää ymmärrystä 
nuorten muuttuvista työmarkkinoista ja nuorista työntekijöinä” (Muistio nuorten 
työelämäasenteista … 2009, 87). Nuoriin kohdistuvat syrjäytymis- ja aktivointi-
diskurssit ovat siis talouskasvu- ja työllisyyskeskeisiä: ne ilmentävät hallintaa, joka 
on asettanut taloudellisen menestyksen yhteiskunnalliseksi päämääräksi. 

Nuoriin suuntautuvan massiivisen kiinnostuksen tähden on aiheellista kysyä, 
miksi mekin suuntaamme huomiomme nuoriin. Tähän vastaamme, että keskeinen 
tutkimuksemme ponnin on ollut vastareaktio hegemoniseen hallinnan tapaan, 
sen tieto–valta-sommitelmaan ja tapaan puhua nuorista. Analysoimme nuorten 
ryhmähaastatteluaineistoa siinä toivossa, että saisimme kurkistettua hallintame-
kanismien tuolle puolen, ”vapauden ulottuvuuteen” ja jopa ”henkilökohtaisen va-
pautumisen” elämänkäytäntöihin (ks. Helén 2010, 45–46) – toisin sanoen nuorten 
omiin, heidän hyvinvointiaan ja sen ehtoja kuvaaviin tulkintoihin. Tämän ohella 
haluamme katsoa syrjäytymishenkisen nuorisodiskurssin ”ennenkuulumattoman 
puheliaisuuden” (Helne 2002, 75) taakse sekä sijoittaa sen laajempaan yhteiskun-
nalliseen ja globaaliin kontekstiinsa. Samalla pyrimme paikkaamaan tämän dis-
kurssin aukkoja. Hahmotamme aktivointi- ja syrjäytymishenkisessä nuorisodis-
kurssissa ainakin seuraavat kolme katvealuetta:

Maailma nuorten ympärillä. Nuorisopolitiikalle ja nuorison aktivointipolitii-
kalle on tyypillistä yksilöivyys (Kallinen ja Häikiö 2020). Tällöin rakenteelliset on-
gelmat, kuten yhteiskunnan epätasa-arvo, jäävät sivurooliin. Nuorisodiskurssi on 
toisin sanoen epärelationaalista. Se jättää katveeseen myös sen ekologisen tuhon 
uhkaaman kotiplaneettamme, jolla me kaikki joudumme elämään. Työllistymisen 
ensisijaisuutta korostettaessa ei oteta huomioon, että talouskasvun tuottamalla 
vauraudella on synkkä kääntöpuolensa: ennennäkemättömän laajat ympäristöon-
gelmat ja sivilisaatiomme romahduksen vaara, mikäli ihmiskunta ei onnistu saa-
maan kuriin ilmastopäästöjään sekä muuttamaan elintapojaan ja työ- ja tuotanto-
tapojaan (esim. Barnosky ym. 2014; Ceballos ym. 2017; Steffen ym. 2018). 
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Työn haittavaikutukset ja hyvinvoinnin moniulotteisuus. Suomalaisen yhteis-
kuntapolitiikan kantavia ajatuksia on ollut, että ”hyvinvointi syntyy työstä” (VNK 
2011) ja että ”hyvinvoinnin perusta on myös 2020-luvulla osaamisessa, työssä ja 
yrittäjyydessä” (VN 2019, 6). Tämä ”työkeskeinen ortodoksia” (Julkunen 2017) 
jättää katveeseen laajemman käsityksen hyvinvoinnista. Raija Julkusen sanoin 
työllisyys on ”taloudellinen ja moraalinen hyvä, jolla on valta – – oikeuttaa laajasti 
yhteiskuntapoliittisia ratkaisuja”. Työllisyyttä voidaankin kutsua Molokin kidak-
si, johon on jatkuvasti syötettävä lisää lapsia vaikkapa muuttamalla sosiaaliturvaa 
”työystävälliseksi” (Julkunen 2017.) Myös tämän päivän nuoret ovat näitä ”lapsia”. 

Kapea näkemys hyvinvoinnista on ongelmallinen monestakin katsannosta. 
Kuten ”Hyvän työn manifestissa” (Mokka ym. 2009, 7) todetaan, on ”surullisen 
vähän tunnettu tosiasia, että työllisyys ei enää suoraan lisää yhteiskuntamme hy-
vinvointia”. Tekemämme työ voi jopa heikentää sitä, sillä ilmastonmuutoksen ja 
muiden ekologisten ongelmien perimmäiset syyt löytyvät ihmisten toiminnasta 
– ja ihmisten tekemästä työstä (esim. Kasvio 2014; Järvensivu ja Toivanen 2018, 
45). Aikamme suuria ristiriitoja on se, että nimenomaan pyrkimällä lisäämään 
hyvinvointiaan ihminen on heikentänyt sen perustaa. On myös huomattava, että 
ihmisten oma kokemus hyvinvoinnista ei pelkisty ainoastaan työn tekemiseen – 
eikä etenkään missä tahansa työssä pakertamiseen. 

Työ on toki tärkeää sekä ihmisille että yhteiskunnan toimivuudelle. Työtä olisi 
siis tehtävä, mutta työn vaikutukset huolestuttavat etenkin nuoria (Kankila ym. 
2019). Vuoden 2019 Nuorisobarometrissä kaksi kolmasosaa nuorista oli sitä miel-
tä, että tuotantoa ja kulutusta tulisi vähentää ympäristösyistä (Piispa ja Myllyniemi 
2019, 63). 

Nuorten kokemukset. Työ- ja talouskeskeinen nuorisodiskurssi jättää katvee-
seen nuorten omat elämänarvot ja tulkinnat hyvinvoinnistaan. Puhe nuorista on 
puhetta ”heistä”, puhetta toisista. Viranomaiset ja aikuiset puhuvat toisin sanoen 
nuorten sivuitse (ks. Anttila ym. 2010). Vallitseva diskurssi on järjestelmäkeskeis-
tä ja suurelta osin ongelmia painottavaa: nuoret ovat osattomia, ”syrjäytyneitä”, 
NEET-nuoria. Tällöin nuoret siis määritellään sen kautta, mitä he eivät ole (Yates 
ja Payne 2006). Vaarana on, että myös nuorten oma käsitys heistä itsestään al-
kaa muokkautua erilaisten ongelmamääritysten tai diagnoosien kautta, jolloin he 
hyväksyvät heille ulkopuolelta tarjotun aseman (ks. Brunila 2012). Jos nuorten 
kokonaiselämäntilanne peittyy diagnoosien ja työelämä- ja opiskelulähtöisten 
(epä)statusten alle, voi se heikentää heidän uskoaan täysivaltaiseen toimijuuteensa 
(Alanen 2015, 81). 

Paradoksaalisesti aktivointipyrkimykset kohdistuvat etenkin nuoriin ihmi-
siin, vaikka nuoruus on vireä elämänvaihe, jolloin katsotaan eteenpäin, kokeillaan 
asioita ja luodaan uutta. Hallinnan keskiöön ei aseteta nuorten kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinnin edistämistä, avautuvia ovia, itsensä löytämistä ja mahdollisuuksia 
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kasvaa ja kehittyä ihmisinä. Vajeisiin keskittyvä nuorisopuhe jättää katveeseen 
nuorten omat kokemukset heidän hyvinvoinnistaan ja niistä asioista, jotka ovat 
heille merkityksellisiä. Huolimatta nuorten ”syrjäytymisvaaraan” kohdistuvasta 
valtavasta yhteiskunnallisesta kiinnostuksesta nuorten hyvinvoinnista on yllättä-
västi vähänlaisesti tietoa (Karvonen ja Kestilä 2014, 162). Myös tutkimusta työttö-
mien nuorten kokemusmaailmasta on niukasti (Lähteenmaa 2011, 49).

Pulmallista on sekin, että kvantitatiivisen tiedon tuottamisen rationaliteetit 
ovat ohjanneet nuorisopoliittista keskustelua ja nuorisopoliittisia toimenpiteitä 
nuorten omien kokemusten laadullisten tulkintojen jäädessä paitsioon (Kiilakoski 
2014, 24; ks. myös Oljemark 2013). Ylhäältäpäin laskeminen ei ole riittävä keino 
hyvinvoinnin edistämiseksi ja huono-osaisuuden vähentämiseksi. Yksinkertaisil-
la jakaumilla ja keskiarvon kaltaisilla tunnusluvuilla voi olla jopa nuoria leimaa-
via seurauksia niin, että he typistyvät ”syrjäytyneiksi” kansantalouden kulueriksi. 
Hallinnollisen ja työllistämistä painottavan näkökulman sijaan olisikin tärkeää 
nostaa esiin työttömyyttä kohdanneiden nuorten oma subjektiivinen ymmärrys 
tilanteestaan, hyvinvoinnistaan ja heitä ympäröivästä maailmasta (ks. esim. Läh-
teenmaa 2011; van Aerschot ym. 2016; Rikala 2018; Aaltonen ym. 2019). 

Myöskään laadullisissa nuorisotutkimuksissa ja ”ongelmanuoria” koskevissa 
keskusteluissa ei ole oltu erityisen kiinnostuneita nuorten asennoitumisesta hege-
monisiin yhteiskunnallisiin diskursseihin. Ilman niiden dekonstruointia ja kriit-
tistä diskurssianalyysia työelämän ulkopuolella olevien nuorten tutkimuksessa 
jäädään helposti vallitsevien oletusten ja lähtökohtien vangiksi. Nuoria saatetaan 
tarkastella ”syrjäytyneinä” yksilöinä kyseenalaistamatta sitä, miksi syrjäytymisen 
käsitettä ylipäänsä käytetään ja minkälaisia hallinnan tapoja se palvelee. Siksi kai-
vaudumme tässä tutkimuksessa syvemmälle, hegemonisten diskurssien juurille, 
hallinnan analytiikkaa hyödyntäen.

Tutkimuksemme punoo yhteen hallinnan analytiikkaa ja kestävän hyvinvoin-
nin teoriaa työelämän ulkopuolella olevien nuorten tutkimuksessa. Hallintaan 
kiinnittyvien aktivointi- ja syrjäytymisdiskurssin vastapainoksi ja edellä mainittu-
jen katveiden valaisemiseksi lähestymme nuorten tulkintoja sekä hallinnan analy-
tiikan että aiemmin kehittämämme kestävän hyvinvoinnin teorian näkökulmasta 
(Helne ym. 2012; Hirvilammi ja Helne 2014 ja 2015; Hirvilammi 2015; Helne ja 
Hirvilammi 2017; Helne 2019; Helne ja Hirvilammi 2019). 

Moniulotteisessa ja ekosysteemisesti juurrutetussa teoriassamme tarkastelem-
me hyvinvointia Having-, Doing-, Loving- ja Being-ulottuvuuksien kokonaisuu-
tena. Teoriamme tutkimukselliseen perustaan lukeutuvat muun muassa sosiologi 
Erik Allardtin (esim. 1976b) hyvinvointiteoria, muu eri aloilla tehty hyvinvoin-
titutkimus ja tarveteoriat (esim. Max-Neef 1992; Maslow 2011) sekä kestävyyttä 
koskeva eri tieteenalojen tutkimus. Osana käsillä olevaa tutkimustamme selvitäm-
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me ensimmäistä kertaa empiirisesti sitä, miten teoriamme mukaiset hyvinvoinnin 
ulottuvuudet nousevat esiin ihmisten omissa tulkinnoissa. 

Kestävän hyvinvoinnin teoriaa voidaan pitää eräänlaisena vastadiskurssina 
sille hallinnan diskurssille, jossa yksilöiden hyvinvointi käsitetään kapean talous-
lähtöisesti. Selkeä esimerkki tästä on OECD:n ja EU:n piirissä viljelty käsite ”hy-
vinvointitalous”, jonka käyttöönottoon Suomi on vahvasti sitoutunut. Suomi siis 
haluaa ”luoda EU-päätöksentekoon laajemman ymmärryksen siitä, että ihmisten 
hyvinvointi on edellytys sekä talouskasvulle että yhteiskunnan ja talouden vakau-
delle. Hyvinvoivat ihmiset sairastavat vähemmän, tekevät töitä, ovat innovatiivisia 
ja tuottavia ja maksavat veroja” (EU2019.fi). Kuten lainauksesta voi päätellä, ta-
lousperustainen hyvinvointi kytketään myös yksilöiden terveyteen. Näin on siksi, 
että talouden intressit edellyttävät yksilöiden ruumiin ja mielentilan yhä tehok-
kaampaa säätelyä ja haltuun ottamista (Brunila 2012, 269 ja 2013, 236; ks. myös 
Sointu 2005). Terveydestä huolehtiminen on siis sijoitus inhimilliseen pääomaan, 
siihen, että työvoima pysyisi työkykyisenä (Paju ym. 2020, 21). Hyvinvointitut-
kimuksen näkökulma hyvinvoinnista on toki näitä hallinnan näkökulmia katta-
vampi, mutta myös siinä hyvinvoinnin ekologinen perusta on toistaiseksi jäänyt 
pitkälti huomiotta. Omassa teoriassamme käsitämme hyvinvoinnin laajasti ja 
moniulotteisesti, ihmisyyden (ja tarpeentyydytyksen) koko kirjon ja toisaalta hy-
vinvoinnin yhteiskunnalliset ja ekologiset ehdot huomioon ottaen. 

Laaja perspektiivimme juontaa viime kädessä siitä, että tutkimuksemme pe-
rustuu relationaaliseen ontologiaan. Siinä minkä tahansa maailmallisen seikan tai 
ilmiön olemisen määreet juontuvat siitä, minkälaisissa suhteissa se on kaikkeen 
muuhun olevaiseen (Karvonen 1997, 181; Slife 2004). Emme siis kohdista katsetta 
yksittäisten nuorten tilanteisiin vaan siihen, miten nuoret kuvaavat suhtautumis-
taan ympäröivään yhteiskuntaan ja yhteiskunnan suhtautumista heihin – toisin 
sanoen itseään maailmassa. Nuoret ovat osa systeemisiä kokonaisuuksia, minkä 
vuoksi heidän ongelmiaan (työttömyys, mielenterveysongelmat jne.) ei tulisi pato-
logisoida yksilötasolle. Myös nuorten arvostukset muodostuvat aina jossain kon-
tekstissa, suhteessa yhteiskunnan heihin kohdistamiin odotuksiin sekä suhteessa 
laajempaan maailmantilanteeseen. Nuorten elämää määrittävät myös yhteiskun-
nassa vallitsevat diskurssit, jotka suuntaavat yhteiskunnan toimintaa ja mahdollis-
tavat kansalaisille tietynlaisia positioita tai identiteettejä (tai estävät toisenlaisia). 
Ne tarjoavat tai tyrkyttävät meille käsitteellisiä repertuaareja, joiden avulla voim-
me representoida itsemme ja toiset ihmiset. (Burr 2000.) Diskurssit eivät ole ”vain” 
puhetta, vaan niillä on myös konkreettisia seurauksia. Siksi on tärkeää ymmärtää, 
kantavatko nuoret vallitsevia diskursseja vai haastavatko he niitä. 

Analysoimme tutkimuksessamme aktivointitoimien kohteena olevien nuor-
ten tulkintoja kestävän hyvinvoinnin ehdoista. Kysymme, miten nuoret puhuvat 
hyvinvoinnista, minkälaista hyvinvoinnin ehtoihin liittyvää puhetta heidän ku-
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lutusyhteiskuntaa, työtä ja sosiaaliturvajärjestelmää koskevista tulkinnoistaan 
voidaan löytää ja miten heidän hyvinvointitulkintansa resonoivat Having–Doing–
Loving–Being-hyvinvointijäsennyksen kanssa. Kuljetamme siis tutkimuksessa 
rinnan kestävän hyvinvoinnin ja hallinnan teemoja.

Käsitteellä ”kestävän hyvinvoinnin ehdot” viittaamme tarpeiden tyydytyk-
sen erilaisiin ehtoihin. Meillä kaikilla on tarpeita, joiden tyydyttäminen on hy-
vinvoinnin edellytys. Erik Allardt (1993, 89) tulkitsee hyvinvoinnin ulottuvuudet 
nimenomaan ihmisen kehityksen ja olemassaolon välttämättömiksi ehdoiksi. 
Näillä ehdoilla on omat ehtonsa. Emme tule toimeen ilman monimuotoista luon-
toa ja toimivia ekosysteemejä. Niiden asettamat rajat on kuitenkin perinteisessä 
resurssi- ja ihmiskeskeisessä hyvinvointitutkimuksessa yleensä jätetty tarkastelun 
ulkopuolelle, ja juuri siksi ne ovat kestävän hyvinvoinnin teoriassamme mitä kes-
keisimmät. 

Lisäksi kukin yhteiskunta määrittää omat ehtonsa hyvinvoinnin toteutumi-
selle. Jokainen yhteiskunta tavoittelee hyvinvointia tavalla, joka heijastelee ajan-
kohdan vallitsevaa maailmankuvaa eli paradigmaa. Se määrää, mitä seikkoja yh-
teiskuntapolitiikassa arvostetaan ja painotetaan, mihin voimavarat suunnataan ja 
miten kansalaisia ohjataan yhteiskunnan määrittämien tavoitteiden saavuttami-
seksi. Käytännössä hallintaan kuuluvat hyvinvoinnin ehdot konkretisoituvat esi-
merkiksi talouspoliittisissa linjauksissa sekä toimeentulojärjestelmää koskevassa 
lainsäädännössä ja työllistämisjärjestelmän säädöksissä. 

Selvitämme tutkimuksessamme kriittisen diskurssianalyysin näkökulmasta, 
miten nämä erilaiset hyvinvoinnin ehdot ilmenevät aktivointitoimien kohteena 
olleiden nuorten puheessa. Kaikki haastateltavat osallistuivat aktivointitoimiin, 
joiden tarkoituksena oli edistää nuorten työllistymistä. Osa nuorista tavoitettiin 
nuorten työpajoista, osa oli työkokeilussa, työelämävalmennuksessa tai kuntoutta-
vassa työtoiminnassa. Haastattelut toteutettiin viidessä erikokoisessa kaupungissa: 
Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Kokkolassa ja Porvoossa. Nuorilta ei pyy-
detty yksilökohtaisia tietoja heidän toimeentulonsa lähteistä, mutta käytännössä 
se koostui erilaisista työmarkkinatuen, toimeentulotuen ja asumistuen yhdistel-
mistä. Kaikilla nuorilla oli kokemuksia Kelan ja TE-toimiston kanssa asioinnista.

Ryhmähaastatteluaineisto kerättiin osana Suomen Akatemian rahoittamaa 
ECOSOS-hanketta ”Sosiaalityön ja toimeentulojärjestelmien kontribuutio yh-
teiskuntien ekososiaaliseen siirtymään” (2015–2019). Hankkeessa tutkittiin 
ekososiaa lisia innovaatioita Euroopan eri maissa ja paneuduttiin siihen, miten 
sosiaalityö ja toimeentuloturvajärjestelmä saattavat ehkäistä tai edistää ekososiaa-
lisesti kestäviä toimeentulon malleja (esim. Matthies ym. 2020; Stamm ym. 2020). 
Kysymystä lähestyttiin myös nuorten työttömien näkökulmasta (Hirvilammi ym. 
2016 ja 2019). Tutkimuksemme alkusysäyksenä toimi lisäksi Sosiaali- ja terveys-
ministeriön Kelan tutkimukselta tilaama selvitys nuorista perustoimeentulon saa-
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jista sekä sen pohjalta laadittu raportti (Raittila ym. 2018). Oman tutkimuksemme 
pyrkimys oli kuitenkin tuottaa syvällisempää analyysiä ilman palkkatuloja elävien 
nuorten ajatuksista ja kokemuksista.

Lähdemme liikkeelle kuvaamalla luvussa 2 sitä yhteiskunnallista kontekstia, 
jossa nuoria koskeva huolipuhe on noussut yhteiskuntapolitiikan keskiöön. Käsit-
telemme siis hieman tarkemmin edellä mainitsemiamme katvealueita. Luvussa 3 
esittelemme kestävän hyvinvoinnin teorian sekä siihen kuuluvat tutkimuksemme 
keskeiset käsitteet. Luvussa 4 siirrymme tutkimusprosessin sekä diskurssianalyy-
sin ja sen lähtökohtien kuvaamiseen, minkä jälkeen on aineiston analyysin vuoro. 
Luvuissa 5–8 analysoimme nuorten tulkintoja edeten kulutusyhteiskuntaa kos-
kevista tulkinnoista palkkatyöyhteiskuntaan ja sosiaaliturvajärjestelmään liitet-
täviin merkityksiin. Luvussa 9 tarkastelemme nuorten tulkintoja hyvinvoinnista 
Having–Doing–Loving–Being-hyvinvointijäsennystämme hyödyntäen. Lopuksi 
luvussa 10 tiivistämme analyysimme tulokset ja esitämme johtopäätöksemme.







2 Aktivaatiota maailmanpalon 
edellä
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2.1 Hallintaa, epäluuloa ja yksilön vastuita

Vanhemmat sukupolvet lienevät kautta aikain kantaneet huolta kurittomaksi 
katsomastaan nuorisosta. Mitkä tekijät voisivat selittää erityisesti nykyistä nuo-
risohuolta? Vastaukseksi on esitetty hallinnan tavan muutosta eli 1990-luvun 
puoliväliin ajoittuvaa, angloamerikkalaista perua olevien aatteiden ja käytäntöjen 
rantautumista Suomeen. Nämä uusliberalistiset virtaukset jakavat samat uhkaku-
vat: yleisen moraalin löystymisen, työmoraalin heikkenemisen ja liiallisen riip-
puvuuden sosiaaliturvasta (Saastamoinen 2006, 66). Timo Harrikarin (2008, 14, 
99–134) käsitteitä lainataksemme näiden ajatustapojen maihinnousun seuraukse-
na 1960-luvun puolivälissä muotoutunut hyvinvointivaltiollinen hyvinvointipoli-
tiikka on 1990-luvun puolivälistä alkaen enenevästi korvautunut uusliberalistista 
hallinnan tapaa edustavalla riskipolitiikalla. On siis tapahtunut politiikkaparadig-
man muutos, jossa on siirrytty tasa-arvoa painottavasta sosiaalipolitiikasta koh-
dentavaan ja kansalaisten omia velvollisuuksia korostavaan aktivointipolitiikkaan. 
”Rakkaalla” lapsella on monta nimeä: muutosta on kuvattu myös siirtymäksi hy-
vinvointivaltion eetoksesta aktiivisen yhteiskunnan eetokseen (Dean 1995, 569), 
hyvinvointikehyksestä työllisyys- ja markkinakehyksiin (Björklund 2008) ja yh-
teisvastuusta yksilölliseksi taloustalkoohenkiseksi vastuuksi (Brunila 2013). 

Kokonaisuudessaan uusi hallinnan tapa (regiimi) ilmenee muun muassa ta-
lousperustaiseksi muuttuneena kansalaiskäsityksenä ja paradigmaattisen aseman 
saavuttaneena syrjäytymisdiskurssina. Aktivointipolitiikan kahtalaiset lähtökoh-
dat heijastelevat yhtäältä uusliberalistiseen talouspolitiikkaan kuuluvaa huolta hy-
vinvointivaltion kustannuksista ja toisaalta ajatusta ”osallisuuden” eli inkluusion 
lisäämisestä (ks. Ala-Kauhaluoma 2005, 43). Nämä kaksi asiaa kietoutuvat yhteen, 
sillä työllistetyt ja osallistetut kansalaiset eivät enää ole kustannuserä. 

Suomalaisessa yhteiskunnassa ja hyvinvointivaltiossa palkkatyöllä on ollut 
keskeinen merkitys paitsi toimeentulon takaajana myös – ja ennen kaikkea – mo-
raalisena normina ja velvollisuutena (Kettunen 2008, 156–161). Nimenomaan 
palkkatyötä pidetään keskeisenä yksilön ja yhteiskunnan välisen suhteen raken-
tumiselle, mitä voidaan kuvata työntekijäkansalaisuuden (Hakala ym. 2013) tai 
työmarkkinakansalaisuuden käsitteellä (ks. Ågren ym. 2020, 157). Ihmisten ja 
eritoten nuorten ja ”syrjäytyneiden” tai ”syrjäytymisriskin” alaisten ihmisten on 
löydettävä paikkansa yhteiskunnassa (ks. Helne 2002, 81) – ja sen paikan tulee olla 
työpaikka. ”Uusliberalistinen järkeily” ja aktivointiparadigma ovat korostaneet 
tätä piirrettä siten, että mahdollisuutta jättäytyä palkkatyön ulkopuolelle on pyrit-
ty rajoittamaan pontevasti (Saarinen ym. 2014). Aktivointipolitiikan pääviestinä 
on ollut työn ensisijaisuus sosiaaliturvaan nähden, ja tämän mukaisesti velvoitta-
vien ja tiukkojen keinojen osuus työvoimapolitiikassa on vahvistunut Suomessa 
1990-luvun puolivälistä lähtien. Samaten hallitusohjelmien ja asiantuntijaraport-
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tien lähiluvusta selviää kansalaisten ”kannustamisen” ja erilaisten aktivointitoi-
menpiteiden lisääntyvä merkitys. (Saarinen ym. 2014; Saari ja Behm 2017.) 

Aktivointipolitiikan kehittämisen taustalla on ollut pyrkimys vähentää nuo-
risotyöttömyyttä (Keskitalo 2013). Erityistä huolta on kannettu nuorten oletetun 
syrjäytymisen yhteiskunnallisista vaikutuksista: yhä kasvavaksi väitetyn ongel-
maisten nuorten joukon on arveltu rasittavan yhteiskunnan palveluja ja kansanta-
loutta kohtuuttomasti (Keskitalo ja Karjalainen 2013; 8; Aaltonen ym. 2015, 42). 
Suomalainen NEET-keskustelu onkin kytkeytynyt useiden perättäisen hallitusten 
tavoitteeseen työllisyysasteen nostamisesta ja valtion velkaantumisen pysäyttämi-
sestä (ks. Hiilamo ym. 2017, 34). Koska huoltosuhteen heikentymisen kompen-
soiminen katsotaan erityisesti nuorten tehtäväksi, työvelvoite kohdistuu ankarana 
heihin. Voidaan jopa väittää, että nuorten kansalaisuutta ei enää nähdä perustus-
lain hengessä yhteisön täysjäsenyyden kaltaisena perusoikeutena, vaan sen ajatel-
laan toteutuvan vasta koulutuksen, työllistymisen ja verojen maksamisen myötä 
(Hirvonen 2014, 35; ks. myös Keskitalo 2013, 47–49; Sandberg 2015, 131, 133). 

Jotta valtio voisi huolehtia sosiaaliturvajärjestelmästä väestön ikääntyessä ja 
tuottavuuden kasvuvauhdin hiipuessa, työllisyysasteen kohottaminen on nostettu 
keskeiseksi talouspolitiikan tavoitteeksi (Hämäläinen 2013a, 183). Huoltosuhteen 
korjaamisen, talouskasvun ja nuorten työllistymisen yhteyttä korostavaa diskurs-
sia voi kohdata monissa nuoria koskevissa asiakirjoissa. Nuorten todetaan esimer-
kiksi olevan ”avainasemassa talouskasvun edellytysten vahvistamisessa”, sillä hei-
dän varassaan ”Suomi nousee uuteen kasvuun tai taantuu muistelemaan vanhoja 
saavutuksiaan” (Muistio nuorten työelämäasenteesta ... 2009, 5). Katseen suuntau-
tuessa talouteen nuoriso esitetään valtiollisena resurssina ja sosiaalisen investoin-
nin kohteena, johon käytetyt panokset korjataan myöhemmin verotuloina (Harri-
kari 2014; ks. myös Muistio nuorten työelämäasenteesta ... 2009, 8). Talouskasvun 
varmistamiseksi nuorten syrjäytyminen tuleekin ehkäistä varhaisessa vaiheessa; 
nuoret on saatava koulutukseen ja työhön sekä ”toimeentulotuelta raiteille” (Muis-
tio nuorten työelämäasenteesta ... 2009, 84). Tämä on tärkeää, sillä pitkään jatku-
van tuen saannin pelätään passivoivan nuoria, vähentävän heidän sosiaalistumis-
taan palkkatyöyhteiskunnan normeihin ja lisäävän syrjäytymisriskiä entisestään 
(ks. Keskitalo 2013, 50). Aktiivisuuden retoriikka perustuukin epäluottamukseen. 
Se kätkee otaksuman passiivisuudesta, joka on käännettävä aktivoinnilla oikean-
suuntaiseksi, hyväksyttäväksi toiminnaksi. Oikeanlaisen aktiivisuuden kriteeri 
määritetään ylhäältä päin, ja vasta aktivoidut nuoret ovat käyttökelpoisia yhteis-
kunnalle (Pohjola 2001, 198).2

2 Laiskuusoletus on osoitus ihmiskäsityksestä, jonka mukaan ihmiset ovat ylipäänsäkin lais-
koja ja siksi kannustamisen tai pakottamisen tarpeessa. Vaikka oletus on ristiriidassa monien 
psykologisten teorioiden kanssa, on se hallinnan kannalta käyttökelpoinen: vallitsevat yhteis-
kunnalliset käytännöt ja hallinnan tekniikat voidaan oikeuttaa ihmisluontoon vetoamalla. 
(Ks. Fromm 2011, 81.)
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Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksessä vuodelta 2007 ei kaunistella nuo-
risohuolen taustaa: 

”Väestökehityksen myötä kysymys nuorisosta on tullut entistä selvemmin väestö-
poliittiseksi ja työvoimapoliittiseksi kysymykseksi. Nuorisopolitiikka ei rajoitu enää 
nuorten ongelmakäyttäytymiseen, vapaa-aikaan ja nuorisokulttuureihin. Se on laa-
jentunut sektorit ylittäväksi yhteiskuntapolitiikaksi, jonka tavoitteena on kehittää ko-
konaisvaltaisesti nuorten elinoloja ja yhteiskuntaan kiinnittymistä. Kehityksen syynä 
ei ole poliitikkojen ja päättäjien hyvä tahto tai nuorisoa edustavien poliittisten orga-
nisaatioiden vahvuus vaan jälkiteollista yhteiskuntaa uhkaava biologinen isku. Nuo-
ret ikäluokat pienenevät sekä Suomessa että laajemmin Euroopassa, joten globaalin 
kilpailukyvyn ylläpitämiseksi hupenevista ikäluokista on pidettävä entistä parempaa 
huolta.” (Tarvainen ym. 2007, 13.)

Hallinta vahvistaa otettaan, kun nuorten kiinnittymistä (inkluusiota) yhteiskun-
taan kehitetään ”kokonaisvaltaisesti” globaalin kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Vi-
ranomaiset ja monet tutkijatkin ovat asettuneet vahvasti sille kannalle, että nuorten 
hyvinvoinnin edistämiselle tulee asettaa ”selkeitä kansantaloudellisia tuotto-odo-
tuksia” (Rimpelä 2008, 71). Nuoria koskevassa huolessa ei tässä näkökulmassa ole 
ensisijaisesti kyse nuorten hyvinvoinnista vaan väestön ikääntymisen tuottaman 
ongelman ratkaisemisesta sekä talouskasvun turvaamisesta. 

Julkisen sektorin kustannuskasvun hillitseminen ja työllisyyden edistäminen 
ovat aktivointidiskurssissa toistuvia perusteluja sille, miksi talouskasvu on asetettu 
yhteiskuntapolitiikan päämääräksi ja miksi se on yhä suomalaisen hyvinvointival-
tion liki kyseenalaistamaton välttämättömyys (ks. Joutsenvirta ym. 2016). Sama-
ten palkkatyöhön osallistumisesta on tullut entistä ehdottomampi moraalisen yh-
teisön jäsenyyden ja kansalaisuuden perusedellytys (Saastamoinen 2006, 73; myös 
Julkunen 2013). Palkkatyöläisyys puolestaan mahdollistaa aktiivikansalaisuuden 
toisen, joskin usein ääneen lausumattoman vaateen: kuluttamisvelvollisuuden 
(ks. Helne ym. 2012, 55–58). 

Niin aktivoimisdiskurssi kuin syrjäytymisdiskurssikin kietoutuvat vahvasti 
työkeskeiseen ja materiaaliseen hyvinvointinäkemykseen ja talouskasvun tavoit-
teeseen. Syrjäytymisdiskurssin tulkintakehikossa syrjäytymiseksi nimetty ilmiö 
on luontainen aktiivikansalaisuuden antiteesi ja työyhteiskunnan negaatio. Syr-
jäytyminen on siinä selkeä riski kansalliselle menestykselle. Tämän riskin hin-
nan arvioiminen (esim. Hilli ym. 2017; Vauhkonen ja Hoikkala 2020) on noussut 
yhteiskuntapoliittiseen keskiöön. Julkisuudessa on usein toistettu arviota, jonka 
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mukaan yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle miljoona euroa.3 Työ- ja 
elinkeinoministeriön mukaan nuorten syrjäytyminen maksaa yhteiskunnalle sa-
toja miljoonia euroja euroa vuodessa (TEM 2012, 6). Lasku – mikä sen summa 
sitten onkin – muodostuu paitsi sosiaalimenoista ja nuorten palvelujärjestelmien 
ylläpidosta myös ennen kaikkea menetetyistä verotuloista ja osallistumattomuu-
desta kansantuotteen kartuttamiseen (Sandberg 2015, 228). Kiristynyt asennoi-
tuminen näkyy julkilausuttuna epäluottamuksena viimesijaisen turvan varassa 
eläviä työttömiä kohtaan (Saari ym. 2017a, 208). Etenkin Suomen rikkain väes-
tönosa näyttäisi kantavan diskurssia tuloluokkien alapäähän sijoittuvien ihmisten 
saamattomuudesta, työhaluttomuudesta ja vastuuttomuudesta ja näistä johtuvasta 
yhteiskunnan apuun tukeutumisesta (ks. Kantola ja Kuusela 2019, 121–122). 

Vaikka syrjäytymistä pidetään yhteiskuntaa uhkaavana kollektiivisena sosiaa-
lisena – ja ennen kaikkea taloudellisena – ongelmana ja riskinä, riskistä vastaa 
nimenomaan yksilö itse. ”Syrjäytyneistä” nuorista pyritään seulomaan ne, jotka 
ovat kohtuullisin kustannuksin rekrytoitavissa normityöuralle – ja uusliberalisti-
sen hallintatavan mukaisesti itseään hallitseviksi yksilöiksi (Harrikari 2014, 119). 
Esimerkiksi suomalaisen nuorisotyön on havaittu tähtäävän nuorten vastuutta-
miseen (Kallinen ja Häikiö 2020, 9–10). Aktiivisen kansalaisuuden ja aktivoin-
tipolitiikan ajatukseen kuuluu, että elämästä selviytymisen vastuu – olipa kyse 
riskienhallinnasta, hyvinvoinnista tai palkkatyöhön sijoittumisesta – lankeaa ak-
tiivisuuteen velvoitetuille yksilöille itselleen. Juuri tässä piilee aktivointipolitiikan 
paradoksi (Ala-Kauhaluoma 2005, 43) – ja myös syrjäytymisdiskurssin paradoksi.

Pyrkimyksenä on siis aktiivisten ja yrittäjämäisten subjektien luominen. Yrit-
täjyydestä on suomalaisessa yhteiskunnassa tullut poliittinen puhetapa ja kan-
sallinen projekti, jossa tavoitellaan kansalaisten vastuuttamista niin talouden ke-
hityksestä kuin omasta työllisyydestäänkin (Korhonen ym. 2008, 159). Samalla 
pyritään vähentämään väestössä sellaisia ominaisuuksia, jotka heikentäisivät 
työllistymisvalmiuksia ja johtaisivat riippuvuuteen sosiaaliturvasta (esimerkiksi 
fatalismi, alhainen itsetunto ja tylsistyneisyys). Yksilöiden suhtautumista itseen-
sä koetetaan muovata niin, että heistä tulisi oman kohtalonsa herroja, taitojensa, 
pätevyyksiensä sekä fyysisten ja psyykkisten ominaisuuksiensa markkinoijia, ak-
tiivisia taloudellisia kansalaisia ja työnhakijoita. (Dean 1995, 576 ja 1998, 93, 98.) 
Hallinta tähtää toisin sanoen siihen, että yksilöt muuttavat persoonallisuuttaan, 
mitä pidetään ratkaisuna myös erilaisiin sosiaalisiin ongelmiin (Kallinen ja Häikiö 
2020, 11–12).

3 Väitteen taustalla on Jouko Kajanojan vuonna 2000 tekemä laskelma, josta luku on euroiksi 
muutettuna levinnyt julkisuuteen. Tutkimuksessa ja hallinnossakin on toki havaittu, että mil-
joonan euron arvioon ja muihinkin arvioihin tulee suhtautua kriittisesti (ks. Puttonen 2012). 
Kritiikki koskee kuitenkin harvemmin syrjäytymisen taloudellistamista eli pyrkimystä laskea 
syrjäytymisen kustannukset ja tarkastella oletettua syrjäytymistä talouden näkökulmasta.
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Yrittäjyys voidaan tulkita länsimaisen, individualistisen minuuskäsityksen 
manifestaatioksi: yrittäjä on autonominen ja rationaalinen (markkina)toimija 
(Korhonen ym. 2008, 161–162). Ihmisten tulisi olla ”oman itsensä yrittäjiä”, homo 
economicus -roolinsa täydellisesti sisäistäneitä yksilöitä (ks. myös Dean 1995, 576 
ja 1998, 102). Tavoitteena on siis itsehallinta (self-government). Kyse ei kuitenkaan 
ole aidosti autonomisen ihmisen ihanteesta, vaan itsen hallitsemisesta hallinnan 
tavoitteiden mukaisesti (ks. luku 3.4). Käytännössä tämä merkitsee minuuden 
ekonomisaatiota (Scharff 2016, 111). Myös kannustinideologia perustuu homo 
economicus -ajatteluun: yksilöitä koetetaan ohjata erilaisin taloudellisin kannusti-
min ja aineellisin hyödyin tekemään rationaalisia ja omien intressiensä mukaisia 
valintoja (Björklund 2008, 34). 

Uusliberalistisen hallintatavan mukaisessa riskipolitiikassa ja sen mukaisessa 
aktivointipolitiikassa ei siten enää esitetä kollektiivista hyvinvointilupausta toisin 
kuin aiemmassa hyvinvointipolitiikassa. Jälkimmäisessä pyrittiin Timo Harrika-
rin analyysin mukaan suojaamaan kansalaisia toimeentulon epäjatkuvuuksista ai-
heutuvalta sosiaaliselta turvattomuudelta, ja monien ongelmien ajateltiin johtuvan 
rakenteellisista tekijöistä ja valtion ja viranomaistoiminnan epäkohdista (ks. myös 
Helne ja Laatu 2006). Tästä syystä toimenpiteet kohdistettiin koko väestöön eikä 
”poikkeavia” yksilöitä haluttu syyllistää tai kohdella leimaavasti. (Harrikari 2008, 
105, 107, 121–122.)

Tätä nykyä tilanne on toinen. Kuten Raija Julkunen (2004, 238) on osuvasti 
todennut, yksilöiden aktivoinnin, kannustamisen ja velvollisuuksien kieli ”ei puhu 
tarpeen, vakuutuksen, turvallisuuden, tasa-arvon, sosiaalisten oikeuksien tai kol-
lektiivisen vastuun kieltä”. Vaikka työttömyys johtuu rakenteellisista ja maailman-
laajuisista tekijöistä (pitkittyneistä talouskriiseistä, globaalista kilpailusta, toimi-
alojen murroksista jne.), työttömyydestä poispääsy jätetään yksilöiden vastuulle 
– sanktioiden uhalla. ”Riskiyksilöiden” ongelmat siis määrittyvät heistä itsestään 
johtuviksi, kun taas yhteiskuntaa pidetään periaatteessa hyvänä ja terveenä sekä 
tasa-arvoisena ja inklusiivisenä (Harrikari 2008, 118–119; Scanlon 2015; Kallinen 
ja Häikiö 2020, 11). Epäkelpoja ovat ne, jotka eivät tällaisessa yhteiskunnassa pär-
jää. Vallitseva mentaliteetti on individualistinen ja psykoemotionaalisia ongelmia 
korostava (ks. Brunila ym. 2019). Myös pyrkimys nuorten ”voimaannuttamiseen” 
ja ”valtaistamiseen” (empowerment) saattaa olla yksilöimisen yksi muoto, sillä se 
heijastelee näkemystä nuorten toimijuuden heikkoudesta ja kypsymättömyydestä 
(Kallinen ja Häikiö 2020, 9–10).

Riskiyksilöitä on holhottava ja valvottava tai terapoitava kuntoon. Michel 
Foucault’n (1982) termein kyse on tällöin paimenvallasta, jossa vertauskuvallisesti 
ilmaisten hyvä paimen johdattaa isosta laumasta harhautuneet nuoret takaisin lau-
man yhteyteen. Paimenten eli hallintaan osallistuvien toimijoiden keinovalikoima 
on laaja. Yhtäältä hallinnan tekniikat ovat kurinpidollisia, toisaalta minuuksiin 
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kohdistuvia (ks. Foucault 1991, 101–102). Aktivaatio ei siten merkitse vain tiet-
tyjä toimenpiteitä ja tietynlaista sosiaaliturvajärjestelmää, vaan myös syvemmälle 
yksilöiden minuuksiin porautuvaa vaikuttamista. Tällaisia ihmisen elämään ja ih-
misen ihon alle kohdistuvia toimenpiteitä ei voi inhimillisestä näkökulmasta pitää 
kestävää hyvinvointia edistävinä. Lisäksi ajatus siitä, että paimenet itse saattaisivat 
olla eksyksissä, on tässä kontekstissa mahdoton.

Aktivaatioon perustuva hallinta saa eri muotoja sen mukaan, keihin se koh-
distuu. Esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön (TEM:n) (2010) ohjeistuksen 
mukaisesti julkisen työvoimapalvelun henkilöasiakkaat on ryhmitelty asiakkaan 
palvelutarpeen perusteella kolmeen erilaiseen segmenttiin: suoraan työmarkki-
noille suuntaaviin, osaamisen kehittämisen kautta työmarkkinoille suuntaaviin ja 
työmarkkinoille kuntoutuviin. Segmentointi on yksi osoitus siitä, miten työnha-
kijoita kategorisoidaan suhteessa aktivointitarpeeseen. Samalla se kuvastaa sitä, 
miten väestö jakaantuu yhtäältä niihin, jotka kykenevät hallinnoimaan riskejään 
ja itseään (aktivoinnin ihannesubjektit), ja toisaalta niihin, jotka eivät tähän pys-
ty vaan tarvitsevat enemmän paimentamista ja hallintaa holhoavassa suhteessa. 
Kyse on aktiivisten kansalaisten ja toimenpiteiden kohteiden tai ”maalitaulujen” 
(targeted populations) välisestä erosta (ks. Dean 1998, 104.) Hienovaraisemmin 
voidaan puhua yhtäältä aktivoitumiskelpoisten kansalaisten itsehallintaan tähtää-
vistä hallinnan strategioista ja toisaalta kohdeväestöryhmiä koskevista strategiois-
ta, joissa kuvaan astuvat myös pakot silloin, kun itsehallinta ei riitä (ks. Dean 1998, 
105). 

Paimenella (ja myös paimennettavilla) on kuitenkin pulma: Aktivoinnista ja 
kannustamisesta on tullut keskeinen hallinnan idea ja sosiaalipolitiikan työkalu, 
johon tartutaan, vaikka työkalun vaikuttavuudesta on ristiriitaista näyttöä (esim. 
Ala-Kauhaluoma 2005; Hämäläinen 2013a; Karjalainen 2013; Osallistava sosiaali-
turva 2015)4. Aktivoinnin vaikutus nuorten työllistymiseen on havaittu vähäiseksi 
ja suorastaan olemattomaksi esimerkiksi niillä nuorilla, joilla on vain perusasteen 
koulutus (Hämäläinen ym. 2014; ks. myös Malmberg-Heimonen ja Vuori 2005). 
Syyttävät sormet osoittavat kuitenkin usein heihin, joilla on vähiten mahdolli-
suuksia vaikuttaa omaan tilanteeseensa (Ojala 2016, 102). Mitä tämä epäluotta-
mus merkitsee nuorille ja niin sanotuille syrjäytyneille itselleen?

4 Yhtenä aktivointipolitiikan työkaluna mainittakoon Sipilän hallituksen kiistelty aktiivimalli. 
Vaikka se poistettiin vuoden 2020 alussa, kohdistuu nuoriin edelleen sanktioita. Heidän oikeu-
tensa työttömyysetuuteen evätään tai toimeentulotuen perusosaa voidaan pienentää, jos he eivät 
ole hakeutuneet koulutukseen tai kieltäytyvät tarjotusta työstä tai koulutuksesta (te-palvelut.fi; 
L 1412/1997, 10 §). 

http://www.te-palvelut.fi
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2.2 ”Syrjäytyneiden” nuorten ongelma – 
ongelma nuorille?

Syrjäytymiskeskustelua on Suomessa käyty jo nelisenkymmentä vuotta. Se on siten 
keskeinen osa myös nykynuorten ajankuvaa. Otso Sandberg (2015) on väitöskir-
jassaan erottanut keskustelun leviämisessä neljä vaihetta: 1980-luvun tieteellisen 
syrjäytymiskeskustelun kauden, 1990-luvun syrjäytymisen vakiintumisen ajan, 
vuosituhannen vaihteeseen sijoittuneen syrjäytymisen ohjelmallisen aikakau-
den ja nykyisen paradigmaattisen vaiheen. Akateemisessa tutkimuksessa esitetyt 
enemmän tai vähemmän kriittiset näkemykset syrjäytymisen käsitteen toimivuu-
desta ja järkevyydestä (esim. Järvinen ja Jahnukainen 2001; Pohjola 2001; Helne 
2002; Perttula 2015; Snellman ym. 2016) eivät ole onnistuneet heikentämään syr-
jäytymisdiskurssin houkuttelevuutta ja horjuttamaan käsitteen suosiota tai yrityk-
siä ottaa syrjäytyminen haltuun laskennallisesti. Tämä näkyy esimerkiksi Sanna 
Marinin hallitusohjelmassa, jossa halutaan ”kartoittaa eri väestöryhmien keskuu-
dessa esiintyviä syrjäytymisen riskitekijöitä ja keinoja niihin vaikuttamiseksi” sekä 
kehittää ”syrjäytymisriskin tunnistamista” ja ”mahdollistaa” varhaisen puuttumi-
sen mallia, ”kun useampi syrjäytymisindikaattori täyttyy” (VN 2019, 80–81).

Syrjäytymiskeskustelua luonnehtii sen voimistumisen ohella painopisteen 
siirtymä. Vielä 1990-luvulla syrjäytyneen perustyyppi oli pitkäaikaistyötön, työ-
kykyä haittaavasta sairaudesta kärsivä, perheetön ja keski-ikäinen mies. Kymme-
nisen vuotta myöhemmin ”syrjäytyneet” olivat kokeneet nuorennusleikkauksen: 
he olivat peruskoulutuksen tai ammatillisen koulutuksen ja työelämään siirtymi-
sen laiminlyöneitä nuoria. (Sandberg 2015, 118, 316.)5 Syrjäytymisestä tuli samalla 
osa nuorisotyön ja -tutkimuksen yleistä diskurssia (Järvinen ja Jahnukainen 2001, 
126).

Vaikka syrjäytymisdiskurssi on periaatteessa dikotomisoivaa, se saattaa laa-
jentua koko nuorison käsittäväksi (Harrikari 2008, 120–121). Nuorten erilaisia 
taloudellisia, koulutuksellisia, työhön liittyviä sekä sosiaalisia ja emotionaalisia 
ongelmia on pyritty enenevästi ottamaan tiedollisesti haltuun syrjäytymiskäsit-
teen avulla. Yritys on leimannut suomalaista yhteiskuntapoliittista, tieteellistä ja 
mediakeskustelua 1980-luvulta lähtien (Suurpää 2009, 9). Samalla on syntynyt 
nuorten syrjäytymistä koskeva yleistävä myytti (Pohjola 2001, 189).

Kaiken kaikkiaan huoli ”syrjäytymisvaarassa” olevista nuorista on kasvanut 
moraaliselta painoarvoltaan ja idiomaattiselta iskuvoimaltaan poikkeuksellisen 
vahvaksi (Sandberg 2015, 321). Erityisesti nuoriin sopii se väite, että vaikka ei ole 
saavutettu minkäänlaista varmuutta siitä, millainen ilmiö syrjäytyminen lopulta 

5 Esimerkiksi Helsingin Sanomien vuonna 2008 julkaisemista syrjäytymistä käsittelevistä ju-
tuista (126 kpl) lähes puolet yhdisti syrjäytymisen tai syrjäytymisvaaran nuoriin tai nuoriin ai-
kuisiin (Juppi 2011, 201).
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on, se (ja sen lisääntyminen) vaikuttavat suurella varmuudella olevan valtavia ja 
todellisia ongelmia (ks. Sandberg 2015, 11). Julkisessa keskustelussa puhutaan-
kin usein tästä syystä kaunopuheiseen sävyyn syrjäytyneiden nuorten ”pelasta-
misesta” (esim. Talouselämä 8.10.2016; Yrttiaho 2020) ja tarpeesta auttaa nuoria 
”takaisin yhteiskuntaan” (Yle 22.2.2016). Pääministeri Sanna Marinin hallitusoh-
jelman mukaan valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman pääteemana 
on nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen (VN 2019, 175). 
Pyrkimyksenä on estää karuja kohtaloita ja taata yhteiskunnan vakaus. Sisämi-
nisteriössä syrjäytyminen on määritelty suomalaisen yhteiskunnan suurimmaksi 
turvallisuusuhkaksi (ks. Yle 16.8.2011) – ei siis vaikkapa ilmastonmuutos seu-
rauksineen. 

Emme vähättele köyhyyden ja työttömyyden aiheuttamia hyvinvoinnin on-
gelmia. Hegemonisella syrjäytymisdiskurssilla – vaikka se tulkittaisiinkin hyvää 
tarkoittavaksi ihmisten auttamiseksi eikä talouskasvun tai sisäisen turvallisuuden 
nimissä tehdyksi pakkointegraatioksi6  – voi kuitenkin olla kyseenalaisia yhteis-
kunnallisia ja yksilökohtaisia seurauksia. 

Ensimmäinen syrjäytymisdiskurssin pulmallinen seuraus liittyy syrjäytymi-
sen yksilöimiseen. Siinä missä hyvinvointipolitiikka pohjautui yhteiskunnallis-
ten ilmiöiden sosioekonomisiin ja rakenteellisiin selitysmalleihin ja luotti isoihin 
mekanismeihin, kuten tulonjaon tasoittamiseen, riskipolitiikassa pyritään poimi-
maan sosiaalisesta massasta ne yksilöt, jotka todennäköisimmin tuottavat haittoja 
yhteiskunnalle. (Harrikari 2008, 115–116.) Erityisen tärkeänä pidetään sellaisten 
välineiden kehittämistä, joilla ongelmayksilöt pystyttäisiin tunnistamaan. On 
houkuttelevaa sijoittaa yritykset tunnistaa syrjäytyneitä nuoria (esim. Me-säätiö 
2018a; Talvitie-Lamberg ym. 2018) tämän kehityskulun osaksi. ”Lampaat” on 
merkittävä, jotta tiedettäisiin, mikä kuuluu mihinkin laumaan ja mihin aitaukseen 
kutakin tulee paimentaa. 

Tunnistamiseen kuuluu, että erilaiset poikkeamat ja patologiat yksilöllistetään 
ja siirretään pois sosiaaliselta tai rakenteelliselta alueelta (Saastamoinen 2006, 68). 
Syrjäytymisdiskurssissa huomio kiinnittyy ”syrjäytymisriskin” alaisiin yksilöihin 
ja heidän henkilökohtaisiin vajeisiinsa7. Sitä vastoin kriittisen tutkimuksen näkö-
kulmasta ”syrjäytymisen riski” on pikemminkin se, että aiheelle suotu ylenpalt-
tinen huomio jättää eriarvoisuuden ja syrjinnän tapaiset rakenteelliset asiat hy-

6 Pakkointegraation käsite viittaa ihmisten asettamiseen sellaisiin rooleihin, ryhmiin, paikkoi-
hin tai instituutioihin, jotka eivät ole heidän omien tarpeittensa tai halujensa mukaisia (Helne 
2002, 92, 125; ks. Lucchini 1979).
7 Emme toki väitä, ettei syrjäytymiskeskustelussa puhuttaisi myös sosiaaliturvajärjestelmän 
aiheuttamista ongelmista. Pirita Juppi löysi vuodelta 2008 kerätystä Helsingin Sanomien, Yleis-
radion ja STT:n syrjäytymisaiheisesta aineistostaan myös ”hyvinvointijärjestelmän puutteiden 
kehyksen”. Se jäi kuitenkin ”laajemmassa ideologisessa vastakkainasettelussa altavastaajan ase-
maan” (Juppi 2011, 217). 
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vinvointi- ja nuorisopoliittiseen katveeseen (Suurpää 2009, 10) – puhumattakaan 
siitä, että huomio suunnattaisiin kestävään hyvinvointiin sen koko laajuudessa. 

Yksilöivä syrjäytymisdiskurssi siis sivuuttaa kysymykset epätasa-arvoisista 
lähtökohdista ja mahdollisuuksista sekä esimerkiksi alueellisten tekijöiden vai-
kutukset elämänmahdollisuuksiin (Thompson 2011). Nuorisotutkijoiden Andy 
Furlongin ja Fred Cartmelin (1997, 2, 114) näkemyksen mukaan kyseessä on epis-
temologinen harha, sillä yhteiskuntarakenteet edelleen määrittävät ihmiselämän 
ehtoja ja keskinäisriippuvuus on kenties todempaa kuin koskaan.

Epistemologista harhaa voi tulkita myös niin, että se edustaa syrjäytymisdis-
kurssin heikkoa muotoa, jossa syrjäytymisongelman ratkaisuksi esitetään ihmis-
ten ominaisuuksien muuttamista. Kysymys on tällöin biovallasta tai biopolitii-
kasta (käsite, jota Michel Foucault siirtyi myöhemmin käyttämään): hallinnasta, 
jonka avulla pyritään muovaamaan yksilöiden tai väestön ominaisuuksia, taitoja 
ja motiiveja hallintakoneiston hyväksi kokemien tavoitteiden mukaisiksi (esim. 
Foucault 1988, 160; Helén 2010, 28; Saarinen ym. 2014, 607).8 Sen sijaan vahvassa 
syrjäytymis- tai pikemmin syrjäyttämisdiskurssissa korostetaan syrjäyttävien ta-
hojen vastuuta (Veit-Wilson 1998, 45) ja käännetään katse vallan mekanismeihin. 

Yritykset tunnistaa ongelmallisina pidettyjä nuorisokategorioita ja vähentää 
niihin kuuluvien nuorten määriä ovat sidoksissa valtaan ja vallankäytön piiloutu-
miseen. Hallinnan analytiikan näkökulmasta kyseessä on biopolitiikkaan kuulu-
va yhteiskunnan ja sen väestöryhmien säätely erityisesti tilastojen ja luokittelujen 
avulla (esim. Hacking 1982). Luokittelut luovat tietynlaisen version (konstruk-
tion) yhteiskunnasta (Potter ja Wetherell 1987, 137) – version, joka palvelee aina 
joitain tarkoituksia. Syrjäytyneistä ja NEET-nuorista puhuttaessa onkin aiheellista 
kysyä ensimmäiseksi, kenelle he ovat ongelma ja miksi (Hiilamo ym. 2017, 31). 

Toinen syrjäytymisdiskurssin pulmallinen seuraus yksilötasolla on sen lei-
maavuus. Kriittiset tutkijat ovat jo pitkään varoittaneet summittaisesta syrjäyty-
mispuheesta, jolla voidaan stigmatisoida ja kuormittaa hankalissa elämänvaiheis-
sa olevia nuoria (esim. Paakkunainen 2014, 219). Syrjäytymisdiskurssi tuottaa 
kuitenkin yhä edelleen ”epähenkilöitä” (Pohjola 2001, 193) tai ”syrjäytyneitä epä-
kansalaisuuden identiteettejä” (Saastamoinen 2006, 55–56). Puhunnan kohtei-
den näkökulmasta tämä on tietenkin ongelmallista, mutta hallinnan kannalta 
tarkoituksenmukaista, sillä identiteetin muovaaminen on olennainen modernin 
yhteiskunnan hallinnan muoto (Vähämäki 1998, 141). Syrjäytymiskäsitteen lei-
maavuuteen ei silti juurikaan kiinnitetä huomiota valtavirtadiskurssissa. Voidaan 
jopa väittää, että ”leimaamisen välttämisen taktiikat ja tekniikat ovat siirtyneet 
mahdottomien, järjettömien ja kiellettyjen ajatusten joukkoon” (Harrikari 2008, 

8 Biopoliittista ajattelua edustaa esimerkiksi johdannossa siteerattu sosiaali- ja terveysministe-
riön selvitys, jossa ”kysymys nuorisosta” määritellään väestöpoliittiseksi kysymykseksi.
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133). Etenkin syrjäytyneiksi stigmatisoiduille, aikuiselämään siirtymässä oleville 
nuorille suurin ongelma voi piillä nimenomaan tässä. 

Leimaavuus liittyy myös siihen, tuleeko ihminen yhteiskunnassa tunnistetuksi 
ja tunnustetuksi omana itsenään. Jos näin ei ole, voidaan puhua väärin tunnista-
misesta (misrecognition). Se merkitsee sitä, että diskurssit tai toiset ihmiset esittä-
vät yksilön rajoittavassa, alentavassa tai halveksivassa valossa. Tällainen kunnioi-
tuksen puute on ihmiselle vahingollista ja saattaa johtaa väheksyvän minäkuvan 
omaksumiseen. (Taylor 1992, 25–26.) Äärimmillään ihmiset väärin tunnistava 
diskurssi tuottaa ”lamaannuttavia identiteettejä” (ks. Jokinen ja Juhila 1993, 100) 
tai lannistettuja yksilöitä. Vaarana on myös ennusteansan loukku, jossa kielteinen 
määrittely voi heijastua pitkälle tulevaisuuteen (ks. Pohjola 2001, 192). 

Syrjäytymisdiskurssi siis asettaa kohteensa määrittelemäänsä subjektiposi-
tioon ja tarjoaa heille sitä vastaavaa narratiivia eli minuusskriptiä (ks. Lamont 
2019, 665; ks. myös Perttula 2015, 39). Samalla tuo diskurssi luo kategorian edus-
tajien ja kategoriaan liitettyjen toimintatapojen välille automaattisen yhteyden 
(ks. Potter ja Wetherell 1987, 129): syrjäytyneet ovat laiskoja, työttömät passiivisia 
jne. Nuorilla tämä voi merkitä esimerkiksi seuraavanlaisia luonnehdintoja, jotka 
Kristiina Brunila (2012, 271) on kerännyt noin neljänkymmenen julkisrahoittei-
sen nuorisoprojektin materiaaleista vuosilta 2000–2011:

”Huono itsetunto, epäsosiaalisuus, mielenterveysongelmat, oppimisvaikeudet ja 
-häiriöt, keskittymishäiriöt, ahdistus, kyvyttömyys elämänhallintaan, hauras iden-
titeetti, ylivilkkaus, ongelmaratkaisutaitojen puute, impulsiivisuus, koulutuksen ja 
työkokemuksen puute, rikollinen mieli, huonot metakognitiiviset taidot.” 

Millainen kansalaisasema näin luonnehdituille ihmisille lankeaa? Filosofi 
Nancy Fraser kytkee tunnistamisen sosiaaliseen asemaan. Hänelle (oikein) tun-
nistaminen merkitsee ryhmän jäsenen hyväksymistä tasavertaiseksi kumppaniksi 
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, kun taas väärin tunnistaminen liittyy sosiaali-
seen alistamiseen ja siihen, että ihmiseltä estetään mahdollisuus osallistua vertai-
sena yhteiskunnalliseen elämään. (Fraser 2001, 24.) Syrjäytyneet jäävät siis vää-
jäämättä ”toisiksi” (ks. Helne 2002). Tällöin repeää suoranainen tunnistamiskuilu 
(Lamont 2019, 667). 

Kolmantena pulmana on se, että syrjäytymisdiskurssi vie huomion pois nuo-
ren kasvupotentiaalien toteutumisesta. Diskurssi suuntaa analyysia siihen, mitä 
ihmisiltä puuttuu, sen sijaan että tarkasteltaisiin riittävästi sitä, mitä ihmisillä on, 
kuinka luovasti he voivat käyttää valmiuksiaan ja kykyjään ja mitkä heidän omat 
pyrkimyksensä ovat (esim. Coulthard ym. 2018). Samaten valtavirtaista syrjäy-
tymistutkimusta voitaisiin luonnehtia ”vajemalliin” pohjautuvaksi (ks. Morrow 
ja Mayall 2009, 218). Abraham Maslow’n hyvinvointiteorian (1993, 324) terme-
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jä käyttäen tällaisessa tutkimuksessa sivuutetaan ihmisen kasvutarpeet (growth 
needs) ja keskitytään puutostarpeisiin (deficiency needs). Näin toimittaessa ”syrjäy-
tyneet” syrjäytetään siitä, mitä he ovat todella: todellisista haluistaan, kyvyistään, 
todellisesta puheestaan ja aidosta ihmisarvostaan (Bellet 1995, 105). Vastaavasti 
nuoren luokittelu syrjäytyneeksi joidenkin yksittäisten ominaisuuksien perus-
teella jättää pimentoon hänen mahdollisuutensa ja vahvuutensa. Diskurssi ei jätä 
riittävästi tilaa sille seikalle, että ihmisessä on eri aikoina ja eri tilanteissa moneen 
suuntaan aukeavia potentiaaleja (ks. Jokinen ja Juhila 1993, 92). 

Neljäs syrjäytymisdiskurssin ongelmallinen seuraus liittyy NEET-keskeiseen 
syrjäytymistulkintaan, joka saattaa sivuttaa nuorten oman ongelmanmäärittelyn: 
heidän arjestaan kumpuavat kokemukset, kuten yksinäisyyden ja turhautunei-
suuden tunteet (Suurpää 2009, 10). Kaikkien kategorioiden tavoin syrjäytyminen 
kätkee sisältämänsä moninaisuuden tehden eroa vain ”ei-syrjäytyneisiin”, yhteis-
kunnan normien mukaan eläviin ihmisiin (ks. Helne 2002, 74). Nuorten kannalta 
aktivointi- ja syrjäytymisdiskurssien yhtenä ei-toivottavana seurauksena voi olla, 
että ne horjuttavat sitä auttamisen perussääntöä, että auttajan on tunnettava hänen 
puheilleen tulevan koko elämäntilanne, hänen omat tavoitteensa ja käsityksensä 
avun tarpeesta. Kielteisellä puhunnalla kyllästetyt auttamistoimenpiteet saattavat 
pikemmin kärjistää kuin lieventää ongelmia, varsinkin jos yksilön omiin vahvuuk-
siin ei kiinnitetä huomiota. Palvelujärjestelmän toimien hyöty voi jäädä vähäiseksi 
tai toimet voivat olla jopa haitallisia, jos järjestelmässä ei tunnisteta nuorten omia 
tarpeita eikä asioita, joissa nämä itse kokevat tarvitsevansa tukea. Toimenpiteitä 
saatetaan tällöin kohdistaa väärin esimerkiksi velvoittamalla työtön aktivointitoi-
menpiteeseen, josta hän ei tunne hyötyvänsä. (Snellman ym. 2016, 84–86.)

Syrjäytyminen näyttää olevan erityisesti sosiaalialan ammattilaisten ja vi-
ranomaisten ongelma. Esimerkiksi vuoden 2005 kuntakyselyssä syrjäytyminen 
nousi muiden asioiden edelle, kun vastaajilta kysyttiin, mistä he ovat huolissaan 
18–21-vuotiaiden hyvinvoinnissa (Paavola ym. 2006, 17).9 Sen sijaan vuoden 2010 
Nuorisobarometrissa vain kolme prosenttia nuorista ilmoitti kokevansa itse jon-
kin verran epävarmuutta tai turvattomuutta omasta syrjäytymisestään eikä ku-
kaan ollut erittäin huolissaan asiasta. Tästä huolimatta nuorten syrjäytyminen 
yleisenä ilmiönä nousi turvattomuuden tunnetta aiheuttavien asioiden listalla 
viidenneksi. (Myllyniemi 2010, 82–84.) Vuoden 2018 Nuorisobarometrissä 60 % 
nuorista ilmoitti kokevansa melko tai erittäin paljon epävarmuutta tai turvatto-
muutta nuorten syrjäytymisestä (Myllyniemi ja Kiilakoski 2019, 73–74). Se, mistä 
nuoret ovat huolissaan omassa elämässään, poikkeaa siis selvästi siitä, mikä heitä 
yleisemmin huolestuttaa. Syyksi voi epäillä sitä, että nuoret ovat omaksuneet syr-
jäytymisretoriikan yleisellä tasolla, mutta ajattelevat sen kohdistuvan muihin kuin 

9 On tietenkin myös sosiaalialan ammattilaisia, jotka suhtautuvat kriittisesti syrjäytymiskes-
kusteluun, kuten Aaltosen ym. (2015, 43, 67–68) haastattelemat 10 työntekijää.
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itseensä. Samansuuntainen ilmiö on havaittu myös nuorten tulevaisuuskuvia tut-
kittaessa: nuoret suhtautuvat omaan tulevaisuuteensa valoisammin kuin yleiseen 
kehitykseen (Heikkilä ym. 2017). 

Nuorten omaa kokemusta ”syrjäytyneisyydestään” ei ole selvitetty kovin kat-
tavasti. Asiaan saatiin lisävalaistusta Nuorisotutkimusverkoston vuonna 2017 
julkaisemasta raportista, joka perustui etsivien nuorisotyöntekijöiden tekemiin 
haastatteluihin, joihin osallistui 117 vailla työ-, koulutus- ja harjoittelupaikkaa 
olevaa nuorta. Vain erittäin harva (3 %) vastaajista piti itseään täysin syrjäytynee-
nä. Kolmasosa (35 %) ei kokenut itseään lainkaan syrjäytyneeksi. (Gretschel ja 
Myllyniemi 2017, 32–33.) Tulos on sikäli kiinnostava, että raporttiin haastatellut 
nuoret lukeutuisivat hegemonisessa diskurssissa NEET-nuorten ja syrjäytyneiden 
nuorten joukkoon. 

Epämääräisen ja leimaavan syrjäytymisdiskurssin ongelmallisista seurauksis-
ta huolimatta keskustelu jatkuu herkeämättä. Siinä katsotaan edelleenkin ulospäin 
mieluummin kuin sisäänpäin (tai peiliin); yhteiskuntaan, joka tuottaa puhetta 
syrjäytymisestä ja tämän yhteiskunnan itsestään selvinä pidettyihin tavoitteisiin 
ja oletuksiin (ks. Helne 2002). Toisin tehdäksemme suuntaamme seuraavaksi 
huomion diskurssin sivuuttamaan ytimeen: siihen palkkatyöyhteiskuntaan, johon 
nuoria pyritään integroimaan.

2.3 Kestämätön palkkatyöyhteiskunta?

Kriittisestä näkökulmastamme katsottuna aktivointipyrkimyksiin liittyy monia 
seikkoja, jotka vaativat nykyistä enemmän huomiota. Ensinnäkin on tarpeellista 
kysyä, onko työtä saatavilla, ja jos on, millaista. Työn löytäminen ei ole itsestään 
selvää, vaan nuorten työllistymisen vaikeus on näkynyt koko Euroopassa erityi-
sesti finanssikriisin jälkeisinä vuosina. Nuorten työttömyysaste koko väestöön 
verrattuna on Euroopan unionissa noin kaksinkertainen (Eurostat 2021). Nuo-
risotyöttömyyttä puiva keskustelu keskittyy silti usein rakenteiden sijaan riski-
politiikan hengessä nuorten ominaisuuksiin ja potentiaalisesti ongelmalliseen 
käyttäytymiseen. Tapahtuu siis ”objektivirhe” (Helne 2002, 8). Lisäksi koulutus- ja 
työmarkkinakilpailun koventuminen ohitetaan melko kevyesti (Harrikari 2014, 
119). Samoin vähälle huomiolle jää se, että työttömien tilanne vaikeutuu, kun kan-
sainvälisen talouden ja tekniikan kehitys koventavat työmarkkinoiden tuottavuus-
vaatimuksia (esim. Hämäläinen 2013a, 177). Mihin nuoria siis aktivoidaan?

Nuoria aktivoidaan sellaisille työmarkkinoille, joita leimaavat pitkäaikais-
työttömyys ja erilaiset työmarkkinoihin kohdistuvat muutospaineet. Nuorten ai-
kuisten siirtymä koulusta opiskelun kautta työmarkkinoille kulkee vähemmän li-
neaarisesti ja standardoidusti kuin edeltävillä sukupolvilla (Walther 2006). Näihin 
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verrattuna tämän päivän nuorille lankeaa epäedullinen historiallinen sukupolvi-
asema (Puuronen 2014, 30), joka näkyy sekä epävarmoina työsuhteina että nuo-
risotyöttömyytenä. Aineistonkeruun aikaan vuonna 2016 Suomen alle 25-vuo-
tiaiden nuorisotyöttömyysaste oli lähes 20 %, mikä oli korkeampi kuin muissa 
Pohjoismaissa ja lähellä EU-maiden keskiarvoa (Eurostat 2017). 

Muun muassa globaalin kilpailun kiristyminen kasvattaa työelämän muu-
tospaineita. Kilpailua lietsovat monikansallisten yritysten liikkuvuus ja globaali 
hintakilpailu. Kilpailu työpaikoista tulee lisääntymään tulevien vuosikymmenten 
aikana, kun nopean väestönkasvun maissa asuvat nuoret siirtyvät työmarkkinoille 
ja samalla heikosti palkatut työt ja korkea työttömyysaste lisäävät heidän muutto-
halujaan (ILO 2019). Yksilöihin kohdistuva hallinta sivuuttaa tällaiset globaalin 
työnjaon kysymykset. 

Sivuun jää myös laajempi kuva työn tulevaisuudesta. Työn tulevaisuuteen liit-
tyvät huolet kiertyvät usein siihen, viekö teknologinen kehitys työpaikat. Monet 
asiantuntijat ovat sillä kannalla, että automaatio tulee vähentämään työpaikkoja 
ja työn tekemisen tavat muuttuvat väistämättä (ks. Myllyniemi ja Haikkola 2020, 
15), kun taas toisaalla haaveillaan tulevaisuudesta, jossa robotit tekevät tylsät työt. 
Teknisen kehityksen vaikutukset työhön eivät ole yksiselitteisiä. Robotisaation 
ennustetaan paitsi vievän työpaikkoja myös synnyttävän uudenlaista työtä. Edus-
kunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa ”Suomen sata uutta mahdollisuutta 
2018–2037” (Linturi ja Kuusi 2018, 26) hahmotellaan työn muutosta ja todetaan, 
että yhteistyöhön, omavaraisuuteen ja mikroyrittämiseen perustuva työn ja an-
sainnan malli haastaa vallitsevan palkkatyön regiimin. Lisäksi se, mikä on lopul-
ta työtä, asettuu uudella tavalla avoimeksi, kun työn ja vapaa-ajan välinen raja 
hämärtyy ja perinteinen palkkatyö korvautuu uudenlaisilla yhteistyöhön ja vaih-
dantaan perustuvilla ansaintamuodoilla (Linturi ja Kuusi 2018). Työ siis muuttuu 
mutta ei ole loppumassa. 

Jotta ekologisen kestävyyden tavoitteet saavutettaisiin ja työ sovitettaisiin 
maapallon biokapasiteetin rajoihin, suomalaisen hyvinvointivaltion työllisyysjär-
jestelmän tulisi muuttua radikaalisti (Kasvio 2014). Kestävän hyvinvoinnin tur-
vaamiseksi suomalaisten tulee vähentää oleellisesti luonnonvarojen ja energian 
käyttöä ja korvata fossiiliset energianlähteet kestävämmillä energiamuodoilla. 
Suomalaisella yhteiskunnalla on siten edessään ekologinen jälleenrakennus, joka 
vertautuu toisen maailmansodan jälkeiseen, parin vuosikymmenen mittaiseen 
talouden ja teollisuuden jälleenrakentamiseen ja hyvinvointivaltion rakentami-
seen (Järvensivu 2016; Järvensivu ja Toivanen 2018, 44).

Ekologisessa jälleenrakennuksessa tarvitaan ihmistyötä. Fossiilisista polttoai-
neista luopuminen saattaa merkitä sitä, että ihmistyön tarve kasvaa esimerkiksi 
maanviljelyssä. Työn luonne muuttuu, kun tuotanto- ja kulutustavat muuttuvat 
(esim. Järvensivu ja Toivanen 2018). Yhtenä kehityssuuntana on työn käsitteen 



35

Puristuksissa?

laajentaminen (Järvensivu ym. 2012, 107–109; Joutsenvirta ym. 2016, 134–140). 
Vapaaehtoistyötä ja sosiaaliturvan mahdollistamaa työtä tehdään jo nykyään 
ruohonjuuritason ekososiaalisissa innovaatioissa, kuten ruokaosuuskunnissa tai 
nuorten työpajoilla (Stamm ym. 2020; Matthies ym. 2018). Tällainen työ edistää 
usein olennaisesti ja kestävästi muiden ihmisten, eläinten tai luonnon hyvinvoin-
tia, mutta sillä on vaikea tulla toimeen tai sitä on vaikea muuttaa palkkatyöksi 
vallitsevan ansaintalogiikan ehdoilla toimivassa talous- ja työllisyysjärjestelmässä. 
Kapeaan palkkatyön malliin ja kasvutalouteen sidottu aktivointipolitiikka ei tun-
nista eikä tunnusta sitä seikkaa, että ihmiset tekevät yhteiskunnallisesti merkit-
tävää työtä vallitsevan palkkatyömallin ulkopuolella (ks. Hirvilammi ym. 2016; 
Hirvilammi ja Joutsenvirta 2020). 

Toiseksi on kysyttävä, millaista on se työelämä, johon nuoret halutaan liit-
tää. Muuttuvan työelämän piirteisiin kuuluu se, että viimeisten 30 vuoden aikana 
muutoksia on tapahtunut paitsi työsuhteiden kestossa ja työtehtävissä myös työn-
tekoa koskevissa arvoissa ja työaikaa koskevissa käsityksissä (Järvensivu 2010, 12). 
Suomalaisten työntekijöiden kokemukset työelämän muutoksesta eri työpaikoil-
la ja eri ammattiryhmissä vaihtelevat silti suuresti (Järvensivu 2010; Henttonen 
ja LaPointe 2015.) Kokonaisuudessaan suomalaisen työelämän laatu pärjää hy-
vin kansainvälisessä vertailussa (ks. ILO 2019). Esimerkiksi työntekijöiden kou-
lutukseen panostetaan muita teollisuusmaita enemmän. Työntekijöillä on hyvät 
mahdollisuudet vaikuttaa työyhteisössä ja osallistua työn kehittämiseen. Työajat 
ovat lyhyemmät kuin monissa muissa teollisuusmaissa, vuosilomat pidemmät ja 
työaikoja voi järjestellä joustavasti. Työyhteisöt ovat demokraattisesti johdettuja 
ja työntekijöitä pyritään kohtelemaan tasavertaisesti. Työelämän laatua paranta-
vat myös työterveyshuolto, vakuutukset ja lakisääteinen eläketurva. (Kasvio 2014, 
77–78.) 

Toisaalta suomalaisten palkansaajien kokema henkinen rasittavuus kasvaa jat-
kuvasti. Työuupumuksen ja stressin oireet ovat yleisiä. (Työolobarometri 2019.) 
Vaikka monilla nuorilla ei vielä ole omakohtaista kokemusta työelämästä, heille 
suodattuu tietoa ja puhetta työelämän ongelmista: työuupumuksesta, työpaikka-
kiusaamisesta, organisaatiouudistuksista ja tehokkuusvaatimuksista. Tällainen 
diskurssi vaikuttaa epäilemättä siihen, miten nuoret suhtautuvat työn tekemiseen.

Käynnissä oleva työelämän murros vaikuttaa nuorten työllistymiseen ja hy-
vinvointiin monin tavoin. Työelämä on muuttanut muotoaan epävarmuuden 
muuttuessa rakenteelliseksi ja muutoksen tullessa pysyväksi (ks. Siltala 2004; 
Julkunen 2008; Järvensivu 2010). Nuoret saavat myös tuta, miten globalisaatio ja 
robotisaatio muuttavat työelämää. Sitä leimaavat alustatalous, pätkätyöt, mikro-
yrittäjyys ja jatkuva henkilökohtaisen portfolion täydentäminen sekä palkattomat 
työkokeilut ja omalla ajalla tehtävä osaamisen kehittäminen (ks. Linturi ja Kuusi 
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2018, 26–27). Työelämä on täynnä kilpailua ja vaatimuksia, jotka saattavat kasvat-
taa nuorten taakkaa ja heikentää heidän hyvinvointiaan. 

Työelämään liittyvät itsen muovaamisen käytännöt ovat tärkeä hallinnan me-
kanismien osa. Niihin kuuluu yritys muokata ihmisten kykyjä ja heidän minuuk-
siaan hallinnan määrittelemään muottiin (ks. Dean 1995, 562, 566–567). Ihan-
netyöntekijäksi on tullut luova, tehokkaasti projektista toiseen siirtyvä freelancer. 
Kestääkö tällöin pää, kyselee Kirsi Piha (2004) kirjoittaessaan nuorista työelämän 
kynnyksellä. Kysymys on aiheellinen, sillä mielenterveyden häiriöistä johtuneet 
sairauspoissaolot ovat lisääntyneet jyrkästi; näin on etenkin 16–34-vuotiailla nai-
silla (Blomgren 2020). Voidaankin puhua ”nuorten naisten uupumisepidemias-
ta” (Järvensivu 2010, 130). Työelämän inhimillisessä kestävyydessä (Kasvio 2014, 
124) on siis toivomisen varaa. 

Entä nuorten työhalut? Syrjäytymisdiskurssiin sisältyy huoli siitä, että nuorten 
työmoraali on heikentymässä ja että he eivät arvosta palkkatyötä aiempien suku-
polvien tavoin (esim. Keskitalo 2013). Tätä kuvastanee sekin, että ensimmäisen, 
vuonna 1994 ilmestyneen Nuorisobarometrin (Opetusministeriö 1994) yksi ta-
voite oli kartoittaa, oliko nuorten sosiaalistuminen työhön rapautumassa merkit-
täväksi kasvaneen nuorisotyöttömyyden vuoksi. Huoli osoittautui kuitenkin tur-
haksi (Myllyniemi ja Haikkola 2020, 11).

Myös Pasi Pyöriä ja Satu Ojala (2016) ovat osoittaneet 15–64-vuotiaita pal-
kansaajia koskevan pitkittäistutkimuksensa avulla, että työn arvostus on säily nyt 
lähes samanlaisena 1980-luvulta lähtien (1984–2013). 2000-luvulla työuransa 
aloittanut Y-sukupolvi arvostaa työtä yhtä paljon kuin edeltävät sukupolvet. Per-
heen ja vapaa-ajan merkitys on kuitenkin lisääntynyt tarkasteluvälillä. Näin on 
ollut kaikilla palkansaajilla, mutta nuorilla muutos on ollut voimakkaampaa kuin 
vanhemmilla ikäryhmillä. Nuoret siis näyttävät pyrkivän työn ja muun elämän 
tasapainoon ja elämän monipuolisuuteen. (Pyöriä ja Ojala 2016; ks. myös Pyöriä 
ym. 2017.) Toisaalta julkisessa keskustelussa kuulee myös nuorten puheenvuoroja, 
joissa kritisoidaan palkkatyötä ja ehdotetaan työstä kieltäytymistä (Kankila ym. 
2019). Pakkotahtinen palkkatyö ei houkuta, jos sen tarkoituksena on lisätä turhaa 
tuotantoa ja kulutusta. 

Kolmanneksi huomiota tulisikin suunnata työn haitallisiin ympäristövaiku-
tuksiin. Hallinnan työllistämisponnisteluissa sivuutetaan kysymykset siitä, lisääkö 
kaikki työ yksilön ja yhteiskunnan hyvinvointia tai ekosysteemien elinvoimaisuut-
ta – ja onko myös töitä, jotka heikentävät näitä. Työstä käytävää keskustelua ja 
työtä koskevaa tutkimusta leimaavat talouspainotteiset, materialistiset ja luon-
nosta irrallaan olevat tulkinnat (Räikkönen 2016). Työllistymisen tärkeydestä 
puhuttaessa perimmäisenä motiivina ovat usein työn talouskasvua lisäävät ja hy-
vinvointivaltion kestävyysvajeen hillitsemiseen liittyvät vaikutukset – ekologisen 
kestävyyden kustannuksella. 
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Keskustelu työn ympäristövaikutuksista on kuitenkin vilkastunut viime vuo-
sina. Tällöin tunnistetaan, että taloudellinen toiminta ja työpaikat ovat vahvasti 
riippuvaisia luonnonvarojen hyödyntämisestä ja tuottavat ilmastonmuutosta kiih-
dyttäviä päästöjä (esim. Montt ym. 2018). Työ jättää jälkensä. 

2.4 Ympäristötuhon aika

Suomalaisia nuoria aktivoidaan työhön ja leimataan syrjäytyneiksi tilanteessa, 
jossa lämpöennätyksiä rikotaan yhä kiihtyvämpään tahtiin. Tutkimamme nuo-
ret ovat syntyneet keskelle kiihkeää elinolosuhteiden muutosta ja luonnon tilan 
radikaalia heikentymistä. Miljardien vuosien aikana monin tavoin muovautunut 
maapallo on muuttunut viimeisen 50 vuoden aikana ennennäkemätöntä vauhtia. 
Sen seurauksena nuoret elävät nyt planeetalla, jossa neljäsosa kaikista eläin- ja 
kasvilajeista on uhattuina. Noin miljoona eläin- ja kasvilajia on vaarassa kuolla 
sukupuuttoon jopa seuraavien vuosikymmenten kuluessa. Lajikadon vauhti on 
suurempi kuin nuoria edeltävien sukupolvien aikana ja jopa satoja kertoja no-
peampi kuin se, mitä maapallolla on koettu edellisten 10 miljoonan vuoden aika-
na. (IPBES 2019, 11–12.)

Suurimpana globaalin muutoksen ajureina ovat vuonna 2019 julkaistun 
IPBESin eli hallitusten välisen luontopaneelin raportin mukaan ihmisen toimin-
nan aiheuttamat maa- ja meriympäristöjen muutokset: maanviljelykseen raivatut 
metsät, moottoriteiksi päällystetyt niityt, alati laajenevat kaupungit, kaatopaikoik-
si muuttuneet joet ja niin edelleen. Kasvavan väestön kulutuskysyntä ja luonnon-
varojen kulutuksen lisääntyminen ovat raivanneet tilaa muilta lajeilta, eikä loppua 
tälle ole näkyvissä. 

Lajikatoa kiihdyttää myös ilmastonmuutoksen eteneminen. Teollistumista 
edeltävään aikaan verrattuna maapallon keskilämpötila on keskimäärin yhden as-
teen lämpimämpi. Muutos on nopeutunut nuorten elinaikana: viimeisten 30 vuo-
den aikana maapallon keskilämpötila on kohonnut jokaisen vuosikymmenen ai-
kana 0,2 astetta. Sama kiihtyvä tahti näkyy myös merenpinnan nousussa. Vuoden 
1900 jälkeen merenpinta on noussut yhteensä 16–21 senttimetrillä, mutta viimeis-
ten kahden vuosikymmenen aikana se on noussut yli 0,3 senttimetriä vuodessa. 
(IPBES 2019, 13.) 

Globaalia muutosta kiihdyttävät myös elinympäristöjen saastuminen ja vie-
raslajit. Koska luonnon monimuotoisuus on köyhtynyt hälyttävästi, yhä useam-
mat maapallon alueet muistuttavat toisiaan. Tämä heikentää elinympäristöjen 
resilienssiä ja lisää ihmisväestön haavoittuvuutta. Ilmastonmuutos vaikuttaa jo 
nyt ja yhä nopeampaan tahtiin ekosysteemeihin ja sitä kautta maanviljelyyn, ka-
lastukseen ja muihin hyvinvoinnin perusedellytyksiin. IPBESin raportin mukaan 
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ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat metsäpalot, tulvat ja kuivuuskaudet ovat 
yleistyneet viimeisten 50 vuoden aikana. (IPBES 2019, 13.)

Huolestuttavaa on se, että nyt käynnissä olevalla myllerryksellä saattaa olla 
peruuttamattomia seurauksia. Kestävät planetaariset rajat on monin tavoin yli-
tetty (esim. Barnosky ym. 2014; Steffen ym. 2015; Ripple ym. 2017; O’Neill ym. 
2018). Lukuisat tutkijat (mm. Crutzen ja Stoermer 2000; Steffen ym. 2007 ja 2018) 
ovat kirjoittaneet ihmistoiminnan aikaansaamasta antroposeenin ajasta, uudesta 
geologisesta aikakaudesta. Käsite viittaa radikaaliin muutokseen: siirtymään pois 
holoseenin aikakaudesta, jona aiemmat maanviljelyyn perustuvat yhteiskunnat ja 
nykyiset sosiaalisesti ja teknisesti monimutkaiset ihmisyhteiskunnat kehittyivät. 
Vaikka antroposeenin käsitteen osuvuudesta ja määritelmistä käydään tutkijoiden 
keskuudessa vilkasta keskustelua (esim. Moore 2016), on käsitys laajakantoisista 
ihmisen toiminnan vaikutuksista yleisesti jaettu. 

Tutkijoiden mukaan maapallon keskilämpötilan kohoaminen yli kahdella as-
teella voi johtaa siihen, että maapallo muuttuu lopullisesti kuumaksi kasvihuo-
neeksi (hothouse Earth). Tällainen maapallo olisi ihmisille nykyistä julmempi ja 
suojattomampi koti. Sen asukkaita kohtaisivat muun muassa ruoantuotannon 
vaarantuminen, juomavesipula, hintojen nousu, kärjistyvä eriarvoisuus sekä eri-
laisten infektioiden ja pandemioiden lisääntyminen. Kynnysarvojen ylittäminen 
merkitsisi jokisuistojen tulvimista, rannikkoalueiden myrskyjen riskiä ja koral-
liriuttojen lopullista häviämistä tämän vuosisadan loppuun mennessä tai sitä 
aiemmin. Terveyteen, talouteen ja poliittiseen tasapainoon kohdistuisi samalla 
suuria uhkia. Hyvinvointi olisi uhattuna erityisesti silloin, jos lämpötila nousisi 
nopeasti ja kontrolloimattomasti. Kuten tutkijat kirjoittavat, lopulta on kysymys 
siitä, säilyykö maapallo ihmisille asuinkelpoisena. (Steffen ym. 2018.) Ei ihme, että 
yhä enenevästi keskustellaan ympäristöhuolesta ja nuorten ilmastoahdistuksesta 
(esim. Pihkala 2017). Ympäristöhuoli ei ole kuitenkaan yltänyt nuoriin kohdistu-
vaan hallintaan asti.

Kansantalouteen ja kilpailukykyyn liittyvä nuorisohuoli ja siihen kytkeytyvät 
hallinnan muodot eivät tunnista ns. suuren kiihdytyksen (the Great Acceleration) 
(Steffen ym. 2015) ongelmallisia seurauksia. Teollistumisesta vauhtiin lähtenyt ja 
erityisesti toisen maailmansodan jälkeen uusia kierroksia saanut globaali kiih-
dytys näkyy selkeästi sosioekonomisen kehityksen ja maapallon tilaa kuvaavien 
epäsuotuisien trendien kasvukäyrinä. Bruttokansantuotetta, veden ja paperin 
kulutusta, lannoitteiden käyttöä ja esimerkiksi suurten patojen määrää esittävät 
kuvaajat osoittavat kasvua. Samaan aikaan ja samansuuntaisia kasvukäyriä mu-
kaillen ovat kasvaneet myös hiili- ja metaanipäästöt, valtamerten happamoitumi-
nen ja trooppinen metsäkato – muutamia trendejä mainitaksemme. (Steffen ym. 
2015.) Yhteys näiden muuttujien välillä on niin vahva, että katse kääntyy väistä-
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mättä kohti luontoa kuormittavia kulutus- ja tuotantotapoja, kohti kasvuun sidot-
tua talousjärjestelmää. 

Vaikka talouskasvua ja kilpailukykyä korostavat puhetavat ovat hegemonisia, 
ovat talouskasvua kritisoivat äänet voimistuneet viime vuosien aikana. Suomessa 
esimerkiksi Sitra on nostanut talousjärjestelmän uudenlaisen suuntaamisen yh-
deksi tärkeimmistä megatrendeistä ja esittänyt, että maapallon ekologisen kanto-
kyvyn rajat asettavat talouskasvulle aiempaa tiukemmat ehdot (Dufva 2020, 46). 
Euroopan ympäristökeskus (European Environment Agency, EEA) (2017, 12) on 
puolestaan moittinut sitä, että eurooppalaiset yhteiskunnat ovat ripustautuneet 
talouskasvun tavoitteluun ekologisista haitoista huolimatta, pitkälti siksi, että 
ne yrittävät ylläpitää korkeaa työllisyyttä ja rahoittaa hyvinvointivaltiota. Myös 
IPBES (2019, 19) on ottanut suorasanaisesti kantaa nykyistä kestävämmän talou-
den rakentamisen puolesta todeten, että yhteiskuntien on suunnattava pois nykyi-
sestä ”kapeasta taloudellisen kasvun paradigmasta”. Yhä vaikutusvaltaisemmassa 
degrowth-tutkimuksessa haastetaan vallitsevaa talouskasvupakon hegemoniaa ja 
esitetään paitsi ympäristöhaittojen vähentämistä myös tulojen uudelleenjakoa 
(esim. Daly 1996; Latouche 2010; Cosme ym. 2017; Chertkovskaya ym. 2019). Ta-
lousjärjestelmän muuttaminen tarkoittaisi tuotannon ja työllisyyden muutoksia, 
mikä heijastuisi suoraan myös siihen, minkälaista työtä nuorille on tarjolla. 

Hyvinvointi voidaan turvata kestävästi vain siinä tapauksessa, että nykyiset 
sukupolvet siirtyivät tavoittelemaan sitä maapallon kantokyvyn rajoissa. Tällä 
hetkellä tästä ollaan kaukana. Kun tutkitaan eri maiden ympäristövaikutuksia ja 
hyvinvointia, havaitaan, että yksikään maailman maa ei ole saavuttanut korkeaa 
hyvinvoinnin tasoa ekologisesti kestävissä rajoissa (O’Neill ym. 2018). Suoma-
lainen hyvinvointivaltio on ollut menestystarina useilla hyvinvoinnin mittareilla 
tarkasteltuna. Kattavan sosiaalipolitiikan avulla on saavutettu esimerkiksi pitkä 
elinikä sekä korkea koulutustaso ja työllisyysaste. Samalla Suomessa on kuitenkin 
ylitetty esimerkiksi ilmastonmuutoksen, maankäytön, luonnon monimuotoisuu-
den ja biokemialliseen saastumisen planetaarisia rajoja. Makean veden käyttöä lu-
kuun ottamatta suomalaisten kulutus ylittää kaikki ekologisen kestävyyden rajat. 
(O’Neill ym. 2018; Furman ym. 2018.) Suomalainen hyvinvointivaltio onkin ajau-
tunut tilanteeseen, jossa saavutettu korkea hyvinvointi murentaa hyvinvoinnin 
perustaa. Tämä tulevaisuudenkin hyvinvointivaltiota uhkaava paradoksi näkyy 
häkellyttävän vähän aktivointi- ja syrjäytymisdiskursseissa. Nuoriin kohdistuva 
hallinta pikemminkin ylläpitää paradoksia. Tästäkin syystä toivomme katseen 
kääntämistä talouskasvusta ja sen vaatimuksista kestävään hyvinvointiin ja siihen, 
miten ihmiset itse tulkitsevat tarpeensa.





3 Kestävän hyvinvoinnin teoria
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3.1 Hyvinvoinnin merkitykset ja 
merkityksellisyys

Kuten edellä olemme kuvanneet, syrjäytymis- ja aktivointikeskeinen nuorisodis-
kurssi palvelee ennen kaikkea hallinnan intressejä. Kun keskustelussa ei jää tilaa 
nuorten omille näkemyksille heidän hyvinvoinnistaan, ovat heidän todelliset tar-
peensa vaarassa jäädä taka-alalle. Nuorten hyvinvointi saatetaan myös ymmär-
tää sangen kapeasti. Voidaan esimerkiksi todeta, että ”NEET-aste kuvaa nuorten 
hyvinvointia myös yleisesti” (Larja ym. 2016). Tällöin hyvinvointi pelkistyy työl-
lisyyteen ja työllistettävyyteen. Oletamme, että ihmisten omat käsitykset hyvin-
voinnista ovat huomattavasti laajempia ja rikkaampia. Ehdotammekin tässä tut-
kimuksessa nuoria koskevan puhunnan painopisteen siirtämistä syrjäytymisestä 
moniulotteisen, kestävän hyvinvoinnin suuntaan. 

Hyvinvoinnin käsitteestä on keskusteltu vähintäänkin antiikin ajoista läh-
tien, eikä yksimielisyyttä sen määritelmästä välttämättä saavuteta koskaan. On 
myös tutkijoita, jotka suhtautuvat koko käsitteeseen kriittisesti (esim. Pessi 2017). 
Hyvinvoinnista puhumisella ja laajasti tulkitulla hyvinvointinäkökulmalla on 
kuitenkin ainakin kolme keskeistä etua – edellyttäen, että käsite määritellään 
kokonaisvaltaisesti (ks. Helne 2021). Ensinnäkin hyvinvoinnin käsitteellä on po-
sitiivinen lataus: kaikki haluavat voida hyvin (mutta kukaan tuskin haluaa olla 
”syrjäytynyt”). Siksi hyvinvoinnin välityksellä on mahdollista puhua kohderyh-
mästä positiivisesti toisin kuin vajemalliin pohjautuvassa syrjäytymisdiskurssissa 
(ks. luku 2.2). 

Toiseksi hyvinvointiretoriikka on periaatteessa inklusiivista. Hyvinvointi on 
tärkeää kaikille rikkaista köyhiin. Tämän vuoksi hyvinvointiretoriikassa ei voi 
erottaa ”toisia” (ks. White 2010, 159) – joskin tähänkin voidaan sortua. ”Toisia” 
ei ole myöskään hyvinvoinnin (eli tarpeiden tyydyttämisen) välttämättömyydessä, 
sillä tarpeet ovat universaaleja. Voidaan myös olettaa, että yhden ihmisen (kestä-
vän) hyvinvoinnin lisääminen koituu muiden ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskun-
nan hyväksi. Palaamme tähän, sillä ajatus yhteisestä ja kaikkialle laajentuvasta 
hyvinvoinnista on keskeinen seikka relationaalisen hyvinvoinnin teoriassamme.

Kolmas syy suosia hyvinvoinnin kieltä on hyvinvoinnin holistisuus. Hyvin-
voinnin käsite yhdistää ihmisen psyykkiseksi, henkiseksi ja ruumiilliseksi koko-
naisuudeksi. Tällä on se palvelujärjestelmän kannalta merkittävä seuraus, että 
hyvinvointiin fokusoituminen ehkäisee ihmiselämän lohkouttamista eri viran-
omaisten toimialueille (White 2010, 159). Hyvinvointiin kiinnittyvä lähestymis-
tapa mahdollistaisi siksi esimerkiksi sosiaaliturvajärjestelmän tarkastelun nuorten 
elämäntilanteesta lähtien.

Hyvinvointia tutkitaan eri tieteenaloilla ja eri lähtöoletuksista käsin. Viime 
kädessä erilaisten hyvinvointikäsitysten taustalla vaikuttavat toisistaan poikkea-
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vat käsitykset ihmisestä ja maailmasta eli erilainen ontologia, käsitys olemisesta. 
Yhden ratkaisevan jakolinjan on katsottu kulkevan yksilöllisten ja sosiaalisempien 
käsitysten välillä. (Gasper 2009, 17, 22.) Täydennämme tätä jakolinjalla, joka erot-
taa pelkästään ihmisten hyvinvointia tarkastelevat käsitykset näkemyksistä, joissa 
myös hyvinvoinnin luontoperusta ja luonnon elinvoimaisuus otetaan huomioon. 
Palaamme aiheeseen seuraavassa alaluvussa.

Toinen keskeinen hyvinvointiteorioita erotteleva perustava tekijä on se, edus-
tavatko ne eudaimonista vai hedonistista näkemystä ihmisen luonteesta ja toi-
minnan motiiveista. Hyvinvointiteoriat jaetaan usein tämän mukaan kahteen 
luokkaan. Hedonistisessa koulukunnassa katsotaan, että hyvinvointi merkitsee 
mielihyvää. Hedonismin on siksi tulkittu nivoutuvan individualistiseen ihmiskä-
sitykseen (Brand-Correa ja Steinberger 2017; Lamb ja Steinberger 2017). Lisäksi 
se on yhdistetty utilitaristiseen oletukseen, että hyvinvointi voidaan saavuttaa ku-
lutuksella ja ulkoisilla saavutuksilla (Gasper 2009, 10). Hedonismi on siis yhdistet-
ty halujen tyydyttämiseen. 

Hyvinvointia mitataan usein sillä, kuinka tyytyväinen yksilö on elämäntilan-
teeseensa; siis kuinka ”tyydyttynyt” (satisfied) hän on. Näin on etenkin taloustie-
teellisissä onnellisuus- ja hyvinvointitutkimuksissa. Taloustieteen vahvan vaiku-
tusvallan vuoksi tämäntyyppisen hedonisen ajattelutavan on katsottu hallitsevan 
myös yhteiskuntapoliittista keskustelua. (Ks. Brand-Correa ja Steinberger 2017, 
44; Lamb ja Steinberger 2017, 2–3.) 

Individualistinen lähestymistapa hallitsee myös suurta osaa psykologian pii-
rissä tehtyä hyvinvointitutkimusta, joka on lujasti ankkuroitunut länsimaiselle 
kulttuurille tyypilliseen yksilökeskeisyyteen (ks. esim. Christopher 1999). Tutki-
muksissa, joiden fokuksessa on subjektiivinen hyvinvointi, hyvinvointia tutkitaan 
yleensä kysymällä ihmisen tyytyväisyyttä elämäänsä. Siksi tällaista tutkimusta 
on pidetty lähtökohdiltaan hedonistisen koulukunnan mukaisena (Disabato ym. 
2015; Brand-Correa ja Steinberger 2017; vrt. Gasper 2007, 60) ja myös markki-
nointiin kytkeytyvänä lähestymistapana (White 2010). 

Eudaimonisen koulukunnan mukaan hyvinvoinnissa ei ole kyse niinkään 
miellyttävän elämän tavoittelusta kuin ihmisluontoa parhaiten toteuttavasta tilas-
ta (ks. esim. Duignan 2019). Hyvinvointi ei siten merkitse halujen vaan tarpeiden 
tyydyttämistä (esim. Büchs ja Koch 2017, 60). Eudaimoninen koulukunta painot-
taa ihmisyyden täyden potentiaalin tavoittelua ja merkityksellisyyttä hyvinvoin-
nin lähteenä (esim. Huta ja Waterman 2014). Tavoitteena on siis ihmisen ”täy-
dellistyminen” ja kukoistaminen. Lisäksi koulukunnan aristotelisiin lähtökohtiin 
kuuluu se, että hyvinvointi käsitetään hyveelliseksi toiminnaksi. Tämän myötä 
kuvaan astuu moraalinen ulottuvuus (ks. White 2010, 160). 

Eudaimonista hyvinvointitutkimusta edustaa esimerkiksi psykologisen hyvin-
voinnin suuntaus (Ryff 1989 ja 2014). Siinä erotetaan kuusi hyvinvoinnin ulot-
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tuvuutta: itsensä hyväksyminen, positiiviset suhteet muihin, ihmisenä kasvami-
nen, elämän merkityksellisyys, ympäristön hallinta ja autonomia. Samoin Edward 
Decin ja Richard Ryanin kehittämää tarvepohjaista psykologista hyvinvointiteo-
riaa eli itseohjautuvuusteoriaa (SDT, self-determination theory) voidaan pitää eu-
daimonisena. He erottavat kolme tarvekategoriaa: kompetenssin, autonomian ja 
läheisyyden10. Teorian lähtökohtana on ihmiselle luontaiseksi tulkittu pyrkimys 
kasvuun ja sisäiseen koherenssiin. (Ryan ja Deci 2000 ja 2001.) Tarpeiden määrit-
tely sisäsyntyisiksi on tärkeää, sillä siten tulee periaatteessa mahdolliseksi määrit-
tää sellaiset yhteiskunnalliset olot, joissa ihmiset voisivat täydellisimmin tyydyttää 
tarpeitaan ja toteuttaa inhimillistä potentiaaliaan (Deci ja Ryan 2000, 262–263).

Eudaimonisen, tarvelähtöisen lähestymistavan on katsottu liittyvän luonte-
vammin kestävämpään elämäntapaan ja kestävyyden edistämiseen kuin hedo-
nistisen suuntautumisen (Brand-Correa ja Steinberger 2017; Lamb ja Steinberger 
2017; Büchs ja Koch 2017). Kulutus- ja preferenssipainotteiset hyvinvointinäke-
mykset ovatkin ilmiselvästi ristiriidassa ekologisen kestävyyden kanssa (esim. 
Jackson 2011; Büchs ja Koch 2017). Mielihyvää korostava hedonistinen ajattelu-
malli on silti ollut vaikutusvaltaista tutkimuksissa, joissa pyrkimyksenä on kes-
tävän kehityksen edistäminen (Brand-Correa ja Steinberger 2017, 44; Lamb ja 
Steinberger 2017, 3). Nämä tutkimukset siis viittaavat ”kestävyyden mielihyvään” 
(O’Neill 2006, 159–160) eli siihen, että. ihmisten elämänlaatu saattaisi parantua, 
jos he kuluttaisivat vähemmän. Tätä tuplavoittoa (double dividend) (Jackson 2005) 
onkin syytä hehkuttaa. Lisäksi on syytä muistuttaa, että kaikki hedonismi ei ole 
haitallista eikä edes materiaalista, vaan ihminen voi saada mielihyvää vaikkapa 
taiteesta tai henkisyytensä toteuttamisesta. Filosofi Kate Soper (2006) on tähän 
viitaten lanseerannut käsitteen ”vaihtoehtoinen hedonismi”. Hedonismin kritiikki 
onkin osuvinta silloin, kun se kohdistuu niin sanottuun radikaaliin hedonismiin, 
jossa hyvinvointi samastuu maksimaalisen mielihyvän tavoitteluun sekä minkä ta-
hansa halun tyydyttämiseen (Fromm 2011, 2–5; ks. myös Helne 2021). 

Liitymme toki sikäli eudaimoniseen koulukuntaan, että mielestämme hyvin-
vointi tulee tulkita mielihyvää syvemmäksi asiaksi kuin (radikaalin) hedonisti-
sessa tulkinnassa. Hyvinvointitutkimus on hedelmällisempää, jos se ottaa huo-
mioon paitsi sen, miltä ihmisistä tuntuu, myös sen, mihin he elämässään pyrkivät 
(Waterman 2008, 250). Näitä pyrkimyksiä selittää se, mitä ihmiset pitävät merki-
tyksellisenä. Merkityksellisyyden pohdinta on erityisen olennaista nuoren ihmi-
sen elämässä, kun hän etsii tietään maailmassa ja kasvuaan siksi, mitä hän haluaisi 
olla.

10 ”Läheisyys” on Frank Martelan (2017, 89) suomennos sanalle ’relatedness’.
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3.2 Osana kaikkeutta

Tämän vuosituhannen alun sosiologisessa ja sosiaalipoliittisessa tutkimuksessa 
on voimistunut suuntaus, jossa tähdennetään hyvinvoinnin sosiaalista luonnetta 
(McGregor 2004 ja 2007; Deneulin ja McGregor 2009; McGregor ja Sumner 2010; 
White 2010; Cottam 2011; Coulthard ym. 2011; Atkinson 2013; McGregor 2014; 
White 2016; McGregor ja Pouw 2017; White 2017; Coulthard ym. 2018; Kivipel-
to ja Saikkonen 2018). Oma hyvinvointinäkemyksemme poikkeaa näistä sinänsä 
tärkeää näkökulmaa esiin tuovista tutkimuksista siten, että painotamme hyvin-
voinnin sosiaalisuuden ohella myös kestävyyttä ja ihmisten luontoyhteyttä – toisin 
sanoen vahvaa relationaalisuutta. 

Vahvassa relationaalisuudessa on kyseessä paljon suurempi asia kuin pelkäs-
tään ihmisten välisten suhteiden korostaminen. Mukana on koko kosmos: ihmi-
nen on osa maailmankaikkeutta, luontoa, yhteiskuntaa ja yhteisöään. Vahvassa 
relationaalisuudessa ei myöskään oleteta, että suhteet olisivat alun perin irrallisten 
olentojen välille muodostuvia siteitä, vaan että kaikki muodostuu ja on olemassa 
vain suhteessa muuhun (ks. esim. Slife 2004). Relationaalisuus siis edeltää yksi-
löitä eikä toisinpäin (White 2017, 133). Relationaalinen ontologia haastaa siten 
aikamme yksilökeskeisen minuuskäsityksen (White 2017, 133) – ja samalla yksilö-
keskeisen hyvinvointikäsityksen (ks. myös Ferraro ja Reid 2013). Itse asiassa jopa 
relationaalisuuden käsite on liian heikko kuvaamaan tätä ontologiaa, sillä sana 
relaatio edellyttää vähintäänkin kaksi suhteessa olevaa asiaa; kyse on pikemmin 
nondualismista, jossa subjektia ja objektia ei voida erottaa (Helne 2019).

Psykologi Brent Slifen sanoja lainaten relationaalinen ajatustapa on konteks-
tuaalinen, holistinen ja tiheä. Lähestymistapa on vastakkainen ”abstraktionistisel-
le” ajattelumallille, joka erottaa yksilön hänet ympäröivästä maailmasta, tarkas-
telee ihmisiä atomistisesti ja kuvaa tilanteita ohuesti sivuuttaen niiden suhteet 
ympäröivään todellisuuteen. (Slife 2004, 164–165.) Relationaalinen lähtökohta on 
olennainen etenkin ihmisen kehittymistä tutkittaessa. ”Relationaalinen minuus” 
rakentuu jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja dialogissa muiden ihmisten kanssa 
ja muokkautuu yhteydessä heihin ja ympäröivään yhteiskuntaan ja maailmaan 
(Gergen 2009; Ketokivi 2010).

Relationaalisen minuuden käsite – sellaisena kuin me sen olemme tulkinneet 
hyvinvointiteoriassamme – vastaa ekofilosofi Arne Naessin (1995) käsitettä ”eko-
loginen minuus”, joka viittaa laajaan ja syvään minäkokemukseen ja itsen ja mui-
den välisen rajan hälvenemiseen. Suosimme kuitenkin ensin mainittua käsitettä, 
koska se jo itsessään sisältää ekologian ydinajatuksen eli keskinäisriippuvuuden. 

Ontologiset asemoinnit sisältävät aina tietynlaisen eettisen tai moraalisen ke-
hikon (Slife 2004, 167). Koska osaa ei voida erottaa kokonaisuudesta eikä itseä 
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toisista, relationaalisuuteen kuuluu moraalinen vastuu kokonaisuuden hyvinvoin-
nista. Relatiivisuuden ontologia on siis inklusiivista. 

Vahvalla relationaalisuudella on useita merkittäviä seurauksia hyvinvointi-
tutkimukselle. Koska luontoa ja ihmistä ei voida erottaa, luonto tulee ottaa osak-
si hyvinvointitutkimusta aivan eri painokkuudella kuin aiemmin. Viime vuosi-
na tiedemaailmassa on esitetty alati voimistuvin äänenpainoin, että ihminen 
lajina selviytyy vain ekosysteemien ansiosta ja että luonnolla on suuri vaikutus 
ihmisten hyvinvointiin. Näin on etenkin luonnontieteellisessä tutkimuksessa 
(esim. Millennium Ecosystem Assessment 2005; Haines-Young ja Potschin 2010; 
Summers ym. 2012; Agarwala ym. 2014; Daw ym. 2016; Schleicher ym. 2017). 
Toisaalta huomiota on alettu suunnata luonnon itseisarvoiseen merkitykseen, ei 
siis vain siihen, mitä se tarjoaa ihmiselle (esim. Piccolo 2017). 

Myös sosiaalipoliittisessa tutkimuksessa on otettu askelia sosiaalisten ja eko-
logisten kysymysten integroimiseen (esim. Cahill 2002; Fitzpatrick ja Cahill 2002; 
Fitzpatrick 2011 ja 2014; Helne ym. 2003 ja 2012; Gough 2017a), ja sosiaalityön 
puolella on noussut esiin ekososiaalityön suuntaus (esim. Coates 2003; Dominelli 
2012; Gray ym. 2012; Matthies ym. 2001; Närhi 2004; Matthies ja Närhi 2017). 
Ekopsykologian tutkimusala rakentuu jo lähtökohtaisesti luonnon merkitykselli-
syyteen (esim. Stevens 2010). Samaten kestävän työn tutkimussuuntauksessa työ 
kytketään luontoperustaansa (esim. Räikkönen 2016). Suuntausta voidaan pitää 
relationaalisena, sillä siinä painotetaan työn materiaalisia kytköksiä eli sitä, miten 
työ on yhteydessä luonnonvarojen ylikulutukseen ja ekologisiin ongelmiin.

Systeemisesti ymmärretty relationaalisuus, asioiden jatkuva vuorovaikuttei-
suus, merkitsee sitäkin, että osien kokonaisuus ei ole koskaan staattinen. Siksi 
relationaalisuuteen kuuluu prosessinäkökulma ja avoimuus muutokselle. Rela-
tionaalinen näkökulma kytkeytyy siten vahvasti yhteiskunnalliseen muutokseen 
(White 2017, 133). Relationaalisella tutkimuksella voidaankin edistää yhä useam-
pien tahojen kaipaamaa radikaalia muutosta eli yhteiskunnan ”transformatiivista 
ekososiaalista käännettä”, niin kuin YK:n sosiaalisen kehityksen tutkimuslaitos 
(UNRISD 2016) tavoitteen ilmaisee.

Relationaalisuus sisältää suhteen menneeseen ja tulevaan. Relationaalinen 
näkökulma palveleekin hyvin kestävään tulevaisuuteen orientoitumista. Se sopii 
siksi myös tutkimukseen, jossa nuoret nähdään potentiaalisina muutosagentteina. 

Vahva relationaalisuus tarkoittaa sitä, että ketään ei voida sulkea ”ulkopuo-
lelle”. Tästäkään näkökulmasta ei ole mielekästä puhua syrjäytyneistä yksilöistä. 
Elämäntilanteet muodostuvat yhteyksien verkossa, suhteessa ympäröivään yhteis-
kuntaan. Myös nuoren työttömän elämäntilanne on väistämättä luonteeltaan re-
lationaalinen eikä sitä voi tarkastella yhteiskunnallisesta todellisuudesta erillään. 
Ihmisten ongelmat, kuten köyhyys, eivät siis koskaan johdu täysin heistä itsestään 
vaan ovat seurausta myös rakenteista ja olosuhteista, jotka muokkaavat ja rajoit-
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tavat heidän mahdollisuuksiaan ja kykyjään saavuttaa hyvinvointi. Vaikka siis 
syrjäytyminen on suhdekäsite kuvatessaan yksilön ja yhteiskunnan suhdetta, se 
samalla paradoksaalisesti katkaisee tämän suhteen erottamalla syrjäytyneet muus-
ta yhteiskunnasta eli tekemällä dualistisen yhteiskunta vs. syrjäytyneet -jaottelun. 
Syrjäytymisdiskurssi siis omalla tavallaan toisintaa ajattelutapaa, jossa minän ja 
muiden tai yksilön ja yhteiskunnan välille vedetään rajalinja, jota ei todellisuudes-
sa ole (ks. Elias 1978, 118–122). 

Hyvinvointi – eli tarpeiden tyydyttyminen – on relationaalista. Ihminen on 
tarvitseva olento. Juuri se sitoo hänet maailmaan ja tekee hänet riippuvaiseksi 
siitä ja toisista elävistä olennoista. Tarveperustainen näkemys ihmisestä on siten 
vastakkainen homo economicus -oletukselle (ks. luku 2.1), jossa ihmisen tulkitaan 
olevan omaa taloudellista etuaan ajava atomistinen toimija. Sen sijaan tarveteo-
rioiden ihmiskäsitys on laaja: ihminen nähdään psyykkis-fyysis-sosiaalisena ko-
konaisuutena. Katsommekin tarveteorioiden sopivan hyvin relationaaliseen ih-
miskuvaan, josta olemme käyttäneet termiä homo iunctus (Helne ja Hirvilammi 
2017). Käsite viittaa relationaaliseen olentoon, joka on kosketuksissa maailmaan 
ja itseensä – ja sitä myötä omiin tarpeisiinsa.11 Lisäksi tarveteoriat ymmärtävät ih-
misen toimijana: tarpeet ovat sisäisen motivaation lähde, ihmisiä liikuttava voima 
(esim. Maslow 1970; Max-Neef 1992). Nuorten toimijuudella on siis yhteys heidän 
tarpeisiinsa.

Koska tarpeet ovat lajityypillisiä ja pysyviä, tulevilla sukupolvilla tulee ole-
maan samat tarpeet kuin nykyisilläkin (ks. Gough 2017a, 46). Tarpeet ovat siis 
relationaalisia myös ylisukupolvisuuden merkityksessä. Lisäksi se, miten nykyiset 
sukupolvet tyydyttävät tarpeensa, vaikuttaa keskeisesti siihen, millaiset mahdolli-
suudet tulevilla sukupolvilla on tyydyttää omia tarpeitaan. Tästä seuraa, että eri-
tyisesti nuorten käsitykset siitä, miten tarpeita tulisi tyydyttää, ovat kestävyyden 
näkökulmasta merkittäviä.

3.3 Hyvinvoinnin neliapila

Oma lähestymistapamme hyvinvointiin on vahvasti relationaalinen ja tämän pe-
riaatteen mukaisesti ekosysteemisesti juurrutettu, moniulotteinen ja tarvelähtöi-
nen. Alkusysäyksensä kestävän hyvinvoinnin jäsennyksemme sai sosiologi Erik 
Allardtin hyvinvointiteoriassaan esittämän Having–Loving–Being-jaottelun an-
tamasta innoituksesta (Allardt 1976a ja b, 1990, 1993, 1996; Allardt ja Uusitalo 

11 Käsitteemme on vastakohtainen myös sosiologi Norbert Eliasin (1978, 119 ja 2000, 472) 
käsitteelle homo clausus, jolla hän viittaa irrallisiin, omiin pieniin egoihinsa sulkeutuneisiin 
yksilöihin. Eliasin oma antiteesi tälle on homines aperti, monin tavoin toisiinsa ja maailmaan 
yhteydessä olevat ihmiset (Elias 1978, 125, 35).
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1972). Häntä puolestaan johdatti eteenpäin sama asia kuin meitäkin: tyytymättö-
myys siihen, että hyvinvointi ymmärretään monesti vain aineellisista resursseista 
koostuvaksi, vaikka ilmiö on huomattavasti monisäikeisempi, sekä tästä epäkoh-
dasta kumpuava pyrkimys laajentaa hyvinvoinnin käsitettä (Allardt 1976b, 9 ja 
1981, 101).12

Allardtin ytimekkään yksinkertaiset käsitteet kuvaavat hyvinvoinnin 
moniulotteisuutta. Toinen tärkeä syy Allardt-innostuksellemme oli se, että hän 
kehotti jo hyvin varhaisessa vaiheessa yhteiskuntatieteilijöitä lisäämään ponnis-
tuksiaan sosiaalisen elämän ja maapallosysteemin välisten suhteiden tutkimisessa 
(Allardt 1990, 10). Tähän suuntaan olikin yritetty edetä 1970-luvulla pohjoismai-
sessa hyvinvointitutkimuksessa, jossa Allardt oli mukana. Siinä koetettiin ottaa 
huomioon ympäristötekijöitä ja niihin liittyviä tarpeita yhteiskunnan hyvinvoin-
nin tasoa arvioitaessa. Allardt (1981, 104 ja 1990) ilmaisi kuitenkin myöhemmin 
tyytymättömyytensä siihen, miten tässä onnistuttiin. Hän argumentoi tällöin sen 
puolesta, että hyvinvoinnin käsitettä tulisi uudistaa ja laajentaa ympäristötekijöitä 
sisältäväksi ja että aineellista elintasoa tutkittaessa mukaan olisi otettava myös bio-
logisen ja fyysisen ympäristön mittareita (Allardt 1990, 13, 16). Hänen ehdotuk-
siinsa kuuluivat muun muassa rikin määrää ilmassa sekä maaperän ja vesistöjen 
happamoitumista kuvaavat indikaattorit (Allardt 1993, 90).

Allardt määritteli hyvinvoinnin jakamalla sen ulottuvuuksiin, jotka kuvaavat 
erilaisten tarpeiden eksistentiaalisia ominaispiirteitä. Näin syntyivät kategoriat 
Having, Loving ja Being eli kolme iskusanaa kuvaamaan ihmisen kehityksen ja 
olemassaolon välttämättömiä ehtoja (Allardt 1993, 89). Se, miten Allardt luon-
nehtii kategorioiden lähtökohtaa, ei ole kaukana siitä tavasta, jolla meitä myös in-
noittanut yhteiskuntafilosofi Erich Fromm luonnehtii keskeisiä käsitteitään having 
ja being. Ne ovat hänelle ”moodeja” eli perimmäisen kokemisen, olemassaolon ja 
itseen ja maailmaan orientoitumisen tapoja, joiden suhteellinen voimakkuus mää-
rittää niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin luonnetta. (Fromm 2011, 14, 16, 20.)

Allardt (1976a, 231) viittaa Having-ulottuvuudella tarpeisiin, jotka liittyvät 
aineellisiin ja persoonattomiin resursseihin. Loving-ulottuvuus liittyy kumppa-
nuuden, tunteiden, yhteenkuuluvuuden ja solidaarisuuden tarpeisiin (Allardt 
1976b, 32). Being-ulottuvuuden Allardt (1976a, 46) käsitti itsensä toteuttamisen 
tarpeiden tyydyttämiseksi ja persoonallisuuden kehittämiseksi ja Beingin vasta-
kohdaksi vieraantumisen. Myöhemmin Allardt (1993, 91) antoi Beingille uuden 
merkityksen, jossa se viittaa ”tarpeeseen integroitua yhteiskuntaan ja elää harmo-
niassa luonnon kanssa”. Harmonian indikaattoreihin kuuluivat mahdollisuudet 
nauttia luonnosta, olipa kyseessä sitten hiljentyminen ja mietiskely tai aktiivisem-

12 Allardtin hyvinvointimallia on viime vuosina käytetty myös esimerkiksi nuorisoa kos-
kevassa hyvinvointitutkimuksessa (Kestilä ym. 2019; Myllyniemi ja Haikkola 2020, 87–92), 
NEET-nuorten hyvinvoinnin tarkastelussa (Simonen 2019) sekä pitkäaikaisesti toimeentulotu-
kea saaneiden ihmisten ryhmähaastatteluissa (Kivipelto ja Saikkonen 2018).
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pi toiminta, kuten luontokävelyt, puutarhanhoito tai kalastus. (Allardt 1993, 91; 
vrt. Allardt 1976a, 232.)

Allardtilla (esim. 1993, 91) esiintyy myös käsite Doing, mutta hän sijoittaa 
sen Beingin alaisuuteen ja määrittelee sen kapeasti mahdollisuudeksi vapaa-ajan 
toimintaan. Me olemme nostaneet laajemmin ymmärtämämme Doing-tarpeet 
omaksi, neljänneksi hyvinvoinnin ulottuvuudekseen – onhan toiminnalla ihmisen 
elämässä keskeinen rooli. Kestävyyden näkökulmasta lajimme toiminta ei kuiten-
kaan ole ollut sitä mitä pitäisi, vaan se on vienyt planeettamme tuhon kynnykselle. 
Siksi toiminnan ulottuvuus on kestävän hyvinvoinnin teoriassa ohittamaton.

Määritellessämme eri ulottuvuuksia jatkamme siitä, mihin Allardt päätyi, ja 
juurrutamme ulottuvuudet ekosysteemiseen perustaansa (kuvio). Teoriamme on 
siis paitsi sosiaalisesti myös ekologisesti relationaalinen.13 Juuri tämä erottaa lähes-

13 Edellä mainitussa Edward Decin ja Richard Ryanin SDT- eli itseohjautuvuusteoriassa hy-
vinvointia tuottaa kolmenlaisten tarpeiden – kompetenssin, läheisyyden ja autonomian – tyy-
dyttäminen. Omassa teoriassamme nämä tarpeet vastaavat väljästi tulkiten Doing-, Loving- ja 
Being-tarpeita. Kompetenssilla Deci ja Ryan viittaavat eloonjäämiselle ja vuorovaikutukselle 
tärkeään toimeliaisuuteen ja optimaalisiin haasteisiin, läheisyydellä (relatedness) tarpeeseen 
olla yhteydessä toisiin: rakastamiseen ja rakastetuksi tulemiseen, hoivaamiseen ja hoivatuksi 
tulemiseen ja autonomialla psykologisen integraation ja vapauden tarpeeseen; seikkoihin, jotka 
ovat välttämättömiä edellytyksiä ihmisen terveelle toiminnalle (Deci ja Ryan 2000, 231, 252). 
Teoriamme eroaa kuitenkin SDT:stä siten, että vaikka SDT perustuu oletukseen ihmisen rela-
tionaalisuudesta (Ryan ja Sapp 2007), siinä läheisyys (relatedness) on yksi tarvekategoria, siinä 
missä me käsitämme kaikki kategoriamme relationaalisesti. 

Ekosysteemi

Ihmisten hyvinvointi

Resurssit,
energia

Ekologiset
vaikututukset

Having

Loving Being

Doing

Kuvio. Ekosysteemisesti juurtunut hyvinvointi.
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tymistapamme lukuisien muiden tutkimusten tavasta käsittää hyvinvoinnin teki-
jät tai ulottuvuudet (esim. Ryff 1989; Diener ja Seligman 2004; Aaltonen ym. 2019; 
Kestilä ym. 2019; ks. myös Schleicher ym. 2017), ja pidämme sitä siksi teoriamme 
tärkeimpänä antina hyvinvointitutkimukselle. Seuraavaksi esitämme, miten ym-
märrämme neljä hyvinvoinnin ulottuvuutta – eli kuviomme neliapilan lehdet. 

Having-ulottuvuudella viittaamme hengissä pysymisen ja perustoimeentulon 
tarpeeseen. Ekosysteeminen juurtuneisuus merkitsee sitä, että Having-tarpeiden 
tyydyttäminen yhdistetään ekosysteemien tarjoamiin elämän edellytyksiin. Koska 
ihmisten liiallinen resurssien ja maan käyttö vaikuttavat haitallisesti ekosystee-
meihin ja sitä kautta lyhyellä tai pitkällä aikavälillä ihmisten hyvinvointiin, tulisi 
resursseja käyttää kohtuullisesti (esim. O’Neill ym. 2018). Kohtuulliseen elinta-
soon kuuluu siksi aina ekologista kestävyyttä kuvaava yläraja (esim. Hirvilam-
mi ym. 2014). Kohtuullinen Having on siis erotettava liiallisesta ja rohmuavasta 
elintason tavoittelusta. Kohtuullinen Having kuvastaa sitä, mitä ihminen tarvitsee 
säilyäkseen hengissä, ja siksi Erich Fromm kirjoittaakin olemassaoloa koskevas-
ta eli eksistentiaalisesta having-moodista. Sen sijaan ylenmääräinen tarve kerätä 
omaisuutta tai muuta aineellista ”hyvää” liittyy haluihin eikä siten ole sisäsyntyistä 
vaan pikemmin yhteiskunnallisista tekijöistä aiheutuvaa.14 (Fromm 2011, 69–70.) 
Kohtuullista on myös se, että ihmisellä on riittävästi resursseja toimiakseen yhteis-
kunnassa eikä hän kärsi sosiaalisia suhteita rajoittavasta aineellisesta köyhyydestä 
(esim. Hirvilammi ym. 2014). 

Doingilla viittaamme merkitykselliseen tekemiseen, joka sallii ihmisen pitää 
yllä itsekunnioitustaan ja noudattaa arvojaan. Doing sisältää paljon muutakin 
kuin palkkatyön: hoiva, vapaaehtoistyö, luova tekeminen ja harrastukset kuuluvat 
kaikki sen piiriin. Relationaalisessa teoriassamme Doing sisältää lähtökohtaises-
ti eettisesti ja ekologisesti kestävän tekemisen ja vastuun muita olentoja ja tule-
via sukupolvia kohtaan, sillä uskomme, että muunlainen toiminta ei ole aidosti 
hyvinvointia edistävää. Oletamme, että ihmisellä on sisäinen ”kestävyyden taju” 
(Holden ym. 2018). Ajattelemme siis ihmisen tunnistavan luontaisesti elämän 
jatkuvuuden tarpeen, minkä vuoksi tämän tarpeen suuntainen toiminta koetaan 
hyvinvointia vahvistavaksi. Psykologisissa tutkimuksissa onkin saatu viitteitä siitä, 
että ympäristövastuullinen käyttäytyminen ja koettu hyvinvointi ovat yhteydessä 
toisiinsa (esim. Brown ja Kasser 2005; Kasser 2017). Vahvan relationaalisesta nä-
kökulmasta kyse ei ole pelkästään siitä, että luonto edistäisi ihmisen hyvinvointia, 
vaan myös siitä, että toiminta luonnon hyväksi – luonnon hoivaaminen – on ih-
misen hyvinvoinnin keskeinen osa (ks. Jax ym. 2018). 

Loving – rakastaminen ja rakastetuksi tuleminen – on ihmiselle tärkeä tarve. 
Loving-käsityksemme eroaa kuitenkin useimmista muista vastaavantyyppisistä 
tarvekategorioista siten, että luemme siihen mukaan paitsi ihmisiin myös eläi-

14 Fromm käyttää tästä tässä yhteydessä hankalahkoa käsitettä characterological having.
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miin ja luontoon suuntautuvan rakkauden ja myötätunnon.15 Lisäksi relationaa-
lisuutensa vuoksi Loving-ulottuvuus kurkottaa niin tulevaisuuteen kuin mennei-
syyteenkin: siihen sisältyy huoli jälkikasvustamme ja tulevista sukupolvista sekä 
arvostus vanhemmiltamme, isovanhemmiltamme ja jopa esi-isiltämme saamaam-
me henkistä ja materiaalista perintöä kohtaan. Loving-ulottuvuus voi ilmetä myös 
alueellisesti: asuinpaikkaan, kotimaahan tai koko maapalloon kohdistuvana kiin-
tymyksenä ja välittämisenä. Loving-ulottuvuuteen kuuluu myös itsensä arvosta-
minen, sillä ilman sitä on mahdotonta aidosti arvostaa toisiakaan. 

Erik Allardt (1996, 233) kuvaa ytimekkäästi Being-ulottuvuutta ilmaisulla ”ih-
misenä oleminen”. Me itse sisällytämme Being-ulottuvuuteen sekä terveyden että 
ihmisenä olemisen ja itsensä toteuttamisen tarpeet; kasvamisen kohti täyttä ihmi-
syyttä. Being ei siis ole vain ”olemista” vaan myös ”tulemista” (Becoming); tässäkin 
ajattelumme vastaa relationaalista prosessinäkökulmaa. 

Terveyskäsityksemme on lähtökohdaltaan yhteensopiva Maailman terveysjär-
jestön WHO:n peruskirjan (1948) terveysmääritelmän kanssa. Sen mukaan ter-
veys on täydellisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila eikä vain 
sairauden tai vaivojen puuttumista.16 Määritelmä on siis positiivinen ja vastaa hy-
vinvointiteoriaamme sisältyvää eudaimonista kukoistamisen ajatusta. Lisäämme 
WHO:n määritelmään monien muidenkin tavoin henkisen terveyden (esim. Dhar 
ym. 2013). Henkisen terveyden olennainen osa on tasapainon saavuttaminen, ja 
myös mielenrauhassa on kyse tasapainosta. 

Ihmisen terveys kaikissa merkityksissään kytkeytyy vahvasti luontoon. Kuten 
laaja tutkimuskirjallisuus osoittaa, luonnossa vietetty aika ja luontoyhteys vai-
kuttavat hyvinvointiin monin tavoin positiivisesti, olipa kyse sitten psyykkisestä 
tai fyysisestä terveydestä (ks. esim. Capaldi ym. 2015; Twohigg-Bennett ja Jones 
2018; Martin ym. 2020). Teoriamme nivoutuu näiden havaintojen kautta myös 
ekologisen kansanterveyden ajatukseen (Lang ja Rayner 2007, 176–177; Hancock 
2015). 

Itsensä toteuttamista voidaan pitää terveyden merkkinä (Maslow 2011, 129, 
139). Toisaalta psyykkinen terveys punoutuu tarpeisiin myös vastakkaisesta suun-
nasta: pelot aineellisten tarpeiden tyydyttämättömyydestä saattavat heikentää ih-
misen psyykkistä terveyttä (Parker ja Schwartz 2010) – ja sama koskee rakkauden 
ja itsensä toteuttamisen tarpeita. 

Eudaimonisen lähestymistavan mukaisesti ajattelemme, että ihmisellä on tar-
ve merkityksellisiin ja kohottaviin kokemuksiin. Being-tarpeet kurkottavat kauas: 
niiden tyydyttäminen on joksikin tulemista (Becoming), itsensä toteuttamista, 

15 Esimerkiksi Doyalin ja Goughin tarveteoriassa ei pidetä suhteita eläimiin merkityksellisinä 
eikä tunnusteta luonnon itseisarvoa (ks. Gough 2015 ja 2017a, 57–58).
16 Tämän laaja-alaisen terveyskäsityksen vuoksi emme, toisin kuin Allardt (1976b, 50), sijoita 
terveyttä Having-kategoriaan.
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itsensä ylittämistä (transsendenssiä) ja nondualistista kaikkeuteen liittymistä tai 
sulautumista (esim. Maslow 2011). Itsensä toteuttamisen ja joksikin tulemisen 
merkityksessä tämä tarvekategoria on erityisen kiinnostava nuorista puhuttaessa. 
Lisäksi Becoming-näkökulman korostaminen on sikälikin tärkeää, että ”oleminen” 
saa länsimaisessa ja kulutus- ja toimintakeskeisessä sekä materialistisessa kulttuu-
rissamme usein kielteisen latauksen, ja se saatetaan jopa tulkita jonkinlaiseksi saa-
mattomuudeksi. Being-ulottuvuuteen kuuluu silti myös aktiivisuus; ei kuitenkaan 
yhteiskunnan edellyttämä kiireinen ja pakkomielteinenkin touhukkuus vaan sisäi-
nen, ihmisenä kasvamiseen tähtäävä virkeys (Fromm 2011, 72–73). Ehkäpä ole-
miseen liittyvästä vääränlaisesta mielleyhtymästä johtuu, että Being-ulottuvuutta 
on käsitelty hyvinvointitutkimuksessa riittämättömästi (Gasper 2004, 29). Olem-
mekin sillä kannalla, että tämä ulottuvuus tulisi sisällyttää hyvinvointitutkimuk-
seen rutiininomaisesti (ks. myös Huta ja Ryan 2010, 759).

Kestävän hyvinvoinnin teoriassamme on siis neljä tarvekategoriaa: Having, 
Doing, Loving ja Being (HDLB)17. Kategoriat ovat analyyttinen jäsennys: käsit-
teellinen yritys määritellä kokonaisuutta, jossa eri ulottuvuudet ovat kiinteässä 
yhteydessä toisiinsa. Elävässä elämässä ulottuvuudet limittyvät. Ajattelemme tar-
veteoreetikko ja psykologi Abraham Maslow’n tavoin, että tarpeiden luettelointi 
on ongelmallista. Listojen laatiminen on atomistista: tarpeet kuvataan toisistaan 
erillisiksi, eivätkä luettelot huomioi tarpeiden dynaamisuutta tai sitä, että jokin 
tarve saattaa ilmetä jonkin toisen tarpeen kautta. Maslow pitää kuitenkin mahdol-
lisena toiminnan perimmäisten päämäärien (tai kategorioiden) esittämistä abst-
raktina luokitteluna. (Maslow 1970, 25–26.) Myös Allardt kritisoi Maslow’n hen-
gessä tutkimusta, jossa hyvinvointi pirstotaan eli jaetaan erilaisiin osatekijöihin ja 
sitten selvitetään, miten ihmiset ovat onnistuneet hankkimaan osatekijöihin liit-
tyviä resursseja tai tyydyttämään näiden osatekijöiden kuvaamia tarpeita. Allardt 
muistuttaakin, että elämä on kokonaisuus ja että ihmiset myös suhtautuvat siihen 
kokonaisvaltaisesti. (Allardt 1996, 235.) Tässä kohden häntä voisi siis luonnehtia 
relationalistiksi.

On myös tärkeää huomata, että monet toiminnot voivat samanaikaisesti tyy-
dyttää useita eri tarpeita. Taloustieteilijä Manfred Max-Neefin (1992) tarveteorias-
sa puhutaan tällöin ”synergisistä tarpeentyydyttäjistä”. Esimerkiksi ihminen, joka 
valmistaa mielikuvituksekkaan vegaani-illallisen ystävilleen, tyydyttää yhtä lailla 
ravinnontarvetta (Having), luovan tekemisen tarvetta (Doing), sosiaalisia tarpei-

17 Ulottuvuudet voidaan rinnastaa Manfred Max-Neefin (1992) eksistentiaalisiin tarpeisiin 
Having, Doing, Interacting ja Being. Meille kantautuneen suullisen tiedon mukaan Max-Neef 
kertoi saaneensa vaikutteita Allardtin teoriasta. Max-Neefin tarvekäsitys on kuitenkin tätä neli-
jakoa monimutkaisempi, sillä se sisältää tarvematriisin, jossa on mainittujen eksistentialististen 
tarpeiden lisäksi yhdeksän aksiologista (eli arvoihin liittyvää) tarvetta: hengissä pysyminen/toi-
meentulo, turvallisuus, kiintymys, ymmärrys, osallistuminen, joutilaisuus, luovuus, identiteetti 
ja vapaus.
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taan itsensä ja ystäviensä ravitsemiseksi muita olentoja vahingoittamatta (Loving) 
kuin tarvetta olla yhteydessä luomakuntaan (Being). Tarpeet siis muodostavat re-
lationaalisen systeemin, jonka osina ne kytkeytyvät toisiinsa ja ovat vuorovaiku-
tuksessa tai sulautuvat kokonaan yhteen. 

Tarveteorioiden mukaan kaikki tarpeet ovat merkittäviä eikä joidenkin tar-
peiden tyydyttäminen voi korvata vajeita muilla ulottuvuuksilla (esim. Allardt 
1976b, 62). Hyvinvoinnin edellytys siis on, että jokainen tarve tyydyttyy jossain 
määrin. Lukuun ottamatta eloonjäämisen kannalta välttämättömien tarpeiden 
tyydyttymistä tarpeiden tyydyttämiselle ei ole jäykkää hierarkiaa (Max-Neef 1992 
ja 2010, 205; ks. myös Ryan ja Sapp 2007, 80–81). Sen sijaan tärkeää on tarpeiden 
tyydyttämisen tasapaino, koska yhdeltä elämänalalta saatava tyydytys on rajallista 
(Sirgy ja Wu 2007). Hyvinvoinnin ulottuvuudet kuvaavat siten sitä kokonaisuutta, 
joka vaaditaan hyvinvoinnin toteutumiseksi. Ihannetapauksessa hyvinvointi ilme-
nee eri tarpeiden tyydyttymisen tasapainoisena ja synergisenä suhteena (Sirgy ja 
Wu 2007; ks. myös Pessi 2008). Ulottuvuuksien sulautuessa toisiinsa hyvinvoin-
nista tulee enemmän kuin osiensa summa (ks. Fisher 2011). 

Hyvinvoinnin ulottuvuuksien tasapaino merkitsee myös sitä, että yhden ulot-
tuvuuden liiallinen tai vääristynyt korostuminen ei ole hyvä asia hyvinvoinnin ko-
konaisuudelle. Näkemys tarpeiden tyydyttämisen tasapainosta on lisäksi vahvasti 
sidoksissa siihen, että ihminen käsitetään moniulotteiseksi olennoksi: ihminen on 
aina paitsi toimija tai tekijä myös rakastaja ja kokija.

Relationaalisuuden ajatus tuo mukanaan sen, että ihmisten tarpeentyydytys 
sidotaan sosioekologiseen systeemiin. Se, missä määrin kulttuuri pystyy vastaa-
maan ihmisten tarpeisiin, on äärimmäisen tärkeää heidän hyvinvoinnilleen ja 
loppujen lopuksi ratkaisee sen, missä määrin ihmiset hyväksyvät ja sisäistävät val-
litsevat kulttuuriset arvot (ks. Deci ja Ryan 2000, 238, 256). Samaten tasapainon 
pyrkimys on relaationaalista suhteessa yhteiskuntaan, sillä ihmiset pyrkivät yleen-
sä harmoniseen olotilaan ympäristönsä kanssa (ks. Deci ja Ryan 2000, 229).

Tarpeiden tyydytyksellä ja sen tasapainolla on merkittävä vaikutus siihen, 
mihin suuntaan yhteiskunta kehittyy (tai taantuu). Se, mitkä tarpeet yhteiskun-
nassa ja ihmisten elämässä painottuvat, samoin kuin se, minkälaisilla keinoilla 
niitä pyritään tyydyttämään, vaikuttavat yhteiskunnan ja yksittäisten ihmisten 
ympäristövaikutuksiin, kuten ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen ehtymi-
seen (ks. Hirvilammi ym. 2014). Kulutuskeskeiset yhteiskunnat rakentuvat ennen 
kaikkea materiaalisten tarpeiden ja halujen tyydyttämisen varaan, minkä vuok-
si tasapainoisempi tarpeentyydytys (puhumattakaan haitallisten halujen tyy-
dyttämättä jättämisestä) voisi suuresti edistää kestävyysmurrosta (sustainability 
transformation). Siirtymässä keskeisenä pidetty ”kohtuullisuusstrategia” (Alcott 
2008) onkin liitetty tarveperustaiseen hyvinvointinäkemykseen (Schultz ja Tapio 
2011).
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Olemme eri kirjoituksissamme soveltaneet HDLB-jäsennystämme sosiaalipo-
liittiseen järjestelmään (Helne ym. 2012; Hirvilammi ja Helne 2014) ja sosiaali-
työhön (Helne ja Hirvilammi 2017) sekä kuvanneet sitä, miten kestävän hy-
vinvoinnin näkökulma tukisi kestävää kehitystä (Helne ja Hirvilammi 2015) ja 
mahdollistaisi siirtymää kasvunjälkeiseen yhteiskuntaan (Helne ja Hirvilammi 
2019). Lisäksi tarkastelun kohteena on ollut Being-ulottuvuuden merkitys matkal-
la vahvasti kestäviin yhteiskuntiin (Helne 2019). Tässä tutkimuksessa, jossa nuor-
ten työhön liittyvät tulkinnat ovat vahvasti mukana, annamme erityistä huomiota 
Doing-ulottuvuudelle (luku 9.2, ja myös luvut 6 ja 7).

3.4 Hallinnan ja hyvinvoinnin relaatiot

Tutkimuksemme keskeinen juonne on nuorten toiveiden ja hallinnan pyrkimys-
ten välinen suhde. Kuljetamme läpi tutkimuksen rinnakkain kestävän hyvinvoin-
nin teoriaa sekä hallinnan analytiikkaa, mikä vastaa relationaalista lähtökohtaam-
me. Relationaalisuus on myös laajemmin se perusta, jolla tutkimuksemme lepää. 
Tarkemmin ilmaistuna relationaalisuus merkitsee tutkimuksessamme seuraavia 
asioita:

1) Edustamamme kestävän hyvinvoinnin tutkimus perustuu relationaalisuu-
teen. Tutkimussuuntauksen lähtökohtana on se, että hyvinvointi syntyy relaatiossa 
muihin eläviin olentoihin, luontoon ja yhteiskuntaan. Vallitseva hyvinvointidis-
kurssi ei kata näitä kaikkia relaatioita vaan tarkastelee hyvinvointia pitkälti talou-
dellisten seikkojen ja palkkatyön välttämättömyyden näkökulmasta tai yksilöiden 
tyytyväisyyttä mitaten. Relationaalinen kestävän hyvinvoinnin teoria laajentaa si-
ten hyvinvointitutkimuksen horisonttia. 

2) Kuten luvussa 4.2 tulemme kuvaamaan, myös konstruktionistinen ja dis-
kurssianalyyttinen aineiston lukutapamme on lähtökohdiltaan relationaalinen. 

3) Syrjäytyminen on relationaalinen käsite eli suhdekäsite: se ei koskaan rajoi-
tu vain niihin ihmisiin, joihin se ensi kuulemalla viittaa (Helne 2002, 75). Käsite 
sisältää siten implisiittisesti myös vastaparinsa, ”ei-syrjäytyneet” ihmiset. Myös 
syrjäytymisdiskurssi on relationaalista. Se syntyy tietynlaisessa yhteiskunnassa, 
tietyssä kontekstissa, tietynlaisen katseen kautta, suhteessa muihin ihmisiin ja 
osana ajankohdalle ominaista hallinnan pyrkimystä (ks. Helne 2002, 51, 176). Sik-
si syrjäytymisdiskurssin tarkastelu edellyttää relationaalista teoriaa ja ontologiaa, 
jossa jokaisen ilmiön katsotaan määrittyvän suhteistaan kaikkeen muuhun olevai-
seen. Tästä seuraa sekin, että ”syrjäytyneitä” (kuten nuoriakaan) ei voida paikantaa 
yhteiskunnan ulkopuolelle, vaan heidät on luettava sisään, mukaan, ”kanssaihmi-
siksi” (ks. Helne 2002, 190). 
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4) Myös hallinnan analytiikkaan kytkeytyvän kriittisen syrjäytymistutkimuk-
sen ja kestävän hyvinvoinnin teorian välinen yhteys syntyy pohjimmiltaan relatio-
naalisuudesta. Suhdekäsitteenä syrjäytyminen kuvastaa huolta yhteiskunnan ja 
yksilöiden välisestä suhteesta. Suhde pelkistetään yleensä palkkatyöhön (sisältäen 
siihen kouluttautumisen), ja tässä suhteessa ilmenevien ongelmien ratkaisemi-
nen langetetaan ”syrjäytyneiden” yksilöiden tehtäväksi, millä saattaa olla heidän 
hyvinvointiaan heikentäviä seurauksia. Sitä vastoin kriittisessä syrjäytymistutki-
muksessa kyseenalaistetaan pyrkimys integroida yksilöt yhteiskuntaan ilman, että 
kysyttäisiin: integroiminen millaiseen yhteiskuntaan ja minkä vuoksi? 

Kuten edellä kirjoitimme, se, miten yhteiskunta ja sen kulttuuri vastaavat ih-
misten tarpeisiin, ratkaisee, missä määrin ihmiset hyväksyvät ja sisäistävät val-
litsevat arvot. Syrjäytymisdiskurssin ja sen tuottaman politiikan tavoitteena on 
integroida ihmiset yhteiskuntaan. Mikäli ihmiset vierastavat kulttuurinsa arvoja 
ja pyrkimyksiä (esimerkiksi sen kulutuskapitalistisia arvoja), tällainen politiikka 
joko tuottaa pahoinvointia tai epäonnistuu. Vain kestävä yhteiskunta on integroi-
tumisen arvoinen. 

Koska ihmisiä integroidaan lähinnä palkkatyöhön, koulutukseen ja kuluttajik-
si, aktivointi- ja syrjäytymisdiskurssi kutoutuvat yhteen liki itsestään selvästi. Sa-
malla ne kytkeytyvät hallinnan pyrkimyksiin. Vallitsevan hallintatavan mukainen 
ihannekansalainen on aktiivinen ”työmarkkinakansalainen” (ks. Ågren ym. 2020, 
157). Jos hän ei täytä tätä normia (tätä kansalaishyvettä) tai hänen aktiivisuutensa 
suuntautuu hallinnan näkökulmasta väärin, on hän ”syrjäytynyt” (ks. myös Läh-
teenmaa 2011, 47). Siksi hänet on aktivoitava ja sosiaalistettava uudelleen – siis 
integroitava palkkatyöyhteiskuntaan. Syrjäytyminen on siten selkeästi vallan kä-
site (Pohjola 2001, 188) – ja valta on suhdekäsite. Päädymme siis jälleen relatio-
naalisuuteen. 

5) Hallinta itsessään kytkeytyy siihen, miten hyvinvointi määrittyy yhteis-
kunnassa. Hallinnan tavoitteena on edistää väestön hyvinvointia ja sen vaurautta. 
Näin se tekee erilaisten tekniikoiden avulla. Kansalaiset asettuvat tällöin kahtalai-
seen asemaan: he ovat yhtäältä tarpeidensa ja pyrkimystensä eli oman hyvinvoin-
tinsa subjekteja, toisaalta hallinnan kohteita (Foucault 1991, 100). Kulutuskapita-
listisessa yhteiskunnassa yksilöt on mobilisoitava talouskasvun tavoitteen taakse. 
Ihmisten on siis yhteiskunnan pyrkimyksiä tukiessaan tunnettava edistävänsä 
myös omaa onnellisuuttaan tai hyvinvointiaan (ks. Miller ja Rose 1990, 28). Kun 
hallinta on tarpeeksi tehokasta ja toistuvaa, se mahdollistaa ihmisten toimintaan 
puuttumisen ilman pakottamista; tällöin hallinnan kohde sisäistää hallinnan pyr-
kimyksiin sopivan näkemyksen siitä, mitä on hyvä elämä ja mikä on hänelle pa-
rasta (Brunila 2013, 240). Hallinnan tekniikat luovat tarkoitusperiensä mukaista 
käsitystä hyvinvoinnista. Siksi hegemonisissa diskursseissa puhutaan työllisyydes-
tä, tuottavuudesta, talouskasvusta, hyvinvointivaltion rahoituksesta ja yksilöiden 
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hyvinvoinnista samaan hengenvetoon (esim. Hetemäki 1998; OECD 2019; STM 
2019). Hyvinvointitutkimuksessa ei kuitenkaan ole otettu huomioon sitä, miten 
hallinnan asettamat hyvinvoinnin määreet vaikuttavat ihmisten omiin hyvinvoin-
tikokemuksiin, eikä sitä mahdollisuutta, että nämä ehdot saattavat olla kestävän 
hyvinvoinnin vastaisia. 

6) Pyrkimys sovittaa yhteen hallinnan pyrkimykset ja yksilön oletetut intressit 
merkitsee sitä, että hallinta on relationaalista – ja ennen kaikkea relationaalinen 
valtasuhde. Se on yhtäältä hallinnoivien ja hallittavien välinen suhde ja toisaalta 
käytäntö, joka kohdistuu hallinnan subjektien suhteeseen itseensä (self-relation) 
(Dean 1995, 572). Ihmisiin kohdistuvat hallinnan käytännöt ovat siten hallin-
nallis-eettisiä eli luonteeltaan hybridejä. Tavoitteena on poliittisten ja yhteiskun-
nallisten päämäärien, taloudellisten vaateiden sekä yksilöiden ja ryhmien käyt-
täytymisen (conduct) välinen vastaavuus (Dean 1998, 88). Esimerkiksi erilaiset 
työttömyysturvan ja toimeentuloturvan muodot ovat paitsi työttömien taloudel-
lista selviytymistä tukevia keinoja myös käytäntöjä, joilla pyritään vaikuttamaan 
näiden toimenpiteiden piiriin joutuvien ihmisten haluihin, tarpeisiin ja asenteisiin 
(Dean 1995, 567). Myös hallinnan diskurssit määrittävät nuoren elämänpolkua 
ja sen määränpäätä. ”Jokainen nuori pysyy koulutuspolulla”, lupaa – tai määrää? 
– esimerkiksi tämänhetkinen hallitusohjelma (VN 2019, 175). Hallinnan relaa-
tio kohteisiinsa on siis yksisuuntainen – jälleen seikka, jota ei voi pitää kestävää 
hyvinvointia tuottavana. Siksi annamme tutkimuksessamme äänen myös suhteen 
toiselle osapuolelle, aktivointitoimien kohteena oleville nuorille.

Hallinta ei sinänsä ole uusi ilmiö; vain sen muodot muuttuvat. ”Kaikki yhteis-
kunnat muovaavat niissä elävien ihmisten luonnetta siten, että he haluavat tehdä 
juuri niitä asioita, joita heidän on pakko tehdä” (Fromm ja Suzuki 2012, 133). Tätä 
yksilön mielen ja yhteiskunnan sosioekonomisen luonteen yhteen sulauttaumista 
voidaan kutsua yhteiskuntaluonteen (social character) luomiseksi (Fromm 2011, 
58, 109). Omaan aikaamme osuva yhteiskuntaluonnetta kuvaava termi on ”psyko-
kapitalismi”; ilmaisu, joka tarkoittaa ”ihmismielen ja yksilön halun muokkaamista 
tuotantoelämän vaatimusten mukaisesti” (Värri 2018, 50). Hallinnan tehokkuus 
perustuu siihen, miten se näissä pyrkimyksissä onnistuu. Siinä määrin kuin eri-
laisia normeja ja pyrkimyksiä kyetään kääntämään ihmisten arvoiksi, ne toimivat 
heidän itseohjauksensa mekanismeina. Tällöin ”vapaita” yksilöitä voidaan hallita 
loukkaamatta heidän muodollista autonomiaansa. (Miller ja Rose 1990, 18.) 

Tällä tosiasiallisen vapauden menettämisellä on seurauksensa yksilöiden hy-
vinvoinnille, jolloin hallinta ja hyvinvointi ovat suorassa yhteydessä. Kuten filosofi 
ja poliittinen taloustieteilijä J. S. Mill (2011, 105) asian muotoili, ”siellä missä ih-
misen oman luonteen sijaan perinteet ja muiden ihmisten tavat säätelevät käyt-
täytymistä, puuttuu yksi ihmisen onnellisuuden pääaineksista sekä yksilöllisen ja 
yhteiskunnallisen edistyksen tärkein aines”.
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Hallinnan tekniikat tähtäävät tietynlaisen olemisen ja elämisen tavan (way of 
being and living) vakiinnuttamiseen (Dean 1995, 566), mutta ihmisillä on myös 
omat käsityksensä siitä, millainen oleminen ja elämä heille sopisi. Ajattelemme, 
että ihmisellä on biologisena lajiolentona myös tarpeita, jotka periaatteessa voivat 
ilmetä ”puhtaina”, hallinnan tekniikoista riippumattomina. Aidosti autonominen 
ihminen haluaa itse päättää, mitä asioita hän elämässään tavoittelee ja mitä hy-
vinvointi hänelle merkitsee. Hän siis vastustaa ulkoa tulevaa halujen ja tarpeiden 
määrittelyä ja noudattaa pikemmin omaa ”luonnettaan” kuin yhteiskunnan sään-
töjä (Maslow 1970, 171–174). Hän kykenee toisin sanoen kriittiseen autonomiaan. 

Ennen kuin jatkamme matkaa, pysähtykäämme autonomian käsitteeseen. 
Koska relationaalisuus ja autonomia saattavat ensi kuulemalta vaikuttaa yhteen 
sovittamattomilta ja koska autonomia ja hallinta liittyvät viime kädessä kääntei-
sesti toisiinsa, on syytä täsmentää, miten ymmärrämme autonomian tässä tutki-
muksessa.18

Lähtökohtamme on, että on kaksi tapaa käsittää autonomia. Ensimmäinen 
niistä on modernin, individualistisen ja liberalistisen yhteiskunnan perusoletuk-
sen mukainen, ja siinä (kuten autonomian käsitteeseen luonnollisesti kuuluu) 
korostetaan yksilön itseohjautuvuutta. Käytännössä modernin yhteiskunnan yk-
silöiden autonomia on kuitenkin toisistaan irrallisten, yhteyksistään revittyjen ih-
misten näennäistä itsehallintaa. 

On myös toisentyyppistä autonomiaa. Selvennämme tätä Abraham Mas-
low’n luonnehdinnan avulla. Hänelle(kin) autonomia merkitsee itsehallintaa 
(self-government); sitä, että ihminen on aktiivinen ja vastuullinen sekä päättää 
omista asioistaan sen sijaan, että hän olisi pelinappulan tavoin toisten ohjailtavissa. 
Tällainen autonomisuus ei kuitenkaan rinnastu uusliberalistisen hallinnan auto-
nomiakäsitykseen; päinvastoin. Maslow korostaa, että valtaosa ihmisistä ei kykene 
hänen kuvaamaansa autonomiaan, vaan heitä ohjailevat ”myyntimiehet, mainos-
tajat, vanhemmat, propagandistit, TV, sanomalehdet jne.”. Tämän heikkouden po-
liittiset ja taloudelliset seuraukset ovat katastrofaalisia, sillä demokratiasta jäävät 
puuttumaan sen olennaiset edellytykset: itsenäiseen päätöksentekoon ja ajatteluun 
kykenevät kansalaiset. (Maslow 1970, 161.) Hallinnalle tilanne on kuitenkin juuri 
se, mihin pyrittiinkin: vapaus typistyy vapaudeksi kuluttaa. Vaikka yksilönvapaus 
ja autonomia ovat modernien, liberaalien yhteiskuntien kantavia arvoja, aidosti ja 
sisäisesti vapaita ihmisiä on vähän; tämä on liberaalien yhteiskuntien ”vapauden 
paradoksi” (Hamilton 2008).

Maslow’lla autonomia kytkeytyy itsensä toteuttamiseen (eli teoriamme 
Being-ulottuvuuteen). Itseään toteuttavat ihmiset eivät viime kädessä sopeudu 
vaan vastustavat enkulturaatiota eli säilyttävät sisäisen etäisyyden heitä ympäröi-

18 Asia on hyvin monimutkainen emmekä tässä yhteydessä edes yritä käsitellä sitä tyhjentä-
västi.
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vään yhteiskuntaan. Itseään toteuttavia, autonomisia ihmisiä siis hallitsee yhteis-
kunnan sääntöjen sijaan heidän oma luonteensa. (Maslow 1970, 171–174.) Len 
Doyalin ja Ian Goughin (1991, 187) tarveteorian termein kyse on tällöin ”kriit-
tisestä autonomiasta”, johon kuuluu kyky arvioida oman kulttuurin sääntöjä sekä 
työskennellä yhteistyössä muiden kanssa niiden muuttamiseksi. Myös kestävyys-
orientoituneet hyvinvointitutkijat ovat painottaneet kriittisen autonomian merki-
tystä ja vallitsevan kulutuskeskeisen kulttuurin kyseenalaistamista, mikäli globaali 
kestävyys halutaan saavuttaa (McGregor 2007, 7).

Hyvin kriittinen ihminen voi kuitenkin kokea suurta erillisyyttä. Kriittisen 
autonomian käsite ei siis yksin tavoita sitä, miten autonomian käsitämme. Us-
kontotieteilijä Gavin Floodin ajattelua soveltaen individualismi ja yksilöllisyys 
(individuality) voidaan erottaa toisistaan. Edellinen on se ideologinen perusta, jol-
le moderni yhteiskunta rakentuu, jälkimmäinen yksilön sisäisyyden ominaisuus. 
Se ei suinkaan sulje pois minuuden relationaalisuutta ja muunlaista relationaa-
lisuutta; päinvastoin, kyky olla yhteydessä muihin on kypsän ja autonomisen ja 
ihmisen tunnuspiirre. Tämä kyky käsittää yhteyden myös kosmokseen, johonkin 
itseä suurempaan. (Ks. Flood 2013, 46, 206–207.) Kutsumme tätä relationaaliseksi 
autonomiaksi. 

Yhdistämme siis kaksi tulkintaa: ajattelemme, että itseään toteuttava ihminen 
on myös itsenäinen. Käsitämme tämän relationaalisen ja kriittisen autonomian 
hyvinvoinnin Being-ulottuvuuden osaksi. 

Hyvinvoinnin ulottuvuuksiin palaamme vielä moneen kertaan aineiston ana-
lyysissä, mutta sitä ennen kuvaamme tutkimuksen aineistoa ja analyysimenetelmiä. 







4 Tutkimuksen kulku
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4.1 Ryhmässä viisaus tiivistyy: nuoret koolle

Tutkimuksen aineisto on peräisin ECOSOS-tutkimushankkeesta. Aineisto kerät-
tiin vuoden 2016 lopussa kuudessa ryhmähaastattelussa, joihin osallistui yhteen-
sä 29 nuorta. Kaikki nämä iältään 20–29-vuotiaat nuoret olivat mukana nuorten 
työllistymistä edistävissä aktivointitoimenpiteissä. Haastattelut toteutettiin viides-
sä kaupungissa: Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Kokkolassa ja Porvoossa. 
Helsingissä haastateltiin kahta ryhmää. Nuoret löydettiin kuuden eri työllistämis-
tä edistävän projektin tai nuorten työpajan työntekijöiden avulla. Osa nuorista 
tavoitettiin työpajoista, osa oli työkokeilussa, työelämävalmennuksessa tai kun-
touttavassa työtoiminnassa. Eri aktivointitoimet vaihtelivat sen suhteen, kuinka 
vapaaehtoisesti nuoret olivat niihin hakeutuneet ja miten heitä oli ohjattu niihin 
osana heidän työllistymis- tai aktivointisuunnitelmiaan. Nuorilta ei tiedusteltu yk-
silökohtaisesti, mistä heidän toimeentulonsa koostui, mutta käytännössä se muo-
dostui erilaisista työmarkkinatuen, toimeentulotuen ja asumistuen yhdistelmistä. 
Näin ollen kaikilla oli kokemuksia Kelan ja TE-toimiston kanssa asioinnista. Kos-
ka kaikilla nuorilla oli kontakti palvelujärjestelmään, voi heitä luonnehtia huo-
no-osaisten joukosta hyväosaisiksi (ks. Simonen 2019, 51–52). 

Kaikki haastattelut suoritettiin sellaisissa työllistämiseen ja syrjäytymisen eh-
käisyyn tähtäävissä hankkeissa, joiden sisällöt liittyivät jollain tavalla luontoon tai 
ekologiseen kestävyyteen. Valinta johtui ECOSOS-tutkimushankkeen lähtökoh-
dista sekä siitä oletuksesta, että jo valmiiksi näitä aiheita pohtineet nuoret olisi-
vat halukkaampia keskustelemaan esimerkiksi työn ekologisesta kestävyydestä. 
Käytännössä työllistämistoimien yhteys luontoon tai ekologiseen kestävyyteen oli 
melko ohut. Osassa hankkeista nuoret retkeilivät metsässä, toisissa he työsken-
telivät kierrätysmateriaalin parissa ja joissain hankkeissa ekologisen kestävyyden 
teema näkyi lähinnä hankkeen tausta-ajatuksessa. On kuitenkin täysin mahdollis-
ta, että toisenlaisissa projekteissa olevat nuoret olisivat keskustelleet ekologisista 
kysymyksistä eri tavoin kuin tähän tutkimukseen valikoituneissa paikoissa. Emme 
kuitenkaan pidä tätä ongelmallisena, sillä halusimme nimenomaan kartoittaa val-
litsevan hallinnan tavan mukaisille diskursseille vaihtoehtoisia diskursseja. 

Ryhmien osallistujamäärät vaihtelivat kahdesta haastateltavasta kahdeksaan 
haastateltavaan. Osallistujista 11 oli miehiä ja 18 naisia. Yksi äidinkieleltään ruot-
sinkielinen nuori puhui mieluiten äidinkieltään mutta kykeni kuitenkin osallistu-
maan suomenkieliseen keskusteluun. Olemme suomentaneet hänen puheenvuo-
ronsa anonymiteetin takaamiseksi. 

Osassa haastattelujen paikoista ryhmä oli hioutunut tiiviiksi tai osa osallistu-
jista tunsi toisensa jo ennestään, kun taas toisissa paikoissa haastateltavat olivat 
melko vieraita toisilleen. Tämä vaikutti myös keskustelujen ilmapiiriin. 
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Vaikka kaikkia nuoria yhdistivät kokemukset työttömyydestä, heidän elämän-
tilanteensa vaihtelivat. Osa oli vasta valmistunut toisen asteen koulutuksesta ja oli 
hakemassa paikkaansa työmarkkinoilla, kun taas toisilla oli jo useamman vuo-
den ajalta kokemusta pätkätöistä ja työttömyysjaksoista. Osa oli ehtinyt kokeilla 
työskentelyä ja opiskelua monella eri alalla. Yhdelläkään haastateltavista ei ollut 
korkeakoulututkintoa, mutta yhdellä olivat yliopisto-opinnot kesken. Haastatel-
tavat olivat yhtä lukuun ottamatta lapsettomia, ja ainoastaan yksi asui vielä van-
hempiensa luona. Nämä taustatiedot tulivat esiin keskustelujen aikana. Nuoria ei 
erikseen pyydetty valottamaan henkilökohtaisia taustojaan, koska ihmiset voivat 
kokea epämukavaksi sen, että joutuvat puhumaan ryhmässä yksityisasioistaan 
(Smithson 2008, 360). Keskustelujen kuluessa monet nuoret silti puhuivat omista 
ongelmistaan ja sairauksistaan ja osa nuorista raotti myös perhetaustansa kipu-
pisteitä, kuten vanhempiensa köyhyyttä tai alkoholiongelmia. Osa nuorista kertoi 
kuitenkin tulevansa hyvätuloisista perheistä ja saavansa perheeltään paljon tukea. 

Ryhmähaastatteluaineisto soveltui monestakin syystä hyvin tutkimukseem-
me. Ensinnäkin ryhmähaastattelut sopivat erityisen hyvin relationaaliseen lähes-
tymistapaan, jossa yksilön mielipiteiden ja arvostusten katsotaan muodostuvan 
sosiaalisessa yhteydessään ja vastaavasti vaikuttavan toisten ihmisten näkemyksiin 
(ks. myös Pietilä 2010, 221). Toiseksi ryhmähaastattelut osoittautuivat hyväksi ai-
neistonkeruun muodoksi siksikin, että asioita punnitaan niissä monelta näkökan-
nalta, erilaisia tulkintoja tuottaen (Alasuutari 2011, 155). Mielipiteiden sinkoilles-
sa edestakaisin ja muokkautuessa keskustelun kuluessa voidaan havaita, että ne 
eivät ole pelkästään yksittäisten puhujien yksityisiä kannanottoja. Keskustelujen 
aikana ryhmän jäsenet ikään kuin tarkistavat, muokkaavat ja korjaavat toistensa 
tulkintoja ”todellisuudesta” (Schatzman ja Strauss 1973; ks. Frey ja Fontana 1991, 
178). Ryhmähaastatteluissa ilmenee tällöin pienoiskoossa se yhteiskunnallisen 
keskustelun ilmiö, jossa jotkin ajatustavat ja diskurssit saavat hegemonisen ase-
man toisten jäädessä marginaaliin. 

Ryhmähaastattelun riskeinä on pidetty yhdenmukaisuuden painetta ja ryh-
män koon vaikutusta (isossa ryhmässä ujot ihmiset saattavat vaieta) ja konfliktien 
mahdollisuutta. Lisäksi ihmisten erilaiset taustat saattavat tuottaa keskusteluun 
jännitteitä tai esteitä (ks. Frey ja Fontana 1991, 185). Vaikuttipa ryhmähaastat-
telussa ryhmän sisäinen vuorovaikutus osallistujien esittämiä ajatuksia voimis-
tavasti tai heikentävästi, keskustelu muuttuu joka tapauksessa yksittäisiä mielipi-
teenilmaisuja laajemmaksi asiaksi ja vastaa siksi hyvin relationaalisuuden ajatusta. 
Jatkossa käytämmekin enimmäkseen ilmaisua ”ryhmäkeskustelu” ryhmähaas-
tattelun sijaan. Tällöin toivomme vältyttävän siltä mielikuvalta, että keskustelut 
olisivat olleet täysin haastattelijavetoisia tilanteita, joissa ryhmäläiset vastasivat 
vain haastattelijoiden esittämiin kysymyksiin ilman keskinäistä vuorovaikutusta 
(ks. Pietilä 2010, 216). Ryhmäkeskusteluissa nuoret täydensivätkin monesti tois-
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tensa puheenvuoroja, kommentoivat toisiaan ja ikään kuin kuljettivat puhetta yh-
dessä eteenpäin, kuten seuraavasta otteesta ilmenee: 

Emmi/R619: Jos aurinko ei nouse, niin kauhean vähän täällä on elämää. 
Se on niinku tavallaan isossa mittakaavassa, niin se on se sama asia. 
Tavallaan se niinku kaikki luonto ja se aurinko. 

Tuomas/R6: Ja mä en, mä en ajatellut tota vertausta, mutta hyvin sä 
löysit sen, löysit sen, vaikka mä en sitä ollutkaan edes ajatellutkaan. 

Emmi/R6: Kuuntelen sua kuule tarkasti. 

Koska pilottiryhmän käyttö on ryhmähaastatteluja suunniteltaessa suositeltavaa 
(esim. Smithson 2008, 360), haastattelurunkoa testattiin siviilipalvelustaan suorit-
tavilla nuorilla miehillä. Sen jälkeen runkoon tehtiin tarpeellisina pidettyjä muu-
toksia. Seuraavaksi oli aika lähestyä projekteja tai työpajoja tiedotteella, jossa nuo-
rille kerrottiin tutkimushankkeen tavoitteista ja sisällöstä (liite 1). Tiedote jaettiin 
osallistujille myös keskustelujen alussa, ja samalla heitä pyydettiin allekirjoitta-
maan tutkimukseen osallistumiseen, luottamuksellisuuteen sekä aineiston hallin-
taan ja sen jatkokäyttöön liittyvä suostumus (liite 2). Samassa yhteydessä sovittiin 
keskustelun pelisäännöistä (ks. Smithson 2008, 361).

Haastattelurunko (liite 3) muodostui avointen kysymysten lisäksi neljästä-
toista ECOSOS-tutkimushankkeen tavoitteisiin liittyvästä väittämästä. Alun pe-
rin väitteiden käyttämiseen inspiroi laadulliseksi asennetutkimukseksi nimetty 
menetelmä, jossa kerätään lauseväittämien avulla ”kiistakysymyksiin liittyvää 
kommentointia” sisältäviä tutkimusaineistoja (Vesala ja Rantanen 2007, 33). Väit-
teiden taustalla vaikuttaneet tutkimuskeskustelut on esitelty lyhyesti seuraavassa 
taulukossa. 

19 Kaikkien haastateltavien nimet on muutettu heidän yksityisyytensä suojaamiseksi ja myös 
kaupunki on jätetty mainitsematta.
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Taulukko jatkuu.

Taulukko. Ryhmähaastatteluissa esitetyt väitteet ja niiden tausta.

Väite Tausta

1. Olen työttömänä, 
koska en ole löytänyt 
mieluisaa tai merki-
tyksellistä työtä.

Väitteen tarkoituksena oli herättää keskustelua nuorten 
työllistymismahdollisuuksista, työhön kohdistuvista toi-
veista ja siitä, palautuvatko nuorten mielestä työttömyyden 
syyt yksilöihin vai rakenteisiin. Nuorten työhalukkuudesta 
riippumatta työllistyminen voi olla vaikeaa rakenteellisten 
tekijöiden, kuten taloudellisten taantumien (esim. O’Hig-
gins 2010) ja kohtaanto-ongelmien, vuoksi. Väitteen avulla 
haluttiin myös selvittää nuorten tulkintoja mieluisasta ja 
merkityksellisestä työstä. 

2. En halua tehdä 
kokopäiväisesti 
palkkatyötä.

Nuorten työhalukkuuteen liittyvän väitteen taustalla oli-
vat havainnot siitä, että osa työttömistä nuorista valitsee 
tietoisesti työttömyyden ja vaihtoehtoisen elämäntavan 
(ks. Lähteenmaa 2013). Väite viittaa myös tutkimuskeskus-
teluun, jossa nuorten oletetaan arvostavan työtä aiempaa 
vähemmän muun muassa jälkimateriaalisten arvojen voi-
mistumisen vuoksi (ks. Hagström ja Gamberale 1995). 

3. Työ on olennainen 
ja tärkeä osa elämää.

Väitteellä pyrittiin kartoittamaan nuorten työtä koskevia 
arvostuksia. Tutkimusten mukaan työn merkitys on ihmi-
sille suuri ja työttömyydellä on kielteisiä vaikutuksia hy-
vinvointiin sekä yhteys huono-osaisuuteen (esim. Jahoda 
1982; Vähätalo 1998). Työn merkityksestä kertoo myös se, 
että palkkatyön arvostus on säilynyt suomalaisten nuorten 
keskuudessa (Pyöriä ja Ojala 2016). 

4. Työn sisältö on 
tärkeämpää kuin 
hyvä palkka.

Muotoilu perustui tutkimuksiin, joissa erotellaan ihmisten 
työorientaatioita sen suhteen, painottavatko he työn sisäi-
siä vai ulkoisia tavoitteita. Usein väitetään, että nuoret ko-
rostavat nykyään työn sisäisiä tavoitteita (esim. TEM 2012, 
23). Väitteen avulla heräteltiin myös keskustelua palkka-
työn ehdoista ja asemasta suhteessa muihin hyvinvoinnin 
tekijöihin. 

5. Työelämä on 
oravanpyörä, joka 
ylläpitää kilpailuhen-
kistä ja kulutuskes-
keistä elämäntapaa.

Väitteen taustalla oli palkkatyö- ja kulutuskeskeisen elä-
mäntavan kritiikki ekologisen kestävyyden näkökulmasta. 
Ajatus oravanpyörästä perustui esimerkiksi Juliet Schorin 
(1998) kirjoituksiin palkkatyön ja kulutuksen kehästä. Väit-
teen muotoilu viittasi mahdollisiin ympäristöongelmiin 
vain hienovaraisesti, jotta voitaisiin havaita, miten nuoret 
itse tuovat esiin ympäristökysymyksiä.



66

Puristuksissa?

Väite Tausta

6. Nuoret ovat yleen-
sä edelläkävijöitä, jot-
ka kyseenalaistavat 
palkkatyön ja keksivät 
uudenlaista, luontoa 
säästävää työtä.

Usein ajatellaan, että nuoret ovat nykyistä kestävämmän 
yhteiskunnan pioneereja. Oletusta ei ole tutkittu empiiri-
sesti, mutta ajatus nuorista muutosagentteina on esitetty 
toistuvasti sekä kestävää kehitystä koskevassa keskustelus-
sa (esimerkiksi YK:n pääsihteeri Ban Ki-Moon puheessaan 
vuonna 2016) että kestävän kehityksen tutkimuksessa 
(esim. Fien ym. 2008).

7. Mitä korkeampi 
elintaso ihmisellä on, 
sitä onnellisempi hän 
on.

Väite kiteyttää yhteiskuntapolitiikkaa ohjaavan oletuksen 
tulotason ja hyvinvoinnin yhteydestä. Väite liittyy myös 
tutkimuskeskusteluun siitä, miten tulotason nousu tai 
bruttokansantuotteen kasvu ja onnellisuuden lisäänty-
minen korreloivat keskenään. Yhteyden on havaittu ole-
van monitahoinen. (Ks. esim. Easterlin 1974; Diener ja 
Biswas-Diener 2002; Hirvonen ja Mangeloja 2006; Rojas 
2007; Stevenson ja Wolfers 2008; Easterlin ym. 2010). 
Väitteen tavoite oli innostaa nuoria pohtimaan rahan ja 
elintason merkitystä hyvinvoinnin kokonaisuudessa. Väit-
teessä käytettiin onnellisuuden käsitettä, koska sen aja-
teltiin viittaavan selvemmin hyvinvointiin subjektiivisena 
kokemuksena. 

8. Joudun kehittä-
mään uudenlaisia 
keinoja, miten selvitä 
vähällä rahalla.

Tutkimukseen kutsutut nuoret olivat pienituloisia ja elivät 
perusturvaetuuksien ja toimeentulotuen varassa. Niiden 
taso ei kaikilla paikkakunnilla riitä kohtuulliseen toimeen-
tuloon (THL 2015). Pienituloisten suomalaisten elämä on 
usein ”taistelua äärirajoilla”, kamppailua selviytymisen 
kanssa (Isola ym. 2015, 11). Väitteen tarkoituksena oli saa-
da nuoret kuvaamaan selviytymistään ja sitä, minkälaisia 
keinoja he olivat kehittäneet hyvinvointinsa lisäämiseksi.

9. Jotkut kehittämäni 
selviytymiskeinot 
säästävät luonnon-
varoja.

Pienituloiset suomalaiset kotitaloudet kuluttavat vähem-
män luonnonvaroja kuin suuri- ja keskituloiset kotitalou-
det (esim. Mäenpää ja Nurmela 2014). Esimerkiksi pie-
nituloisten tavat liikkua ja asua voivat olla ekologisesti 
kestävämpiä kuin suomalaisten keskimäärin (Hirvilammi 
ym. 2014). Väitteellä haluttiin selvittää, liittävätkö nuoret 
selviytymiskeinojaan kestävään kulutukseen ja miten he 
arvottavat ekologisen kestävyyden tavoittelua. 

Taulukko jatkuu.

Jatkoa taulukkoon.
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Väite Tausta

10. Talous on hyvin-
voinnin kannalta tär-
keintä, koska kaikki 
riippuu siitä, onko 
rahaa.

Toteamus on yhteydessä väitteeseen 7. Se ammentaa 
myös kasvutalouden kritiikistä, jossa kyseenalaistetaan ka-
peaan rahatalouteen sidottua talous- ja hyvinvointikäsitys-
tä (esim. Joutsenvirta ym. 2016). Väitteen tarkoituksena oli 
innostaa nuoria pohtimaan sitä, miten raha on yhteydessä 
hyvinvointiin ja minkälainen asema taloudella on yhteis-
kunnassa.

11. Luonto on ih-
misen hyvinvoinnin 
perusta, koska ilman 
luontoa ihminen ei 
tule toimeen.

Muotoilu kiteyttää relationaalisen hyvinvointikäsityksen 
perusoletuksen (esim. Helne ja Hirvilammi 2015). Tavoit-
teena oli viritellä keskustelua ihmisten luontosuhteesta ja 
selvittää, miten tutkimuksissa havaitut luonnon hyvinvoin-
tivaikutukset (esim. Capaldi ym. 2014 ja 2015) esiintyvät 
nuorten puheessa.

12. Nykyinen sosiaali-
turvajärjestelmä on 
monimutkainen ja 
vaikeaselkoinen.

Väite perustuu usein esitettyyn kritiikkiin sosiaaliturva-
järjestelmän monimutkaisuutta kohtaan (esim. Särkelä ja 
Eronen 2007; Metteri 2012). Esimerkiksi haastattelujen 
aikaan käynnissä ollutta perustulokokeilua perusteltiin tut-
kimuksissa monesti sosiaaliturvajärjestelmän yksinkertais-
tamisella (Kangas ym. 2016). Väitteellä heräteltiin keskus-
telua sosiaaliturvajärjestelmästä.

13. En koe sosiaalitoi-
miston ja TE-toimis-
tojen tarjoamaa apua 
hyödylliseksi.

Syrjäytymis- ja aktivointikeskusteluissa korostetaan sosi-
aalitoimiston ja TE-toimiston tarjoamien palvelujen roolia 
nuorten työttömien työllistymisessä ja muussa tukemises-
sa (esim. Aaltonen ym. 2015). Väitteen tarkoituksena oli 
selvittää, mitä nuoret ajattelevat saamastaan avusta. 

14. Työnteon ja 
sosiaaliturvan yhdis-
täminen onnistuu 
joustavasti. 

Tutkimuksissa ja julkisessa keskustelussa kuvataan usein 
työnteon ja sosiaaliturvan yhdistämisen ongelmia, kuten 
erilaisia byrokratia- ja kannustinloukkuja (esim. Karjalai-
nen ja Moisio 2011; Kärkkäinen 2011). Väitteen avulla ha-
luttiin selvittää, miten nuoret asian kokevat.

Jatkoa taulukkoon.
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Nuorille esitetyt väitteet olivat omalla tavallaan jonkin julkisessa keskustelus-
sa esiintyvän diskurssin edustajia, yksi mahdollinen konstruktio ja tapa jäsentää 
asiaa. Ryhmäkeskusteluissa esitetyt tulkinnat kuvaavat nuorten suhtautumista 
väitteiden taustalla oleviin diskursseihin. Väitteet siis loivat ryhmäkeskusteluille 
diskursiivisen kontekstin, jossa puhetta tuotettiin. Tämän tutkimuksen kannalta 
pienoinen haaste oli, että väitteet oli suunniteltu ECOSOS-hankkeen tiedossa ole-
via osatutkimuksia ajatellen. Oma tutkimuksemme sai alkunsa myöhemmin, ja 
olisimme epäilemättä muotoilleet joitakin väitteitä toisin, poistaneet joitakin niis-
tä ja lisänneet uusia väitteitä. Tästä alkuasetelmasta huolimatta väitteet toimivat 
yllättävän hyvin myös oman tutkimuksemme näkökulmasta. 

Osa väittämistä oli muotoiltu arvottaviksi, osa kuvaileviksi. Pyrkimyksenä oli 
siten kerätä mahdollisimman rikasta kommentointiaineistoa sen sijaan, että nuor-
ten ajattelua olisi väitteillä ohjattu vain yhteen arvottamisen suuntaan (ks. myös 
Potter ja Wetherell 1987, 164–165). Jotkin väitteet oli muotoiltu keskenään vas-
takkaisiksi. Esimerkiksi työhön liittyvät väitteet ”Työ on merkityksellinen ja tär-
keä osa elämää” ja ”En halua tehdä kokopäiväisesti palkkatyötä” edustivat erilaisia 
arvottamisen tapoja. Myös kuvailevammat väitteet, kuten ”Luonto on ihmisen 
hyvinvoinnin perusta, koska ilman luontoa ihminen ei tule toimeen”, asetettiin 
haastatteluissa arvottamisen kohteeksi. Haastattelurunko sisälsi myös avoimia ky-
symyksiä hyvinvoinnista, kuten ”Mistä tunnistaa hyvinvoivan ihmisen?” ja ”Mitä 
tekijöitä hyvään elämään kuuluu?”. Haastateltaville ei siten tarjoiltu HDLB-jäsen-
nyksen mukaista käsitystä hyvinvoinnista. Tällä tavoin tuli mahdolliseksi selvittää, 
resonoivatko nuorten vapaasti muodostetut tulkinnat hyvinvoinnista oman jäsen-
nyksemme kanssa.

Väitteiden tarkoituksena oli siis auttaa osallistujia muodostamaan näkemyksiä 
ja perustelemaan niitä. Oletuksena oli, että väittämät stimuloisivat ryhmäkeskus-
teluja paremmin kuin avoimet ”Mitä ajattelette työstä?” -tyyppiset haastatteluky-
symykset. Oletus osoittautui oikeaksi, koska nuoret innostuivat usein nopeasti 
esittämään vahvoja näkemyksiä tai pohtimaan väitteiden monitulkintaisuutta. 
Tavoitteena oli lisäksi se, että väitteiden avulla keskusteluun pystyttäisiin tuomaan 
sellaisia teemoja, jotka eivät välttämättä nousisi esiin avoimia kysymyksiä esitet-
täessä. Väitteiden toivottiin siis toimivan provosoivina keskustelun herättäjinä ja 
elävöittäjinä (ks. Flick 2006, 195). Tähtäimessä oli mahdollisimman rikas aineisto. 
Väitteiden avulla pyrittiin lisäksi estämään se, että haastattelijat ohjaisivat keskus-
telua vain yhteen suuntaan. Toisesta näkökulmasta lauseväittämän tapaiset vakioi-
dut ärsykkeet toimivat ankkurina, joka hillitsee keskustelun holtitonta ajelehtimis-
ta kiistakysymyksestä toiseen (ks. Vesala ja Rantanen 2007, 40). 

Väitelomake jaettiin nuorille haastattelun alussa eli väittämät olivat nähtävänä 
koko ajan kirjoitetussa muodossa, minkä on katsottu edistävän haastattelun on-
nistumista (Vesala ja Rantanen 2007, 40). Ryhmähaastatteluissa nuoria pyydettiin 
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ottamaan kantaa siihen, ovatko he samaa vai eri mieltä väitteiden kanssa sekä pe-
rustelemaan näkemystään. Osa argumenteista oli sosiaalisesti hyväksyttävämpiä 
kuin toiset. Siksi haastattelijat korostivat, että väitteisiin ei ole oikeita tai vääriä vas-
tauksia. Keskustelun lopuksi nuoria pyydettiin merkitsemään lomakkeeseen oma 
kantansa väitteeseen (asteikolla 1–5). Emme tässä tutkimuksessa kuitenkaan kes-
kity nuorten antamiin numeerisiin arvioihin. Ne löytyvät ainoastaan liitteestä 4.

Neljässä ryhmässä haastattelijoita oli kaksi (Tuuli Hirvilammi ja tutkimusapu-
laisena toiminut Marianne Väyrynen) ja kahdessa haastattelussa vain jompikum-
pi. Kun haastattelijoita oli kaksi, toinen luki kunkin väitteen ääneen ja pyysi nuo-
ria sen jälkeen perustelemaan vapaamuotoisesti, mitä he ajattelevat väittämästä ja 
perustelemaan näkemyksiään. Toisen haastattelijan roolina oli kysyä täsmentäviä 
kysymyksiä ja pitää yllä keskustelua avoimilla, väitteeseen liittyvillä kysymyksillä. 
Kuten yleensä ryhmähaastatteluissa, haastattelijat toimivat keskustelun rakenta-
jina, ohjailijoina ja rohkaisijoina pyrkien ruokkimaan keskustelua niin, että eri 
näkemykset tulisivat esiin mahdollisimman monipuolisesti. Tähän pyrittiin myös 
provosoivien kysymysten avulla. (Ks. Pietilä 2010, 213; Alasuutari 2011, 152.) 

Haastattelutilanteissa haastattelijan korkea koulutus tai sosiaalinen asema voi 
tuntua haastatelluista hämmentävältä eikä sitä sen vuoksi ole syytä korostaa (Män-
tyranta ja Kaila 2008, 1509). Tasavertaiseen kohtaamiseen pyrittiin tähdentämällä 
ryhmän jäsenille, että kaikki heidän näkemyksensä ovat kiinnostavia eivätkä haas-
tattelijat ole asian ylimpiä asiantuntijoita tai auktoriteetteja. Keskusteluihin osallis-
tuneet nuoret tulivat muutaman kerran itsekin tähän tulokseen eivätkä pelänneet 
kritisoida tutkijoiden esittämiä väitteitä tai kysymyksiä:

Ville/R1: Mutta tässä kysymyksessä, että voiko ilman luontoa ihminen 
tulla toimeen, niin ei se… Se on kysymyksenä vähän samanlainen, et 
onko vesi märkää. 

Keskustelujen ilmapiiri pyrittiin pitämään sallivana, ja osallistujat uskalsivatkin 
olla väittämistä eri mieltä ja esittää vastakkaisia näkemyksiä. Nuoret kommentoi-
vat myös haastattelun etenemistä:

H: Joo no, mennään sitten tähän kymppiväittämään: ”Talous on hyvin-
voinnin kannalta tärkeetä, koska kaikki riippuu siitä, onko rahaa”. Mitä 
mieltä ootte tästä väitteestä?

Vilja/R1: No eikös tää nyt oo ihan sama kysymys, mikä on ollut tässä 
koko ajan (naurua)? 

Ryhmäkeskusteluissa oli paljon vuorovaikutusta ja nuoret pyysivät myös toisiaan 
täsmentämään väitteitään:

Anu/R4: Sä puhuit omavaraisuudesta, niin tarkoitit sä niinku, et esimer-
kiksi yks niinku perhe, niinku talous vai niinku valtio vai…?
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Huumoriakaan ei vuorovaikutuksesta puuttunut: 

H: Minkälainen sit ois teidän mielestä kivaa tai tämmöistä mielekästä 
työtä?

Eemil/R1: No se, mikä ois kivaa ja mielekästä. (Yhteistä naurua).

Myös haastattelijat yrittivät luoda positiivista tunnelmaa turvautumalla huumo-
riin ja nuorten suosimaan puheilmaisuun. Rentoon ilmapiiriin pyrittiin myös an-
tamalla nuorille välitöntä palautetta ja kannustusta:

H2: Toi on ihana, että te meette ihan tähän diippiin työn määrittelemi-
seen.

Emmi/R6: Mmm, vähän filosofisiin (naurahdus).

H2: Niin, ja se on just semmoinen, mitä aika monet muut tutkijatkin on 
varmaan filosofisesti pyöritellyt, niin ehkä ei mennä pidemmälle, mutta 
tää oli kiinnostavaa ja tosi hyviä pointteja.

Emmi/R6: Kuuntelette nauhoitetta silleen, että herttinen, kyllä, lisätään-
päs tästä nyt.

Nuorten oivalluksia poimimmekin, ja analysoimallamme aineistolla on ollut vai-
kutuksensa teoriaamme. 

Haastattelut etenivät suhteellisen strukturoituina niin, että myös vapaalle kes-
kustelulle jätettiin tilaa (ks. Smithson 2008, 360). Väitteet rytmittivät ja strukturoi-
vat keskusteluja, mutta puheliaammissa ryhmissä keskustelu eteni välillä pitkiäkin 
aikoja vapaasti. Tavoitteena olikin, että osallistujat keskustelisivat väitteen aihepii-
ristä mahdollisimman omilla sanoillaan.

Lyhyin keskustelu kesti 65 minuuttia, kun taas pisimmän kesto oli 2 tuntia 
22  minuuttia. Haastattelujen rakenne osoittautui onnistuneeksi, koska se mah-
dollisti sekä spontaanit reaktiot toisten puheenvuoroihin että suhteellisen syste-
maattisen aineiston keruun. Yksi ryhmä oli selvästi muita hiljaisempi niin, että 
vapaata keskustelua syntyi vähemmän ja haastattelijoiden tarkentavilla kysymyk-
sillä oli isompi rooli. Muissa ryhmissä keskustelu eteni luontevasti ja vilkkaasti. 
Väittämien ja kysymysten järjestystä vaihdettiin tilanteen mukaan. Haastattelijat 
esittivät myös suoria kysymyksiä niille ryhmän jäsenille, jotka eivät muuten olisi 
saaneet ajatuksiaan esiin nopeatempoisessa keskustelussa. Nuorten erot näkyivät 
myös siinä, että yhdessä kahdeksan hengen kokoonpanossa oli osallistuja, joka ei 
haastattelijoiden väliintuloista huolimatta osallistunut keskusteluun lainkaan. Hän 
kuitenkin vastasi kirjallisesti useimpiin väitteisiin. Eräässä toisessakin ryhmässä 
kaksi osallistujista oli varsin vähäpuheisia muihin ryhmäläisiin verrattuna. Janet 
Smithsonin (2008, 365) mukaan kuitenkin myös hiljaisuus kuuluu ryhmähaastat-
teluihin eikä se, että jotkut osallistujista pysyvät hiljaa, ole välttämättä ongelma. 
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Osa ihmisistä on introverttejä, ja se heille sallittakoon tässä yksilöiden itsekoros-
tusta suosivassa kulttuurissakin. Aineistoa kuitenkin hallitsevat puheliaampien tai 
artikulaatiotaitoisempien nuorten lausumat. Tarkistimme vielä lopuksi, että olim-
me poimineet eri nuorten lausumia riittävän tasapuolisesti.

Useimmat nuoret vaikuttivat innokkailta jakamaan ajatuksiaan keskenään. 
Joidenkin haastattelujen jälkeen osallistujat sanoivat, että he olivat iloisia saamas-
taan mahdollisuudesta keskustella haastattelun teemoista yhdessä ja että he olivat 
näin saaneet uusia oivalluksia. Kerrankin tulee mietittyä vähän pidemmälle, kom-
mentoivat jotkut haastattelun jälkeen. Syntyy vaikutelma, että nuoret seurasivat 
uutisvirtaa ja yhteiskuntaa kiinnostuneina mutta tulivat ehkä harvemmin pohti-
neeksi ajatuksiaan ääneen muiden kanssa tai muodostaneeksi selkeää mielipidettä 
monimutkaisilta tuntuvista kysymyksistä. 

Juha/R2: No ei tässä, ihan perus- tämmöinen haastattelu. Ei ittelle tuot-
tanu ongelmia. No tuli ainakin mietittyä näitä aiheita silleen. Kun on 
miettinyt, mutta ei oo silleen tavallaan ottanu mitään kantaa ikään kun. 

Emmi/R6: Jää varmaan pohtimista niinku myöhemmällekin, ja jään kyl-
lä odottaan mielenkiinnolla, että mitä… Tavallaan, mitä kaikkea te saat-
te selville, että minkälaisia muita niinku pulinaposseja teillä on?

H2: Mmm, se meitäkin tässä vähän kiinnostaa.

Kaikkinensa keskustelut tuottivat rikkaan aineiston, joka sisältää runsaasti erilaisia 
näkemyksiä. Litteroinnin suorittivat litteroinnin ammattilaiset. Ohjeena oli litte-
roida aineisto sanatarkasti mutta ilman diskurssianalyysille tyypillisiä merkintöjä, 
joissa näkyvät esimerkiksi puheen tauot ja painotukset. Litteroitua aineistoa ker-
tyi yhteensä 171 liuskaa (Calibri-fontti, kirjasinkoko 12, riviväli 1). Litteroinnin 
jälkeen anonymisoimme kohdat, joissa mainittiin esimerkiksi puhujan tarkempi 
asuinalue ja yhdenmukaistimme kieltä häivyttämällä murteellisia ilmaisuja. Kar-
simme siis kaikki tunnistettavuuden mahdollistavat tiedot ja repliikit. Myöhem-
mässä vaiheessa poistimme myös työpajojen sekä kaupunkien nimet, annoimme 
keskustelijoille pseudonyymit sekä tarkistimme litterointeja ja poistimme joitakin 
puhekielelle ominaisia täytesanoja luettavuuden parantamiseksi.

4.2 Konstruktionismia ja kriittistä 
diskurssianalyysiä

Tapamme lukea aineistoa pohjautuu konstruktionismiin ja diskurssianalyysiin. 
Konstruktionismi on teoreettinen lähestymistapa, jossa korostetaan kaiken tie-
don ja tietämisen suhteellista luonnetta ja jossa suhtaudutaan avoimen kriittisesti 
vallitseviin käsityksiin ”todellisuudesta” sekä sitä koskeviin jaotteluihin. Lähtö-
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kohtana on, että tieto syntyy sosiaalisissa prosesseissa ja on perspektiiviin ja kon-
tekstiin kytkeytynyttä. (Ks. Burr 2000, 1–8.) Koska konstruktionismin mukaan 
”todellisuus” tuotetaan vuorovaikutuksessa ja puheessa, tarkastelutapa on lähtö-
kohdaltaan vahvasti relationaalinen. Jotkut tutkijat puhuvatkin spesifisesti relatio-
naalisesta konstruktionismista. Omaa tulkinnan tapaamme voidaan luonnehtia 
sen piiriin kuuluvaksi. 

Relationaalisessa konstruktionismissa ajatellaan, että yksilö ei ole ympäris-
töstään erillinen ja rajattu yksikkö. Lähestymistapaa voitaisiin siksi kutsua myös 
ekosysteemiseksi (ks. Burr 2000, 108; Bateson 1985). Siinä hylätään ajatus yksilön 
sisäisistä ja kiinteistä asenteista, koska se kumpuaa essentialistisesta persoonalli-
suusnäkemyksestä (Burr 2000, 49). Tämä sopii hyvin relationaaliseen hyvinvoin-
titeoriaamme. Kuten luvussa 3.2 totesimme, ajattelemme koko minuutemme ole-
van relationaalinen, sillä se syntyy ja muokkautuu yhteydessä muihin ihmisiin ja 
maailmaan – myös yhteiskunnan hallinnan mekanismeihin. Vastaavasti ihmisten 
käsityksiä ja arvostuksia ei tarkastella irrallisina, pelkästään psykologialla selitettä-
vinä asioina, vaan niiden katsotaan olevan kontekstisidonnaisia. Arvostusten syn-
ty on monien vaikutussuhteiden ja -ketjujen alainen refleksiivinen prosessi. Dis-
kurssianalyysissä puhutaankin asenteiden sijaan asemoitumisesta (Jokinen 1999b, 
127). Relationaalisessa konstruktionismissa kyseenalaistetaan myös ”tosiasioiden” 
ja arvojen, teorian ja aineiston, induktion ja deduktion sekä tutkijoiden ja tutkit-
tavien erottaminen toisistaan. (Ks. Hosking 2011, 49, 54, 56–57, 60.) Relationaa-
lisessa konstruktionismissa siis pyritään kyseenalaistamaan vallitsevia erontekoja, 
dekonstruoimaan vastakohtapareja (ks. myös Brunila ja Ikävalko 2012, 286).

Kuten luvussa 3.4 totesimme, vallankäyttö on relationaalista. Hallinnan nä-
kökulmasta minuus ei ole ihmisen kiinteä ominaisuus, vaan jotain, jota hallinnan 
tekniikat voivat muokata tavoitteidensa mukaisesti, tietynlaisia subjektipositioita 
luoden (ks. Dean 1995, 563). Hallinnan käytännöt ja tekniikat ovat siten osa sitä 
horisonttia, jossa ihmiset muokkaavat itseään ja jossa heidän suhteensa itseensä 
muovautuu.

Koska sisällytämme relationaalisuuteen valtasuhteet, tutkimuksemme edus-
taa myös kriittistä konstruktionismia (ks. myös Helne 2002, 21–25). Tutkimuksen 
tärkeimpiä kiinnostuksen kohteita eivät tällöin ole tietyt sanayhdistelmät tai muo-
toilut sinänsä, vaan ne käytännöt, joita ne ylläpitävät tai mahdollistavat. Konstruk-
tionismiin kuuluu siten vapautumisen ja vapauttamisen elementti. (Ks. Gergen ja 
Hosking 2006, 299, 301, 303.) Se voisi merkitä esimerkiksi nuorison ja syrjäyty-
miskäsitteen liki automaattisen yhteenkytkemisen purkamista eli dekonstruktiota. 
Viimesijaisena tavoitteena on lujittaa sellaisia käytäntöjä, jotka edistävät niin yksi-
löllistä kuin yhteiskunnallista ja globaaliakin hyvinvointia (ks. Gergen ja Hosking 
2006, 299).
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Diskurssianalyysiä voidaan pitää tutkimuksellisena lähestymistapana (Burr 
2000, 163), väljänä teoreettisena viitekehyksenä (Jokinen ym. 1993a, 17) tai teo-
reettis-filosofisena lähestymistapana (Jokinen ja Juhila 1991, 35). Diskurssianalyy-
si ei siten rinnastu sellaisiin tutkimusmetodeihin, joille on annettavissa selkeät ja 
vakiintuneet tai keittokirjamaiset ohjeet (Jokinen ym. 1993b, 13; ks. myös Brunila 
ja Ikävalko 2012, 286). Diskurssien analysoiminen voi sen sijaan olla hyvin intui-
tiivista ja tulkitsevaa (Burr 2000, 163, 167).

Teoreettisena viitekehyksenä diskurssianalyysin lähtökohtiin kuuluvat muun 
muassa oletukset kielen sosiaalista todellisuutta rakentavasta luonteesta, usei-
den rinnakkaisten ja keskenään kilpailevien merkityssysteemien olemassaolosta, 
toimijoiden kiinnittymisestä merkityssysteemeihin ja kielenkäytön seurauksia 
tuottavasta luonteesta. Kielenkäyttö siis järjestää, rakentaa, uusintaa ja muuttaa 
maailmaa, jossa elämme. (Jokinen ym. 1993a, 17–18; Wetherell 2001, 15–17.) 
Diskurssianalyysissä ollaan kiinnostuneita siitä, miten diskursseja konstruoidaan 
suhteessa tähän maailmaan, millaisia funktioita ne palvelevat, sekä siitä, mitä dis-
kursseilla saavutetaan (Potter ja Wetherell 1987, 161, 164, 168, 170). Puhuminen 
siis tulkitaan diskurssianalyysissä seuraukselliseksi (Suoninen 1999, 22, 24, 33). 
Tilannekohtaisten funktioiden ohella puheella voi olla laajoja, yksittäiset tilan-
teet ylittäviä ideologisia tai käytäntöihin heijastuvia vaikutuksia (ks. Jokinen ym. 
1993a, 43).

Diskurssianalyysi on konstruktionismin tavoin relationaalista, sillä siinä tor-
jutaan se oletus, että yksilö ja hänen ”ympäristönsä” voitaisiin erottaa selvärajai-
sesti toisistaan (esim. Wetherell 2001). Diskurssianalyysin perusajatus on, että 
eri merkityssysteemit eivät rakenna sosiaalista todellisuutta itseriittoisesti, vaan 
ne rakentuvat suhteessa toisiinsa. Tähän voidaan viitata interdiskursiivisuuden tai 
intertekstuaalisuuden käsitteillä. (Jokinen ym. 1993a, 28; ks. Fairclough 1995, 84, 
101–136.) Ilmaisut sisältävät jo itsessään relationaalisuuden ajatuksen.

Myöskään makro- ja mikrotason tiukka erottaminen toisistaan ei ole diskurs-
sianalyysissä mielekästä (Juhila ja Suoninen 1999, 246–247). Kun kasvokkaisia 
vuorovaikutusketjuja tarkastellaan tästä näkökulmasta, ei ole yksiselitteistä vas-
tausta siihen, kuka on äänessä: puhuja itse, toiset osallistujat vai kulttuuriset dis-
kurssit (Suoninen 1999, 28). Yksiselitteistä ei siis aina ole se, puhuuko ihminen 
omalla äänellään (siinä määrin kuin sellaista on) vai hallinnan värittämällä kielellä.

Diskurssit voidaan määritellä ”verrattain eheiksi säännönmukaisten merki-
tyssuhteiden systeemeiksi, jotka rakentuvat sosiaalisissa käytännöissä ja samal-
la rakentavat sosiaalista todellisuutta” (Jokinen ym. 1993a, 27). Ne siis tuottavat 
jostain ilmiöstä tietynlaisen version eli maalaavat siitä tietynlaisen kuvan (Burr 
2000, 48, 50). Diskurssit pohjautuvat uskomuksiin, arvoihin ja oletuksiin, ja 
niiden lausumat esitetään itsestään selvinä pidettyinä asioina, ikään kuin osana 
”tervettä järkeä” (Ereat ja Whiting 2008, 10). Samalla diskurssit kantavat tiettyjä 
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arvoja ja pyrkivät voimistamaan niiden vaikutusvaltaa yhteiskunnassa tai jollain 
sen osa-alueella. Diskurssit siis pyrkivät luomaan tietynlaisia olemisen (Being) ja 
tekemisen (Doing) tapoja (Brunila ja Ikävalko 2012, 285) – ja toki myös tietynlai-
sia omistamisen (Having) ja yhteisyyssuhteiden (Loving) tapoja. Esimerkiksi ra-
hatalouden valta yhteiskunnassa perustuu viime kädessä jaettuihin merkityksiin 
(Gergen 1989, 73). 

Diskurssit eivät kuitenkaan ole staattisia. Ne ovat relationaalisia eli sidoksissa 
aikaan ja ajassa tapahtuvaan muutokseen eli ne ovat muuntuvia merkityssystee-
meitä (ks. Jokinen ja Juhila 1993, 101–102; Fairclough 1995, 35–36, 58). Tämä 
yhdessä interdiskursiivisuuden kanssa tuo mukanaan transformaation käsitteen. 
Koska diskursseihin kuuluu sekin, mistä ne vaikenevat, voi myös vaiettujen asioi-
den ääneen lausuminen olla muutoksen väline. 

Yhteiskunnassa ja ihmisten tulkintarepertuaareissa vallitsee periaatteessa 
moninaisuus, merkitysten kirjo. Sosiaalinen todellisuus voidaan siksi hahmottaa 
kenttänä, jossa on useita rinnakkaisia tai keskenään kilpailevia, maailmaa merki-
tyksellistäviä puhetapoja (Jokinen ym. 1993a, 24). Todellisuus voi siis periaatteessa 
jäsentyä lukemattomilla eri tavoilla, mutta jotkut jäsennystavat saavat muita tuke-
vamman jalansijan tai nousevat voittajiksi. Näin on etenkin silloin, kun diskurssi 
on osa hallinnan tekniikoita. Tällaisista diskursseista saattaa muodostua yhteisesti 
jaettuja ja itsestään selvinä pidettyjä ”totuuksia”, jotka vaientavat muita ”totuuksia” 
eli tukahduttavat moninaisuutta saavuttaessaan hegemonisen aseman. (Jokinen 
ym. 1993a, 29 ja 1993b, 10.) 

Koska hegemoniset diskurssit ovat voimakkaita, ne ovat erityisen produktiivi-
sia. Jos ne ovat muuttuneet itsestäänselvyyksiksi ja institutionalisoituneet, niiden 
diskursiivinen luonne hämärtyy (ks. Jokinen ja Juhila 1993, 77). Esimerkiksi ta-
louskasvu saattaa vaikuttaa välttämättömyydeltä, vaikka kyse on vain hallitsevan 
diskurssin tavasta esittää se sellaisena (esim. Joutsenvirta ym. 2016). Siksi talous-
kasvu ja muunlaiset ”itsestäänselvyydet” toistuvat myös kansalaisten puheissa ja 
mielipiteissä (ks. esim. Laukia 2017; Mattila 2020). Esittäessään näkemyksiään 
ihmiset siis ylläpitävät ja uusintavat kulttuurisesti tyypillisiä diskursseja eli makro-
taso toisintuu mikrotasolla. 

Hegemonisoitumisessa on foucaultlaisittain tulkiten kyse ”totuuden”, tiedon ja 
vallan yhteenkietoutumisesta. Tämä vie meidät kriittisen diskurssianalyysin pariin. 
Ihmiset eivät välttämättä ole sidottuja yhteiskunnassa tai sosiaalisessa viiteryhmäs-
sään vallitseviin käsityksiin, vaan heillä on mahdollisuus ottaa niihin etäisyyttä ja 
haastaa niitä. He voivat toisin sanoen joko oikeuttaa tai vastustaa yhteiskunnallista 
vallankäyttöä. Uusintamisen ja transformaation välistä suhdetta – jatkuvaa epäva-
kaisuutta sekä vallan ja vastarinnan välistä jännitettä – voidaan kutsua hegemoni-
seksi kamppailuksi (Jokinen ja Juhila 1993, 101–102). 
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Kriittinen diskurssianalyysi on omiaan yhteisten normien tai ihanteiden 
tutkimiseen tai toisin ilmaisten kulttuuristen itsestäänselvyyksien tutkimiseen 
ja niiden kyseenalaistamiseen (ks. Sulkunen 1992, 265; Jokinen 1999a, 42). En-
simmäinen askel on huomion suuntaaminen tällaisiin hegemonisoituneisiin dis-
kursseihin ja niiden seurauksiin – kuten niiden legitimoimiin alistussuhteisiin tai 
joidenkin mahdollisuuksien sulkeutumiseen. Tästä voidaan ottaa vielä seuraava 
askel ja asettua näitä diskursseja heikentävien tulkintojen ja käytäntöjen puolelle 
(ks. Jokinen ja Juhila 1993, 97). Kriittinen diskurssianalyysi on siis moraalisesti 
latautunutta. Diskurssien haastamista edistää se, että vaikka diskurssien sisäiset 
merkityssuhteet ovat yleensä melko yksiselitteisiä ja pysyviä, niihin sisältyy myös 
ristiriitoja, joiden löytäminen on yksi tie transformaatioon (Jokinen ja Juhila 1993, 
102). 

Diskurssien tutkija on liikkeellä myös virittääkseen sellaista vuorovaikutusta, 
joka avaa uusia merkityksellistämisen ja toiminnan mahdollisuuksia (Suoninen 
1999, 35). Tämä on ollut myös itsellemme merkittävä tutkimustamme virittävä 
motiivi. Tarkastelemme nuoria yhteiskunnassa, jossa tietyt sosiaalisen todellisuu-
den tulkinnat ovat saaneet muita vahvemman jalansijan. Kukin tulkinta ylläpi-
tää tai voimistaa tietynlaisia toiminnan tapoja sulkien pois toisia. Valtaa pitävien 
ryhmittymien intressinä on saattaa heille sopiva tulkinta totuudellisen diskurssin 
asemaan (Burr 2000, 5, 55). Juuri tämä innosti meitä kuuntelemaan nuorten ää-
niä. Olemme kiinnostuneita siitä, löytyykö aineistostamme hallitsevia diskursseja 
haastavia, niille vastakkaisia tulkintoja, vai kuuluuko nuorten puheessa sittenkin 
vallan ja hallinnan ääni (ks. myös Mononen-Batista Costa ja Brunila 2016, 25). 
Kysymme tällöin muun muassa sitä, miten nuoret konstruoivat ja määrittelevät 
hyvinvoinnin suhteessa vallitsevaan hyvinvointidiskurssiin. Pidämme tätä tärkeä-
nä siksi, että diskurssien seurauksellisuuden eli funktionaalisuuden vuoksi nuor-
ten (ja kaikkien muidenkin) suhteella niihin (uusintaminen vs. haastaminen) on 
yhteiskunnalliset ja poliittiset vaikutuksensa – mikäli kyseenalaistajien äänet pää-
sevät kuuluviin.

Analysoimme siis sitä, miten nuoret keskustelevat tutkimusteemoistamme ja 
miten heidän puheensa toisintaa tai kiistää laajemmin yhteiskunnassa esiintyviä 
diskursseja – tai miten he luovat uusia tulkintarepertuaareja tai mahdollisesti liit-
tyvät hegemonista asemaa haastaviin vastadiskursseihin, kuten talouskasvukritiik-
kiin. Diskurssien rinnalla tai ohella on mahdollista puhua tulkintarepertuaareista. 
Ero näiden käsitteiden välillä on veteen piirretty, mutta Arja Jokisen ym. (1993a, 
27–28) mukaan diskurssin käsite on sopiva erityisesti silloin, kun huomio on val-
tasuhteiden analyysissä tai institutionaalisissa sosiaalisissa käytännöissä, kun taas 
tulkintarepertuaarin käsite on luonteva tutkimustehtävissä, joissa tarkastellaan ar-
kista kieltä. Ajatusta soveltaen käytämme diskurssin käsitettä aina, kun puhumme 
institutionalisoituneista, laajalti julkisuudessa esiintyvistä tai hegenomisoituneista 
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puhetavoista. Kirjoitamme siten esimerkiksi aktivointi- ja syrjäytymisdiskursseis-
ta, kun taas nuorten puhetta analysoidessamme käytämme tulkintarepertuaarin 
käsitettä. 

Tutkimme toisin sanoen diskurssien ja tulkintarepertuaarien interdiskursii-
visuutta painottaen sitä, miten nuorten omat tulkintarepertuaarit heijastavat, uu-
sintavat tai torjuvat yleisten diskurssien sisältämiä totuusväittämiä. Minkälaisia 
diskursseja nuoret kantavat ja toisaalta haastavat? Jokainen ihminen joutuu rat-
kaisemaan enemmän tai vähemmän tietoisesti suhteensa vallitseviin diskursseihin 
ja niiden kantamiin arvoihin. Ihmiset ovat siis relaatioissa diskursseihin, ja nämä 
relaatiot voivat olla joko jokseenkin mutkattomia tai suurta epämukavuutta tai 
kitkaa aiheuttavia. 

Turvaudumme analyysissämme useisiin kriittiseen diskurssianalyysiin sopi-
viin, eri tavoin ihmisten toimijuuteen tai minuuteen liittyviin käsitteisiin. Kes-
keisin näistä on subjektipositio. Käsite liittyy identiteetin käsitteeseen, mutta sub-
jektiposition käsitteessä valtasuhteet korostuvat viimeksi mainittua selkeämmin 
(ks. Jokinen ja Juhila 1999, 68)20. Subjektius merkitsee foucaultlaisittain ajatellen 
alamaisuutta: toisten määräysvallan alaisuutta tai toisaalta ihmisen sidonnaisuutta 
omaan identiteettiinsä (ks. Foucault 1982, 781)21. Identiteetiksi muuttunut subjek-
tipositio menee siis tavallaan ihon alle. Tietynlaiset subjektipositiot liittyvät myös 
tietynlaisten yhteiskuntien uusintamiseen (Potter ja Wetherell 1987, 109) ja hallin-
taan. Tärkeä kansalaisen subjektipositioiden muovaamisen motiivi on esimerkiksi 
yhteiskunnan taloudellisen vaurauden kasvattaminen ja talouden tuottavuuden 
edistäminen (ks. Miller ja Rose 1990). Koska subjektipositiot syntyvät aina jossain 
kontekstissa, ne ovat relationaalisia. 

Subjektiposition käsite sopii erityisesti tutkimuksiin, joissa analysoidaan 
toiminnan rajoituksia tai selvitetään, millä tavoin ihmisille mahdolliset positiot 
voivat lukkiutua erilaisissa tilanteissa. Minuuksien rakentamisella on omat yh-
teiskunnallisesti ja sosiaalisesti määrittyvät rajansa; kaikki positiot eivät ole yhtä 
mahdollisia (Wetherell ja Potter 1992, 78; Jokinen ym. 1993a, 39). Esimerkiksi 
työttömien nuorten puhetta ainoastaan eettisen työn vastaanottamisesta ei välttä-
mättä pidetä hyväksyttävänä, koska työttömän oletetaan olevan kiitollinen mistä 
tahansa työmahdollisuudesta. Subjektiposition käsitteen avulla voimme tässä tut-
kimuksessa tarkastella sitä, miten vallitsevat yhteiskunnalliset diskurssit asemoi-
vat nuoria ja millaisiin positioihin nuoret lukevat itsensä tai millaisiin positioihin 
he asettavat muita nuoria – tai aikuisyhteiskunnan edustajia. 

20 Diskurssi on määritelty myös väittämäkokoelmaksi, joka luo objektin (Parker 1992, 1, 5). 
Näin onkin – mutta samalla diskurssi luo myös subjektin.
21 Subjektius alamaisuutena (subjected) voidaan kuitenkin erottaa itse itseään ja toimintaansa 
määrittelevästä subjektiudesta (subject) – siis aidosta ja kriittisestä autonomiasta (ks. Eräranta 
ja Moisander 2006, 32). 
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Hegemonisilla diskursseilla on vahva vaikutus niin yhteiskuntaan kuin yksi-
löihinkin. Ne tarjoavat käsitteellisiä repertuaareja, joiden avulla voimme repre-
sentoida itsemme ja toiset ihmiset. Jos tulkitsemme itsemme tietyn ideologisen 
diskurssin mukaisena henkilönä, meistä on jo tullut tuo henkilö. Tällöin voidaan 
käyttää myös käsitettä ideologinen minuus. Jonathan Potter ja Margaret Wetherell 
(1987, 108–109) viittaavat sillä minuuksiin, jotka palvelevat hallinnalle tärkeitä 
funktioita ja saattavat rakentua alistuksen varaan. 

Diskurssit ja niiden sisältämät kategorisoinnit siis asemoivat meidät tietynlai-
siksi ihmisiksi, oikeuksineen ja velvollisuuksineen, ja valintanamme on hyväksyä 
nämä positiot tai vastustaa niitä ja niihin kuuluvia velvoitteita (Burr 2000, 142, 
152). Päinvastaisesta näkökulmasta diskurssit voivat myös mahdollistaa ihmisten 
oikeuksien ja tasavertaisen kohtelun toteutumisen. Käytämme analyysissämme 
myös käsitettä minuusskripti. Sellaisiakin voidaan tarjoilla ulkoapäin, mutta ihmi-
sillä on myös mahdollisuus asettua oman elämänsä kirjailijoiksi ja laatia oma kä-
sikirjoituksensa. Minuusskriptit ovat narratiiveja, joiden avulla ihmiset rakentavat 
moraalista identiteettiään (ks. Flood 2013, 241).

Yksi tärkeä askel alistettujen ryhmien valtaistumiseen on se, että he tunnista-
vat ne diskurssit, jotka asettavat heidät tietynlaisiin subjektipositioihin. Tällaisen 
tunnistamisen tuloksena yksilötason ongelmaksi määritelty asia voidaan siirtää 
yhteiskunnalliselle tasolle. Tällöin esimerkiksi masentuneeksi määritellyn hen-
kilön tilanne selittyykin yhteiskunnallisilla tekijöillä. (Burr 2000, 150; Jokinen ja 
Juhila 1993, 99.)

Diskurssianalyysissä puhutaan myös diskurssien käyttäjistä (Jokinen ym. 
1993a, 39). Tulkitsemme käsitteen viittavan siihen, miten ihmiset milloinkin käyt-
tävät ja uusintavat yhteiskunnassa vakiintuneita diskursseja. Puhumme tällöin 
nuorista diskurssien kantajina. Relationaalisen minuuskäsityksemme mukaisesti 
emme kuitenkaan oleta, että nuoret olisivat kannanotoissaan johdonmukaisia, 
sillä sama ihminen saattaa lyhyenkin ajan sisällä esittää keskenään ristiriitaisia 
kommentteja. Diskurssit eivät siis välttämättä eriydy toimijoiden mukaan, vaan 
toimijat voivat ammentaa eri diskursseista (Jokinen ja Juhila 1991, 33; Jokinen 
ym. 1993a, 24–25; Scharff 2016). Yksi ja sama henkilö voi esimerkiksi tilanteen 
mukaan representoida itsensä toisistaan poikkeavien diskurssien mukaisesti: työl-
leen täysin omistautuneeksi, sitä pakolla tekeväksi tai vapaa-aikaorientoituneeksi 
(Jokinen ym. 1993a, 40). 

Tutkimuksessamme nuoret kuvaavat suhdettaan erilaisiin ilmiöihin, asioihin, 
käytäntöihin ja diskursseihin. Suhde on sana, joka jo itsessään sisältää relationaa-
lisuuden ajatuksen. On kuitenkin hyvä huomata, että verbit kuvaavat substantii-
veja paremmin sitä, mitä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tapahtuu. Verbikielellä 
ilmaisten etsimme tässä tutkimuksessa nuorten puheesta sellaisia tulkintareper-
tuaareja, jotka edustavat erilaisia asennoitumisen, arvottamisen ja suhtautumisen 
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tapoja – etenkin sellaisia, joissa kenties piilee muutoksen siemeniä ja joista ehkä jo 
käydäänkin yhteiskunnallista kamppailua.

4.3 Aineiston kimppuun 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston lukeminen, alustava luokittelu ja tulkinta 
pohjautuvat aina tutkijan epistemologiseen ja ontologiseen esiymmärrykseen sekä 
ajatukseen siitä, mihin tutkimuksessa tullaan erityisesti keskittymään (ks. Mason 
2002; Ruusuvuori ym. 2010, 15). Olimme alun perin tutkimusta suunnitellessam-
me suuntautuneita tutkimaan lähinnä sitä, miten hyvinvointiteoriamme Having–
Doing–Loving–Being-jäsennykseen sopivat tulkinnat mahdollisesti ilmenevät 
nuorten puheessa (vrt. Kivipelto ja Saikkonen 2018). Aikomuksemme muuttuivat 
kuitenkin aineistoon perehtymisen myötä. Rikas aineistomme sisälsi paljon muu-
takin, ja aineiston hyödyntämiseksi päätimme jäsentää siitä erityyppisiä tulkin-
tarepertuaareja mahdollisimman avoimesti ja laajasti myös HDLB-jaottelun ul-
kopuolelta. Lisäksi se, että tutkimuskysymys lukittaisiin jo aineiston lukuvaiheen 
alussa, rajaisi aineistosta pois osan siitä paikannettavissa olevista tulkintareper-
tuaareista (Jokinen ja Juhila 1993, 78). 

Emme tietoisesti ajatelleet hallintaa, kun luimme aineistoa ensimmäisiä kerto-
ja. Uusien lukukertojen myötä huomiomme kuitenkin kiinnittyi yhä vahvemmin 
yhtäältä nuoriin kohdistuviin pakkoihin ja toisaalta heidän pyrkimyksiinsä hallita 
itse itseään. Aloimme myös kuulla nuorten tulkinnoissa kaikuvaa vapautumisen 
toivetta, yhtäältä tarpeiden ja toiveiden muodossa ja toisaalta tiukkana yhteiskun-
takritiikkinä. Aineistosta siis hahmottui selvä jännite sen välillä, millaisia painei-
ta nuoret tulkitsivat itseensä kohdistuvan ja miten he itse ilmaisivat haluavansa 
elää. Mitä äänekkäämmin aineisto alkoi puhua meille hallinnan kieltä, sitä mää-
rätietoisemmin suuntauduimme hallinnan analytiikkaan ja kriittiseen diskurssi-
analyysiin.

Tutkimuksemme kysymykset ja analyysimme ainekset siis moninaistuivat sitä 
mukaa kuin etenimme. Tutkimustyö, etenkään laadullinen tutkimus, ei koskaan 
ole helppoa ja nopeaa. Tutkimusprosessin varrella olemme peilanneet empiriaa 
ja teoriaa toisiaan vasten, kokeilleet erilaisia tulkintasuuntia ja lukeneet uutta 
kirjallisuutta tai aiemmin lukemaamme kirjallisuutta uudestaan (vielä senkin jäl-
keen, kun jo olimme kieltäneet sen itseltämme ja toisiltamme). Diskurssianalyysia 
vaikeuttaa etenkin valmiiden menetelmien puute (ks. Potter ja Wetherell 1987, 
167–169, 175). Mekin olemme harhailleet, kulkeneet sumussa, ottaneet virheas-
kelia, turhautuneet sekä uuvuttaneet itseämme työtapojemme ja tulkintojemme 
köydenvedossa. Relationaalisuus on tätäkin!
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Relationaalista on myös tulkitseminen, sillä tutkija käy siinä keskustelua ai-
neistonsa ja kirjoittajakumppaniensa kanssa. Aineisto ei automaattisesti ”puhu” 
tutkijalle, vaan tutkija nostaa siitä esiin jotakin. Tutkijat järjestävät siten aina 
sosiaa lista todellisuutta uudelleen omien tulkintojensa pohjalta (ks. Jokinen ja 
Juhila 1991, 35). Jaamme sen tieteenfilosofisen käsityksen, että puhtaat havainnot 
ovat ylipäänsäkin mahdottomuus (ks. esim. Potter ja Wetherell 1987, 158). 

Analyysimme kulki käytännössä niin, että ensimmäinen vaihe oli aineiston 
sisältöä tutkaileva reflektiivinen lukeminen. Lukutapaamme voidaan luonnehtia 
teorian siivittämäksi22. Teoria ja ennakko-oletukset suuntasivat ajatteluamme, 
mutta pyrimme pitämään tutkimusprosessin elävänä ja avoimena yllätyksille 
(ks.  Silvasti 2014, 40–43). Kirjoitimme ensimmäisen raakaversion tutkimuksen 
lähtökohdista, kontekstista ja teorioista ennen kuin lähdimme analysoimaan ai-
neistoa tarkemmin, mutta jatkoimme teoriaosuuden muokkaamista rinnan ai-
neiston analyysin etenemisen kanssa.

Aineistoon tutustuvalla lukukerralla emme tehneet muistiinpanoja, mutta 
merkitsimme marginaaleihin alustavia huomioita siitä, millaisiin asiakokonai-
suuksiin tai teoriakohtiin puheenvuorot liittyivät tai millaista diskurssia, vas-
tadiskurssia tai tulkintarepertuaaria ne edustivat ja kirjoitimme muistiin muita 
huomioita merkittäviltä tuntuvista asioista. (Ks. Silvasti 2014, 37–39). Toisella lu-
kukerralla luokittelimme koko aineiston jakaen sen neljään laajaan asiakokonai-
suuteen: puhe hyvinvoinnista; yhteiskunnasta ja työstä; sosiaaliturvasta sekä nuo-
risosta. Sijoitimme puheenvuoroja tai keskusteluja näihin luokkiin riippumatta 
siitä, minkä väitteen yhteydessä ne esiintyivät, mutta luonnollisesti monia aiheita 
käsiteltiin eniten kyseiseen teemaan liittyvän väitteen yhteydessä. 

Lajitellessamme koko aineistoa isompiin kokonaisuuksiin lähdimme myös 
hahmottamaan näiden kokonaisuuksien alakokonaisuuksia. Jatkoimme täsmen-
tämällä niistä löytyviä tulkintarepertuaareja. Etenimme kokonaisuudesta osiin ja 
osista kokonaisuuksiin hahmottamalla yhtäläisyyksiä eli samansisältöisinä tois-
tuvia asioiden jäsennystapoja ja merkityssuhteita (Jokinen ja Juhila 1991, 36). 
Koetimme siis rakentaa mahdollisimman loogisia tulkintarepertuaareja. Jotkin 
lausumat sijoitimme kahteen tai useampaan tulkintarepertuaariin. Vivien Burrin 
(2000, 168) mukaan tämä on tyypillistä diskurssianalyysille, joskaan ei sisällön-
analyysille. 

Kolmannessa vaiheessa aineiston jäsennys muuttui ja täsmentyi ja monet lau-
sumista vaihtoivat paikkaa. Analysoimme luokiteltua aineistoa entistä likempää 

22 Analyysitapaa, jota ohjaa vuoroin teoria, vuoroin aineisto, kutsutaan yleensä teoriaohjaavuu-
deksi. Termiä on kuitenkin pidetty hämäränä etenkin suhteessa teorialähtöisyyteen. Ulla-Maija 
Salo (2015, 171–172) on siksi teoriaohjaavuuden sijaan puhunut aineiston lukemisesta ”teorian 
kanssa”. Tämäkään ilmaus ei välttämättä ole kovin selvä. Siksi päädyimme puhumaan teorian 
siivittämästä lukemisesta. (Ks. myös Jackson ja Mazzei 2012.)
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tutkaillen lausumien merkityksiä: mitä nuoret tarkasti lukien sanoivat? Analyy-
simme oli kuitenkin vielä varsin hiomatonta.

Neljännessä ja kaikkein suuritöisimmässä vaiheessa, kirjoitettuamme ana-
lyysin ensimmäisen karkean raakaversion, siirryimme analyysissä seuraavalle 
tasolle. Lähdimme suhteuttamaan analyysiä yhteiskunnalliseen kontekstiinsa, 
yhteiskunnassa vahvoina esiintyviin diskursseihin, muuhun nuorisoa koskevaan 
tutkimustietoon sekä kestävän hyvinvoinnin teoriaan ja hallinnan analytiikkaan. 
Suhteutimme siis aineistosta poimimiamme asioita osaksi laajempia kokonaisuuk-
sia (ks. myös Alasuutari 2011, 249). Samalla osa lausumista jatkoi vaeltamistaan 
paikasta toiseen, tulkintarepertuaarit täsmentyivät ja analyysi syveni. Hallinnan 
analytiikan merkitys vahvistui lukiessamme lausumia tarkemmin ja tarkemmin.

Viidennessä vaiheessa, jo melko valmiilta tuntuvan käsikirjoituksen valmis-
tuttua, palasimme vielä luokittelemattomaan aineistoon. Luimme sen kokonaan 
lävitse varmistaen, onko jotain oleellista jäänyt huomaamatta, onko lukutavas-
samme vääristymää ja onko aineistossa kenties jotain, joka tulisi vielä ottaa huo-
mioon. Tulkintamme ei tämän vuoksi muuttunut, mutta täydensimme analyysiä 
vielä joillain sisällön kannalta oleellisilla lausumilla ja vakuutuimme entisestään 
hallinnan analytiikan merkityksestä tutkimuksellemme. Jatkoimme edelleen ana-
lyysin tarkentamista ja tutkimuksen teoreettisen osan hiomista. Aivan viimeiseksi 
kirjoitimme yhteenvedon – vaihe, johon siihenkin kuului tulkintojemme ja aiem-
min kirjoittamamme tarkistamista. Kuudes vaihe oli referee-lausuntojen jälkeinen 
tutkimuksen työstäminen ja tarkistaminen. 

Työskentelyämme voidaan Jonathan Potterin (1998) termein kutsua inklusii-
viseksi ja sykliseksi: kävimme läpi koko aineiston palaten siihen ja siitä tekemiim-
me jäsennyksiin uudestaan ja uudestaan. Tällaista diskurssianalyysi ylipäänsäkin 
on: virtaavaa eri vaiheiden välistä liikettä (Potter ja Wetherell 1987, 174). Tutki-
musprosessimme vahvisti erinomaisen omakohtaisesti sen, että diskurssianalyysi 
on aikaa vievää ”käsityötä” (Lämsä 2014). Tavoitteena oli relationaalisen ajatus-
tavan mukainen kontekstuaalinen, holistinen ja tiheä analyysi (ks. Slife 2004, 164 
ja luku 3.2). 

Tärkeä kirjoittamistamme ohjaava periaate oli tuoda nuorten ääntä esiin 
mahdollisimman runsaasti. Poimimme siksi tutkimukseemme mukaan lukuisia 
keskustelunpätkiä ja yksittäisiä lausumia. Monien aineisto-otteiden sisällyttämi-
nen tutkimukseen vastaa myös diskurssianalyysin periaatteita ja antaa tutkimuk-
sen lukijoille paremmat lähtökohdat arvioida siinä esitettyjä tulkintoja (Potter ja 
Wetherell 1987, 172–173; Potter 1998). 

Asetimme paikoin eri ryhmähaastatteluissa esitetyt lausumat ikään kuin sa-
man keskustelun osiksi, sillä samanlaiset tulkintarepertuaarit toistuivat haastat-
telusta toiseen. Näissä kohdin eri haastatteluihin osallistuneet nuoret asettuvat 
toisin sanoen ikään kuin keskinäiseen dialogiin. Joku voisi kysyä, häivytämmekö 
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tällaisella sitaattien yhdistämisellä diskurssianalyysiin kuuluvaa kontekstuaali-
suutta (ks. Jokinen ym. 1993a, 29–36). Kontekstin huomioon ottaminen merkit-
see kuitenkin sitä, että analysoitavaa toimintaa tarkastellaan ajassa ja paikassa. Ne 
voidaan määritellä lähes miten tahansa, sillä ”(a)jassa voidaan liikkua vaihteluvä-
lillä sekunnista ihmiskunnan historiaan ja paikan suhteen neliömetristä globaa-
liin” (Jokinen ym. 1993a, 30). Tämän tutkimuksen tärkein konteksti on nykyinen 
yhteiskunta eivätkä niinkään yksittäiset haastattelutilanteet. Pelkästään haastat-
telun vuorovaikutuskonteksteihin keskittymällä ei myöskään välttämättä päästä 
käsiksi yhteiskuntaa ylläpitäviin laajempiin käytäntöihin (Jokinen ja Juhila 1993, 
98). Ajattelemme, että ryhmäkeskusteluissamme esitetyt lausumat kurkottavat 
kokoontumisen ulkopuolelle, yhteiskuntaan ja maailmaan. Emme siis olleet niin-
kään kiinnostuneita yksittäisten osallistujien asenteista tai fokusoituneet siihen, 
mitä vuorovaikutustilanteissa tapahtuu (ks. myös Jokinen ym. 1993a, 37), vaan 
huomiomme kohteena olivat tulkintarepertuaarien moninaisuus kaikkine ristirii-
toineen sekä repertuaarien suhde valtavirtaisiin diskursseihin ja hallinnan meka-
nismeihin. 

Halumme nostaa esiin nuorten puhetta johtui myös siitä, että kenen tahansa 
ihmisen kielenkäyttö loihtii väistämättä mielikuvia siitä, millainen hän on mo-
raalisena toimijana (Suoninen 1999, 19). Pyrimme siten suhteuttamaan nuorten 
omista puheista piirtyvää omakuvaa eli heidän kirjoittamiaan minuusskriptejä 
vallitsevan diskurssin kuvaan nuorista moraalisina (tai epämoraalisina) toimijoi-
na ja hallinnan pyrkimyksiin muokata nuorista tietyntyyppisiä eettisiä toimijoita.

On aika siirtyä nuorten puheeseen. Lähdemme liikkeelle isosta kuvasta: siitä, 
miten nuoret keskustelevat aikamme maailmasta ja kulutusyhteiskunnasta. 





5 Elämää kuormitetulla 
maapallolla
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Aloitamme tilanteesta, jossa nuoret istuvat pöydän ääressä haastattelunauhurin 
ympärillä. Jotkut juovat kahvia, toiset piirtelevät kukkasia haastattelijoiden jaka-
miin lomakkeisiin. Osa vastailee välinpitämättömään sävyyn, osa innostuneina. 
Tällaiset tilanteet muodostavat tutkimuksemme mikro- eli vuorovaikutuskonteks-
tit. Makrokontekstina tai kulttuurisena kontekstina on yhteiskuntamme (ks. Joki-
nen ym. 1993a, 31–32). Nuoret elävät kulutuskeskeisessä palkkatyöyhteiskunnassa, 
mikä ei voi olla vaikuttamatta heidän kokemuksiinsa, pyrkimyksiinsä, arvoihinsa 
ja puheisiinsa – suuntaan tai toiseen. 

Se, millaisia nämä kokemukset ovat, voi osin olla hallinnan tekniikoiden ai-
kaansaannosta: kuten luvussa 3.4 totesimme, hallinta pyrkii luomaan yhteyden ta-
louskasvua koskevien poliittis-taloudellisten tavoitteidensa ja yksilöiden arvojen 
ja käyttäytymisen välille eli yhdistämään omat tavoitteensa yksilöiden pyrkimyk-
seen elää henkilökohtaisesti tyydyttävää elämää (Miller ja Rose 1990, 18, 25–26; 
Dean 1998, 88). Ihmisten henkilökohtaiset pyrkimykset siis asetetaan hallinnan ja 
sen pyrkimysten palvelukseen. Tässä asetelmassa tietynlaiset minuudet ovat toisia 
minuuksia toivottavampia. 

Toisaalta nuoret altistuvat aivan toisentyyppisille paineille. He elävät ekolo-
gisen kriisin ja kiihtyvän ilmastonmuutoksen aikaa, jolloin niin nykyisyys kuin 
tulevaisuuskin vaikuttavat yhä epävarmemmilta ja jolloin yhä useammista ihmi-
sistä on alkanut tuntua siltä, että nykyinen elämäntapa ei voi jatkua entisellään. 
Valtavirtaisten talouskasvupyrkimysten ja huolestuttavan todellisuuden välinen 
ristiriita kasvaa siten päivä päivältä suuremmaksi. Kysymme tässä luvussa, miten 
tämä kuuluu tutkimukseemme osallistuneiden nuorten puheessa. 

Haastattelujen ja niissä esitettyjen väitteiden avulla me tutkijat pääsemme pii-
pahtamaan nuorten maailmassa ja kuulemaan, minkälaisissa ”arkitajunnan nar-
raatioissa” (Noro 2000, 325) he liikkuvat. Nuorille esitetyt väitteet toki ohjasivat 
keskusteluja, mutta väitteiden herättämät ajatukset ovat heidän omiaan. Minkä-
laisia erilaisia ja osin ristiriitaisiakin yhteiskuntaa koskevia tulkintoja väittämät 
nuorissa virittävät? Minkälaisia merkityksiä nuoret liittävät kulutusyhteiskuntaan 
ja nykyisenlaiseen talousjärjestelmään ja siinä kuultaviin diskursseihin? Miten he 
kuvaavat tuotantoa ja kulutusta koskevia arvojaan ja mahdollisuuksiaan tehdä 
kulutustaan koskevia valintoja? Miten he asemoivat itsensä suhteessa nykyiseen 
kasvutalouteen? 

Jäsensimme nuorten puheesta viisi tulkintarepertuaaria. Ensimmäinen niistä 
on yleisempi vallitsevan talousjärjestelmän kritiikki. Seuraavassa repertuaarissa 
kritiikki täsmentyy koskemaan järjestelmän tarpeentyydytyksen vastaista luon-
netta. Kolmannessa repertuaarissa nuoret analysoivat kasvutaloudessa elämisen 
psykologista hintaa. Neljännessä repertuaarissa fokuksessa on murroksen mah-
dollisuus ja viidennessä se, miten nuoret voisivat edistää murrosta omilla käytän-
nöillään. Tässä ja kaikissa tulevissa analyysiluvuissa alalukujen otsikot ovat sa-
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malla repertuaarien nimiä. Tulkintarepertuaarit kuvaavat suhteellisen yhtenäisiä 
puhetapoja tietyistä aiheista, mutta toisinaan ne sisältävät erilaisia näkökulmia, 
joita myös jäsennämme. 

5.1 Kestämätön kasvutalous

Julkisessa hegemonisessa poliittisessa ja mediadiskurssissa ei ole tavatonta törmä-
tä luonnehdintoihin, jossa talous kuvataan koneistona, jonka ehtoihin ja rytmiin 
ihmisten on sopeuduttava ja jonka toimintaa heidän on palveltava. Esimerkiksi 
kotitalouksia kehotetaan kuluttamaan, koska niillä on ”keskeinen rooli talouden 
rattaiden voitelussa” (Talouselämä 5.1.2015). Lisäksi korostetaan kasvuun tarvitta-
vaa ”hyvää sopeutumiskykyä” ja ”kilpailun luomaa painetta” (ETLA 2019). Tässä 
valossa erään nuoren (Katja/R4) kommentti, ”et se tuntuu ehkä ainakin itelle hir-
veen kaukaiselta jotenkin talous, vaikka se kumminkin on jokapäiväisessä elämäs-
sä läsnä”, tuntuu hyvin ymmärrettävältä.

Ryhmäkeskusteluaineistossamme esiintyy huomattavan paljon nykyistä ta-
lousjärjestelmää kritisoivaa puhuntaa. Tämä tulkintarepertuaari asettuu vas-
tustamaan vieraannuttavaa ja fraasientäyteistä talouskasvudiskurssia ja sen 
vaatimuksia. Nuorten tulkintoja hallitsee samanlainen sävy kuin vallitsevaan ta-
lousajatteluun kriittisesti suhtautuvia liikkeitä ja tutkimusta: talous halutaan ottaa 
takaisin ihmisille, ihmisten hallittavaksi (Gibson-Graham ym. 2013). Haltuunotto 
on tarpeen yhteiskunnassa, jossa taloudella on keskeinen rooli.

Kokemusta siitä, että talous hallitsee ihmisiä pikemmin kuin ihmiset talout-
ta, kuvastaa aineistossa Katjan (R4) lausuma ”talous liittyy sinänsä kaikkeen” ja 
Emmin (R6) toteamus siitä, miten ”me ollaan tosi kulutuskeskeisessä pyörteessä 
tällä hetkellä”. Emmi siis yhtyy keskustelussa esitettyyn väitteeseen, jonka mukaan 
”työelämä on oravanpyörä, joka ylläpitää kilpailuhenkistä ja kulutuskeskeistä elä-
mäntapaa”23. Hän ja muutkin nykymenoa suomivat nuoret kuvaavat hyvinkin 
tiukkaan sävyyn sitä, miten kulutuksen lisääminen asetetaan yhteiskunnassa kes-
tävyyden edelle. He siis kirjoittavat itselleen minuusskriptiä, jossa heillä on yhteis-
kuntakriitikon rooli. Samalla he kantavat kulutuskriittistä diskurssia ja vaikuttavat 
jakavan julkisessa keskustelussakin usein kuullun oravanpyörän käsitteen, jolla 
tarkoitetaan ”noidankehää, hullunmyllyä, elintasokilpailua tai ilotonta ponniste-
lua oman aseman säilyttämiseksi” (Kopomaa 2009, 14). 

23 Väite jakoi nuoret kolmeen jokseenkin yhtä suureen joukkoon (ks. liite 4), mikä johtunee 
myös väitteen muotoilun monitulkintaisuudesta. Joissakin se herätti kulutusyhteiskuntakritiik-
kiä, kun taas toiset lähtivät pohtimaan työnteon välttämättömyyttä ja yhteiskunnallista merki-
tystä. Jälkimmäisiä tulkintoja käsittelemme luvussa 6.1.
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Mikä nykyisissä kulutuksen ja tuotannon tavoissa on nuorten kriittisestä tu-
lokulmasta ongelmallista? Ensinnäkin nuoret arvostelevat voimakkaasti nykyisen 
talousjärjestelmän perustavimpia pyrkimyksiä: voitontavoittelua ja kasvupyr-
kimystä. He siis tavallaan kritisoivat sitä vallitsevan hyvinvointikäsityksen liial-
lista Having-logiikkaa, jota koko talousjärjestelmän voi valtioita myöten ajatella 
noudattavan (Fromm 2011, 92). Seuraavassa Katja erottaa tämän ”oravanpyörän” 
rakentajat ja ylläpitäjät tiukasti oman lähipiirinsä ja rivityöntekijöiden elämänta-
vasta ja pyrkimyksistä: 

Katja/R4: No just silleen ei tai siis jotenkin omasta näkökulmasta ja lähi-
piiristä just sama et ei, jotenkin silleen ei todellakaan. – – Ja sit esimer-
kiks enemmän just tulee mieleen se, ei työntekijät vaan ehkä se johto, se 
yrityksen johto tai se joka… Jotenkin sen vallanpitäjät on se, jotka niin 
kun, jolla on tää niinku eniten silleen ehkä mielessä tavoitteena. Mut ei 
yleisesti kaikilla. Ei ehkä ensin heidän työntekijöilläkään. 

Katjan sormi osoittaa ”vallanpitäjiin”, hallintaan. Viljan tulkinnassa kasvulogiikan 
noudattaminen estää tehokkaasti yhteiskunnallisen muutoksen:

Vilja/R1: Niin tai no tuntuu, että tässä vieläkin ajetaan semmoista ta-
louskasvua tai että sen avulla edetään. Niin sen takia ehkä sitten kaikki 
tollaiset, ignoorataan teot, mikä ei vie sitä eteenpäin.

Lausumassaan Vilja pohtii, mikä estää kestäviä ratkaisuja, ja selittää sitä yhteiskun-
nalla, jossa ”ajetaan” talouskasvua ja jossa toimet, joiden ei katsota edistävän tätä, 
ohitetaan mahdottomina. Anni (R1) suhtautuu kyseenalaistaen erityisesti siihen, 
merkitsevätkö ympäristöasiat tulosta takoville yrityksille kovinkaan paljon: ”Siis 
he ei välitä ympäristöstä vaan siitä, että kuinka paljon saadaan rahaa tahkottua”. 

Aineistossa esiintyvä talouskasvuajattelun moittiminen heijastelee tätä kas-
vukriittistä degrowth-diskurssia. Se heijastelee lisäksi sitä, että suomalaiset nuoret 
suhtautuvat talouskasvun tavoitteeseen vanhempia ikäpolvia kielteisemmin. Vuo-
den 2016 Nuorisobarometrissa 58 prosenttia vastaajista yhtyi väitteeseen, jonka 
mukaan ”jatkuvasti kasvava talous on mahdottomuus maapallon rajallisuuden 
vuoksi” (Myllyniemi 2017, 81). Sen sijaan vuoden 2016 Elinkeinoelämän valtuus-
kunnan arvo- ja asennemittauksessa lähes puolet vastaajista oli samaa mieltä siitä, 
että ihmisten hyvinvoinnin jatkuminen voi perustua vain jatkuvaan taloudelli-
seen kasvuun (Apunen ym. 2016, 14). Nuorisobarometrin vastaajista ainoastaan 
15 prosenttia yhtyi tähän näkemykseen. Sitä vastoin kaksi kolmannesta nuorista 
(66 %) katsoi, että tuotantoa ja kulutusta tulisi vähentää ympäristösyistä. (Myl-
lyniemi 2017, 81.) 

Nuorilla näyttää siis olevan aikuissukupolvia enemmän valmiuksia kyseen-
alaistaa talouskasvua. Näin on siksikin, että he elävät niukkuuden maailmassa, 
jossa monia ihmisille välttämättömiä resursseja on tulevaisuudessa käytettävissä 
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aiempaa vähemmän (ks. Lähde 2013). Laura perustelee samaan tapaan sitä, miksi 
elintason nousu ei voi jatkua loputtomasti: 

Laura/R3: Mutta kyllä mä ite uskon tuohon väittämään [nykynuorten 
tulevasta, aiempia sukupolvia matalammasta elintasosta] ihan täysin, 
koska kyllähän siis varsinkin huomioon ottaen sen, että mitenkä maa-
ilman väkiluku kasvaa ja miten meiän resurssit vähenee, niin eihän 
tommonen loputon kasvu ole millään tapaa mahdollista. Näin mä itse 
uskon.

Lauran tulkinnassa kasvu-uskoa horjuttaa se yksinkertainen yhteys, joka vallit-
see väestönkasvun ja resurssien välillä. Ympäristötutkijat ovat kuvanneet asiaa 
IPAT-yhtälöllä24, jossa ihmisten toiminnan vaikutus ympäristöön määritellään 
väestön koon, vaurauden ja teknologian yhteisvaikutukseksi (ks. Holdren 2018). 
Rajallisella maapallolla kaikki yhtälön tekijät eivät voi kasvaa. Näin ovat myös mo-
net muut tutkijat korostaneet vähintään vuonna 1972 julkaistusta ”Kasvun rajat” 
-raportista lähtien, viime vuosina yhä kiihtyvämpään tahtiin ja tiukentuvin ää-
nenpainoin (esim. Jackson 2011; Dietz ja O’Neill 2013; IPBES 2019). Planetaa-
risten rajojen ylittyminen (Steffen ym. 2015) haastaa talouskasvuun pyrkimisen 
täysin riippumatta siitä, mitä itse kukin uskoo – verbi, jota nuorikin lausumassaan 
käyttää. 

Toiseksi kestämätöntä talousjärjestelmää kritisoivassa tulkintarepertuaarissa 
osoitetaan syyttävästi järjestelmän luomia kulutuspakkoja. Nuoria suututtaa eri-
tyisesti kasvavien voittojen tavoittelun mukanaan tuoma ja kulutuskierrettä yllä-
pitävä tuotteiden tahallinen vanhentaminen. Tämä paljastuu seuraavassa kahdesta 
ryhmäkeskustelusta koostetussa aineisto-otteessa:

Kaisa/R6: Mutta tosiaan niinku tuntuu, että se on mennyt niin semmoi-
seksi bisnekseksi niinku siis silleen, että kun ennen kaikki on kestänyt 
pitempään oikeasti, että sukkahousut ei oo hajonnut 20 vuoteen. Ja ny-
kyään sä käytät niitä yhden kerran ja heität roskikseen -meiningillä.

Tuomas/R6: Toi on justiin se sama juttu, että täytyy jotenkin se ylijää-
mä saada menemään. Se on se, että ihmisten on pakko ostaa paljon 
enemmän niitä tavaroita, kun ne hajoaa, kun ne suunnitellaan hajoa-
maan paljon nopeammin kuin ennen. 

Anni/R1: Niin ja mun mielestä se ongelma liittyy siihen, että kun joudu-
taan ajatteleen tai halutaan ajatella tai joudutaan ajatteleen aina sitä 
taloudellista puolta ja usein on, tulee halvemmaksi tuhota, rakentaa 
uutta kun kierrättää ja korjata entistä. Mun mielestä sen pitäis olla toi-
sin päin, että aina pitäis olla puolet halvempaa hyödyntää uusia kun, 
siis hyödyntää aikaisempia kun tehä uusia. Mut jostain syystä rahasys-
teemi on vaan mennyt niin, että tuhoaminen on aina halvempaa.

24 I = Impact, P = Population, A = Affluence ja T = Technology (ks. myös Helne ym. 2012, 20).
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Maiju/R1: Niin ja sitten tää kulutuksen maksimalisointi, että just tää 
sähkölamppuhuijaus vaikka, että ne vaan palaa. Kaikki vaan hajoo sen 
X-määrä-käyttöajan jälkeen. Kun pakotetaan kuluttamaan, vaikka ei 
haluais. Silleen ensin uuden ostaminen on halvempaa kun korjata vaik-
ka vanhaa puhelinta, jos siitä on vaikka näyttö vaan rikki.

Nuoret kuvaavat ihmisten sitouttamista talouden rationaliteetteihin ja kulutuk-
seen: ”taloudellista puolta” ”joudutaan ajatteleen aina” ja ostaminen on ”pakko”. 
He liittävät kuluttamispakon kertakäyttökulttuuriin ja tuotteiden tahalliseen van-
hentamiseen. ”Vaikka ei haluaisi”, on ostettava uutta, koska tuotteet hajoavat ja 
niiden korjaaminen tulisi suhteettoman kalliiksi. Kuluttamispakoista puhuminen 
viittaa toimijuuden rajoihin, ulkoa määrättyyn kuluttajan subjektipositioon ja 
autonomian ja sitä myötä hyvinvoinnin heikkenemiseen. Kulutusyhteiskunnassa 
ei ole vaihtoehtoa olla ostamatta. Annin mukaan taustalla on ”rahasysteemi” eli 
valtakoneisto, joka pyrkii maksimoimaan kulutusta varmistamalla, että tuotteet 
menevät epäkuntoon riittävän nopeasti. 

Tuotteiden tahallisen vanhentamisen kritiikissään nuoret eivät ole yksin vaan 
myös kestävyystutkijat nostavat usein esiin massatuotantoa kiihdyttävän tahalli-
sen vanhentamisen ongelmia (esim. Jackson 2011). Nuoret kantavat myös samaa 
diskurssia, jota esiintyy esimerkiksi Euroopan ympäristöjärjestö EAA:n (2017, 77) 
raportissa. Sen mukaan markkinoistumisen ja kilpailun negatiivisena seurauksena 
on se, että yritykset suunnittelevat nopeasti hajoavia ja luonnonvaroja tuhlaavia 
tuotteita, joita kaupitellaan menestyksen mielikuvia maalaavalla ja mielihyvän ko-
kemista lietsovalla mainonnalla.

Kulutuskriittisyys ilmenee nuorten arvottavissa sanavalinnoissa (esim. ”on-
gelma”, ”sähkölamppuhuijaus”) ja toiveena siitä, että asiat voisivat olla paremmin 
– niin kuin silloin ennen. Jotkut nuorista tekevät myös pesäeroa kestämättömiin 
käytäntöihin:

Anni/R1: Must ois tosi kiinnostavaa kehittää tai keksiä jotain uutta just 
kierrätykseen liittyen, vaikka rakentamisessa ja vaatetuksessa ja yli-
päätään niinku materiaalien hyödyntämisessä. Ei mulla nyt oo mitään 
loistoideaa. Mutta niinku niin ois siistiä keksiä jotain. Mut siinä tulee 
vaan aina se ongelma, et vaikka vaatteitten suhteen niin ihmiset mie-
luummin kävelee sinne H&M:lle ja ostaa uudet sen sijaan, että ne menis 
korjausompelimoon.

Sini/R1: En mä ainakaan.

Anni/R1: Niin, mut suurin osa ihmisistä kuitenkin, ja itekin ehkä sortuu. 
No en ehkä vaatteitten kohalla, kun osaa ite niille tehä jotain. Mutta niin 
ihan just sen rahajutun takia, koska se on niin paljon halvempaa ostaa 
uutta. Ja se on tosi syvältä. Ehkä siinä pitäis saada just yhteiskunnalta 
jotain tukea siihen kierrätykseen ja korjaamiseen, että se vois toimia.
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Keskusteluotteessa Anni ja Sini kirjoittavat itselleen kriittisen ja eettisen kulutta-
jan minuusskriptiä, joko tiukempaa tai lievempää vastuullisen nuoren identiteet-
tiä. Toisin kuin muut ihmiset, he eivät itse osta halpavaatteita, ja jos ostavatkin, 
kyseessä on tilapäinen ”sortuminen”. Sanavalinta kertoo itsensä syyllistämisestä, 
joka voi kummuta siitä yleisinhimillisestä piirteestä, että terve ihminen häpeää 
taitamatonta toimintaansa ja jopa koko ihmislajin edesottamuksia (Maslow 1970, 
157). Syyllisyyskokemus voidaan tulkita myös ”toisen asteen preferenssiksi”. En-
simmäisen asteen preferenssit ovat niitä, joihin kulutuskapitalismi meitä ohjaa ja 
jotka se tunnistaa. Toisen asteen preferenssit ovat sen sijaan preferenssejä, joita 
meillä on omista preferensseistämme. Ensimmäiset liittyvät miellyttävän elämän 
tavoitteluun – siis haluille periksi antamiseen, jälkimmäiset hyvän ja moraalisen 
elämän tavoitteluun. (Hamilton 2008, 29, 31.) Voisi siis sanoa, että ne liittyvät tar-
peisiin ja eudaimoniseen hyvinvointiin. 

Anni haluaisi kehittää ekologisesti parempia ratkaisuja, mutta esteeksi muo-
dostuvat kulutusyhteiskunnan mekanismit, jotka ohjaavat ihmisiä kestämättö-
mään kulutukseen. Nuoret siis törmäävät kasvutaloutta ylläpitävään hallintaval-
taan. Kapitalismissa pyritään tuottamaan yhä enemmän, yhä halvemmalla ja yhä 
suuremmalle joukolle, ja ilman tähän suostuvia kuluttavia subjekteja se olisi mah-
dotonta. Siksi myös nuoria pyritään paimentamaan kuluttajien laumaan. 

Annin puheenvuoro johdattelee myös tämän tulkintarepertuaarin kolmanteen 
kritiikin kärkeen: epäilykseen kestävämpään tuotantojärjestelmään pyrkimisen ai-
toudesta. Vaikka nuoret ilmaisevatkin joissakin puheenvuoroissa tyytyväisyyttään 
siihen, että yhä useammat yritykset ovat ottaneet kestävän kehityksen asialistal-
leen, he samalla epäilevät niiden todellisia haluja muuttaa tuotantotapojaan:

Katja/R4: Ehkä silleen just tässäkin on tulemassa koko ajan enemmän 
yrityksiä, jotka haluaa tukea sitä ekologista aatetta – –. Mut jotenkin 
yleisesti kyllä edelleen jotenkin silti on, että kyllä se enemmän on silleen 
se kulutus ja tuottaminen edellä kun se ympäristö kumminkin.

H2: Eli sano vaan.

Anu/R4: Jos se tuo lisää jotain arvoo ja silleen, et niin kun siinä brän-
däyksessä ja markkinoinnissahan kaikki, jos on jotain ympäristöystä-
vällistä silleen. Nehän käytetään tietenkin, koska se on aika haluttava 
asia. Se on vaan positiivista, et silleen se ehkä niinku... Niin et siinä on 
se raha kuitenkin et.

H2: Niin taustalla.

Anu/R4: Niin joo.

Katja/R4: Ja ehkä just se että silleen, että jotkut ei halua ehkä just sil-
leen, tai näin on aina tehty. Emme halua käyttää resursseja siihen, että 
tutkisimme tapoja, jolla voisimme tehdä tästä kulutuksesta kestäväm-
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pää. Vaan jotenkin silleen, koska sit se on ehkä riskialtista, että entäs 
jos me emme sitten menesty, et käytämme tähän rahaa ja sitten meille 
ei tulekaan enää kysyntää niin paljon. Jotenkin silleen.

Keskustelussa Anu ja Katja tunnistavat tuotannon muuttamisen keskeisiä ongel-
mia. Vaikka yritykset pyrkivät brändinsä kohentamiseksi pitämään ympäristö-
asioita esillä, näyttää voiton tekeminen menevän niiden edelle. Taustalla ”on se 
raha kuitenkin”. Nuoret kiteyttävät puheenvuoroissaan kasvuun sitoutuneiden 
hyvinvointivaltioiden ”kasvulukon”, joka on niin tiukka, että kasvua rajoittavat 
vaihtoehdot sivuutetaan (ks. Joutsenvirta ym. 2016, 16). Voi olla, että parhaassa-
kin tapauksessa yritysvastuu rajoittuu taloudelliseksi välinearvoksi ja pysyttelee 
organisaatiotasolla. Sitä vastoin kestävän liiketoiminnan tutkijat korostavat, että 
eettisesti kestävään yritysvastuuseen kuuluu maailmanlaajuisten kestävyyden 
haasteiden tiedostaminen ja toiminnan kehittäminen niihin vastaamiseksi (Heik-
kurinen 2013). 

Kestävän kulutuksen edistäminen kuuluu kansainvälisiin ja valtakunnalli-
siin kiertotalouden tavoitteisiin: kaikki materiaalit tulisi saada uusiokäyttöön ja 
uusiomateriaalien käyttäminen olisi saatava taloudellisesti kannattavammaksi 
(esim. Raworth 2017; VN 2019, 43–44). Julkisuudessakin esitetty pelko on, että 
nämä pyrkimykset jäävät vain diskurssien tasolle. Luonnon tilasta huolta kantavat 
nuoret puhuvat hekin kriittisesti siitä, miten hitaasti ja kangerrellen kestävyyttä 
edistetään: 

Anni/R1: Niin, mun mielestä pitäis tukea kaikkea niin kun ekologista ja 
eettistä ja sitten taas niin kun ei niin kestäviä valintoja, niin niitä pitäis 
sit verottaa vastaavasti, et saatais sitä hintakuilua vähän niinku.

Vilja/R1: Kyllä.

Anni/R1: Mut ketään ei kiinnosta tehä niin.

Maiju/R1: Mut sit toisaalta, jos ei näille roska- ja kierrätysasioille tehä 
jotain, niin vittu tää pallo hukkuu tähän paskaan.

Vilja/R1: Niin no, se on kyllä lähellä jo, kun kattoo noit meriä ja niitä 
jätelauttoja, mitä siellä seilaa.

Annin mielestä kulutusta olisi mahdollista muuttaa verotuksella ekologisemmak-
si ja eettisemmäksi. Onko kuitenkin niin, että ”ketään ei kiinnosta”? Jos ei, tule-
vaisuus näyttää kestävän hyvinvoinnin näkökulmasta synkältä. Maijun ja Viljan 
esittämät tulkinnat siitä, että ”pallo hukkuu tähän paskaan” ovat polttavan ajan-
kohtaisia. Nuoret ovat nähneet, että jäteongelma on jo ryöstäytynyt käsistä. Esi-
merkiksi maailman merissä on useita muoviroskasta koostuvia jätelauttoja, joista 
suurimman, Tyynenmeren jätepyörteen, pinta-ala on jopa kolme kertaa Ranskan 
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laajuinen, ja sen aiheuttamat tuhot merten ekosysteemeille vakavia (Lebreton ym. 
2018).

Nuoria askarruttaa ekologisempaan yhteiskuntaan siirtymisessä sekin, että 
vaikka kulutusta ohjattaisiin kestävään suuntaan, eivät yritysten tekemät valinnat 
silti aina läpäise kestävyystestiä:

Laura/R3: Mun mielest hyvä esimerkki on tää terveellisen ruoan buumi 
ja kasvissyönnin tämmönen tietoisuuden nostaminen vielä entistä enem-
män ja eri vaihtoehtojen tuominen, jotka pakataan sitten ihan posket-
tomaan määrään muovia. Ainakin mulla ittelle tulee niin semmonen, et 
tekee mieli hakata päätä johonkin, kun kävelee kaupassa just niillä hyl-
lyillä, et miksi täs on jotain vegaanileikkelettä pakattuna, viis leikkelettä 
pakattuna tommoseen muovirasiaan. Ehkä sillee pidemmälle ajattelua 
ihan kaikessa.

Muovia tuhlaileva tuotanto aiheuttaa turhautumista ja suuttumista eli koetun hy-
vinvoinnin ainakin tilapäistä heikkenemistä – jopa siinä määrin, että Lauran ”te-
kee mieli hakata päätä johonkin”. Ylipäätään nuorten kritiikki kohdistuu markki-
natoimijoiden lyhytnäköisyyteen. Toiveena olisi, että kaikessa tuotannossa (mutta 
ehkä myös politiikassa) pystyttäisiin katsomaan pidemmälle tulevaisuuteen ja 
hahmottelemaan uudenlaisia keinoja. 

Kantaessaan huolta jäte- ja muoviongelmasta nuoret lukeutuvat siihen suo-
malaisten nuorten valtaenemmistöön (77 %), joiden mielestä saastuttaminen on 
epäeettistä (Myllyniemi 2017, 81). Nuoret kritisoivat myös lähiympäristönsä rais-
kaamista kaupallisten intressien vuoksi: ”kaikki metsät kaadetaan uusien liike-
huoneistojen tieltä” (Vilja/R1) tai ”paskavedet” lasketaan lähijärveen (Maiju/R1). 
Repliikit kertovat nuorten keskeisestä orientaatiosta, luonnon arvostamisesta: ei 
kiitos kauppoja metsien tilalle (ks. luvut 9.4.3 ja 9.4.4).

Nykyisenlaista talousjärjestelmää kritisoivaan tulkintarepertuaariin kuuluu-
kin neljänneksi puhe kulutuksen jäljistä. Niihin olivat havahtuneet myös jotkut 
vähemmän ympäristötietoiset nuoret. Esimerkiksi nuori, jolle ympäristöongel-
mien pohtiminen ei ollut lainkaan niin tyypillistä kuin edellä siteeratuille keskus-
telijoille, yhdistää hänkin kulutuskeskeisen oravanpyörän ympäristövaikutuksiin 
ja ilmastonmuutokseen: 

Lauri/R5: Nii että se [kulutuskeskeinen elämäntapa] voi olla jollekin tota 
niinkun, olla tosi stressaavaa. Ja just tota kulutuskeskeistä, että niinku 
onko se ympäristölle hirveen hyväksi ja… Kun maailma on aika paljon 
tota ihmisen muokkaama nykyään. 

H: Mmm. Niin näättekö te, että tähän oravanpyöräään liittyy jotain on-
gelmia ympäristön kannalta? 

Lauri/R5: No onhan siinä tota niinku en nyt osaa sanoo, mitää yksityisii 
tai tollasia niinku esimerkkejä, mut tietenki niinku ilmanmuutos on ja 
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kaikki nää asiat, mitkä on ollu aika isona puheenaiheena viime aikoina. 
En uskois, että olis tullut näitä ilman-, niinku että niitä ilmastonmuutok-
sia ja näitä ei olis tullu ilman näitä. 

Ilmastonmuutos on niin iso puheenaihe, että se heijastuu myös Laurin tulkintoi-
hin. Suomalaiset nuoret eivät yleensäkään kuulu ilmastonmuutoksen epäilijöiden 
joukkoon: 85 % nuorista pitää ihmisen toiminnan vaikutusta ilmaston lämpe-
nemiseen tosiasiana (Piispa ja Myllykoski 2019, 62). Laurin havainto ihmisten 
muokkaamasta maailmasta vastaa myös niitä hallitustenvälisen ilmastopaneelin 
eli IPCC:n (2019) julkaisemia tietoja, joiden mukaan ihmistoiminta vaikuttaa 
suoraan yli 70 %:iin maapallon jääpeitteettömästä maa-alasta. Maankäyttöön ja 
makeaan veteen kohdistuvat paineet ovat nousseet väestön ja kulutuksen kasvun 
myötä. Seurauksena on kasvatettu päästöjä, menetetty luontaisia ekosysteemejä ja 
heikennetty luonnon monimuotoisuutta (IPCC 2019). Lauri toisintaa kommentis-
saan arjen tasolla ajatusta ihmisen toiminnan tuottamista ongelmista. Se palauttaa 
mieliin tiedemaailmassa käynnissä olevaa antroposeenikeskustelua (ks. luku 2.4). 
Samalla Laurin puheenvuoro heijastelee sitä, miten ilmastonmuutosdiskurssi on 
raivannut tiensä nuorten tulkintoihin ja miten ympäristö kytketään tulkintoihin 
kulutuskeskeisestä elämäntavasta. Hän myös tulee rinnastaneeksi ihmisen kulu-
tuskeskeisen ja kuormittavan elämäntavan – ongelman hyvinvoinnin Being-ulot-
tuvuudella – luonnon pahoinvointiin. 

Kulutuksen jälkiä koskeva kriittinen diskurssi on laajemminkin haastamassa 
valtavirtaista talousajattelua. Esimerkiksi Suomen kestävän kehityksen politiikan 
arviointiin liittyvässä asiantuntijakyselyssä 75 % vastaajista piti suomalaisen kulu-
tuksen globaalia jalanjälkeä suurimpana kestävän kehityksen haasteena (Berg ym. 
2019, 27). Vastaavaa näkemystä esiintyy myös nuorten puheessa. Kulutuskriitti-
sissä tulkinnoissaan he eivät pidä ongelmallisena vain sitä, että nykyisenlainen ta-
lousjärjestelmä tuottaa nopeasti jätteeksi muuttuvia tavaroita, vaan myös sitä, mi-
ten, missä ja millä ehdoilla nämä tavarat tuotetaan. Seuraavassa keskusteluotteessa 
nuoret yhdistävät huolen kulutuksen ympäristövaikutuksista ja omista rajallisista 
vaikutusmahdollisuuksistaan globaaliin vastuuntuntoon: 

Ville/R1: Ne materiaalitkin monesti, kun ostaa halvalla, niin se materi-
aalikin on huonoa. Mul on T-paitoja, joita mä haluisin käyttää, mut ne 
on yksinkertaisesti haurastunut puhki. Sit kun mä menin ostaan uusia, 
niin mä menin Prismaan. Siellä on neljän euron semmoisia T-paitoja 
– – Mä silleen, et mul ois varaa tähän, mut sen on varmasti tehnyt joku 
kiinalainen pikkulapsi.

Joni/R1: Joo siis ne on ihan pyllystä ne paidat.

Vilja/R1: No sehän se, kun mustakin tuntuu, että köyhät ihmiset pako-
tetaan ostamaan toisten köyhien tekemiä asioita siis silleen, että mun 
on pakko mennä Tokmannille vaikka hakeen sukkahousuja mun tytölle. 



93

Puristuksissa?

– – En mä tiiä, mistä ne vaatteet ees tulee. Mutta siis ennen mulla on ol-
lut tosi tärkeätä tällainen. Mutta sit jos haluu ostaa ns. uutta, mut ei oo 
varaa mihinkään laatuun, niin sithän ostat jotain paskaa, mikä menee 
heti paskaksi.

Viljan sitaatissa näkyy jälleen tuotantojärjestelmän yksilöihin kohdistama vallan-
käyttö: pienituloisten nuorten on ”pakko” kuluttaa kestämättömästi. Heti ”paskak-
si menevien” tuotteiden vuoksi heidän täytyy pian ostaa tilalle uutta, mikä palvelee 
kapitalistista järjestelmää mutta ei paranna nuorten taloudellista tilannetta eli hy-
vinvointia Having-ulottuvuudella tai heidän tarvettaan toimia eettisesti. 

Keskustelussa nuoret suhtautuvat epäillen halpoihin tekstiileihin, joiden alku-
perästä ei ole tietoa. He ovat huolissaan siitä, kuka tuotteet on tehnyt (ehkä ”kii-
nalainen pikkulapsi”) ja minkälaisissa olosuhteissa. Nuoret siis kantavat huolta 
maapallon toisella puolella asuvien ihmisten hyvinvoinnista, mikä vastaa selvästi 
relationaalista hyvinvointikäsitystä. 

Ostoksia tehdessään nuoret haluaisivat tehdä kestäviä valintoja. Myös vuoden 
2018 Nuorisobarometrin mukaan 57 % nuorista kokee vaikuttavansa maailmassa 
ostopäätöksillään (Myllyniemi ja Kiilakoski 2019, 31). Kuten Ville ja Vilja edellä 
toteavat, on vähävaraisilla nuorilla kuitenkin heikommat mahdollisuudet ostaa 
kalliimpia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita: köyhien on tyytyminen köyhien 
tekemiin halpatuotteisiin. Se ei silti merkitse, etteivät nuoret olisi tietoisia ostopää-
töstensä vaikutuksista. 

Koska tuotantoa ja siitä aiheutuvia ympäristöongelmia on siirretty kehittyviin 
maihin, piilottaa globaali talousjärjestelmä kulutuksen vaikutukset suomalaisten 
näkyvistä. Siksi meidän on vaikea tiedostaa ostopäätöstemme seurauksia ekosys-
teemeille. Nuorten kulutuskriittisessä puhunnassa huoli ja tietoisuus kulutuksen 
jäljistä on kuitenkin vahvasti läsnä. Suorasanaisimmin vastuu tulee esiin seuraa-
vassa lausumassa, jossa yksi ryhmäkeskusteluihin osallistuneista kriittisimmistä ja 
tiedostavimmista nuorista kuvaa kulutuksen vaikutuksia:

Tuomas/R6: On kyllä sellaista, se on yks syy, miksi mulla on ihan arvo-
ja sinällään se säästäminen, että kuiteskin kaikesta kuluttamisesta jää 
kuitenkin niinku jälki, että jotakuta se satuttaa se, mitä sä ostat kui-
tenkin. Jos sä ostat jotain ruokaa, niin sen jonkun eläimen koti siinä on 
myllätty yli, että on saatu se peltotila sille raivattua. Jos sä ostat jotain 
elektroniikkaa, niin jotain mineraalia joku on niinku kiväärinpiippu ta-
karaivossa kaivanut sitä varten, että… Ja kyllä mä oon, mä oon ainakin 
tyytyväinen siihen, että mulla, kun mä oon vegaani, niin se sekä säästää 
mun rahaa, että se säästää todella paljon luonnonvaroja. Ennen kaik-
kea se säästää niinku muita eläimiä kärsimykseltä, niin se on sellainen 
everybody wins -tilanne.
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Tuomas korostaa eettistä toimijuuttaan ja eettistä minuusskriptiään. Luonnonva-
rojen säästäminen on hänelle arvo. Hän on herkistynyt sille, että kaikki kuluttami-
nen jättää jäljen, joko muihin eläimiin, luontoon tai toisiin ihmisiin. Edellä lainat-
tujen nuorten tavoin Tuomaskin on sisäistänyt relationaalisuuden ajatuksen; sen, 
että omat tekomme (oman hyvinvointimme tavoittelu) vaikuttavat toisten olento-
jen hyvinvointiin, hyvässä tai tässä tapauksessa pahassa: kuluttaminen ”satuttaa” 
muita, kuinka kaukana nämä sitten ovatkin. Loving-ulottuvuus on Tuomaksenkin 
tulkinnassa laajuudeltaan globaali. 

Tuomas viittaa myös kulutuksesta aiheutuviin maankäytön muutoksiin; 
asiaan, johon myös IPCC (2019) puuttuu vuoden 2019 raportissaan. Peltotilan 
raivaaminen ja muut maankäytön muutokset voivat vahvistaa ilmastonmuutok-
sen vaikutuksia. Tuomas liittää kulutuksen haitalliset seuraukset myös kaivostyön-
tekijöiden oikeuksiin ja sellaisiin työoloihin, joissa mineraaleja kaivetaan maasta 
”kiväärinpiippu takaraivossa”. 

Kulutuskriittisyys voi johtaa siihen, että kaikenlainen kuluttaminen tuntuu 
vaikealta. Tuomas kuvaakin toisessa yhteydessä suhdettaan kulutukseen henkises-
ti kuormittavaksi:

Tuomas/R6: Mä toisaalta ite niinku, en mä oo koskaan oikein käsittä-
nyt… En oo oikein hiffannut kuluttamista, että jotenkin mä oon siinä 
suhteessa ehkä emotionaalisesti rajoittunut, että mä en niinku nauti hir-
veästi mistään kuluttamisesta lainkaan. Mulla on vaan, kun mä yritän 
jotain ostaa, niin mä stressaan hirveästi vaan sitä ostamista, että onko-
han tää nyt hyvä valinta, että kannattaisiko mun kuitenkin säästää. En 
mä nyt ihan välttämättä tarvii tätä, ja että hajoaakohan tää sitten heti, 
ja mä dramatisoin sen ostamisen niin pahasti, että se kaikki… Jonkun 
oluttölkinkin ostaminen on sellainen iso prosessi, että täytyy päättää, 
että onko tää nyt oikeasti sellainen hetki, että se parantais tätä iltaa 
tän oluttölkin ostaminen. – – Arvostan niinku sellaista, että eletään sillä, 
mitä tarvitaan eikä osteta sieltä turhaa, ei kuluteta asioita turhaan. Ei 
heitetä hukkaan asioita. Ja se tarkoittaa myös sitä, että ei heitetä huk-
kaan aikaa sen takia, että mahdollistettaisiin se turhan tuottaminen. 

Tuomas luonnehtii suhdettaan ostamiseen vaikeaksi, koska hän ”dramatisoi” os-
tamista eikä pysty päättämään, onko jokin tuote aidosti tarpeellinen. Lausuman 
voisi tulkita merkiksi pihiydestä, jos Tuomas ei kantaisi huolta siitä, ”hajoaakohan 
tää sitten heti”, eikä kertoisi arvostavansa sitä, että ”ei kuluteta asioita turhaan”. Hän 
kertoo toisaalla myös kuluttavansa niin vähän, että jopa toimeentulotuen käyt-
täminen tuottaa päänvaivaa: ”oon joutunut sitten miettimään, että mitäs tarpeita 
mulla nyt on tässä.” Kaikesta päätellen Tuomas elää kuormittavassa ristiriitatilan-
teessa ja puristuksessa: hän on sisäistänyt eettisen kuluttajuutensa niin voimak-
kaasti, että pienimmätkin ostopäätökset vievät psyykkistä energiaa ja tuottavat 
stressiä eli heikentävät hänen hyvinvointiaan. 
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On oireellista, että kulutusyhteiskunnassa ihmisen – tässä tapauksessa pienitu-
loisen nuoren – on kuvailtava itseään ”emotionaalisesti rajoittuneeksi”, koska hän 
ei halua kuluttaa. Ilmaisu kuvastaa sitä, miten vahvasti hallinnan tekniikat pus-
kevat ihmisiä kuluttajan asemaan ja kuluttajuuden ylläpitämiseen itsehallinnan 
keinoin. Vain ”emotionaalisesti rajoittunut” ei ymmärrä kulutuksen ”nautintoa”. 
Tuomas tunnistaa kulutusyhteiskunnan hedonistisen, halukeskeisen peruseetok-
sen ja sen käyttämisen keinona tehdä ihmisistä kuluttajia mutta sanoutuu siitä 
irti – ei kuitenkaan täysin tuskatta. Kestämättömässä yhteiskunnassa kestävyyteen 
pyrkivät ihmiset elävät usein ristipaineiden alaisina.

5.2 Tarpeiden vastainen tuotanto ja kulutus

Suomalaisten elintaso on noussut sotien jälkeen huimasti. Henkeä kohden lasket-
tu bruttokansantuote on lähes seitsenkertaistunut vuoden 1950 jälkeen (Pohjola 
2017, 271). Etenkin 1960-luvu oli ennennäkemättömän vaurastumisen aikaa: au-
toista, puhelimista, jääkaapeista, pesukoneista, pölynimureista jne. tuli liki joka 
kodin hyödykkeitä. Nykyisin jo hukumme tavaraan. 

Elintason nousu yhdistyy kulutuskeskeiseen elämäntapaan. Palveleeko kuiten-
kaan kulutus tarpeitamme? Kulutukseen kriittisesti asemoituvat nuoret suhtautu-
vat nykyiseen elämäntapaan kyseenalaistavasti siksi, että he eivät katso sen viime 
kädessä turvaavan ihmisen tai koko ihmiskunnan hyvinvointia ja maapallojärjes-
telmän kestävyyttä. Tässä tulkintarepertuaarissa kulutuskeskeistä elämäntapaa ja 
nykyistä työyhteiskuntaa arvioidaan turhan eli tarpeiden vastaisen tuotannon ja 
kulutuksen näkökulmasta. Selvimmin kulutus, tuotanto (tässä työnteko) ja tar-
peet yhdistyvät seuraavassa lausumassa, jossa Tuomas analysoi nykytilannetta ja 
selittää perusteellisesti, miksi hän on kriittinen työelämää ja ”systeemiä” kohtaan: 

Tuomas/R6: No mun mielestä se työelämä, miten se toimii, niin kyllä se 
on niinku hyvin vahvasti yhteydessä kulutusyhteiskuntaan. Ja senkin 
takia, että kulutusyhteiskunnan idea on, että me tuotetaan paljon enem-
män kuin mitä me tarvitaan. Ja sitten se täytyy, siihen täytyy löytää 
ostajia, että se systeemi pysyy niinku kasassa. Musta vaikuttais, että 
mitä mä oon asioihin tutustunut, että meidän ei oikeastaan tarttis tehä 
niinku läheskään niin paljon töitä, että me voitais meidän tarpeet tyy-
dyttää. Mutta kun meidän täytyy, systeemi on vaikea muuttaa, että mei-
dän pitää tehä, vaikka me voitais paljon vähemmällä työmäärällä tulla 
toimeen kaikki. Niin meidän täytyy edelleenkin tehä tätä kahdeksantun-
tista työpäivää. Vaikka onhan se, onhan se niinku muinaisista ajoista 
vähentynyt se työ, mutta ei samassa suhteessa kuin mitä teknologinen, 
teknologinen edistys niinku mahdollistaisi. Sen takia me tuotetaan, tuo-
tetaan sitä kaikkea ylimääräistä, ja kulutusyhteiskunta on syntynyt sen 
takia, että tulee, että löytyy se… että kulutetaan se kaikki, kaikki se 
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ylijäämä, mitä me tuotetaan, että se systeemi pysyy jotenkin kasassa. 
Ja sitten, kun otetaan huomioon niinku luonnonvarojen rajallisuus ja 
sellaiset seikat, niin se tuntuu hyvin kestämättömältä se systeemi mulle. 
Ja että sen takia, sen takia mä oon kriittinen tätä työelämää, sellaisena 
kuin mitä se nyt, nyt tällä hetkellä on, niin sitä kohtaan. 

Puheenvuorossaan Tuomas kiteyttää kasvuun perustuvan kulutusyhteiskunnan 
ydinpyrkimyksen: meidän pitää kuluttaa enemmän kuin tarpeemme edellyttäisi-
vät, jotta ”systeemi pysyy kasassa”. Tuomas käyttää puheenvuorossaan kaksi kertaa 
myös täytyy-sanaa, talousjärjestelmän ja sen hallintavallan pakkoja heijastellen. 
”Systeemin” ylläpitämiseksi ylitämme samalla sen, mikä olisi kohtuullista Hav-
ing-tarpeiden tyydyttämistä (ks. luku 9.1). Tämä on se kasvavia voittoja tavoitte-
levan talousjärjestelmän peruslogiikka, joka estää kulutuksen kohtuullistamisen 
ja myös työajan lyhentämisen (esim. Jackson 2011). Samaa turhaan työntekoon ja 
tuotantoon yllyttävää rationaliteettia kritisoi jo filosofi Bertnard Russell vuonna 
1932 julkaistussa esseessään ”Joutilaisuuden ylistys”. Hän kutsui ”orjavaltion mo-
raaliksi” sitä kehitystä, jossa tuotteita valmistetaan enemmän ja enemmän täysin 
riippumatta siitä, tarvitaanko niitä. Hänen mukaansa ”(n)ykyaikaisen tekniikan 
avulla on mahdollista tuottaa kaikille välttämättömät perusasiat huomattavasti 
pienemmällä työllä kuin ennen” (Russell 1999, 177–178). Työajan lyhentämisen 
sijaan tuotantoa on kuitenkin vain kasvatettu.

Tuomaksen kahteen kertaan mainitsema ”systeemi”, kapitalistinen talousjär-
jestelmä, tuottaa ylijäämää, jonka kuluttamiseksi täytyy löytää ostajia. Ostajuus 
taas merkitsee kulutushaluisia subjekteja, ja juuri tällaisia subjekteja hallinnan tek-
niikat pyrkivät luomaan. Ilman kysyntää – ilman kuluttavia subjekteja – markkinat 
hiipuvat. Kysynnän lisäämiseksi ”tavara pannaan markkinoilla ponnistelemaan 
kaikkensa kuluttajan huomion vangitsemiseksi ja hänen viettelemisekseen”, kuten 
sosiologi Kaj Ilmonen (2007, 80) on kirjoittanut. Yritysten ja kuluttajien välisessä 
valtasuhteessa yritykset pyrkivät muovaamaan kuluttajien ”haluja, mieltymyksiä 
ja toiveita” eli tarjoilemaan näille omalta kannaltaan ”tarkoituksenmukaisia iden-
titeettejä ja elämäntapoja” (Eräranta ja Moisander 2006, 18). Ne siis tarjoilevat 
omalle toiminnalleen hyödyllisiä ideologisia minuuksia. 

Ponnisteluihin kuluttajien hallinnaksi kuuluu yritys esittää halut ikään kuin 
ne olisivat tarpeita. Siitä, onko tarpeita ja haluja ylipäänsä mahdollista erottaa toi-
sistaan, on kiistelty pitkään kulutus- ja hyvinvointitutkimuksessa (ks. esim. Ilmo-
nen 2007, 79–86). Tarveperusteisessa hyvinvointitutkimuksessa myönnetään, että 
tarpeiden tunnistaminen yltäkylläisessä kulutusyhteiskunnassa voi olla vaikeaa. 
Tarpeet erottaa kuitenkin haluista se, että tarpeiden tyydytyksessä on tunnistetta-
vissa raja ja että tarpeet ovat pysyviä ja kaikille yhteisiä sekä ylisukupolvisia (esim. 
Doyal ja Gough 1991; Gough 2017a ja b; Helne ja Hirvilammi 2019). 
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Myös nuoret käyttävät tulkinnoissaan tarpeiden ja halujen käsitteitä niiden 
välille eroa tehden. He katsovat, että monet niistä asioista, joita länsimaisessa 
yhteiskunnassa tunnutaan pidettävän välttämättöminä, eivät itse asiassa ole sitä. 
Kyseessä ovat siis keinotekoisesti luodut ”tarpeet” eli halut. Esimerkiksi Juuso ky-
seenalaistaa keinotekoisten tarpeiden tuottamisen ja havaitsee sen yhteyden tur-
haan työhön ja tuotantoon:

Juuso/R3: Mut jos se työ on semmonen, missä kehottaa koko ajan muita 
kuluttamaan enemmän ja koittaa yllyttää ihmisiä kuluttamaan enem-
män ja enemmän, niin kyllähän se sillon ylläpitää kulutuskeskeistä elä-
mäntapaa. Jos sä myyt ihmisille jotain tavaraa, mitä kukaan ei oikeesti 
tarvi ja sun tehtävä on vaan saada sitä kaupaks, et sitä voidaan tehä ja 
myydä, niin totta kai se sillon ylläpitää kulutuskeskeistä elämää.

Juuso toteaa, että kulutusyhteiskunnassa valmistetaan tavaroita, joita kukaan ei 
”oikeasti” tarvitse. Hän palaa tarpeiden vastaisen työn teemaan myös keskustelun 
toisessa kohdassa, jossa nuoret puivat kriittiseen sävyyn kulutukseen yllyttämistä 
ja siitä aiheutuvaa luonnonvarojen tuhlaamista: 

Annika/R3: Yks luontoa kuluttava on mainokset, ne vois oikeesti poistaa 
suoraan.

Saana/R3: Mut se on ihan totta ja mä ite, koska mä en oo vieläkään 
saanu meidän asunnon oveen sitä ”Ei mainoksia” -kylttiä.

Juuso/R3: On paljon ihmisiä, ketkä suunnittelee työkseen uusia tavaroi-
ta ja uusia tuotteita mitä vois tuottaa ihmisille, vaikka ne ei oo ennen-
kään niitä tarvinnu, mutta keksitään uusia tarpeita ihmisille. Ja sit on 
ihmisiä, ketkä vielä suunnittelee työkseen, et miten ne saa vielä myytyä 
niille ne niitten uudet tarpeet ja… Jos siinä keskityttäis sillä alalla ehkä 
enemmän just kehittelemään semmosia elämyksiä… Ja on asioita, jotka 
ei kuluta ja johon ei tarvi käyttää luonnonvaroja, ja siellä ois ehkä pa-
rantamisen varaa.

Juuson mukaan turhien tuotteiden valmistamisen sijaan olisi syytä siirtyä hyvin-
vointia lisäävien aineettomien elämysten kehittämiseen. Hän nostaa esiin myös 
markkinoinnin: työtä tehdään siinäkin tarkoituksessa, että ihmisille saataisiin 
”myydyksi” heidän ”uudet tarpeensa”. Myynnin lisääminen merkitsee siis myös 
tietynlaisten minuuksien kaupittelua. Mainoksilla on merkittävä rooli tässä hal-
lintapyrkimyksessä. Syyttäessään mainoksia nuoret liittyvät kulutuskriittiseen 
vastadiskurssiin, kasvavaan kriittisten äänten joukkoon, sillä muun muassa 
degrowth-tutkimuksessa on ehdotettu mainoskieltoa. Sosiaalipoliitikko Ian Gough 
(2017a, 168) kannattaa erityisesti lapsiin kohdistuvan mainonnan sääntelyä yhte-
nä politiikkakeinona, jolla voitaisiin leikata kulutuksen hiilipäästöjä. 
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Edellä olevassa keskusteluotteessa voi havaita jälleen myös itsesyytöksen: Saa-
na soimaa itseään, koska ei ole saanut laitetuksi oveen mainokset kieltävää kylt-
tiä. Ympäristöarvot ja konkreettinen toiminta ympäristön hyväksi kohtaavatkin 
monesti toisensa huonosti (Piispa ja Myllyniemi 2019, 65). Etenkin nuoret naiset 
tuntevat usein syyllisyyttä siitä, että heidän elämäntapansa ei ole tarpeeksi ympä-
ristöystävällinen (Hirvonen ja Vanhatalo 2018, 26).

Saana moittii itseään tahdon heikkoudesta eli akrasiasta. Sana tarkoittaa itse-
kontrollin puutetta ja viittaa yleensä siihen, että ihminen toimii vastoin parempaa 
tietoaan – ja vastoin itseään. Akrasia on yksi selitys sille, miksi ympäristöongelmia 
ei ratkota, vaikka niiden olemassaolo tiedetään (ks. Hamilton 2008, 38–40). 

Saanan syyllisyyttä voisi ympäristönäkökulmasta tulkita positiivisestikin: se 
kertoo ihmisiin tänä päivänä kohdistuvasta vastuullisen kuluttamisen ja toimi-
juuden paineesta. Kulutustutkimuksessa on havaittu, että vihreää kuluttamista 
ei pidetä enää marginaalisena toimintana, vaan siitä on tullut osa ympäristökan-
salaisuutta. Vihreä kuluttajuus on siis normalisoitumassa yhdeksi suomalaisen 
yhteiskunnan kulutussuuntaukseksi (Autio ja Wilska 2003, 5). Vihreä kuluttaja 
konstruoidaan moraaliseksi toimijaksi, joka kantaa vastuuta maailman tilasta ja 
tulevista sukupolvista. Vihreän kuluttajan eettisen kilvoittelun päämääränä on si-
ten yhtäältä hyvä omatunto ja toisaalta ”moraalisesti esimerkillisen, rationaalisen 
ja sosiaalisesti hyväksytyn kansalaisen roolin ja aseman saavuttaminen”. (Moisan-
der 2004, 291, 297.) 

Vihreän kuluttajuuden vaatimusten kääntöpuolena on kuitenkin se, että ra-
kenteellisten toimien ja institutionaalisen jälleenrakennuksen sijaan vastuu eko-
logisesta kulutuksesta käännetään yksilöiden tehtäväksi. Aktivoinnin paradoksi 
(yksilön vastuu rakenteiden muuttamisen asemasta) pätee siis myös ympäristö-
asioihin. Tämä sopii hyvin kasvun tavoitteluun sitoutuneelle hallintakoneistolle, 
joka voi ikään kuin pestä kätensä vastuusta. Kestävä kehitys edellyttää kuitenkin 
muutakin kuin yksilön ekotekoja: määrätietoisia poliittisia ja taloudellisia valinto-
ja sekä koko kulutuskulttuurin muutosta. 

Ryhmäkeskusteluissa mainosten lisäksi ongelmaksi tulkitaan viihde, joka on 
omiaan pikemmin kiihottamaan haluja kuin edistämään itsensä toteuttamisen 
tarpeita palvelevaa mielenlaatua. Tällainen viihde ”turruttaa siihen omaan pikku 
piiriinsä vaan ihmisen, jossa niitä perushaluja vaan palvellaan, eikä ihmistä haas-
teta kehittymään” (Tuomas/R6, ks. myös luku 7.3).

Tuomas korosti aiemmassa puheenvuorossaan työajan ja kulutuskeskeisen 
elämäntavan yhteyttä toteamalla, että ”me voitais paljon vähemmällä työmäärällä 
tulla toimeen kaikki”. Nykyisen työajan puitteissa ehditään tuottaa liikaa, minkä 
vuoksi kysyntää täytyy luoda keinotekoisesti. ”Väärien” tarpeiden tuottaminen 
johtaa oravanpyörään, jossa on tehtävä työtä kulutustason ylläpitämiseksi, kuten 
Vilja toteaa:
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Vilja/R1: Niin ja siis tosi monethan tekee just sen takia töitä ja pitää 
yllä sellaista tiettyä elämän- tai tasoa siis rahallisesti niin kun tiettyä 
elämänlaatua yllä sen takia, että vois nimenomaan kuluttaa, ostaa sitä 
tavaraa, niinku tavallaan sillä tavalla tulla onnelliseksi, et mitä enem-
män omistaa jotain materiaalia.

Todellisten tarpeiden tyydyttämistä korostavissa tulkinnoissaan nuoret yhdistä-
vät tarpeiden vastaisen kulutuksen, turhan työn ja liiallisen palkkatyön tekemisen 
toisiinsa. Työnteon ja kuluttamisen motiivina on Viljan tulkinnassa harhainen on-
nellisuuden tavoittelu – aihe, johon palaamme luvussa 9.1.3. 

Turhaa työtä kritisoidessaan nuoret liittyvät diskurssiin, jonka ”Työstäkieltäy-
tyjien käsikirja” tiivistää otsikkoon: ”Työstäkieltäytyminen on parasta ilmastopo-
litiikkaa” (Kankila ym. 2019, 108). Näin voidaan väittää, koska monet, erityisesti 
aineellista kulutusta kiihdyttävät työt tuottavat ympäristöhaittoja (esim. Montt ym. 
2018). Siksi usein esitetään, että työajan lyhentäminen olisi tehokas keino vähentää 
turhaa tuotantoa ja ympäristöhaittoja (Dietz ja O’Neill 2013, 131–134; myös esim. 
Hamilton 2004; Latouche 2010; Jackson 2011). Turhaa tuotantoa ruotivat nuorten 
puhetavat heijastelevat tuoreemman kulutuskriittisen degrowth-diskurssin lisäksi 
jo vuosikymmenten takaista kritiikkiä keinotekoisten tarpeiden luomisesta (esim. 
Illich 1990) ja palkkatyöstä vapautumisen utopioita (esim. Gorz 1985). 

Työnteon lisäksi tarpeiden vastaista tuotantoa ja kulutusta kiihdyttää sosiaa-
liseen vertailuun perustuva kulutuskilpa. Edellä lainatun Viljan puheenvuoron 
jälkeen muut nuoret selittävät ylenmääräistä tavaroiden ostamista nimenomaan 
sillä:

Maiju/R1: Niin Suomessa on vähän tää naapurille näyttämisen kulttuu-
ri, että pitää olla pikkuisen parempaa autoa, kun naapurilla tai jotain 
tämmöistä, näin et.

Eemil/R1: Suomalainen on valmis antaan satasen siitä, että naapuri ei 
saa viittäkymppiä (naurua).

Maiju/R1: Näin on, näin on (naurahdus). 

Nuorille vallitsevat normatiiviset oletukset ovat selviö: aina pitää pärjätä vertai-
luviiteryhmää paremmin. Kansainvälisessä keskustelussa samasta ilmiöstä puhu-
taan Keep up with the Joneses -termillä: naapuri ei saa kiriä oman elintason edelle. 
Jatkuvaan kasvuun perustuvassa kulutuskulttuurissa tavaroiden arvo ja arvostus 
itse asiassa vähenevät: kun kaikilla muilla on sama vempain, edellyttää oman 
statuksen ylläpitäminen uudemman vempaimen hankkimista. Hedonisella juok-
sumatolla ihmisten täytyy pysyä liikkeessä pysyäkseen samassa paikassa. (Esim. 
Büchs ja Koch 2017, 69.) 
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5.3 Tuottavuusvaatimusten hinta

Osana kasvutalouden kritiikkiään tutkimamme nuoret ottavat etäisyyttä sellai-
seen talousajatteluun ja diskurssiin, jossa erotellaan ihmisiä heidän tuottavuutensa 
mukaan ja tavoitellaan tuottavuuden kasvua hinnalla millä hyvänsä. Tämä tul-
kintarepertuaari yhdistyy nuorten puheessa vahvasti siihen, minkälaisia ihmisiä 
yhteiskunnassa arvostetaan. Kapeasti ymmärretty taloudellinen hyöty johtaa yh-
teiskunnallisiin painotuksiin, joissa vain palkkatyötä tekeviä henkilöitä pidetään 
tuottavina ja tarpeellisina. Seuraavassa keskusteluotteessa nuoret ottavat tähän 
kantaa:

Tuomas/R6: Ne ihmiset, jotka ei, niinku kotiäidit tai koti-isät vaikka, niin 
kyllä ne tekee työtä, vaikka ne ei oo ollut työelämässä, niin se työ mitä 
ne tekee, niin on kuitenkin merkityksellistä. 

H1: Niin, ja tuottavaa, kun sä viittasit siihen tuottavan työn…

Petra/R6: Joo, siis ja oon tietenkin samaa mieltä tuosta. – – Se, että 
tavallaan se tuottavuus ja semmoinen kaikki niinku, mikä mun mielestä 
tulee tosi vahvasti niinku julkisesta keskustelusta… – – Että en ole itse 
sitä mieltä, että olen kotiäitinä tavallaan turha.

Tuomas/R6: Että tarkoitetaanko sillä, että tuodaan lisäarvoa kansan-
taloudelle, vai tarkoittaako se, että… Tarkoittaako se, että se parantaa 
asioita ympärillä ja auttaa ihmisiä ympärillä?

Petra/R6: Niin, no sekä että, mutta sitten, että usein keskitytään vaan 
siihen niinku taloudelliseen ja semmoiseen tuottavuuteen, niin…

Tuomas/R6: Koska sillä voi tarkoittaa niin eri asioita. Ja sillähän juuri 
hämätään ihmisiä sillä, että käytetään niin sekavasti niitä eri merki-
tyksiä, että puhutaan niinku tuottavuudesta tai tuottavuudesta ja sel-
laisesta yhteiskunnallisista arvoista, ja sitten annetaan ikään kuin niin-
ku… Käytetään sitä, että ne tarkoittaa jotenkin sellaisia niinku yhteistä, 
yhteistä hyvää ja yhteisetua. Mutta todellisuudessa niillä tarkoitetaan 
vaan jotain tuollaisia kylmiä rahallisia arvoja kuitenkin. 

Emmi/R6: Mutta helposti puhutaan niinku tavallaan mitattavista ja 
semmosista asioista, mitä pystytään mitata, ja sitten sellaisia, mitä 
ei pystytä mitata ja puhutaan niistä samassa keskustelussa merkitse-
mään samaa asiaa. Niin mun mielestä se on niinku tavallaan osa koko 
tätä keskustelua, niin se, että puhutaan niinku…tai siis samaa kieltä. 
Ja jos puhutaan niinku kotona olevista vanhemmista, niin mun mielestä 
siihen on ihan turha sekottaa sitä rahallista arvoa, että se arvo voi olla 
niin suuri, että me ei sitä vielä tänään tiedetä. 

Nuoret arvostelevat julkisessa keskustelussa kuultavaa ihmisten arvottamista vain 
taloudellisesta näkökulmasta, kansantalouden kulueränä tai lisäarvona. Petra 
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käyttää passiivimuotoa, jolloin ei selviä tarkemmin, ketkä tai mitkä toimijat ko-
rostavat tuottavuuden tavoittelua. Passiivissa puhuminen saattaa viitata puhetavan 
yleisyyteen mutta myös siihen, että hallintavallan edustajia ei edes ole mahdollista 
erotella toisistaan: hallintavalta on hybridimuotoista (Dean 1998, 91) eli on usein 
vaikea erottaa, kuka hallitsee ja keitä. 

Tuomas ja Emmi osuvat hallinnan diskursiivisen vallan ytimeen kiinnittäes-
sään huomiota siihen, miten yhteiskunnassa käytetään joitain termejä hämäävästi. 
Näin on esimerkiksi silloin, kun viitataan ”yhteiskunnalliseen arvoon”, vaikka to-
dellisuudessa ollaan kiinnostuneita lähinnä ”kylmistä rahallisista arvoista”. Tuo-
mas ei suostu tulemaan huijatuksi ja uskomaan kehystykseen, jossa tuottavuus tar-
koittaa yhteistä etua. Hän siis kieltäytyy hallinnan tarjoamasta subjektipositiosta 
ja luo tilalle omaa autonomisempaa ja kriittisempää minuusskriptiään.

Aktivoinnin kohteena olevat nuoret eivät pidä itseään turhina tai merkityk-
settöminä, vaikka sellaista subjektipositiota heille tarjotaan. Petra ottaa ensim-
mäisessä kommentissaan selkeästi etäisyyttä tuottavuusdiskurssiin eikä suostu 
vastaanottamaan ”turhan” kotiäidin subjektipositiota. Samalla hän torjuu val-
litsevan hallintavan mukaista talous- ja palkkatyöperustaista kansalaiskäsitystä 
(ks.  luku 2.1). Myös Emmi tunnistaa hegemonisen diskurssin ja kiinnittää huo-
miota sen sisältämiin sovittamattomiin ristiriitoihin: siinä runnotaan yhteen esi-
merkiksi hoivaa ja rahataloutta eli asioita, jotka eivät tosiasiassa ole yhteismital-
lisia (Joutsenvirta ym. 2016). Kriittisen diskurssianalyysin näkökulmasta juuri 
tällaisiin ristiriitoihin havahtuminen ja niistä puhuminen – siis hegemoniseen 
kamppailuun osallistuminen – tuovat mukanaan muutoksen mahdollisuuden. 

Emmin repliikistä voisi vetää analogian myös nuoriin: heidän työllistymis-
tään tarkastellaan talouskasvun ja eläkerahoituksen näkökulmasta, mutta heidän 
arvonsa voi piillä aivan muissa asioissa. Toisessa yhteydessä (ks. luku 7.3), kertoes-
saan työhön liittyvistä haaveistaan, Emmi toivookin, ettei hänen arvoaan ”tulla 
määrittään rahassa” eikä sen mukaan, paljonko hänellä on ”sopparissa työtuntei”. 
Hän siis ikään kuin torjuu minuutensa ekonomisaation (ks. luku 2.1).

Nuorten tunnistaman kilpailuhenkisyyden ja tuottavuusvaatimusten konteks-
tina on tilanne, jossa työmarkkinoiden tuottavuusvaatimukset kiristyvät jatkuvas-
ti. Koska työn tuottavuuden kasvu on Suomessa ja muissa länsimaisissa talouk-
sissa hiipumassa ja tehtyjen työtuntien ja bruttokansantuotteen kasvun yhteys on 
heikentymässä (Pohjola 2017), pyritään työntekijöistä ottamaan irti yhä enem-
män. Tämän kehityksen seuraukset näkyvät työelämän ongelmina:

H: Näätteks te, että tämmösiin nykysiin työn tekemisen tapoihin liittyy 
jotain ongelmia ympäristön kannalta?

Laura/R3: No varmasti tai just mitä tossa sanottiin aikasemmin, ni ehkä 
sillee myös työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta joo varsinkin, jos se on 
tommosta kilpailuhenkistä ja vastaavaa, ni kyllä siinä varmasti useat 
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ihmiset vaan painaa niin pitkälle kun pystyy eikä välttämättä sitä omaa 
hyvinvointia sitten siinä niinkään pidä yllä.

Valtteri/R3: Niin tai muittenkaan välttämättä, kun näkee vaan sen ra-
han hyvinvoinnin lähteenä, joka nyt ei, se ei kuitenkaan aina semmonen 
oo.

Laura/R3: Niin sä ajattelet näitä ns. pehmeitä arvoja ei jostain syystä 
noteerata samalla tavalla kun sitä kovaa valuuttaa.

Valtteri/R3: Ja se sitten saattaa aiheuttaa vahinkoo ympäristölle ja ih-
misille.

Lauran kanta on, että kun ihmiset ”painavat niin pitkälle kun pystyy”, heidän hy-
vinvointinsa heikkenee. Koska ”pystymisellä” on rajansa, ihmiset tekevät kilpailu-
henkisessä työelämässä työtä oman hyvinvointinsa ja ”pehmeiden arvojen” kus-
tannuksella. Valtteri täydentää, ettei rahan ansaitsemiseen fokusoituminen edistä 
kenenkään hyvinvointia (ks. myös luku 9.1.3). Päinvastoin: tällainen käsitys saat-
taa vahingoittaa luontoa ja ihmisiä eli on kestävän hyvinvoinnin vastaista. 

Palataan vielä alaluvun ensimmäiseen keskusteluotteeseen: tunnistaessaan 
tuottavuusdiskurssin Petra nostaa pöydälle sen psykologisesti haitalliset seurauk-
set. Tuottavuuden korostaminen saa jotkut ihmiset kokemaan itsensä turhiksi, 
ikään kuin heidän ihmisarvonsa olisi muita alhaisempi. Pelkän tuottavuuden ko-
rostaminen ihmisyyden kustannuksella saattaa horjuttaa mielenterveyttä eli hy-
vinvointia sen Being-ulottuvuudella (ks. luku 9.4.1). Seuraavat nuoret puhuvat 
asiasta samoin:

Annika/R3: Siis onhan totta kai semmoset niinku nuo puhelinmyyjät ja 
tommoset missä on, mutta mä en ite ainakaan pidä sitä mitenkään ter-
veellisenä semmosena työnä, koska sun täytyy vaan tehä tuottoa koko 
ajan. Sillä ei oo väliä, et miten susta tuntuu, jaksat sä tehä sitä työtä, 
mut sun täytyy tehä tuottoa sille yhtiölle, jotta ne maksaa sulle palkkaa. 
Että se, vaikka sä tekisit kuinka paljon työtä, mut jos ne ei oo tyytyväisiä 
siihen, ni eihän se ei oo mitenkään terveellistä.

Tiina/R4: Ihmiset on vähän just semmoista kulutustavaraa yrityksille eli 
se, et just piiskataan niinku tosi paljon, että saadaan irti maksimaalinen 
suoritusteho. Ja sit sen jälkeen on silleen, et no sä nyt vaikka koit bur-
noutin, et ”hus, sua ei ehkä enää kaivata täällä ja turha sitten yrittää 
enää samalle alalle enää koskaan”.

Herkeämätön tuoton ja tuloksellisuuden vaatiminen ei ole terveydelle hyväksi. 
Nuorten kriittisissä tulkinnoissa työelämä kuvastuukin terveyden kannalta ky-
seenalaisena paikkana, jossa työntekijöitä ”piiskataan” ja heistä yritetään saada irti 
”maksimaalinen suoritusteho”. Mikään ei riitä, vaikka tekisi kaikkensa ja koettaisi 
olla reipas. Uusliberaalin hallinnan tekniikat koettavat muokata ihmisistä huip-
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pusuorittajia. Tällaisen ”ideologisen minuuden” omaksumisen seurauksena voi 
Tiinan mukaan olla työuupumus. Samankaltainen tulkinta näkyy vuoden 2019 
Nuorisobarometrin tuloksissa: 71 % nuorista on sitä mieltä, että ”työelämä vaatii 
nykyisin työntekijöiltä niin paljon, että monet ihmiset palavat ennenaikaisesti lop-
puun”. Työttömät nuoret pitävät työelämää vieläkin kuormittavampana kuin muut 
nuoret. (Myllyniemi ja Haikkola 2020, 47.) Omasta työssä jaksamisestaan tulevai-
suudessa kantoi huolta reilu kolmannes (37 %) nuorista (Myllyniemi ja Haikkola 
2020, 61, 65). 

Tiina nostaa esiin sen, kuinka vieraannuttava nykyinen talousjärjestelmä on. 
Hänen tulkinnassaan työntekijät rinnastetaan ”kulutustavaraan”. Tähän myös Erik 
Allardt viittasi kirjoittaessaan hyvinvoinnin Being-ulottuvuudesta vieraantumisen 
vastakohtana. Vieraantuneisuus merkitsee, että ihmistä arvioidaan vain työnteki-
jänä tai kuluttajana, jolloin hän vertaantuu helposti vaihdettaviin tavaroihin tai 
koneen osiin (Allardt 1976b, 46–47). Kuten tahalliseen vanhentamiseen kuuluu, 
tavaroista voi hankkiutua nopeasti eroon. 

Kiihkeätahtisessa yhteiskunnassa työntekijät saattavat jäädä alisteiseen sub-
jektipositioon suhteessa yritysten johtoon ja ”systeemiin” ylipäänsäkin. Pahim-
millaan tuottavuusvaatimuksia kiristävä työelämä vieraannuttaa tavaraksi muut-
tuneen työntekijän itsestään ja omista tarpeistaan. Sillä, ”miten susta tuntuu”, ei 
välttämättä ole voittoa tavoitteleville yrityksille väliä. Nuorelle, joka etsii elämänsä 
suuntaa ja itsensä toteuttamisen mahdollisuuksia, tällainen tulevaisuudenkuva ei 
ole houkutteleva. Riittämättömän aktiivisen yksilön kohtalo on määrätty: tulos tai 
ulos. 

5.4 Kestävyysmurroksen mahdollisuus

Kestämätöntä talousjärjestelmää kritisoidaan, mutta aineistosta erottuu myös kult-
tuurista käännöstä ja kestävyysmurrosta ennakoiva tulkintarepertuaari. Tällöin 
nuoret puhuvat toiveikkaaseen sävyyn siitä, miten ympäristöasiat ovat aiempaa 
enemmän esillä. Tulkinta perustuu nuorten omiin kokemuksiin ja havaintoihin 
yleisen tietoisuuden lisääntymisestä. Tämä ilmenee seuraavissa, eri ryhmäkeskus-
teluista poimituissa lausumissa. Kun nuoria haastetaan puhumaan oravanpyöräs-
tä, he kertovatkin huomioitaan vastarinnan noususta:

Emmi/R6: Totta kai me ollaan tosi kulutuskeskeisessä pyörteessä tällä 
hetkellä, mutta mä oon myös nähnyt niinku tavallaan vastareaktioita ja 
tosi voimakasta niinku muutoksen aaltoa viimeisen viiden vuoden aika-
na. Ja vielä huomannut sen ehkä vielä paremmin, että kun asuu, vaikka 
ollaan Suomen kokoisessa maassa, niin se, että asuu [isossa kaupungis-
sa], niin ne on paljon helpompi tunnistaa. Ja vielä, kun menee tavallaan 
uutta tietoa kohti, niin tota… 
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Katja/R4: Jotenkin tunnistaa kyllä ton oravanpyörän. Mutta jotenkin 
tunnistaa myöskin, et nyt on ehkä tulossa semmoinen ilmiö, et tulee 
semmoinen vastarinta sitä vastaan juuri ja just silleen, että sit se... En 
tiiä, voisko tää jotenkin niinku ns. jakaa ihmiset silleen, et ns. kummalle 
puolelle asettuu. Mutta en tiiä, ehkä tulevaisuudessa mahdollisesti ta-
pahtuu niin, et se menee koko ajan enemmän siihen, että halutaan just 
tukea omavaraisuutta esimerkiksi. Et tulevaisuudessa se oravanpyörä 
voi jotenkin, voihan se olla siellä, mut jotenkin se ei oo semmoinen ylei-
nen näkemys enää tai stereotypia. Vaan se on silleen niin kun kaikilla 
aloilla sellainen kumminkin, et se jotenkin on hallittu. Et se ei niinku 
enää, et se on hyvin pieni, et se ei enää hallitse ihmisiä.

Tiina/R4: Onhan ton puolesta niin kun sit taas tommosen kestävän ke-
hityksen ja luonnonsuojelun ja sellaisen, niin sen puolesta on liputettu 
jo ihan niinku iän kaiken. Mutta sit se on vaan niinku lisääntynyt pik-
kuhiljaa, et tavallaan siitä on tullut enemmän sellainen tai isompi juttu 
jatkuvasti. Et nyt ehkä alkaa oleen sellainen, et se alkaa niin kun tulla 
enemmistön tietoon koko ajan paremmin, ja sit et se alkaa näkyä jo 
jossain, et jos se enne oli sitä, et niin kun on pienessä piirissä jotain 
suonsuojelua ja sellaista, nyt se alkaa sit oleen jo selkeästi kaikkii, et sä 
voit kaupassa valita jo ruokasi puolesta.

Ville/R1: Mä luulen, et se haaste on se, et kilpailu on kiristynyt niin pal-
jon, et on vähemmän voimavaroja sitten ruveta toteuttaan semmoisia 
uusia radikaaleja ideoita. Mutta kyl mä luulen, että kuitenkin semmoi-
nen ajatus on noussut tässä niin kun tämmöises postmodernissa yhteis-
kunnassa. Me ollaan noitten suurten ikäluokkien lapsia niin sanotusti. 
Niil on erilainen näkökulma siihen talouskasvuun ja ympäristöön ja täl-
leen. Ne on elänyt eri todellisuutta silloin, ja ne on luonut ne olosuhteet 
tähän päivään, ja me taas nähdään se ristiriita tässä päivässä.

Kaikki neljä lausumaa seuraavat draaman kaarta, jossa mutta-konjunktio ilmai-
see käännettä, vastadiskurssin ja uudenlaisen elämäntavan nousua. Konjunktio 
kuvastaa hegemonista kamppailua, joka haastaa vallitsevaa diskurssia ja hallin-
nan tapaa. Mutta-konjunktio edustaa myös epäjatkuvuutta. Emmi kuvaa aluksi 
kulutuskeskeistä elämäntapaa mutta nostaa esiin myös vastareaktiot, muutoksen 
aallot. Katjan silmissä siintää uudenlainen elämäntapa, jonka myötä oravanpyörän 
merkitys heikkenee. Myös Tiina korostaa, että kestävän kehityksen tavoittelu ja 
luonnonsuojelu eivät ole enää pienen ja marginaalisen joukon puuhastelua vaan 
valtavirtaa. Muutos näkyy konkreettisesti esimerkiksi lähikaupan laajemmassa 
vastuullisesti tuotetun ruuan valikoimassa. Katjan repliikki voidaan tulkita myös 
siten, että hän on tietoinen tavasta, jolla ihmisiä pyritään hallitsemaan ”oravan-
pyörällä” ja että hän on toiveikas tämän hallinnan tavan korvautumisesta jollain 
muulla, enemmän ihmisistä itsestään lähtevällä yhteiskuntamuodolla: ”et se ei 
enää hallitse ihmisiä”. 



105

Puristuksissa?

Katja arvelee samalla, että suhtautuminen oravanpyörässä pysymiseen saattaa 
jakaa ihmiset sen mukaan, ”kummalle puolelle asettuu”. Huomioon on kiinnos-
tavaa palata nelisen vuotta haastattelujen jälkeen. Oletettavasti nuoret puhuisivat 
nyt enemmänkin niistä jakolinjoista, joita ilmastokriisi ja siihen reagoiminen ovat 
tuoneet suomalaiseen yhteiskuntaan. Ilmastolakkoihin osallistuminen ja toisaal-
ta aggressiivinen suhtautuminen ilmastonmuutospuheeseen ovat terävöittäneet 
julkisen keskustelun vastakkainasetteluja. Helsingin Sanomien teettämässä ky-
selyssä suomalaiset jakautuvat kahteen leiriin sen suhteen, tuleeko Suomen olla 
edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjumisessa vai liioitellaanko julkisuudessa il-
mastonmuutoksen vaikutuksia (Helsingin Sanomat 25.9.2019). On todennäköistä, 
että kestävämpien elämäntapojen yleistyminen tuottaa yhteiskuntaan uudenlaisia 
vastakkainasetteluja. Joissakin dystooppisissa visioissa, kuten kirjailija Margaret 
Atwoodin ”MaddAddam”-trilogiassa, ajatus on viety äärimmilleen: yhteiskunta 
jakautuu ekologista elämäntapaa edustavaan vastarintaliikkeeseen ja hallitsevan 
luokan intressejä ajavaan väkivaltakoneistoon. 

Aivan näin jyrkkiä dystopioita ei nuorten tulkinnoista löydy. Luokkasotien 
mahdollisuutta pohditaan kuitenkin yhdessä ryhmässä, jossa eriarvoisuus nousee 
keskusteluun. Kestävämmässä yhteiskunnassa vaurauden tulisi jakautua tasaisem-
min, mutta tällainen näkymä ei nuorista vaikuta kovinkaan realistiselta:

Juuso/R3: Jos meidän perheen varallisuus valuis vähän muillekin, että 
köyhillekin, ni se ei mun mielest ois lainkaan huono asia. Vaan siis se, 
että mulle kyllä riittää sen kokonen asunto, missä mä mahun olemaan 
ja mulla on sitä ruokaa. Että se tavallaan se ylimääränen, mitä meillä 
on, ni se, et se valuis muille. Jos se menis sillee, et tää tarkottaa sitä, et 
luonnonvarat jakaantuis tasapuolisemmin. Tosin nyt näyttää siltä, et se 
tulee jakaantumaan vaan niille ökyrikkaille, ja sit keskiluokka heikentyy 
ja se nyt ei tietenkään millään lailla…

Annika/R3: Alkaa luokkasodat kohta.

Juuso/R3: Jos se menis niin, että meidän varallisuus tavallaan valuis 
muille kellä on vähemmän, ni sillon mä näkisin sen vaan hyvänä asiana, 
mutta nyt vähän tuntuu, et se ei ihan niin mee tällä hetkellä.

Huoli eriarvoisuuden lisääntymisestä sekä solidaarisuus itseä heikommassa ase-
massa olevia kohtaan näkyy tulkintana, jossa itselle riittäisi vähempikin. Juuso 
haaveilee siitä, että varallisuus jakaantuisi yhteiskunnassa tasaisemmin ja että ”yli-
määräisestä” varallisuudesta (toisin sanoen liiallisesta Havingistä) luovuttaisiin. 
Tämä toive heijastelee nuorille yleistä asennoitumista. Vuoden 2016 Nuoriso-
barometrissa 51 % nuorista piti toivottavana, että ihmiset tinkisivät aineellisesta 
elintasostaan vapaaehtoisesti (Myllyniemi 2017, 21). Yhteiskunnallinen muutos 
ei tällöin tarkoittaisi aiempaan tapaan liikettä vauraampaan ja yltäkylläisempään 
tulevaisuuteen (Häkkinen ja Salasuo 2017, 182) vaan siirtymää itse valittuun koh-
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tuullisempaan elämäntapaan tai jopa niukkuuteen (ks. myös luku 9.1.2). Kestävän 
hyvinvoinnin näkökulmasta visio on lupaava.

Juuso ja Annika eivät kuitenkaan pidä varallisuuden jakamista nykyistä ta-
sapuolisemmin erityisen todennäköisenä. He näyttävät olevan tietoisia siitä, että 
nykyisessä talousjärjestelmässä varallisuus on yhä selvemmin kertynyt ”ökyrikkai-
den” käsiin. Vuonna 2019 lähes puolet maailman vauraudesta oli kaikkein rik-
kaimman prosentin hallussa. Samaan aikaan maailman väestön köyhin puolikas 
piti hallussaan vain sadasosaa kaikesta vauraudesta. (Global Wealth Report 2019.) 
Annikan tulkinnassa tämä tuloerojen kasvu ja eri luokkien eriytyminen voi johtaa 
luokkasotiin. 

Nuorten lausumissa hahmotetaan myös nuorten ja suurten ikäluokan vä-
listä jakolinjaa suhteessa kestävyysmurrokseen. Tämän alaluvun alussa olleessa 
sitaatissa Ville arveli, että nimenomaan nuoret näkevät parhaiten nykyisen jär-
jestelmän ristiriidat ja kestämättömyyden. Suuret ikäluokat ovat suhtautuneet ta-
louskasvuun myönteisesti, hegemonisen diskurssin hengessä, mutta nuoremmat 
havaitsevat myös talouskasvun haitat (ks. luku 5.1). Tämä lisää heidän muutos-
valmiuttaan. Myös kansainväliset tutkimukset tukevat tulkintaa, jonka mukaan 
nuorilla on enemmän taipumusta ympäristöystävälliseen käyttäytymiseen kuin 
vanhemmilla ikäluokilla (esim. Uyeki ja Holland 2000). Ville muistuttaakin van-
hemman sukupolven eläneen ”eri todellisuudessa”. Merkitseekö tämä sitä, että 
sukupolvien välinen relaatio on kriisissä tai peräti katkennut? Joka tapauksessa 
ristiriidan esiin tuominen haastaa hegemonista diskurssia ja kantaa sitä kautta 
muutoksen mahdollisuutta. 

5.5 Ekotekoja

Vaikka nuorten tulkinnat muutoksesta eivät ole suoraviivaisia, he kuvaavat omia 
kestävyyteen tähtääviä elämänkäytäntöjään keskustellessaan väitteestä ”Jotkut ke-
hittämäni selviytymiskeinot säästävät luonnonvaroja”. Tässä tulkintarepertuaaris-
sa nuoret mainitsevat omina luonnonvaroja säästävinä toimintatapoinaan esimer-
kiksi polkupyöräilyn (Maiju/R1), veganismin (Tuomas/R6), puhelimen laturin 
seinästä ottamisen (Annika/R3), leipäjonoissa käymisen ja roskisten dyykkaami-
sen (Anni/R1), vaatteiden korjaamisen (Tiina/R4; Valtteri/R3) tai niiden loppuun 
käyttämisen (Saana/R3), kirpputoreilta ostamisen (esim. Laura/R3, Maria/R2) ja 
matonkuteiden tekemisen (Maiju/R1). Nämä asiat kuvataan yhtäältä luonnonva-
roja mutta toisaalta myös rahaa säästäviksi käytännöiksi. Tällaisissa pienissä eko-
teoissa on, kuten Laura (R3) muotoilee, usein kyse ”maalaisjärjen” käyttämisestä 
ja ”palaamisesta juurilleen siinä järjen käytössä”. Monet nuorten keinoista ovatkin 
hyvin maanläheisiä. Ne toisintavat perinteisen suomalaisen agraariyhteiskunnan 
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säästeliäitä hyveitä. Samalla ne ovat osoituksia itsensä vastuullistamisesta ja vih-
reän kuluttajuuden rakentamisesta. Ennen kaikkea ne ovat pienituloisten keinoja 
kantaa vastuuta – ja hyvinvointiteoriamme kielellä osoitus vastuullisen tekemisen 
(Doing) merkityksestä. 

Kestävämpiä käytäntöjä kuvataan hyvin omakohtaisesti ja konkreettisesti: 

Lotta/R5: No esimerkiks mä kyllä säästän semmosia varsinkin vähän 
isompia purkkeja, jos mä oon ostanut. Yhes vaihees mä ostin ananaksen 
niinku valmiiks kuorittuna semmoses isommas tönikässä. Ja nyt mulla 
on niitä aika paljon, niin nykyään mä ostan ihan silleen ananas. Ja sit 
mä kuorin sen ite, ja sit mä laitan sen sinne tönikkään kotona.

Valtteri/R3: Ite ainakin pyrin siihen, et ajan autolla vaan mahollisim-
man vähän. Kun mulla kuitenkin löytyy polkupyöriä varasto täynnä, ni 
miks ei käyttää niitä? Ja sitten, jos koittaa miettiä, mitä käyttää läm-
mityksessä, ni pattereiden ei tarvi välttämättä aina hohtaa täysillä. Ja 
sit tekee tämmösiä pieniä tekoja kotona, et laittaa sähkölaitteet ihan 
kokonaan pois päältä ja tämmösiä. 

Pienetkin teot koetaan mainitsemisen arvoisiksi. Nuoret toki tiedostavat omien 
tekojensa ja laajemman muutoksen välisen jännitteen. Esimerkiksi muoviroskan 
tuottamisen välttäminen kuvataan vähäiseksi teoksi, jolla voi kuitenkin olla mer-
kitystä: ”vaikka vaikuttaa vähän, niin vaikuttaa silti” (Juha/R2). Taustalla väikkyy 
individualistisen vihreän kuluttajuuden normin oletus siitä, että pienistä puroista 
kasvaa suuria virtoja (Moisander 2004, 298–299). Nuorten ekotekojen kuvaus hei-
jastaa julkista keskustelua, jossa keskitytään juuri näihin yksittäisiin toimiin laa-
jempien rakenteellisten uudistusten sijaan (Eräranta ja Moisander 2006). Tällai-
sessa painotuksessa sivuutetaan kysymys globaalin ekokatastrofin mittasuhteista 
eikä pysähdytä pohtimaan, kuinka paljon yksittäisten ihmisten pienet (mutta toki 
sinänsä arvokkaat) ekoteot todellisuudessa vähentävät hiilipäästöjä. 

Nuorille yksityiskohtaisten käytäntöjen kuvaaminen voi olla myös osa tiedos-
tavan nuoren minuusskriptin kirjoittamista. Samalla kun ympäristökysymykset 
ovat valtavirtaistuneet, on, kuten luvussa 5.2 kirjoitimme, vastuullisesta kulutta-
juudesta rakentumassa osa moraalista kansalaisuutta ja hyveellisen ihmisen iden-
titeettiä. Laura vaikuttaa liittyvän tällaiseen tulkintaan puhuessaan lihansyönnin 
vähentämisestä:

Laura/R3: Ja kyllä mä ite ainakin koen myös sitä, että koska oon pyrkiny 
hyvinkin paljon vähentämään esim. lihansyöntiä tai varsinkin tämmö-
sen ei-luonnonmukaisesti tuotetun lihansyöntiä, niin pieni juttu kun se-
kin on, niin kyl mä itse koen pystyväni patsastelemaan sillä edes vähän. 
Että tai tietyst enemmän suosii semmosta sesonkiruokaa, joka…
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Kestävämpi valinta antaa aihetta ”patsastella”. Laura käyttää kiinnostavasti ver-
biä, jonka merkitys Kielitoimiston sanakirjassa liitetään suorassa ja rinta pystyssä 
kävelemiseen. Lihansyönnin vähentäminen samoin kuin Tuomaksen aiemmin 
mainitsema veganismi (ks. luku 5.1) tuovat siis mukanaan tietynlaista ylpeyttä ja 
oikeassa olemisen sekä ”pystymisen” tunnetta. Näiden käytäntöjen ehkä toivotaan 
tuovan muutoksentekijän aseman omissa ja muidenkin silmissä. Kyse ei kuiten-
kaan ole vain siitä, mitä muut ajattelevat, vaan eettisyydestä ja omantunnon kuun-
telemisesta: 

Tiina/R4: Joo se on kumma, miten esimerkiks se, että jos joudut jossain 
muualla kun kotonas tiputtamaan vaikka alumiiniruokatölkin roskik-
seen sen sijaan, et se menis metallinkeräykseen, niin siitä tulee oikein 
semmoinen ”voi ei, mitä mä menin tekemään”.

H: Ei tunnu oikealta.

Tiina/R4: Ei.

Katja/R4: Tekis mieli joskus ottaa roskat mukaan: ”Mä vien tämän kotiin 
ja sitten…” 

H: Et te ootte aika tiukkojakin. Mut siis tolleen niin kun tiukassa mielessä 
kierrättäjiä?

Tiina/R4: Ehkä se on jotenkin niin pesiytynyt omaan päähän jo.

Katja/R4: Niin se on niin, joo.

Koska jätteiden lajittelemisesta on tullut rutinoitunut käytäntö, siitä poikkeami-
nen tuottaa nuorille katumusta ja tunnonvaivoja. Kestävät toimintamallit voivat 
siis olla tärkeä ihmisen identiteetin ja minuusskriptin osa, henkilökohtainen nor-
mi. Toisaalta näiden käytäntöjen omaksumiseen vaikuttavat sosiaaliset normit 
(esim. Doran ja Larsen 2016). Omaksuttu ympäristökäyttäytyminen – tai se, mi-
ten sitä kuvataan – on siis tapa rakentaa moraalista positiota suhteessa muihin 
ihmisiin ja vallitseviin sosiaalisiin normeihin. Nuorten lausumat viittaavat siihen, 
että jätteiden lajittelu on uusi normi, jonka kautta haetaan sosiaalista hyväksyntää. 
Edellä olevassa katkelmassa Tiinan kokemus lajittelun velvoittavuudesta saa vah-
vistusta Katjalta, joka jakaa saman normin. Ympäristökäyttäytymiseen sovelletun 
normiaktivaatiomallin (Schwartz 1973) mukaan kestäviä toimintatapoja edistää 
se, jos ihmiset uskovat niiden olevan vallitsevien käytäntöjen mukaisia (ks. Gifford 
ja Nilsson 2014, 148–149). Vastuullista ympäristökäyttäytymistä korostavat dis-
kurssit ja tulkintarepertuaarit ovat merkittävässä asemassa tällaisen käyttäytymi-
sen vahvistamisessa. 

Ryhmäkeskusteluaineistossa näkyy monin paikoin se, miten vihreä kulutta-
juus on asettumassa normaaliksi toiminnaksi ja miten monin tavoin kuluttajia 
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hallitaan myös siihen suuntaan. Lajittelunormit ovat yksi esimerkki. Luvussa 5.2. 
kerroimme Saanan syyllisyydentunteesta siitä, että hänen ovestaan puuttuu ”Ei 
mainoksia” -kyltti. Itsensä syyllistäminen voi olla yksi keino, jonka avulla nuoret 
vahvistavat vihreää kuluttajaidentiteettiään. Vastuulliseksi kuluttajaksi muuttumi-
nen ei silti välttämättä tapahdu käden käänteessä ja vaatii itsereflektiota. Emmi on 
hyväksynyt sen, että aina ei yllä toivotulle tasolle:

Emmi/R6: Mutta myös niinku haastan sitä omaa ajatteluani, että mä 
oon huomannut, että on tullut semmoisia tapoja miettiä tietyistä os-
toista, että mä, mä pärjään sen kaa, vaikka mä tiedän, että se ei oo 
välttämättä se niinku paras vaihtoehto pidemmällä kaavalla. Mutta mä 
koetan myös haastaa sitä omaa kulutusta ja niitä tottumuksia. 

Muut itsehallinnan keinot näkyvät siinä, miten nuoret viittaavat sisäistettyihin ar-
voihin. Kuten Tiina edellä totesi, kierrätys on ”pesiytynyt omaan päähän”. Myös 
seuraavat keskustelijat kuvaavat vihreää kuluttajuutta samaan sävyyn:

Katja/R4: Mut silleen tää on nyt niin, niin kun silleen esimerkiks, jos 
kasvatuksen mukana tuoma asia tai perhekohtaista silleen, et mihin 
on ihmisenä tottunu. Minkälaisessa ympäristössä on kasvanut silleen. 
Että nyt tää vois olla jollekin silleen silmiä avaava jollekin, joka ei oo 
miettinyt tällaisia asioita tai kasvanut siihen. Et se on jotenkin pinttynyt 
aivoihin.

Vilja/R1: Totta kai siis, kyllä mä ajattelen sitä ainakin jotenkin koko 
ajan silleen tai yritän totta kai miettiä semmoisen vaihtoehdon, et mikä 
nyt vähemmän sitten on haitaksi ympäristölle tai yhtään millekään. Mut 
ei sitä nyt aina pysty toteuttamaan. Kyl se on joku semmoinen päähän 
rakennettu sisäinen juttu.

Viljan lausumassa toistuu vihreän kuluttajaidentiteetin tavoittelu, kun hän ”yrit-
tää” löytää ympäristölle vähemmän haitallisia vaihtoehtoja. Vihreä kuluttajaiden-
titeetti on sisäistetty, kun siitä tulee ”päähän rakennettu sisäinen juttu” tai se on 
”pinttynyt aivoihin”. 

Myös kuluttamisen välttämisestä voi tulla normi, joka ohjaa toimintaa. Uu-
den ostamisen sijaan pyritään tällöin korjaamaan vanhaa – keinolla millä hyvänsä. 
Tuomas kertoo korjaamastaan toimistotuolista:

Tuomas/R6: No niinku tuoli hajos, toimistotuoli, jossa on niinku sellai-
nen säädettävä, missä sitä korkeutta voi säätää. Niin siitä se pumppu 
ilmeisesti hajos niin, että se tippuu automaattisesti matalimpaan asen-
toon. Niin mä sitten oikeastaan semmoisen kunnon MacQyver-konstin 
jouduin kehittelemään, että mä teippasin tyhjiä säilyketölkkejä sen 
varren ympärille hirmu tiiviiksi paketiksi niin, että ne kiilaa sen siihen 
ääriasentoon. Mä jouduin – – Mä en pysty hankkimaan uutta tuolia joka 
tapauksessa, niin mun täytyy jotenkin tulla toimeen siellä kotona. Tai 
sitten tällä tavalla, tällä tavalla yrittää sitten.
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Sen sijaan, että toimeentulotukea tililleen odottava Tuomas olisi lähtenyt kirp-
putorille uutta toimistotuolia ostamaan, hän otti käyttöön teipin ja luovuutensa. 
Kuvaus viittaa yhtäältä pienituloisuuden tuottamaan pakkoon: ”joutumiseen” ja 
”pystymättömyyteen” ja niistä kumpuavaan ”yrittämiseen”, jota toisaalta virittää 
vahva kulutuksen välttämisen normi. Esimerkki on toki triviaali mutta kuvastaa 
nuorten piilevää muutospotentiaalia. Sitaatista kuvastuu myös aktiivisen ympäris-
tötoimijan, jopa eräänlaisen sankariroolin konstruoiminen: kestävien ratkaisujen 
kehittäjät saavat ympärilleen MacQyver-sädekehän (ja hyvä niin!). 

On silti harhaanjohtavaa kuvailla pienituloisten nuorten innovatiivisuutta 
ylenpalttisen ihannoivasti, koska usein heidän kestävämmät valintansa johtuvat 
nimenomaan toimeentulon niukkuudesta (ks. luku 9.2.2): 

Otto/R2: No se, että mä en tankkaa niin paljon ja ajele niin paljon. Niin 
kyllähän se silleen säästää, mut ei sitä noin pitkästi miettinyt en oo. Et 
oon aatellu sitä niinku omaa rahatilannetta eikä mitään luontoa.

Köyhyys rajaa nuorten toimintamahdollisuuksia (ks. luku 9.1.1). Silti jotkut heistä 
muistuttavat, kuinka ”se säästää luontoa, kun ei oo varaa heittää ruokaa roskiin” 
(Sini/R1). Maiju, joka kertoo ”pakosta korjata vaatteita, ”kun ei oo uusiinkaan va-
raa”, haluaa lisätä: ”tai ei ehkä ees halua uusia”. Köyhyyteen yhdistyy tällöin vih-
reän, eettisen kuluttajan positio (ks. luvut 5.1 ja 5.4). Ville (R1) heittää hieman 
huumorilla senkin, että ”kun ei käy missään ja ei tee mitään, niin ei tuu kulutettua 
mitään”.

Pienituloisten vähäisemmät ympäristövaikutukset näkyvät myös suomalais-
ten kotitalouksien kulutusperusteisissa hiilipäästöissä. Jos suomalaiset jaetaan 
kymmeneen tulodesiiliin, havaitaan, että pienituloisimpien kotitalouksien pääs-
töt ovat yli 2,5 kertaa pienemmät kuin suurituloisimpien kotitalouksien. Päästöt 
kasvavat pääasiassa tulojen myötä, mutta vaikutukset näkyvät eri tavoin eri kulu-
tuksen osa-alueilla. Ylimmän tuloluokan ruuan ja asumisen hiilijalanjäljet ovat yli 
kaksinkertaisia alimpaan luokkaan verrattuna, kun taas liikkumisessa päästöt ovat 
yli nelinkertaiset. (Salo ym. 2019.) Voidaankin kysyä – ihmisen omia eettisiä vas-
tuita mitenkään kiistämättä – onko maailman kuntoon laittaminen pienituloisten 
tehtävä? Ympäristötuhon näkökulmasta suurimmat syylliset löytyvät rikkaamman 
väestönosan joukosta (esim. Gough 2017a, 76–79).

Myös Sini (R1) mainitsee ”isompituloisten” isomman hiilijalanjäljen: Siksi hä-
nestä ”tuntuu, että siellä on enemmän niitä ihmisiä, joita vaan ei yksinkertaisesti 
kiinnosta tää maapallo”. Rikkaat siis kuvastuvat Sinin tulkinnassa paitsi suuren 
ilmastojäljen jättäjinä myös välinpitämättöminä. Eurooppalaisten kyselytutkimus-
ten mukaan tulotasolla ei kuitenkaan ole yksiselitteistä yhteyttä ilmastoasenteisiin 
– tai yhteys on enemmän sensuuntainen, että suurituloiset kannattavat useammin 
ilmastotoimia (Otto ja Gugushvili 2020, 10). Suomalaisten ilmastoasenteita selvi-
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tettäessä on havaittu, että taloudellista tilannettansa parhaimpana pitävät kokevat 
suurempaa vastuuta ilmastonmuutokseen vaikuttamisesta (Ervasti ja Mustikka-
maa 2020, 8). 

Edellä olevissa tulkinnoissa nuoret liittivät pienituloisuuden kestävämpään 
elämäntapaan, mutta nuorilla on myös tälle vastakkainen tulkinta, jossa suurem-
mat tulot mahdollistavat ekologisen kuluttamisen. Köyhyyttä pidetään tällöin kes-
tävämpien vaihtoehtojen esteenä: 

Emmi/R6: Eli silloin, kun ei oo rahaa, niin hankkii sitä, mitä pystyy hank-
kia tarpeeseen. Sitten, kun sulla on rahaa, niin sä hankit oikeasti sitä, 
mitä sä haluat, etkä sitä, mitä sun on pakko. Esimerkiksi parempia suk-
kahousuja, jotka kestää pidempään. Silloin, kun sulla ei oo rahaa, niin 
sä ostat halvinta vähän enemmän, jotta sulla on ylipäätään ne sukka-
housut, niinku simppeli tavallaan semmoinen kulutukseen vaikuttava.

Anni/R1: Kyl mä oon sitä mieltä, että paremmin pystyis ajatteleen ym-
päristöä, jos ois enemmän rahaa. – – Kyllähän se nyt yleensä on sillain, 
että köyhät ei niin kauheesti pysty ajatteleen esim. niitten ostamiensa 
tuotteittensa ympäristövaikutuksia. Et kyl mäkin niin varmasti ostaisin 
eettisemmin tuotettuja tuotteita, jos ei tarttis kattoo aina sitä hintaa 
niin tarkkaan.

Emmi/R6: Se, että on töissä, niin antaa paremman mahdollisuuden ku-
luttaa silleen kuin sä haluat. 

Maiju/R1: Niin, jos mä oisin enemmän rahoissani, niin mä söisin mie-
lelläni vaan pelkästään vaikka luomuruokaa kun sitten tehotuotettua.

Keskustelukoosteessa kahden eri ryhmän osallistujat puhuvat samaa kieltä: eetti-
nen ja ekologinen kuluttaminen olisi helpompaa, jos tulot olisivat suuremmat ja 
jos olisi työpaikka. Silloin ostosten ympäristövaikutuksia ”pystyisi” ajattelemaan 
enemmän eikä olisi enää ”pakko” tyytyä kestämättömiin tuotteisiin (ks.  myös 
luku  5.1). Ongelma palautuu kuitenkin yhteiskunnallisiin käytäntöihin: niin 
kauan kuin kestävämpää tuotantoa ei tueta, kestävät valinnat jäävät usein köy-
hemmillä tai työttömilläkin vain haaveiksi. Siksi individualistinen käsitys kulutta-
jasta on ongelmallinen. Kuten Johanna Moisander (2004) on kirjoittanut, vihreän 
kuluttajuuden normi edustaa reduktionistista kestävän kehityksen tulkintaa, jossa 
oletetaan, että yksittäisten kuluttajien teot kumuloituvat muitta mutkitta kestäväk-
si kehitykseksi. Normi on ongelmallinen myös siksi, että se perustuu oletukseen 
rakenteista riippumattomiin, autonomisiin ja tietoisiin toimijoihin. (Moisander 
2004, 298–299.) Voidaan myös kysyä, onko vihreä kuluttajuus jälleen yksi uusi 
hallinnan luoma identiteetti, jolla pyritään ylläpitämään kulutuskeskeistä elämän-
tapaa (Eräranta ja Moisander 2006, 29). Yksittäisten ihmisten sinänsä hyvien eko-
tekojen sijaan katse olisi suunnattava rakenteisiin, kulttuuriseen muutokseen ja 
siihen, miten kulutus- ja työyhteiskuntaa hallitaan. 





6 Työn syrjässä
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Kestämätön yhteiskuntamme on myös työn yhteiskunta. Onkin kiinnostavaa, että 
Suomessa voidaan tätä nykyä kuulla sekä voimistuvaa talouskasvukriittistä dis-
kurssia että perinteistä syrjäytymisdiskurssia, jonka yksi keskeinen juonne on pai-
mentaa harhautuneet kansalaiset palkkatyöyhteiskunnan aitaukseen. Syrjäytymis-
diskurssin kantajat siis pyrkivät integroimaan ihmisiä työmarkkinoille, kun taas 
talouskriittisen diskurssin kantajat kyseenalaistavat vähintäänkin sen, millaisille 
työmarkkinoille integroinnin tulisi tapahtua. 

Tässä luvussa analysoimme sitä, miten työn merkitys ja palkkatyön eetos sekä 
syrjäytymishenkinen diskurssi ilmenevät nuorten tulkinnoissa, mistä siirrymme 
luvussa 7 tarkastelemaan kriittisempiä työyhteiskuntatulkintoja erityisesti suh-
teessa aktivointidiskurssiin. Sitä, miten työ ja hyvinvointi yhdistyvät nuorten pu-
heissa, käsittelemme myöhemmin luvussa 9.2. 

Jäsennämme tässä luvussa neljä tulkintarepertuaaria. Ensimmäisessä nuoret 
pohtivat työn välttämättömyyttä ja toisessa siitä aiheutuvaa palkkatyökeskeisyyt-
tä ihmisarvon määrittäjänä. Kolmannessa tulkintarepertuaarissa nuoret ottavat 
etäisyyttä palkkatyön eetosta noudattamattomiin ihmisiin, kun taas neljännessä 
repertuaarissa oletuksiin ihmisten laiskuudesta ja työhaluttomuudesta suhtaudu-
taan kriittisesti. 

6.1 Vääjäämätön työ 

Työ on yksi nyky-yhteiskunnan kantavimmista instituutioista. Monelle se on pait-
si keskeinen toimeentulon lähde myös arkielämän tärkeä osa-alue, jolla voi ke-
hittää itseään ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Myös tutkimukseemme 
osallistuneille nuorille oli päivänselvää, että työllä on yhteiskunnassa suuri merki-
tys. Kukaan nuorista ei ollut eri mieltä heille esitetyn väitteen ”Työ on olennainen 
ja tärkeä osa elämää” kanssa. Tämä toisintaa aiempien tutkimusten tuloksia (esim. 
Pohjola 2001; Pyöriä ja Ojala 2016). Jäsensimmekin nuorten tulkinnoista selkeän 
työn vääjäämättömyyttä korostavan tulkintarepertuaarin. 

Puhe työnteon välttämättömyydestä ja yhteiskuntaan kuulumisesta virittyi 
ryhmäkeskusteluissa esimerkiksi väitteestä, jonka mukaan ”työelämä on oravan-
pyörä, joka ylläpitää kilpailuhenkistä ja kulutuskeskeistä elämäntapaa”. Väitteen 
hengen mukaista tulkintarepertuaaria käsittelimme luvussa 5.1 (ks. myös alavii-
te 23), ja tässä siirrämme huomiomme oravanpyörän ajatukseen vähemmän la-
tautuneesti suhtautuviin tulkintoihin. Näissä tulkinnoissa oravanpyörällä tai neut-
raalimmin työllä ylipäänsä katsotaan olevan yhteiskuntaa ja sen talousjärjestelmää 
ylläpitävä funktio:
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Lauri/R5: Nii eihän se [työelämän oravanpyörä] tietenkään silleen niin-
ku hyvä ole. Mut sit niinku ilman sitäkään ei olis tätä, mitä meillä on. Nii 
en mä voi niinku sanoo, onko se hyvä, vai huono. 

H: Nii. Siinä on hyvii ja huonoja puolia. 

Lauri/R5: Hyviä ja huonoja puolia. 

H: No mitä olis hyvä puoli? 

Lauri/R5: Nii että pidetään niiinku tätä yhteiskuntaa niinku pystyssä. 

H: Mmm. Voidaan ostaa asioita ja rahottaa palveluita ja... tuottaa. 

Lauri/R5: Raha pyörittää maailmaa. 

Lauri ei ota kantaa siihen, onko oravanpyörän väistämättömyys toivottavaa vai 
valitettavaa. Oleellisinta on hänen mielestään se, miten oravanpyörään suhtautuu: 
”teet sä siitä hyvän vai huonon asian”. Laurin kuvauksessa työ pitää yhteiskuntaa 
pystyssä. ”Tällanen tää maailma on”, kuten hän myös toteaa. Lakoninen tulkinta 
saattaa viestiä myös rajoitetusta toimijuudesta ja alistussuhteesta: raha pyörittää 
maailmaa, täysin Laurista riippumatta. 

Työn välttämättömyyttä lähestytään myös siitä näkökulmasta, että sen tulki-
taan pitävän yllä elämän perusedellytyksiä:

H2: Mutta onks teillä ollut ikinä juttelua tai ootteko miettinyt, että mitä 
se työ oikeastaan on? Tai miten niinku työ eroaa muusta elämästä? Mi-
ten te niin kun ajattelette, et mitä se työ on?

Otto/R2: Työ on semmoinen asia, et se pitää nyky-yhteiskunnan pyöri-
mässä. Ilman sitä mikään ei toimis.

H2: Niin kun millä tavalla?

Markus/R2: No niin, että no miettikääpä sitä, että kukaan ei tekis mi-
tään töitä. Niin ei kukaan sais kaupastakaan ruokaa eikä niin poispäin.

Sonja/R2: Eikä sitä ruokaa olis siellä kaupassa ollenkaan.

Markus/R2: Niin kaikki liittyy kaikkeen.

Näissä nuorten tulkinnoissa työ on edellytys välttämättömien asioiden, kuten 
ruoan, tuottamiselle. Ilman työtä ei vastaavasti olisi mitään kulutettavaakaan. 
Ainoastaan työ pitää yhteiskunnan ”pyörimässä” eikä sitä voi sen vuoksi välttää 
– eikä ole syytäkään. Kuten Markus toteaa, ”kaikki liittyy kaikkeen”. Hän tulee 
viitanneeksi relationaalisuuden periaatteeseen eli keskinäisriippuvuuteen. Vallit-
sevassa palkkatyön merkitystä korostavassa diskurssissa on toki samanlainen aja-
tus: työtä tekemällä voimme pitää huolta itsestämme ja toisistamme. Painotus jää 
kuitenkin sivuun aktivointidiskurssissa, jossa työn tekeminen on pikemminkin 
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ulkopuolelta määritelty velvollisuus ihmisille, jotka eivät muuten kenties ymmär-
täisi työnteon merkitystä. 

Myös työllä ja hyvinvointivaltiolla on työnteon vääjäämättömyyden tulkinta-
repertuaarissa vahva yhteys: 

Lauri/R5: Eihän rattaat pyöri ilman, että joku tekee sitä duunia ja nii. 
Ja muutenkin niinku mietitään hyvinvointivaltiota, niin et se on niinku… 
Ei voi sanoo hyvinvointivaltiota semmoseksi, jossa ei tehdä mitään töitä. 
Tai nii. Miettii nyt jotain noita kehitysmaita, mitä siellä on. Ei oikeastaan 
hirveesti mitään. Muuta kun väkivaltaa ja ties mitä muuta. 

Lauri määrittelee hyvinvointivaltion nimenomaan sitä kautta, että siinä tehdään 
töitä. Näin on perinteisesti ollutkin: hyvinvointivaltion historia on ollut palkka-
työyhteiskunnan rakentamisen historiaa, ja hyvinvointivaltion rahoitus on sidottu 
ansiotyöstä ja tuotannosta saataviin verotuloihin (esim. Kettunen 2008). Lisäksi 
Lauri yhdistää työn yhteiskunnan järjestykseen: ilman työtä se saattaisi pettää. 
Lausuma vastaa poliittista ja tutkimusdiskurssia, jossa työttömyys liitetään järjes-
tyksen romahdukseen ja väkivallan uhkaan (esim. Vähätalo 1998, 173). Äärim-
millään työttömyyden kasvun ja syrjäytymisen lisääntymisen pelätään johtavan 
segregoituun yhteiskuntaan, joissa rikkaat elävät yltäkylläistä elämäänsä valvon-
takameroiden turvaamina. Uhkakuvat uusintavat omalta osaltaan sekä palkka-
työkeskeistä politiikkaa että uusliberalistisen hallinnan mukaista riskipolitiikkaa 
(ks. luku 2.1). 

Osa oravanpyörän välttämättömiksi tulkitsevista nuorista tarkastelee sitä kan-
salaisuuden ja sen mahdollistamien oikeuksien valossa eikä niinkään työelämän 
näkökulmasta. Yhteiskunnan jäsenyys ja subjektipositio kansalaisena tuovat siten 
mukanaan myös paljon hyviä asioita. 

H2: Onks koko yhteiskunta sit semmoinen oravanpyörä, missä pitää olla 
mukana?

Markus/R2: No joillekin on, joillekin ei oo.

Sonja/R2: Jokainenhan on mukana jo pelkästään siitä syystä, että ne 
on väestörekisterissä mukana, että ne on kuitenkin merkitty olemas-
sa olevaksi ihmiseksi. Ne on sitten nämä kaikki Suomen tuota niin lain 
mukaiset edut ovat saatavilla. Niin sillä tavalla se jo tekee siitä sen tai 
sisällyttää siihen yhteiskuntaan.

Sonjan tulkinnassa kaikki väestörekisterissä olevat kuuluvat oravanpyörään; heillä 
on lakien takaamia oikeuksia ja he ovat osa yhteiskuntaa. Tässä tulkinnassa ora-
vanpyörä on ja pysyy, eikä siitä voi irtautua. Näin on myös Markuksen tulkinnassa: 

Markus/R2: No niin, mut mikä ois vaihtoehto olla olematta oravanpyö-
rässä? Ei se oo mahollista nykyaikana. Ei voi muuttaa mihinkään met-
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sään ja olla irti yhteiskunnasta. Kaikkien on pakko olla tavalla tai toisel-
la yhteiskunnassa, jos viedään oikein pitkälle tuo asia.

Sellaista vaihtoehtoa, että ihminen lähtisi yhteiskunnan oravanpyörästä, ei yksin-
kertaisesti ole; on siis ”pakko” olla yhteiskunnassa. ”Nykyajalla” Markus vaikut-
taa viittaavan nimenomaan kulutus- ja palkkatyökeskeiseen elämäntapaan, jonka 
vaihtoehdoksi ”metsään” muuttaminen asettuu. Kertooko pakon korostaminen 
alisteisesta subjektipositiosta vai realismista – vaikea sanoa. Vaihtoehdottomuu-
den kokemus voi kertoa myös relationaalisuuden tajusta; ymmärryksestä, jonka 
mukaan ihminen ei selviä yksin vaan tarvitsee yhteiskuntaa tai vähintään yhteisöjä 
ympärilleen. 

Työn välttämättömyyttä perustellaan myös pienituloisuuden näkökulmasta. 
Markus tyrmää lausumassaan irtioton, metsään vetäytymisen mahdollisuuden. 
Edellä hän kuitenkin totesi ristiriitaisesti, että joillekin yhteiskunta ei ole oravan-
pyörä. Voisiko hän tällä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi työttömät eivät ole edes 
päässeet pyörän kyytiin? Osa nuorista taas lähestyy oravanpyörän käsitettä niin, 
että nimenomaan pienituloiset ovat pyörään kahlehdittuja: 

Otto/R2: No jaa, jos on paljon rahaa ja elämä on hyvin, niin ei siihen oo 
pakko mennä mukaan. Mutta sitten taas, jos ei oo mitään, niin siinä on 
vähän pakko olla mukana ainakin jonkun aikaa.

Tuomas/R6: Ja se, kun puhutaan palkkatyön kyseenalaistamisesta, niin 
vaikka aina semmoiset ihmiset, jotka puhuu jostain niinku elämän hi-
dastamisesta ja sellaisesta, niin ne on sellaisia, jotka on valmiiksi sel-
laisia jotain… Yleensä ne on jotain semmoisia nelikymppisiä, joilla on 
talo ja niinku turvattu ne materiaaliset jutut elämässään. Niin niiden on 
helppo sanoa niin, että otetaan iisisti.

Emmi/R6: On jotain, mistä hidastaa toisin sanoen.

Tuomas/R6: Koska niillä on ne perusjutut jo valmiina, koska ne on ollut 
siinä palkkatyössä ja rehkinyt siinä, ja niillä on niinku ne perusjutut, joi-
ta usein meillä nuorilla ei oo niinku taattuna, jota… No se asunto vaikka 
ja sellaiset asiat, niin sellaiset sosiaaliset piirit, joihin voi luottaa, niin ne 
on valmiiksi taattu. Ja niiden on helppo sanoa, että niiden on helpompi 
kyseenalaistaa sellaisia asioita niinku siis yhdeksästä viiteen -työt ja sel-
laiset niinku kuin nuoren, jonka on vähän pakko kuitenkin, pakko tehä 
niiden, miten ulkoa päin määrätään. 

Näissä tulkinnoissa ihmisen subjektipositio määräytyy vaurauden mukaan. Tuo-
mas korostaa, että erityisesti nuorten täytyy osallistua palkkatyöhön eikä heillä 
ole mahdollisuutta sen kyseenalaistamiseen tai elämän hidastamiseen eli down-
shiftaamiseen (ks. myös luku 9.1.3). Nuorilla on vain vähän valtaa ja autonomiaa 
määrätä omasta elämästään. Heidän on ”pakko tehdä”, miten ”ulkoa päin määrä-
tään”. Hallinnan mekanismi näkyy siis tässä tulkinnassa konkreettisemmassa kuin 
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pelkästään minuuksia muovaamassa muodossaan (ks. luku 2.1). Nimenomaan 
pienituloisten nuorten on alisteisen subjektipositionsa mukaisesti pysyttävä työ-
markkinoilla ansaitsemassa rahaa. Sen sijaan rikkaat voisivat jättäytyä palkkatyön 
ulkopuolelle, koska he ovat jo ”rehkineet” ja hankkineet taloudellista turvaa. Tuo-
maksen ja Emmin tulkinnoissa hegemonista työn eetosta haastavat keski-ikäiset 
downshiftaajat, eivät nuoret, joiden on mahdotonta vetäytyä ulkopuolelle. Onko 
niin, että vallitsevista käytännöistä irtaantuminen on helpompaa turvatusta posi-
tiosta käsin?

Palkkatyön vääjäämättömyyttä korostavassa tulkintarepertuaarissa palkka-
työstä irrottautuminen on harvojen etuoikeus. Useimmille ongelmana on pikem-
minkin työn löytäminen. Tulkintarepertuaari vaikuttaakin olevan ristiriidassa sen 
aktivointipuheen kanssa, jossa kannetaan huolta nuorten vähäisestä sosiaalistu-
misesta työyhteiskunnan normeihin (ks. Keskitalo 2013, 50): heikko sitoutumi-
nen oravanpyörään saattaa olla tyypillisempää pikemminkin vanhemmille ja vau-
raammille ikäryhmille.

Nuoret perustelevat palkkatyön välttämättömyyttä myös omilla sidoksillaan 
ja velvoitteillaan eli omalla elämäntilanteellaan. Aiemmassa tutkimuksessa on 
väitetty, että nuorten on helpompi kestää työttömyyttä ja epävarmaa työllisyys-
tilannetta keski-ikäisiin työttömiin verrattuna. Väitettä on perusteltu sillä, että 
palkkatyöllä ei ole nuorten arkielämässä vielä niin keskeistä asemaa eikä heille ole 
ehtinyt muodostua vakiintunutta työyhteisöä, josta ulosjääminen olisi iso kolaus 
identiteetille. Nuorilla ei ole myöskään perheen tai asuntolainan kaltaisia velvolli-
suuksia, jotka kasvattavat työttömyyteen liittyviä taloudellisia paineita. (Vähätalo 
1998, 120–121.) Ehkä tämä selittää, miksi nuoret työttömät kärsivät taloudellisista 
vaikeuksista vähemmän kuin vanhemmat ikäluokat (ks. Ervasti 2004, 310). 

Sidokset nousevat kuitenkin haastatteluaineistossa esiin, kun elatusvastuun 
velvoittavuus ja lasten saamiseen liittyvä toimeentulon tarve mainitaan yhtenä pe-
rusteluna työllistymistoiveille. Tämä tarve selittää sitä, miksi varhaisempaan nuo-
ruuteen kuulunutta kriittisyyttä ja valikoivuutta ei enää esiinny:

Vilja/R1: No saatoin itse parikymppisenä ajatella jotain samankaltaista 
[että pelkillä tuillakin voisi elää]. Mutta on vähän muuttunut ajatukset 
kyllä. Mulla on seittemänvuotias tytär. Niin ei nyt kyllä millään. Siis kyllä 
se niinkun palkka kelpaisi. Mutta sit taas toisaalta kelpais semmoinen 
elämäntapakin, ettei tarvis niin paljon rahaa mitä kuluttaa.

Vanhemmuus velvoittaa ja sitoo yhteiskunnan rattaisiin. Toisaalta Vilja viittaa 
elämäntapavalintaan, jossa voisi vähentää työntekoa ja tulla toimeen pienemmillä 
tuloilla. Palaamme tuonnempana niihin syihin, miksi tällainen elämäntapa ”kel-
paisi” (luku 9.2.2), mutta sitä ennen viivymme vielä työn etiikasta ja syrjäytymis-
diskurssista ammentavissa tulkinnoissa. 
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6.2 Palkkatyö ihmisarvon määrittäjänä

Suomalaisessa yhteiskunnassa on perinteisesti vallinnut vahva omillaan pärjää-
misen ja työnteon eetos, itsensä elättämisen kunnia (esim. Kortteinen 1992; myös 
luku 8.3). Vaikka eetos on jo maatalousyhteiskunnan perua, vielä vuonna 2018 
tehdyn asennetutkimuksen mukaan 64 % suomalaisista oli sitä mieltä, että ”on 
ihmisestä itsestään kiinni, miten hän menestyy elämässään” (Pitkänen ja Westinen 
2018). Vuoden 2017 Nuorisobarometrissä peräti yhdeksän nuorta kymmenestä 
yhtyi väitteeseen ”menestyminen elämässä on itsestä kiinni” (Myllyniemi ja Kiila-
koski 2018, 93–94). Myös hyvinvointivaltion tulevaisuutta rakennetaan ansiotyön 
varaan (Pulkka 2018, 29). Kuten luvussa 2.1 kirjoitimme, niin syrjäytymis- kuin 
aktivoimisdiskurssikin kytkeytyvät palkkatyökeskeiseen hyvinvointinäkemykseen 
ja talouskasvun tavoitteeseen. Nuorten on todettu olevan ”hyvin tietoisia yhteis-
kunnan heille asettamista normatiivisista odotuksista olla aktiivinen, päämäärä-
tietoinen ja systemaattisesti rakentaa itselleen ansioluetteloa ja uraa” (Wrede-Jäntti 
2018, 87; ks. myös Lähteenmaa 2011). Myös oman aineistomme nuorten puheesta 
voidaan erottaa tulkintarepertuaari, jossa nuoret korostavat palkkatyön merkitys-
tä ihmisarvon määrittäjänä. 

2010-luvulla nuoruuttaan eläneet haastateltavat eivät ole vapaita pärjäämisen 
ja itsensä elättämisen eetoksesta. Nuoret käyttävät sitä kantavaa diskurssia suju-
vasti: ”Se on mun mielestä tämmönen ehkä suomalainen yleisjuttu, et ihan sama 
mitä tehään, pitää pärjätä.” (Laura/R3). Eetos ilmenee vahvana nuorten kuvatessa 
työtä ja tehdessä eroa tukien varassa elämisen ja ansaitsemisen välille niin, että 
jälkimmäinen asetetaan selvästi ensisijaiseksi vaihtoehdoksi:

Anni/R1: Mä ajattelin jotenkin niin kun halon hakkauksesta ja veden 
kantamisesta lähtien että niin, että joko semmoinen, että sillä tavalla 
ylläpitää sitä omaa elämää ja mukavaa olemista tai sitten se, että me-
nee sinne työpaikalle ja hankkii rahaa, jotta sä voit rahalla lämmittää 
sun kämpän ja saada sinne vedet, että jompikumpi vaihtoehto. Mut kyl 
must ois kiva, että mä oisin ite tehnyt jotain sen asian eteen. Eikä niin, 
että mä saan tukia ja joku muu hoitaa ne mulle asiat, et kyl se… Niin 
se jotenkin vaivaa päätä, jos ei niinku ite tee oman elämisensä eteen 
mitään ja tavalla tai toisella haluis työskennellä.

Useimmille ihmisille tuskin sopisi täysi joutilaisuus. Mielekäs tekeminen, Doing, 
on siis ihmisen perustarve (ks. luku 9.2). Erityisesti suomalaisille konkreettinen 
elämää ylläpitävä tekeminen ja perinteiseen maalaiselämään kuuluvat taidot, 
kuten tulisijan lämmittäminen, ovat olleet merkittäviä hyvinvoinnin lähteitä 
(ks. Jalas ja Rinkinen 2012). Tämä heijastuu edelleen myös nuorempaa sukupolvea 
edustavan Annin puheenvuorossa. Samalla hän kuitenkin tuo esiin pärjäämisen 
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ihanteen modernin toteuttamistavan, toimeentulon turvaamisen palkkatyön avul-
la. Tärkeintä on, että voi tehdä jotain ”elämisensä eteen”. 

Syrjäytymisdiskurssi saa voimansa itsensä elättämisen normista ja asettaa riip-
puvuuden anomaliaksi. Vastaavasti aktivointipolitiikan tarkoituksena on yrittää 
”estää kansalaisia ajautumasta työyhteiskunnan ulkopuolelle” (Karjalainen 2013, 
208). Se, jos mikä, olisi loukkaus suomalaista arvomaailmaa kohtaan – mutta myös 
uhka talouskasvun ylläpitämiselle. On kiinnostava kysymys, miksi syrjäytymisdis-
kurssi on niin voimakasta yhteiskunnassa, jossa vallitsee erittäin luja työn etiikka. 
Kenties yksi selitys löytyy vaikutusvaltaisen suomalaisen eliitin asennoitumisesta. 
Anu Kantolan ja Hanna Kuuselan tutkimus (2019) paljasti huipputuloisten dis-
kurssiin kuuluvan vahvan epäilyn työttömien ja sosiaaliturvan varassa elävien 
ihmisten työmoraalia kohtaan. Tämä on merkityksellistä, sillä eliitin diskurssilla 
on muita diskurssityyppejä paremmat mahdollisuudet hallita julkista puhuntaa 
(ks. Scanlon 2015, 33). 

Kuten Anneli Pohjola on kirjoittanut, erityisesti nuorten moraalinen vastuul-
listaminen on valtaapitävien näkökulmasta tarkoituksenmukaista. Nuoret ovat 
vasta sosiaalistumassa yhteiskunnan jäseniksi ja rakentajiksi. Siksi nuorten kan-
salaisuusetiikan – joka on Suomessa palkkatyön etiikkaa – vahvistaminen heidän 
kiinnittämisekseen järjestelmään on ensiarvoisen tärkeää. (Pohjola 2001, 189.) 
Syrjäytymisdiskurssin ja aktivoinnin taustalla häämöttää pelko siitä, että osa nuo-
rista luopuu itsensä elättämisen eetoksesta ja lipeää palkkatyökeskeisen elämänta-
van otteesta (esim. Keskitalo 2013). 

Passiiviset nuoret ovat uhka hyvinvointivaltiolle, koska he tottuvat saamaan 
rahaa ilmaiseksi, ilman työntekoa. Pelkona siis on, että pitkään jatkunut sosiaali-
turvan varassa eläminen passivoi nuoria (Keskitalo 2013, 50) ja pitkittää sitä kaut-
ta riippuvuutta sosiaaliturvasta. Sosiaaliturvariippuvuutta ylläpitävä ”oleskeluyh-
teiskunta” (Saari 2017) olisi osoitus siitä, että hallinnan pyrkimykset aktiivisten 
subjektien muokkaamiseksi ovat epäonnistuneet. Foucaultlaisittain ajatellen tämä 
olisi osoitus siitä, että biopolitiikka on jäänyt tehottomaksi (ks. luku 2.2). 

Hegemoninen syrjäytymisdiskurssi ajaa työttömiä ja sosiaaliturvan varassa 
eläviä nuoria positioon, jossa he ovat alempiarvoisia kuin kunnialliset veronmak-
sajat. Kasvanut epäluottamus näkyy myös verkkokeskusteluissa, joissa epäillään 
viimesijaisen turvan saajien vastuullisuutta. Heidät kuvataan sosiaalipummeiksi: 
kunniattomiksi, tietoisesti työtä vieroksuviksi ihmisiksi, jotka käyttävät muita hy-
väkseen. Näin lietsotaan moraalipaniikkia. (Saari ym. 2017a, 208–212.) 

Riippuvuus sosiaaliturvasta asettaa henkilön viranomaisten tai toisten ih-
misten taloudellisen tuen armoille. Korostaessaan itsensä elättämisen merkitystä 
nuoret pyrkivät (vastoin yleisiä oletuksia) nimenomaan irtautumaan tällaisesta 
alisteisesta subjektipositiosta: 
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Tiina/R4: Kyl jotain on kiva aina saavuttaa ja tehä jotain semmoista, 
just jos sen tuntee jotenkin niinku mieluisaks ja merkitykselliseksi. Niin 
silleen totta kai. Ja sitten se, että se olis niinku rehellisesti itse ansaittua. 
Niin on se nyt aina kivampi kun se, että saa tukea jostain muualta oli 
se sitten vaik, jos ois omat vanhemmat tai sossu tai ihan mikä tahansa. 

Työ toisi mukanaan itsenäisyyden ja riippumattomuuden, mikä yhdistyy myös 
aikuisuuteen. Lausumassa Tiina tulkitsee työnteon merkitystä suhteessa vallit-
sevaan palkkatyön merkitystä korostavaan diskurssiin. Vallitsevasta kielteisestä 
asennoitumisesta nuoria työttömiä ja sosiaaliturvan varassa eläviä kohtaan kertoo 
se, että Tiina määrittelee sosiaaliturvan vastakohdaksi ”rehellisesti itse ansaitul-
le” palkkatulolle. Kirjoittamassaan minuusskriptissä Tiina on rehti ja aikaansaa-
va suomalainen. Siitä huolimatta, että nuorilla on perustuslain mukainen oikeus 
välttämättömään toimeentuloon, he saattavat kokea toisin, ikään kuin he eivät tu-
lonsiirtojen varassa eläisi rehellistä elämää. Tulkinta saa epäilemättä tulta alleen 
sosiaalipummikeskustelusta.

Palkkatyön eetoksessa ihmisen arvo määrittyy pitkälti työstä käsin. Kuvauk-
set työttömyyden haitallisista psykologisista vaikutuksista – itsetunnon heiken-
tymisestä, häpeästä, vetäytymisestä jne. – ovat yleisiä julkisessa keskustelussa ja 
poliitikkojen puheissa. (Ks. Dean 1998, 87; Saari ym. 2017a.) Tällöin työttömyyttä 
tulkitaan ulkoapäin ja sellaisesta deprivaatioteoriasta käsin, jossa oletetaan työttö-
myyden aina heikentävän psyykkistä hyvinvointia (ks. Ervasti 2004). Kriittisesti 
tulkittuna kyseessä on hallinnan tekniikka: kuvaamalla työttömyyden ankeutta 
torjutaan työn ulkopuolelle jäämisen houkuttelevuutta. Samalla yhteiskunnan la-
mautuminen saadaan näyttämään yksilön lamautumiselta (Scanlon 2015). Dep-
rivaatioteoriaa voidaan kritisoida myös toisesta suunnasta: se on ankkuroitunut 
työkeskeiseen ihmiskuvaan – siis markkinatalouden eetoksen mukaiseen sosiaali-
seen konstruktioon (Elonen ym. 2017, 282).

Onpa syynä sitten se, että ihmisten ilmaisemat tuntemukset vastaavat sitä, 
mitä heidän ”kuuluukin” tuntea, tai heidän aito kokemuksensa, useat tutkimuk-
set osoittavat, että työttömyys tuottaa häpeän, leimaantumisen ja omanarvon-
tunnon heikentymisen kokemuksia. Heikentynyt itsetunto vähentää koettua hy-
vinvointia. (Esim. Kortteinen ja Tuomikoski 1998; Ervasti 2004; Hirvilammi ja 
Mäki 2013.) Ryhmäkeskusteluissamme jaettu kokemus työttömyyden itsetuntoa 
nakertavista vaikutuksista vastaa myös Jenni Simosen (2019, 30) havaintoja kym-
menen NEET-nuoren haastatteluista: kunniallisen veronmaksajan ”(m)uotoku-
van saavuttamattomuus heikensi tarpeellisuuden tunteesta rakentuvaa, itsensä 
toteuttamiseen liittyvää hyvinvoinnin kasvualustaa”. Havainnossa kiteytyy, miten 
vallitsevan eetoksen mukainen diskurssi tuottaa kunnollisen veronmaksajakansa-
laisen vastakohtia, ”epäkansalaisuuden identiteettejä” (ks. luku 2.2). Diskursseihin 
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luonnostaan sisältyvät odotukset vaikuttavat siis suoraan nuorten hyvinvointiin. 
Asetelmaa voisi kuvata näinkin: hallinta vs. (kestävä) hyvinvointi. 

Seuraavasta keskusteluotteesta selviää, miten monin tavoin työttömyys kyt-
keytyy siihen, millaista minuusskriptiä nuori itselleen kirjoittaa ja miten palk-
katyön normia uusinnetaan sosiaalisissa tilanteissa. Juha on aloittanut puheen-
vuoronsa kuvaamalla niitä nuoria, jotka eivät ”tee mitään”. Hän jatkaa puhettaan 
erottautumalla heistä: 

Juha/R2: Näinhän sitä itekin on joutunut sitten tekeen, jos ei niitä töitä 
oo ollut niin tota. Niin justiin. Mutta jotkut on sen kaa ihan ok, meitsi 
ei. Mä haluaisin vähän tienata jotain. Saada jopa ehkä säästöön. Että 
itellä ainakin tulee semmoinen pieni omantunnon meininki, että vaikka 
tuleekin sitä rahaa. Niin se ei oo kumminkin silleen ansaittua, että ois 
kiva tehä jotain sen eteen. 

H2: Niin et työkkäriraha ei tunnu ihan samalta?

Juha/R2: Ei niin.

Sonja/R2: Se on totta.

H2: Onks teillä muuten muilla samanlainen?

Yhteen ääneen: Joo.

Juha/R2: Ja se on jotenkin itellä, kun tulee semmoisesta perheestä, mis-
sä vähän on semmoinen tuota tietty ylpeys noissa hommissa. Niin sitten 
jotenkin vähän ottaa egon päälle, kun ei oo sitä työpaikkaa. On vähän 
semmoinen. Tavallaan niinku huomaa sen, et se status on ihan eri kun 
ois töissä, että tuota monesti joku vanha tuttukin saattaa tulla jossain 
juttelemaan ja oikein kiinnostuneesti kysyy, että ”Ootko töissä?” ja sit 
sanoo, et ”En oo töissä” ja sitten vaan sanoo, et ”Jaa”. Sit se vähän niinku 
se tilanne siitä menee. Se on aika jännä silleen tai ei se nyt loppupeleissä 
oo ihan. Niin kyllähän sen ymmärtää että. Mutta se on harmillista.

H: Niin et siinä ei tavallaan oo kyse myöskään pelkästään rahasta vaan 
myös siitä, että jotenkin…

Juha/R2: Siinä se vähän kertoo ihmisestä silleen, että jos sulla on työ-
paikka, niin sä tavallaan elätät ittes ja sä pärjäät silleen tavallaan. 
Osaat elättää itses ja sulla on semmoista, mikä se sana nyt on siinä, 
selkärankaa ja yritystä. Ei vaan oo semmoinen laiska ja elele tavallaan 
muitten rahoilla. 

Työttömyyden tuoma huono omatunto selittyy sillä, että elämiseen tarvittavat ra-
hat eivät ole peräisin palkkatyöstä. Tämä loukkaa ylpeyttä ja itsensä elättämisen 
kunniaa, ”ottaa egon päälle” ja heikentää ”statusta”. Myös perhetausta selittää näitä 
tuntemuksia. 
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Työtöntä nuorta ei pidetä yhteiskunnassa sellaisena ”kunniallisena” köyhä-
nä, jonka toimeentulon turvaaminen yhteisistä varoista olisi oikeutettua (Saari 
ym. 2017a). Kunnialliselta nuorelta vaadittaisiin ”selkärankaa ja yritystä”, kuten 
Juha asian edellä ilmaisee – sitä, että nuori lunastaisi paikkansa yhteiskunnan jä-
senenä ja kantaisi kortensa kekoon yhteiskunnan ylläpitämiseksi, sen sijaan, että 
olisi taakkana muille. Vallitseva suhtautuminen työttömiin paljastuu jälleen Ju-
han puhuessa siitä, että työttömät rinnastetaan laiskoihin, jotka ”elelevät muiden 
rahoilla”. Sosiaalipummiuteen liittyvässä yhteiskunnallisessa laiskuusdiskurssissa 
työttömille siis rakennetaan häpeällistä subjektipositiota. Siinä, kuten Laurikin 
toteaa, ihmisestä ”vähän kertoo silleen”, että hän ei ole töissä. Lausuma uusintaa 
aktivointidiskurssia ja työn arvoa korostavaa moraalitaloutta, jonka ”ytimenä on 
uuden, individualistisemman eetoksen ja subjektiviteetin tuottaminen” ja jossa 
omavaraisten ja itsensä riippumattomaksi käsitettyjen yksilöiden tehtävänä on 
kantaa vastuu toimeentulostaan (Julkunen 2004, 239). 

Palkkatyön merkitystä ihmisarvolle painottavassa tulkintarepertuaarissa 
nuoret kantavat syrjäytymis- ja aktivointidiskurssiin sisältyvää huolta liiallisesta 
sosiaaliturvaan nojautumisesta ja korostavat työnteon ensisijaisuutta. Näin tekee 
myös Maria haastattelijan kysyessä, miksi työ on tärkeää. Maria vertaa olotilaa, 
jossa totutaan saamaan rahaa Kelasta, tilanteeseen, jossa ”tehdään jotain”, ollaan 
aktiivisia ja edetään elämässä. 

Maria/R2: Että tulee toimeen, että saa palkkaa. On tosi hyvä juttu, että 
saa jotain joka päivä. Jos on vaan kotona ja tottuu siihen, niin saattaa 
niinku ihastua siihen, että saa rahaa vaan Kelasta, että ei tarvitse tehdä 
mitään sen eteen. Mutta jos menee joka päivä töihin, silloin tekee jotain 
sen eteen ja selviytyy tulevaisuudessa ja voi maksaa niinku laskuja ja 
kaikkea.

Syrjäytymis- ja aktivaatiodiskurssia mukaillen ja uusintaen Maria tuomitsee so-
siaalietuuksiin ”ihastumisen”. Positiiviseksi määrittyy sen sijaan itsenäinen talou-
dellinen selviytyminen. 

Palkkatyön eetoksesta ammentava syrjäytymisdiskurssi ilmenee selkeästi niis-
sä nuorten puheenvuoroissa, joissa he kuvaavat työttömyyden tuomaa häpeää ja 
syrjintää. Nuoret kertovat kokemastaan naapureiden, tuttujen tai sukulaisten kar-
sastuksesta tilanteissa, joissa he eivät ole pystyneet kulkemaan normaalina pidet-
tyä polkua koulusta suoraan työelämään. Heidän tuntemuksensa on, että työllis-
tyminen vaikuttaisi suuresti sekä siihen, miten heihin suhtaudutaan, että siihen, 
miten he itse suhtautuvat itseensä. 

Joni/R1: Muuttuu se statuskin sitten itessään, että… Pitää muuten ihan 
vähän liiankin alempana sitä että…

H2: Ai mitä sä sit tarkoitat? Et jos muut ajattelee että?
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Joni/R1: No mulle tuli ainakin semmoinen olo, silloin kun mä [paikka-
kunnalla] olin sen vuoden enkä tehnyt mitään niin sanotulla sairaslo-
malla, niin sitten kyllä siis ei niin kun ollut mitään arvoa periaatteessa 
niinku itellä. Tai semmoinen olo, niin kun ois naapureitten eessä, ja kyl-
lä sen nyt sitten huomas jo heti kun muutti [toiselle paikkakunnalle] ja 
oma piha. Niin tuntu, että niinku sitä joku herra siinä, että kaikki kattos 
vähän eri lailla siellä, niin kun naapurit. Kyllähän ne tuolla katto. Sit kun 
ne tiesi, et se on sossun kämppä ja talon ainut sossuun kämppä ja. Kyllä 
sen niinku huomas tai sitten sen kuvitteli. Mutta en mä tiiä.

Maiju/R1: Ei oo itellä ainakaan niin sylkykuppiolo, kun tekee jotain jär-
kevää.

Vilja/R1: Niin ja just se, et saa olla hyödyksi ees jossain jotenkin, että ei 
vaan siellä kotona se tiskirätti.

Keskusteluotteessa nuoret ottavat selvästi muita alempiarvoisen subjektiposition. 
Työttömien asemoituminen muita alempiparvoiseksi ei silti ole ikään sidottua, 
vaan sama havainto on tullut vastaan myös muiden pienituloisten työttömien ja 
eläkeläisten kokemuksissa (Hirvilammi ja Mäki 2013, 135). Joni puhuu työttömän 
stigmatisoidusta asemasta käsin. Hänen käyttämänsä ”joku herra” -ilmaisu viittaa 
luokkaerojen tunnistamiseen. Joni arvelee, että ylempiarvoiset ”herrat” katsovat 
häntä paheksuvasti. Vaikka Joni jättää tilaa sillekin mahdollisuudelle, että hän on 
vain kuvitellut tilanteen, jo se, että hän uskoo muiden katsovan itseään alentuvasti 
ja tuntee häpeää, kertoo siitä, miten vahvasti vallitseva syrjäytymisdiskurssi heijas-
tuu hänen tuntemuksiinsa ja minäkuvaansa. Se kertoo myös onnistuneesta hallin-
nasta siinä mielessä, että syrjäytymisdiskurssi on sisäistettyä ja kenties muuttunut 
ideologiseksi minuudeksi. 

Häpeän kokemukset voi tulkita korkean työmoraalin ja palkkatyöeetoksen 
peileiksi. Jos palkkatyö olisi nuorille yhdentekevää, voisivat he suhtautua työt-
tömyyteen rennommin. Kieltäessään itseltään oman arvonsa nuoret asemoivat 
itseään kuitenkin selvästi suhteessa työn sankaruuden eetokseen. Maiju ja Vilja 
kuvaavat työttömyyteen liittyviä hyödyttömyyden kokemuksia metaforilla ”sylky-
kuppiolo” ja ”tiskirätti”. Hyvinvoivan ihmisen minäkuvaan tällaiset tuntemukset 
eivät kuulu saati vastaa eudaimonisen hyvinvointinäkemyksen mukaista kukoista-
misen ajatusta (ks. luku 3.1). 

Voiko alhaista yhteiskunnallista positiota ilmaista räikeämmin kuin toisten 
eritteisiin ja likaan liittyvillä sanoilla? Sanavalinnat tuovat mieleen antropologi 
Mary Douglasin tulkinnat siitä, miksi tietyt asiat koetaan yhteiskunnissa epäpuh-
taiksi. Hänen mukaansa kussakin kulttuurissa on periaatteita, joiden nojalla jotkin 
käyttäytymisen tavat määrittyvät vääriksi. Lisäksi mikä tahansa luokitusjärjestel-
mä synnyttää anomalioita. Luokittelujen ulkopuolelle jäävät asiat – esineet, ilmiöt, 
eläimet ja ihmiset – merkitään usein epäpuhtauden ja vaarallisuuden stigmalla. 
(Douglas 2000, 88, 243; Anttonen ja Viljanen 2000, 11–12.) Syrjäytymisen on-
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kin katsottu kytkeytyvän poikkeavuuteen, likaan, vaaraan, tabuihin ja stigmaan 
(Silver 1994, 30).

Nuorten sanavalinnat kertovat siitä, että he ovat omaksuneet sen syrjäytymis- 
ja aktivaatiodiskurssin premissin, jossa yksilön merkityksellinen asema määrittyy 
hänen työmarkkina-asemastaan ja tuottavuudestaan käsin. Diskurssi tulee iholle: 
vaikka nuoret saattavatkin järjen tasolla kyseenalaistaa sen kantamat merkitykset, 
se kuvataan vahvaksi kokemukseksi, ”oloksi”:

Petra/R6: Vaikka se on tavallaan tosi ankea ajatus, että olen arvokas 
yhteiskunnalle vaan, kun teen jotain tuottavaa, mutta kyllä siis mulla 
ainakin semmoinen niinku joku, että olen merkityksellinen tässä yhteis-
kunnassa, että sillä mitä mä teen, niin on myös jotain väliä, ja mua niin-
ku tarvitaan ihan siis silleen. Niin ehkä etenkin sen takia kaipaan sitä, 
että koska nyt tuntuu, että pariin vuoteen en ole ollut merkityksellinen, 
tai en oo tehnyt mitään, vaikka mikä ei myöskään siis oo totta sinänsä, 
mutta niinku tulee semmoinen olo.

On ymmärrettävää, että yhteiskunnallisen arvostuksen määrittyminen tuottavuu-
desta koetaan ”ankeaksi”: se merkitsee sitä, että ihmisen Loving- ja Being-tarpei-
den tyydytys on ehdollistettu (ks. luvut 9.3 ja 9.4). Työttömyys on johtanut siihen, 
että Petra ei tunne olevansa ”merkityksellinen”. Tällainen ilmaisu kuvastaa, miten 
kokonaisvaltaisesti työelämän ulkopuolella oleminen heijastuu hyvinvointikoke-
mukseen. Samalla se kuvastaa sitä, miten merkityksellisyyden tuntemus muodos-
tuu relaatioissa. Palkkatyöyhteiskunnassa relaatiota määrittää se ehto, että vain 
palkkatyötä arvostetaan. Petran puhe viittaa ihmisen toiveeseen tulla arvostetuksi 
tarpeellisena yhteiskunnan jäsenenä – ei siis liikaväestöön kuuluvana ”syrjäyty-
neenä”. 

6.3 Ne ”toiset”

Erojen tekeminen on keskeinen identiteetin muovauksen keino. Näin on riippu-
matta siitä, mihin asemaan yhteiskunnassa ihminen sijoittuu. Rajoja kuitenkin 
vedetään eri suuntiin ja eri syistä. Miten on aktivointitoimien kohteena olevien 
nuorten laita? Millaisia rajanvetoja heidän tulkinnoistaan löytyy? Tutkimukseem-
me osallistuneet kuuluvat siihen joukkoon nuoria, jotka saatetaan julkisuudessa 
leimata syrjäytyneiksi. Tässä alaluvussa tarkastelemme sitä, millainen heidän oma 
syrjäytymiseen liittyvä tulkintarepertuaarinsa on. 

Syrjäytymisdiskurssia tarvitaan palkkatyön eetoksen ylläpitämiseen. Diskurs-
si varoittelee syrjäytymisen riskeistä ja luo symbolisen kategorian syrjäytyneistä 
epäonnistuneina, haavoittuvina, passiivisina, heikkoina, muista riippuvaisina, 
epäpätevinä ja omasta syystään reunoille ajautuneina ihmisinä (ks. Helne 2002, 
117). Kun työttömistä nuorista konstruoidaan tällaisia ”toisia”, heistä tulee samalla 
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objekteja omaehtoisesti kokevien subjektien sijaan. Syrjäytyneisyys on ihmiseen 
lyöty poltinmerkki. 

Tämän ikävän merkin ja syrjäytymisdiskurssin sisältämien merkitysten takia 
ei ole mitenkään kummallista, että aktivointitoimien kohteena olleet nuoret ul-
koistavat itsensä syrjäytymisdiskurssista ja kohdistavat sen muihin ihmisiin. Vaik-
ka nuoret eivät pääosin puhu itsestään syrjäytyneinä, he saattavat tuntea sellaisiksi 
luokiteltavissa olevia nuoria. Havainto on tuttu muistakin tutkimuksista: syrjäy-
tyneiksi tai NEET-nuoriksi luokitellut nuoret ajattelevat, että riskinuoret löytyvät 
jostain muualta (esim. Holte 2018, 12). Samoin kuin ”Nuoret luukulla” -tutkimuk-
sessa (Aaltonen ym. 2015, 122) haastatellut 19 nuorta, myös oman tutkimuksem-
me nuoret olivat tietoisia nuoria syyllistävästä puheesta. He olivat siis tottuneet 
kielteiseen, heitä itseään lähelle tulevaan nuorisodiskurssiin. Jotkut heistäkin tois-
tavat hegemonisen diskurssin keskeisiä oletuksia koettaen samalla kirjoittaa siitä 
poikkeavaa minuusskriptiä; omaa tilannetta ja toimintaa ei haluta kuvata syrjäy-
tymisen sanastolla. Käsitettä käytetään koko aineistossa vain viisi kertaa (mutta 
diskurssin sisältö ilmenee nuorten tulkinnoissa eri tavoin). 

Ryhmähaastatteluihin osallistuneet eivät kuuluneet ryhmään, joka on täysin 
viranomaisten ulottumattomissa. Se, että nuoret olivat aktivointitoimien piirissä, 
kertoo siitä, että heillä ei ollut akuutteja päihdeongelmia tai toimintakykyä pahasti 
haittaavia tai täysin lamaannuttavia psyykkisiä ongelmia. Ehkä tämäkin selittää 
sitä, miksi he eivät kokeneet itseään ”syrjäytyneiksi” – vaikka he sitä NEET-luokit-
telun mukaisessa diskurssissa olisivatkin. Nuorten tulkinnoissa korostuu yhtäältä 
syrjäytymisdiskurssin tunnistaminen ja toisaalta vahvan pesäeron tekeminen ”nii-
hin” syrjäytyneisiin.

Erityisesti väite ”en halua tehdä kokopäiväisesti palkkatyötä” tuotti keskuste-
lua ”toisista” nuorista, jotka toteuttavat syrjäytymisdiskurssin passiivisuus- ja lais-
kuusoletuksia. He ovat ”tyyppejä, jotka haluais vaan olla. Just niitä nuoria, jotka 
haluis vaan elää sossun tuilla eikä haluis tehä mitään” (Katja/R4). Nämä ”toiset” 
nuoret ovat työttömiä, koska ”ei välttämättä kaikki ehkä haekaan aktiivisesti töitä.” 
(Juuso/R3). Myös oravanpyörän ulkopuolelle jättäytymisen katsotaan tässä eroa 
tekevässä tulkintarepertuaarissa johtuvan laiskuudesta: 

H: Nii. Mut sä sanoit, että sä tiedät sellasia, tai ylipäänsä tiedät, että 
nuoret kyseenalaistaa [palkkatyön]. 

Lauri/R5: No siis niinku se on aika nyky-, tai niinku silleen mitä inter-
netistä ja kaikesta muualta, niin onhan ne aika semmosii, että ei haluis 
olla just tällasessa oravanpyörässä mukana. 

H: Nii. Muistat sä mitään perusteluja niille? 

Lauri/R5: No yleensä se on just sitä omaa laiskuutta tai tämmöstä. Tai 
ei oo motivaatiota nii. 
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Laiskuuden lisäksi työttömyyttä selittää Laurin tulkitsemana se, että nuorilla on 
liian suuria odotuksia ja vaatimuksia työnteon suhteen: 

Lauri/R5: Nii voi olla. Ei hirveen tota niinku tehä paljon töitä kun ennen 
vanhaan. Tai samalla asenteella. Niinku vaaditaan vähän liikaa, nää 
nuoret siltä työltä vaatii, niinku jotain omia ihan perättömiä asioita. 

H: Okei joo. Ei mee ihan mihin tahansa työhön. 

Lauri/R5: Nii. On vähän nirsoja ton työn suhteen. 

Aktivointidiskurssia kantaen Lauri arvostelee joitakin nuoria siitä, että he ovat 
liian valikoivia ja vaativat työltä liikaa, ”ihan perättömiä asioita”. Samaa kritiik-
kiä esiintyy laajasti myös verkkokeskusteluissa, joissa sosiaalipummeja syytetään 
liiallisista vaatimuksista ja turhasta valittamisesta (Saari ym. 2017a, 226). Kes-
kusteluun kuuluu myös vanhojen, parempien aikojen ihannointi ja ajatus siitä, 
että nimenomaan laaja hyvinvointivaltio on lisännyt sosiaaliturvariippuvuutta. 
Sosiaali turvaan liittyvissä asenteissa ja tulkinnoissa esiintyy vahvana käsitys, jon-
ka mukaan tukijärjestelmä on mahdollistanut laiskuuden. (Ks. Kangas ja Sikiö 
1996.) ”Ennen vanhaan” oltiin työteliäämpiä, arvelee Laurikin. Hän myös vertaa 
omaa sukupolveaan aikaisempiin, vähemmän ”laiskoihin ” sukupolviin ja kertoo 
ihailevaan sävyyn isästään: 

Lauri/R5: Tota mun faija on ollut tota samassa duunissa mitä 40–30 
vuotta. Se tekee aika pitkiä päiviä siellä ja saa aika kovaa palkkaa – – Se 
tekee oikeastaan niinku aina kun se menee töihin, se tekee 12 tunnin 
vuoron siinä. – – Sillä on aika kova duuni.

Seuraavassa keskusteluotteessa nuoret luulevat väitettä ”en halua tehdä kokopäi-
väisesti palkkatyötä” kompakysymykseksi, mikä jo itsessään kertoo siitä, kuinka 
hegemoninen palkkatyön normi on heidän elämässään. Nuoret myös asemoivat it-
sensä vahvasti erilleen sellaisista nuorista, jotka elävät mielellään ”sossun rahoilla”:

Markus/R2: Mä ajattelin, et tää on joku kompakysymys. Mä vaan sii-
hen…

H2: Ei kyl se ei oo sillä tavalla kompa, että kyllähän on julkisuudessa 
aina välillä keskusteluja just semmoisia, että nuoret ei edes halua tehdä 
töitä, että ne elää ihan mielellään sossun rahoilla.

Markus/R2: Niin joo ei. That’s not the case.

H2: Te ette oo sellaisia?

Yhteen ääneen: Ei.

H2: Tunnetteks te semmoisia nuoria?
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Juha/R2: Joo, todella paljon.

H2: Niin, mut osaak sä kertoa vähän, et miks ne ei haluu tehä töitä?

Juha/R2: No niillä on se elintaso ja semmoinen elämänmeininki niin ta-
vallaan edullista tai silleen, että ne ei tarvikkaan oikein paljon mitään. 
Niin sitten elelee sillä, mitä ne saa, ja ne pärjää vissiin ihan hyvin. 

Juhan tulkinnan mukaan nuorten ei tarvitse tehdä töitä, jos he noudattavat koh-
tuullisuutta eivätkä ”tarvitse oikein paljon mitään”. Repliikki luo kiinnostavan 
yhteyden kulutuskriittisyyteen ja kulutushaluista luopumiseen. Ostamista vältte-
levän ihmisen tulkitaan välttelevän myös työn tekemistä tai ainakin huomataan, 
että kulutuksen vähentäminen mahdollistaa työttömyyden. Verkkokeskusteluissa-
kin niukkuudessa elämistä ja siihen tyytymistä pidetään seikkana, joka legitimoi 
sosiaalipummin asemaa (Saari ym. 2017a, 227–228). Taustalla häämöttää mate-
riaalinen hyvinvointi- ja syrjäytymiskäsitys (ks. luku 2.1). Ihmisen, joka ei osta, 
ei tarvitse tehdä työtä; hän siis ”syrjäytyy” kulutuskapitalismista, mitä voisi kes-
tävyysnäkökulmasta pitää tavoiteltavana. Tämä huomio nostaa jälleen esiin kriit-
tisen syrjäytymisnäkökulman tarpeellisuuden. Kaikenkattavan syrjäytymishuolen 
sijaan on oleellista kysyä ”syrjäytynyt mistä?”.

Haastattelijat nostivat ryhmäkeskusteluissa esimerkinomaisesti esiin julkisia 
keskusteluja työtä vieroksuvista nuorista. Seuraavassa otteessa haastattelija viittaa 
vuonna 2013 kohua herättäneeseen tapaukseen (ks. esim. Hiilamo 2015), joka sai 
alkunsa verkkolehti Tuima.fi:n julkaisemasta artikkelista (Ilta-Sanomat 8.10.2013): 

H: No sit meitä kiinnostaa tämmönen, kun paljon puhutaan, että nuoret 
ei oikeastaan edes halua tehdä töitä, että on tällasia vähän, jotka yrit-
tää vaan elää sosiaalituilla. Ja oli semmonen joku kohu, joku kirjotti, 
just tämmönen Tatu-henkilö. Mä en tiedä, muistatteko te, siitä on jo 
muutama vuosi. Se kirjotti just sellasen jutun, että ”en edes halua men-
nä töihin”. Niin mitä te ootte ite mieltä? 

Lauri/R5: No se on mun mielestä aika vaarallista. Siihen liittyy tietenkin 
se syrjäytyminen. Sä voit joutua johonkin pahoihin piireihin. Johonkin 
huumejuttuihin ja ties mitä. Mulla on kavereita, tai kavereiden kaverei-
takin, jotka on joutunut sellaseen tilanteeseen, et se on mun mielestä 
aika paha silleen, että ei halua tehdä yhtään mitään. Ja haluaa vaan 
olla loinen niin kun. 

Laurin syrjäytymistulkinta seuraa klassista kaavaa: nuori ajautuu päihde- ja huu-
meongelmiin, ei halua tehdä mitään ja elää loisena yhteiskunnan varoilla. ”Loisek-
si” asemointi viittaa muiden rahoilla elämiseen ja tuottavan kansalaisen normista 
luistamiseen. Sana ”loinen” on agraari-Suomen perua. Ilmauksella viitattiin tilat-
toman väestönosan alimpaan kerrostumaan, toisten nurkissa eleleviin ihmisiin. 
Biologisesti loinen taas yhdistyy tauteihin, tulehduksiin ja likaan; olemme jälleen 
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Mary Douglasin kuvaamien anomalioihin yhdistyvien epäpuhtauksien äärellä 
(ks.  luku 6.2). Loinen on myös sana, jota käytetään systemaattisesti ja kohden-
netusti verkkokeskusteluissa. Vapaaehtoinen sosiaaliturvalla eläminen tulkitaan 
”loisimiseksi, jota suomalainen yhteiskunta ei kestä moraalisen selkärangan tait-
tumatta” (Saari ym. 2017a, 225). On siis ymmärrettävää, että Juhakin korosti edel-
lä (luku 6.2) ”selkärangan” merkitystä.

Ilmaus ”loinen” kytkeytyy hallinnan diskurssiin, jossa ongelmaisten nuorten 
pelätään olevan taloudellinen taakka: ”rasittavan kohtuuttomasti yhteiskunnan 
palveluja ja kansantaloutta” (Aaltonen ym. 2015, 42). Laurin viittaus ”pahoihin 
piireihin” ajautumiseen sitoo tulkinnan myös diskurssiin, jossa syrjäytyminen on 
yhteiskunnan turvallisuusuhka. Tällaiseen diskurssiin on mahdollista törmätä esi-
merkiksi kuntien turvallisuussuunnitelmissa, joissa nuoriso kuvastuu kuntien ja 
kaupunkien pahimpana turvallisuusongelmana (ks. Koskela 2009, 282). 

Syrjäytymisdiskurssi kohdistuu nykyisin etenkin nuoriin miehiin (ks. luku 
2.2). Nuorten työikäisten miesten laiskuus herättää paheksuntaa myös verkko-
keskusteluissa (Saari ym. 2017a, 226). Kaikuja tästä keskustelusta voi kuulla myös 
seuraavassa naispuolisen haastatellun puheenvuorossa, jossa ”toisiksi” asemoi-
daan miehet: 

Katja/R4: Ymmärtääkseni se on nuoret miehet, jotka on eniten, niinkun 
ns. tippuu ulos siitä systeemistä ja yhteiskunnasta. Jotenkin hirveen vai-
kee nyt alkaa ajatella sitä heidän kannaltaan, että mikä siinä olis. Koska 
yhtä hyvinhän hekin vois päästä just työkokeiluun vaikka esimerkiksi 
jotenkin. Niin sit jotenkin hirveen vaikee, vaikka kuvittelis, että eihän 
siinä… No et kyllä nyt pystyn varmasti samaistumaan tai jotenkin ajat-
telemaan. Mut hirveen vaikea jotenkin sanoa, että miks heillä sitten käy 
niin.

Vaikka Katjalle nuoret miehet ovatkin jossain määrin ”toisia”, hän koettaa aset-
tua heidän asemaansa ja pohtia heidän yhteiskunnasta ”putoamisensa” syitä. Tut-
kimustiedot kertovat nuorten miesten olevan naisia alttiimpia ylisukupolviselle 
huono-osaisuudelle (Eskelinen ym. 2020). Riskitekijöiden tunnistaminen ei kui-
tenkaan takaa sitä, että osaisimme asennoitua empaattisesti vaikeissa tilanteissa 
oleviin ihmisiin; päinvastoin voidaan puhua sosiaalisen etäisyyden aiheuttamas-
ta empatiakuilusta ja heikkoon auttamistahtoon liittyvästä solidaarisuusvajeesta 
(ks. Laihiala ja Ohisalo 2017). Lähes samassa elämäntilanteessa elävä Katja pystyy 
kuitenkin jossain määrin samaistumaan systeemistä putoamiseen. 

Aineistossamme ainoastaan yksi nuori – tässä tapauksessa nainen – määritte-
lee eksplisiittisesti itsensä syrjäytyneeksi: 

Lotta/R5: Nii no, siis mä en varmaan jaksais edes kokopäiväsesti palk-
katyötä, koska mulla on tota mielenterveysongelmia ollu 13-vuotiaasta 
lähtien. Niin nii, sitten tota mä varmaan hakisin. Tai oon mä laittanutkin 
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hakemuksiin, että niinku osa-aikatyötä. Siinä on sit välissä vaikka joku 
vapaapäivä, että sit saa niinku lisää voimaa sit taas sitten seuraavaan. 
Mut kyllä siinä on kyl sekin, et sit saattaa syrjääntyy. Olen syrjääntynyt. 
Olen vain kotona sitten nii. 

Lotta asemoi itsensä ”syrjääntyneeksi”, koska hän on painiskellut pitkään mie-
lenterveysongelmien kanssa eikä hänen työkykynsä riitä kokopäiväiseen työhön. 
Syrjäytymisen vaaran hän liittää ”vain kotona” olemiseen. Samanlaista puhetapaa 
– puhuttiinpa sitten muista syrjäytyneiksi tulkituista nuorista tai (harvemmin) it-
sestä – kuultiin myös ”Nuoret luukulla” -tutkimuksessa (Aaltonen ym. 2015, 122): 
haastateltava kertoo kaveristaan, joka on ”24/7 omassa huoneessaan, neljän seinän 
sisällä, ja se on kirjaimellisesti syrjäytynyt nuori”. 

Lotta ja edellä mainitun tutkimuksen nuoret korostavat sosiaalisten suhteiden 
ja yksinäisyyden yhteyttä syrjäytymiseen. Kuten tuonnempana luvussa 9.3.1 ker-
romme, nuoret mieltävät yleensäkin tutkimusten mukaan nimenomaan ystävien 
puutteen syrjäytymisen yleisimmäksi syyksi. 

6.4 Vastalause laiskuusdiskurssille

Edellisessä tulkintarepertuaarissa nuoret kantoivat laiskuushenkistä syrjäytymis-
diskurssia ja tekivät pesäeron sen kohteina oleviin nuoriin. Kaikki keskustelui-
himme osallistuneet nuoret eivät kuitenkaan nielleet pureksimatta syrjäytymis-
diskurssin otaksumia. Niitä haastavissa tulkinnoissa kieltäydytään syyllistymästä 
tai syyllistämästä ja esitetään vastalauseita julkisessa keskustelussa esiintyville ole-
tuksille. 

Esimerkiksi Annika (R3) on herkistynyt työttömiä nuoria laiskaksi leimaa-
valle diskurssille siinä määrin, että hän olettaa myös haastattelijoiden olevan sen 
edustajia. Hän kritisoi heitä kipakasti tällaisista ennakko-oletuksista: ”Siis on se 
justiinsa nyt tekin, että työttömät on vaan laiskoja, jotka ei halua mennä töihin, 
mutta sillai se on vaan typerää sillai miettiä, että”.

Nuoret arvostelevat laiskuusdiskurssia liiasta yleistävyydestä myös seuraa-
vassa keskustelussa, jonka pontimena on edellä esitetty Katjan lausuma siitä, että 
mahdollisesti voi olla niitä ”nuoria, jotka haluis vaan elää sossun tuilla eikä haluis 
tehä mitään”. Tiina lähtee laajentamaan keskustelua:

Tiina/R4: Eikä vaan nuoria.

Katja/R4: Niin, kaikis on silleen.

Tiina/R4: Joo must tuntuu, et toi on silleen. Se yleistetään hirveen hel-
posti just silleen, että kyllä nykynuoret on ihan mätiä, ja se on joka 
sukupolven aikana aina sama väite (naurua). 
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H2: Niin.

Tiina/R4: Et tota, toi on vähän hölmöä.

H2: Niin, kyllä on vanhemmissakin ikäpolvissa ehkä niitä, jotka välttelee 
palkkatyötä. Ja ettei teille jää semmoinen olo, että nykynuori sukupolvi 
ois jotenkin työtä vieroksuva.

Tiina/R4: Ei, oikeastaan kaikki, ketä mä tunnen, ketkä on jääneet työt-
tömiksi pidemmäksi aikaa, niin kyl ne on sit niin kun sitä ihan muista 
syistä kun omasta laiskuudesta tai piittaamattomuudesta tai jostain 
tämmöisestä, et kyl niillä on sit joku kuntoutuksen tarve selkeästi tai 
sitten ei vaan siitä huolimatta, et hakee, niin saa sitä työtä.

Tiina kyseenalaistaa diskurssin, jossa nuoret asemoidaan ”ihan mädiksi” ja ”työtä 
vieroksuviksi”. Hän esittää vastakkaisen tulkinnan: ongelmat eivät johdu yksilön 
henkilökohtaisista ominaisuuksista. Hän siis lähtee ikään kuin kriittisen diskurs-
sianalyysin polulle, jonka yksi askel on tunnistaa alisteisia tai halventavia subjek-
tipositioita tuottavia puhetapoja. Tällöin yksilötason ongelmaksi määritelty asia 
voidaan siirtää yhteiskunnalliselle tasolle (ks. luku 4.2). 

Tiina kuvaa työttömyyden syiksi asioita, joille ihminen ei voi mitään, kuten 
terveyden menetyksen tai työnhaun tuloksettomuuden (ks. myös luku 7.2). Petra 
lukee näihin ongelmiin myös sosiaaliturvajärjestelmän aiheuttamat rajoitteet:

Petra/R6: Ja vaikka aina kannustetaan, että ”no kannattais, yrittäjätoi-
minimellä voi” ja muuta, mutta ei siinä oikeasti oo mitään järkeä niinku 
sellaista alkaa säätään, jos tota on, elää tuilla, tai ehkä välttämättä 
muutenkaan. – – Mutta että tavallaan sitten se, että vaikka jossain vai-
heessa oiskin, että haluiskin tehä, tai ois pystynyt tekeen jotain sem-
moista työtä, niin tietää jo, että ei oikeasti kannata, ei siinä oo mitään 
järkeä, koska sitten se vaan, että menettää kaikki viimeisetkin rahat 
ja siis silleen. Ja sitten samaan aikaan niinku jo tuntuu, että julkiskes-
kustelussa jotenkin niinku syyllistetään, että miks nuoret vain makaa 
kotona ja ei tee mitään ja ei oo aktiivisia ja muuta, että… Tavallaan, 
jos viedään ne pienetkin mahdollisuudet, mitä niinku saattais olla, niin 
en ihmettele.

Petra tunnistaa julkisen keskustelun syyllistämisen ja stereotypiat kotona makoi-
levista nuorista. Samalla hän kuvaa työllistymismahdollisuuksien ja syyllistämisen 
tuottamaa ristipainetta. Ei ole kohtuullista esittää työttömyyden johtuvan yksilöis-
tä, jos mahdollisuudet työllistyä ovat lähtökohtaisesti rajatut. Näin sanoessaan 
hän tavallaan yhtyy rakenteellisia tekijöitä korostavaan vahvaan syrjäyttämisdis-
kurssiin (ks. luku 2.2). Petra tuo esiin myös aktivoinnin ja lamauttavaksi koetun 
sosiaaliturvajärjestelmän välisen ristiriidan (ks. luku 8.3): pyrkimys työllistyä tai 
ryhtyä yrittäjäksi – eli toimia hallinnan tavoitteiden mukaisesti – törmää järjestel-
män esteisiin tai sen kankeuteen. 
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Laiskuusdiskurssia torjuvassa tulkintarepertuaarissa nuoret sanovat selvästi, 
että syyllistäviä puhetapoja kantavat etenkin yhteiskunnan hyväosaiset:

Annika/R3: Se, että on vaikka, no juurikin, joka oli kirjottanu nyt mieli-
pidepalstalle, et en ymmärrä köyhiä, että kuitenkin, että minä rikkaana 
annan teille neuvoja ettekä te ota sitä vastaan jne. Niin sitten kuitenkin 
siinä samassa tekstissä luki, että hän oli syntynyt varakkaaseen per-
heeseen, niin onhan lähtökohdat aivan erilaiset sillon minulla ja hänellä 
verrattuna, nii.

Laura/R3: Kyllähän se on myös ihan totta, että musta tuntuu, että ih-
miset, jotka ei oo kasvanu vauraudessa, ni ne pystyy tavallaan asettu-
maan muiden ihmisten rooliin helpommin. En nyt sano, että kaikki rik-
kaat on kusipäitä, mutta mulla on pikkanen semmonen ennakko-oletus 
siitä aina välillä, mutta…

Annika ja Laura vetävät rajaa rikkaisiin ja tulkitsevat heidät ihmisiksi, joiden olisi 
syytä pidättäytyä neuvomasta muita täysin erilaisen taustansa vuoksi. Laura ajat-
telee, että rikkaat eivät pysty asettumaan köyhempien rooliin. Samaan havaintoon 
ovat päätyneet Helsingin Sanomien lukijoiden köyhyyskäsityksiä analysoineet 
tutkijat (Saari ym. 2017b, 206): ”yhteiskunnan huipulla olevat eivät tiedä pohjalla 
olevien elämästä”. Elämänkokemusten eriytyminen näkyy näiden tutkijoiden mu-
kaan molempiin suuntiin, koska sekä hyvä- että huono-osaisilla on epämääräisiä 
käsityksiä toistensa elämästä. 

Epäempaattinen suhtautuminen vähemmän menestyneitä ihmisiä kohtaan 
ilmeni selvästi myös Kantolan ja Kuuselan (2019) ”Huipputuloiset”-tutkimuk-
sessa.25 Toisaalta ryhmien välinen etäisyys ilmenee sitenkin, että nuoret epäilevät 
huipputuloisten empatiakykyä ja otaksuvat monien heistä olevan Lauran sanoin 
”kusipäitä”. Tällainen tulkinta tuli esiin myös ”Nuoret luukulla” -tutkimukses-
sa (Aaltonen ym. 2015, 122), jossa yksi nuorista pohti syrjäytymiskeskusteluun 
osallistuvien moraalittomuutta ja vieraantumista todellisesta elämästä: ”Onks se 
yhtään parempi, että vetää tosi paljon rahaa välistä ja saa tavallaan sitten ittensä 
siihen jamaan, et ei ees voi syrjäytyneitä ymmärtää?”. 

Nuoret torjuvat myös sellaista syrjäytymistyyppistä puhuntaa, jota vanhem-
mat sukupolvet heihin kohdistavat (olivatpa nämä rikkaita tai eivät): 

Petra/R6: Musta tuntuu, että nykyään nuoria jotenkin syyllistetään ja 
ollaan silleen, että no kaikki pitäis olla kivaa, että ei se elämä oo vaan 
kivaa ja helppoa. Mutta että ei se musta oo niinku siitä kyse. Jos on 

25 Christina Scharffin mukaan rajanveto muihin on tyypillistä yrittäjämäiselle minuudelle ja 
itse asiassa tällaisen minuuden perusta. Toisten ihmisten määrittely laiskoiksi suhteessa itseen – 
toisin sanoen empatian puute – siis tuottaa yrittäjäminuuden pikemmin kuin on seurausta uus-
liberalistisesta hallinnan tavasta. (Scharff 2016, 118–119.) Kantolan ja Kuuselan tutkimuksessa 
(2019, 152) huipputuloisten yrittäjien tekemä rajanveto oli ilmeistä. He jakoivat yhteiskunnan 
”meihin” ja ”muihin”: he itse ovat tuottavia, muut (suurin osa kansasta) eivät. 
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40 vuotta työssä, joka niinku ahdistaa ja silleen, niin ei se mun mielestä 
oo silleen elämisen arvoista sitten välttämättä (naurahdus). Saa ettiä 
sellaista, mikä on itselle niinku merkityksellistä.

Tuomas/R6: Mitä nytten meidän ikäiset ihmiset on tunnistanut sen, että 
niinku edeltävät sukupolvet… Miten edeltävät sukupolvet on niinku sot-
keneet elämänsä sillä asenteella, että siitä uraputkest ja sitten kun me 
päätetään, että me ei haluta tota virhettä tehä, niin ne sitten suuttuu 
siitä, että ollaanpas sitä nytten niin nirsoja, että ei kelpaa tää. 

Emmi/R6: Niin, että vähän semmoinen kommunikaatiokatkos jotenkin, 
että…

Keskusteluun osallistuneet nuoret löytävät nuorten syyllistämiselle selityksen: eh-
käpä kyse on siitä, että aikuiset purkavat omaa katkeruuttaan ja ”elämänsä sotke-
mista” leimaamalla heidän näkökulmastaan liian helpolla päässeet nuoret nirsoiksi 
laiskureiksi. 40 vuoden uraputkeen viittaaminen tuo mieleen vuoden 2019 Nuo-
risobarometriin osallistuneiden nuorten sarkastiset puheet oravanpyörästä, ”joka 
alkaa valmistumisen jälkeen ja päättyy vasta eläkkeellä, jos silloinkaan” (Ågren 
ym. 2020, 172). Toisenlainen elämäntapa ei saa olla mahdollinen, koska se ei ole 
vanhemmillekaan sukupolville sitä ollut. Vallitsee täydellinen kommunikaatio-
katkos: se, mikä on nuorille järkevää merkityksellisyyden etsimistä, on aikuisille 
haahuilevaa vetelehtimistä, joka pahimmillaan johtaa syrjäytymiseen. ”Haahuilu” 
saattaa kuitenkin liittyä siihenkin, että nuorten on ylipäänsä vaikea löytää töitä. 
Seuraavaksi sukellamme tarkemmin työllistymisen teemaan. 





7 Työyhteiskunnan murtumia
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Työn merkitys on tutkimuksemme nuorille selvä eikä aineistomme anna aihetta 
nimittää heitä työstä kieltäytyjiksi. Nuoret eivät kuitenkaan olleet löytäneet vaki-
tuista työpaikkaa. Miten he tulkitsivat tätä tilannetta ja työllistymistä ylipäänsä? 
Jäsensimme nuorten puheesta neljä repertuaaria. Ensimmäisessä he painottavat 
rakenteellisista syistä johtuvaa työpaikkojen saamisen vaikeutta. Toisessa tulkinta-
repertuaarissa huomio on nuorten omassa elämäntilanteessa tai luonteessa; mihin 
tahansa ei voi venyä. Kolmannessa repertuaarissa huomio on työn laadussa, mer-
kityksellisyydessä ja vastuullisuudessa. Keskustelua sävyttää huoli työn aiheut-
tamista ympäristöhaitoista ja pyrkimyksistä kasvattaa tuotantoa. Neljännessä re-
pertuaarissa pohditaan, onko nuorista työn uudistajiksi. 

7.1 Kun (pysyvää) työtä ei löydy

”Sanotaan, että mene töihin, mutta kun ei löydy töitä”. Tähän Lotan (R5) repliik-
kiin tiivistyy monen haastateltavan kokemus ja aktivointidiskurssin ristiriita. Mi-
hin aktivointi johtaa, jos työtä ei löydy? Tämän alaluvun tulkintarepertuaarissa 
nuoret keskustelevat työllistymisen esteistä suhteessa nykyiseen maailmantalou-
teen ja yhteiskunnallisiin mahdollisuuksiin. 

Nuorten puheessa kuuluvat ensinnäkin työmarkkinoiden ja maailmantalou-
den historialliset muutokset. Työyhteiskunnasta puhuessaan nuoret sijoittavat 
vaikeuden löytää töitä ajalliselle jatkumolle: ”Mä näkisin sen [nuorten työttömyy-
den] työmarkkinoiden muutoksena” (Ville/R1). Jatkumo saatetaan ulottaa melko 
kauaskin historiaan, toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan, jolloin nuoret arve-
levat työllistymisen olleen paljon helpompaa kuin nykyisin:

Kaisa/R6: No sitten niinku, kyllähän nyt nykyään on ihan eri tilanne kuin 
esimerkiksi sodan jälkeen. Oli niinku työpaikkoja, että sen kun menit ja 
kävelit sisälle, että onhan siis sitten tietysti… Vaikuttaahan se joillain, 
ketkä on niitä pitkäaikaistyöttömiä ja on tavallaan kiinni siinä, että te-
kee tavallaan kokopäivätyönä sitä, että etsii sitä työtä, niin voihan se 
olla myös se oravanpyörä joillakin. 

H2: Työn etsiminen?

Kaisa/R6: Mmm.

Toisin kuin sotien jälkeen, nykyään työmarkkinoilla ei ole tarjolla suorittavan työn 
vakansseja niille, joiden työkokemus on vähäinen (ks. Hämäläinen 2013a, 177–
178). Kun työpaikat ovat kiven takana, työttömän nuoren ”uraputkeksi” voi muo-
dostua työn etsiminen. Jatkuva työhakemusten täyttäminen käy siis työstä sekin: 
”Mä oon viimeisen vuoden ollut työtön, ja oon mä semmoisen pinkan, tommosen 
pinkan täytellytkin niitä hakemuksia, että sähköisesti tietenkin.” (Ville/R1.) Hake-
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muskierteeseen joutuminen (ja kenties siinä pysyminen) liittyy heikentyneeseen 
työmarkkinatilanteeseen, jota Juha tulkitsee seuraavasti:

Juha/R2: Mä olin siellä nuori, ei ”Nuori yrittäjyys” kun tämä… Se oli 
joku työkkärin kurssi justiin. Niin siellä oli joku varmaan vähän alle 
nelikymppinen bisnesmies sitten opettamassa. Ja se selitti, että justiin 
tätä ns. lamaa [ennen] niin oli silleen, että saatto mennä kahville kave-
rille ja kaveri sitten kysyi, että ”haluutko tulla meiän firmaan töihin?” 
ja tällee näin, että oli niitä työpaikkoja, ja kaikki oli silleen… Ja sitten 
yhtäkkiä vaan tapahtui semmoinen kauhee crash and burn, ja sitten 
tapahtui tää. 

Juhalle nuorten työttömyys yhdistyy vahvasti maailmantalouden tapahtumiin. 
Hän suhteuttaa nykytilannetta aikaan ennen taloudellista lamaa, jolloin hän te-
kee samalla näkyväksi työllistymisen vaikeuksia ja nuorten toimijuuden rajoja. 
Miten yksittäiset nuoret voivat edistää työllistymistään, jos koko maailmantalous 
romahtaa? Kun globaalitalouden kilpailu kiristyy, katoaa Suomesta työpaikko-
ja – nuorten työkyvyistä tai haluista riippumatta (ks. luku 2.3). Työn kysynnän 
vähentymisestä johtuvaa työttömyyttä ei voida torjua sanktioita ja kannustimia 
lisäämällä (Ervasti 2018, 157). Lisäksi työmarkkinoiden kasvavien tuottavuusvaa-
timusten myötä yksittäisen työttömän tilanne on muuttunut aiempaa vaativam-
maksi (Hämäläinen 2013a, 177–178). 

Talouden tilasta ja työmarkkinoiden rakenteista johtuvat vaikeudet näkyvät 
myös siten, että nuoret eivät pääse oman alansa töihin. Esimerkiksi Lotta (R5) 
on valmistunut teollisen tuotannon ammattiin mutta päätynyt nuorten työpajalle: 
”Voin sanoo, että alan töitä ei oo, että sun pitää olla aivan hemmetin hyvä siinä 
työssä, et sut palkataan siihen työhön.” Nuoret mainitsevat myös aloja, joilla työ-
paikkoja on erityisen vähän, kuten media-ala (Kaisa/R4).

Nuorten tunnistamiin työelämän muutoksiin kuuluu myös ulkomaalaisten 
tulo työmarkkinoille (Lotta/R5). Keskusteluihin osallistuneet nuoret eivät kritisoi 
maahanmuuttoa vaan toteavat pikemminkin havainneensa, että työnantajat palk-
kaavat mieluummin halvalla ulkomaista työvoimaa kuin nuoria. 

Toiseksi tärkeäksi työllistymisen esteeksi mainitaan nuorten kohtelu työmark-
kinoilla. Aktivointidiskurssissa nuoria patistetaan työnhakuun, mutta nuoret koh-
taavat suljettuja ovia – tai ilmaisen työn jälkeen sulkeutuvia ovia. Nuorten työllis-
tymistä heikentää erityisesti se absurdi tilanne, että he eivät pääse töihin, koska 
heillä ei ole työkokemusta, jota saisi vain töissä:

Juha/R2: No yks homma on ainakin se, että kun ei oikein palkata. Kyl-
lä työkokeiluun pääsee. Mutta sitten ei tarvita vaan henkilöstöä sitten 
missään.

Markus/R2: Niihin tarvii liikaa työkokemusta.



138

Puristuksissa?

Juha/R2: Niin, ja se on tosi vaikee lähtee aika puhtaalta pöydältä liik-
keelle, jotta siihen pääsee niihin töihin. Niin ei oo sitä työkokemusta.

Tiina/R4: No mä oon aina kritisoinut jotenkin sitä, et pitäis olla kauhees-
ti kokemusta. Mut sit sä et kuitenkaan pääse siihen sun ensimmäiseen 
työpaikkaan tai välttämättä siihen, mitä sä opiskelet niin kauheen hel-
polla, koska sulla ei tietenkään oo kokemusta, jos et ikinä oo sitä työtä 
tehnyt. Mut sit sitä pitäis olla, et pääsis esimerkiksi kesätöihin harjoitte-
lemaan sitä työtä, et se on vähän semmoinen typerä rakennelma.

Aktivoinnin ja työelämään pääsyn ”typerä rakennelma” on eräänlainen Mission: 
impossible -tilanne. Kuten Tiina ja Juha toteavat, nuorilta vaaditaan työkokemusta 
silloinkin, kun he ovat vasta etsimässä ensimmäisiä työpaikkojaan. Samanlaisia 
turhautuneita tuntoja ovat ilmaisseet myös muut NEET-nuoret. Tällainen ”vai-
keasti murrettava kehä” (Simonen 2019, 32) saattaa jatkua pitkään ja vaikuttaa 
kauas aikuisuuteen. 

Eurofoundin (2016, 38) raportin mukaan Suomessa NEET-nuorilla on poik-
keuksellisen usein työkokemusta verrattuna muiden maiden NEET-nuoriin. Suo-
malaisilla NEET-nuorilla on siis kokemusta pätkä- ja keikkatöistä, harjoitteluista 
ja työkokeiluista, mutta se ei ole johtanut pysyvämpään työllistymiseen. Ongel-
mana ei siis ole se, etteivät nuoret hakisi töitä, vaan se, ettei heidän työpanok-
selleen ole pysyvämpää käyttöä työmarkkinoilla. (Hiilamo ym. 2017, 42.) Kuten 
Petra (R6) toteaa, ”työelämä on muuttunut sellaiseksi niinku pirstaleiseksi ja free-
lance-tyyppiseksi”. Jos siis töitä löytyykin, ne ovat usein määräaikaisia pätkätöitä. 
Nuoret ovat muita useammin määräaikaisissa työsuhteissa ja pätkätöihin joutuvat 
erityisesti nuoret naiset (Myllyniemi ja Haikkola 2020, 32–33). Annika kuvaa py-
syvän työllistämisen vaikeutta siskoaan koskevalla esimerkillä: 

Annika/R3: Koska sen pitää olla julkinen työpaikkahaku, niitten täytyy 
myös muita ihmisiä haastatella, ja sitten siellä olikin kuulemma joku pa-
rempi, pätevämpi, vaikka mun sisko oli ollu jo kolme vuotta ennen sitä 
toista ihmistä, joka vaan tuli haastatteluun ja sille ollaan jo luvattu va-
kipaikkaa monta vuotta ja sitten sanottiin: ”joo, et sä saakaan sitä”. Ni 
se on semmonen, kun vedettäis matto jalkojen alta sillai, että sä oot jo 
maalannu itelles tulevaisuutta, että ”jes, mä saan vakipaikan” ja tollee, 
ni kuinka se oikeesti on, kun läppäsy vasten kasvoja sillai, että sä taas 
joudut takasin siihen kierteeseen ja työttömyyden kierteeseen.

Laura/R3: Totta, ja kun sitä pätevyyttäkin, ainoo keino sitä pätevyyttä 
on tehdä töitä.

Annika/R3: Että sekin, mun sisko on tehny siellä töitä ja kaikki oli kehu-
nu, sisko oli kokkina siellä kaikki kehu ruokia ja muuta, että on ollu niin 
hyvä työntekijä ja tällee, ni yhtäkkiä vaan sillai. Mun sisko sano, että 
tuntuu, että on käytetty hyväks.



139

Puristuksissa?

Työnhaussa sivuuttaminen on kenelle tahansa kova paikka. Sinkoutuminen pysy-
väksi kuvitellusta työpaikasta työttömyyden kierteeseen on Annikan tulkinnassa 
maton alta vetämistä, isku vasten kasvoja. Sanavalinnat heijastelevat myös nuoriin 
kohdistuvaa valtaa ja toimijuuden menettämistä, vajoamista subjektista objektiksi: 
henkilöksi, jota työmarkkinat käyttävät hyväkseen. Tällainen heikentää kokemus-
ta autonomiasta ja samalla hyvinvointia.

Monilla tutkimuksemme nuorilla oli myös omakohtaista kokemusta pätkä- ja 
keikkatöistä, harjoitteluista ja työkokeiluista, jotka eivät johtaneet vakinaisempaan 
työsuhteeseen: 

H: Mistä te aattelette, että nuorten työttömyys ehkä johtuu, et mitkä on 
niitä syitä siihen?

Laura/R3: Mut kyl mä ite ainakin koen isossa osassa myös olevan sen, 
et kun mä opiskelin ja meil oli pakollisia työharjotteluita ja vastaavia, ni 
se oli aina sillee, että kyllä tosi mielellään ottaa palkattomaan harjotte-
luun, mutta ihan sairaan vaikea löytää töitä, palkkatöitä, että siinä tun-
tuu olevan jotenkin ihan järjettömän iso kuilu, minkä yli hypätä sitten. 
En toisaalta tiedä, että kyllä työnantajallakin varmasti on syynsä sille, 
että miksi näin toimitaan, mut kyl mä esimerkiks sen, että se palkkaa-
minen on aika ison kynnyksen takana, tuntuu ainakin.

Juuso/R3: Ja niitä työkokeiluita nyt ei varmaan kukaan jaksa määrään-
sä enempää sillee, et kun siitä ei tosiaan jää mitään käteen.

H: Voiks siit tulla sit semmosta jotain turhautumista tai jotain, että?

Juuso/R3: Kyl varmaan siis, jos on vaikka koulunkin käyny, ja sitten 
on ammattitaidon hankkinu ja sit ei saa kuitenkaan sitä oikeaa työtä, 
vaan sillee, että korkeintaan työkokeilu, et kokeillaan aina muutama 
kuukaus. Sit otetaan uudet työkokeilijat tilalle, ja sit siinä tulee ihan 
täysin turha olo, et miks mä osallistun tohon ku…

Saana/R3: Ihan täysin allekirjotan itekin ton, että on semmonen avu-
tonkin olo tulee siinä, ja kyllähän se sit myös varmasti vaikuttaa siihen 
motivaatioon aktiivisesti etsiä sitä työtä, kun tuntuu siltä, että kun ei 
tarjota niin helposti sitä jatkopaikkaa. 

Nuorten tulkitsemana aktivointipolitiikka on johtanut siihen, että työnantajat 
ottavat nuoria työharjoitteluihin mutteivät pidempiin tai pysyviin työsuhteisiin. 
Laura tulkitsee tilanteen kuiluksi, jonka yli voi olla lähes mahdotonta hypätä. Mil-
tä kuilun reunalla tuntuu? Juuson ja Saanan sanoin turhalta ja avuttomalta – siis 
itsehallinnan menettäneeltä. On ymmärrettävää, että motivaatio heikkenee.
Etenkin ajan saatossa työkokeilut alkavat turhauttaa: 

Lotta/R5: Mä oon, moneskohan kerta tää on mun elämässä, kun mä oon 
täällä, että tota nyt mä oon kuntouttavassa työtoiminnas täällä. 
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Ville/R1: Mä tein tos CV:tä muutama vuosi sitten ja lask… Kun mä pistin 
siihen asioita mitä kaikkea mä oon tehnyt, niin mä laskin, et mä oon 
tehnyt enemmän ilmaiseks töitä elämässäni kun palkalla. Kaikkee työ-
harjoittelua, työkokeilua ja vapaaehtoistyötä ja tämmöistä. 

Sini/R1: Niin sitten pistetään vaan peseen vessaa ja luuttuun lattioita ja 
tommosia semmoisia niinku hommia, mitä ei ois sinne menny tekeen. Et 
pistetään silleen se ilmaistekijä tekeen ne paskaduunit siellä.

Nuorten tulkinnat iskevät säröjä aktivointidiskurssiin, jossa työvoimapoliittiset 
toimenpiteet tulkitaan positiiviseen sävyyn. Työkokeilut turhauttavat, koska niistä 
ei makseta kunnon palkkaa (jos ollenkaan) eikä niissä myöskään pääse käyttä-
mään tai kehittämään osaamistaan. Sinin kriittiset tulkinnat vessan pesusta ja lat-
tioiden luuttuamisesta ja muusta ”paskaduunista”, jota nuori ”pistetään” tekemään, 
kielivät paitsi työtehtävistä myös nuorten asemasta työyhteisöissä. 

Kuntouttava työtoiminta ja työkokeilut johtivat Lotan ja Villen tapauksissa 
lähinnä uusiin aktivointijaksoihin. Työllistymisen porrasmalli, jossa työtön osal-
listuu ensin kuntouttavaan työtoimintaan ja etenee sitten askelma kerrallaan koh-
ti työmarkkinoita, ei siis saa vahvistusta tutkimuksemme nuorten kokemuksista 
eikä liioin kaikenikäisiä kuntoutujia koskevasta tutkimuksesta. Jälkimmäisessä on 
puhuttu ”pyöröovisyndroomasta”, jossa työttömyysjaksot ja aktivointitoimet vuo-
rottelevat ja työtöntä kieputetaan paikasta toiseen (Mäntyneva ja Hiilamo 2018, 
25). Tällainen on katkeroittanut tutkimuksemme nuoria: mieluummin he kulki-
sivat eteenpäin.

7.2 Elämän tilanteita

Aktivointidiskurssin oletusarvona on se, että oikein kannustimin ihminen kyllä 
työllistyy ja pienellä tai kovemmalla potkulla takapuoleen hän on valmis ottamaan 
vastaan työn kuin työn. Aktiivisten työttömien odotetaan etsivän koko ajan työtä 
ja kehittävän itseään eivätkä he saisi ainakaan julkisesti kertoa, että he nauttivat 
vapaasta ajastaan ja sen mahdollistamasta merkitykselliseksi kokemastaan teke-
misestä (ks. myös Elonen ym. 2017, 292). 

Tällaiset odotukset kielivät siitä oletuksesta, että aktivointipolitiikan kohteena 
oleva yksilö ei elä relaatioissa eikä hänen elämäntilanteessaan ole sellaisia rajoit-
teita tai ongelmia, ettei aktivointia kannattaisi yrittää. Aktivointidiskurssin repre-
sentoima yksilö on siis vapaa, vailla sidoksia ja rakenteista riippumaton (ks. myös 
Kallinen ja Häikiö 2020, 12). Ongelmia ei liioin ole niissä paikoissa, joihin häntä 
aktivoidaan. Näissä oletuksissa ei oteta huomioon sitä syiden kirjoa, joka työttö-
myyttä aiheuttaa. Tutkimamme nuoret jäsentävät kuitenkin puheessaan monen-
laisia elämäntilanteensa tai aiempien kokemuksiensa aiheuttamia työllistymisen 
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ja aktivoitumisen rajoitteita. Niistä muodostuu tulkintarepertuaari, joka haastaa 
aktivointi- ja syrjäytymisdiskurssin työhalukkuutta ja -haluttomuutta koskevia 
käsityksiä. 

Yksi selkeä työllistymisen rajoite nousee terveydellisistä syistä sekä omasta 
soveltuvuudesta. Heikentynyt työkyky, heikko terveys ja vaikeat elämäntilanteet 
rajoittavat nuorten työnhakua. Kuten Joni (R1) toteaa, joillakin nuorilla työllis-
tymistä vaikeuttaa päihteiden väärinkäyttö: ”eiköhän nykyään oo tota päihdeon-
gelmaa niin paljon”. Hän kertoo myös omasta pitkästä sairauslomastaan ja sen 
jälkeistä palautumisvaiheesta: ”Nyt kun olin kykeneväinen, niin tulin sitten tähän 
aloittaa niin kun vähän pienemmästä ja nyt tähtäis suurempaan”.

Jonin puheenvuoro vahvistaa, kuinka tärkeää on toimintakyvyn hiljakseen 
palautuessa päästä aloittamaan työntekoa työkokeilussa tai työpajoilla, vähän ke-
vyemmin. Kuntouttavalla työtoiminnalla ja työpajoilla tai vastaavilla palveluilla 
on suuri merkitys niille työttömille, joilla erilaiset terveydelliset tai katkonaiseen 
työuraan liittyvät syyt estävät tai hidastavat työllistymistä avoimille työmarkki-
noille (ks. Elonen ym. 2017, 288, 290). Kuntouttavassa työtoiminnassa ei vaadita 
täyttä kapasiteettia, venymistä yli oman toimintakyvyn rajojen, mikä edistää hy-
vinvointia (ks. myös luvut 5.3 ja 9.2.5). 

Nuoret tulkitsevat toimintakykyään realistisesti suhteessa työelämän vaa-
timuksiin. Joskus jo ajatus nykypäivän työelämän tahdista huimaa ja vaikeuttaa 
työllistymistä:

Juha/R2: Se on sit aina vaan, että niissä pitää sitten olla koko ajan 
valppaana ja laittaa niin sanotusti jalka ovenväliin. Että sekin on niin 
semmoinen, et se niinku pitää vähän rakentaa semmoista omanlaista 
imagoa ja semmoista. Vaikka ei mitään semmoista kiilloteltua imagoa, 
mut semmoista niin kun että pitää näkyä, erottua joukosta.

Maiju/R1: Joo, se on varmaan vähän mihin firmaan päätyis töihin, kos-
ka jossain haetaan semmoisia dynaamisia monialaosaajia. Niin sitten 
ehkä saattais joku kiireinen työpaikka olla itelle ainakin jotain ihan lii-
kaa, niin kun siellä jos on tosi sellaisia ihmisiä, jotka pärjää sen kiireen 
kanssa. Niin sitten ois varmaan ite siinä vaan tiellä.

Juhan lausumassa jatkuva itsensä markkinoiminen ja ”kiillotellun imagon” ylläpi-
täminen kuvastuu raskaana, samoin alituinen ”valppaana” pysyttely. Työelämään 
pääsy vaatii jatkuvaa yrittämistä ja ponnistelua, mikä heijastuu siinä, miten monta 
kertaa Juha käyttää repliikissään pitää-sanaa. On tilaisuuksia, joita ei ole varaa 
menettää, ja odotuksia, jotka nuoren on täytettävä. Kun puolestaan Maiju tulkit-
see toimintakykyään suhteessa ”dynaamisiin monialaosaajiin”, hän asemoi itsensä 
samalla ihmiseksi, jonka kyky sietää kiirettä on heikko. Koska hän ei usko pärjää-
vänsä, hän pitää parempana pysytellä poissa toisten jaloista. 
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Maijun tulkinta nostaa kysymyksen siitä, kuinka oikeutettu tai järkevä moni-
alaosaamisen tai multitaskaamisen vaatimus on. Hyväksytäänkö aktivointipolitii-
kassa – ja yhteiskunnassamme ylipäänsä – se, että on ihmisiä, joiden psyykkiselle 
rakenteelle nykypäivän kiireinen luonne ei yksinkertaisesti sovi? Onko heikkous 
enää sallittua? Lapsuuden kokemuksista, elämän sattumuksista ja persoonallisuu-
den piirteistä johtuen ihmisten stressinsietokyky vaihtelee huomattavasti. Kaik-
ki eivät ole ”uuden työn sankareita”, rajoitteista vapaita ja kaikkivoipia yksilöitä 
(ks. Henttonen ja LaPointe 2015, 79). 

Nuoret tähdentävät tulkinnoissaan ihmisten erilaisuutta tässä suhteessa. Esi-
merkiksi Otto puhuu yksipuolisiksi kokemistaan kaupan alan töistä: niiden teke-
minen heikentäisi oleellisesti hänen psyykkistä hyvinvointiaan (pää ”räjähtäisi”) 
(ks. luku 9.3.1). Juha (R2) puolestaan ei inspiroidu ”likaisista” töistä eikä halua 
vaarantaa fyysistä terveyttään vaarallisilla kemikaaleilla. Tavoitteena on tällöin 
myös autonomia, oikeus kieltäytyä vastenmielisistä töistä.

Nuorten mielestä työllistämispyrkimyksissä pitäisikin ottaa huomioon se, mi-
hin työhön itse kukin ylipäätään soveltuu:

Tiina/R4: No ehkä ongelma ei oo se, että niinkään työt olis epämieluisia 
tai sellaisii. Mut pitäis vaan löytää se oikea tekijä ja työ, jotka kohtais 
silleen. Eikä silleen, että pistetään nyt joku kauheen luova henkilö vaik 
tekemään toistuvasti jotain aakkosjärjestykseen mapittamista tai jotain 
tällaista, et siinä tylsistyy. Mut sit taas joku, ketä saattaa olla niin kun 
tosi järjestelmällinen ja sellainen tehokas siinä suhteessa, niin sellainen 
vois jopa nauttii siitä, et sillä ois joku oma arkisto, mitä se tonkis ja 
pyörittäis.

Tiinan tulkitsemana työllistymisongelmat selittyvät sillä, että oikeat työt ja työn-
tekijät eivät välttämättä kohtaa. Kvalifikaatioiden kohtaanto-ongelman on myös 
tutkimuskirjallisuudessa nähty selittävän osaltaan työtarjousten ja työtarjouksista 
kieltäytymisen määrän samanaikaista kasvua (Saari ym. 2017a, 216). Tiinan tul-
kinnassa kohtaamisen vaikeus liittyy kuitenkin vahvasti paitsi osaamiseen myös 
mielenkiinnon kohteisiin ja luonteenpiirteisiin. Luovasta ihmisestä ei ehkä ole ar-
kistonhoitajaksi. 

Sen lisäksi, että nuoret korostavat työkyvyn rajoja ja joidenkin alojen sopi-
mattomuutta tietynlaisille ihmisille, he mainitsevat myös perhesyiden aiheuttamat 
esteet, kuten hankalat työajat (Tiina/R4). 

Myös nuorten kokemukset työyhteisöjen ongelmista voivat vaikeuttaa työl-
listymistä. Aktivointidiskurssissa ei silti juuri mainita sitä, että työssäolo voi vas-
toin yleisiä oletuksia tuottaa hyvinvoinnin sijaan pahoinvointia (Ala-Kauhaluoma 
2005, 48). Lisäksi suomalaisen aktivointipolitiikan erityisyys suhteessa useisiin 
muihin eurooppalaisiin malleihin on se, että täällä politiikka keskittyy työllistä-
miseen irrallaan työssä jaksamisen tukemisesta ja työllistymisen jälkeistä vaihetta 



143

Puristuksissa?

pidetään työelämän sisäisenä asiana. On arveltu, että käytäntö heijastelee suoma-
laista yksilöä syyllistävää hallintatapaa (Ala-Kauhaluoma 2005, 5). 

Työhyvinvointi on asia, jota ei yleensä mainita myöskään nuorten työttömyy-
den syitä puitaessa. Nuoret kuitenkin kuulevat työelämän ristiriidoista läheisiltään 
ja muilta ihmisiltä ja joillakin heistä on niistä myös omakohtaisia kokemuksia työ-
paikoilta. Nuorten tulkinnoissa työyhteisöjen ongelmilla on selkeä yhteys omaan 
työmotivaatioon: ”Useimmissakaan työpaikoissa homma ei toimi niin kun pitäis, 
että siellä on aina omat ongelmansa, mikä sit johtaa siihen omaan motivaatioon.” 
(Eemil/R1). 

Pahimmassa tapauksessa huonot kokemukset saattavat tuottaa sen lopputu-
loksen, että halu hakea omaa ammattia vastaavaa työtä katoaa kokonaan. Näin on 
käynyt Maijulle:

Maiju/R1: Niin no, meitsillä on kolme ammattia enkä mä siltikään tun-
nu saavan mistään töitä et… Sit pääsis jotain saatanan vessoja siivoo-
maan, jos haluais. Mut ei oikein kiinnosta.

H: Niin et sä et oo löytäny tavallaan sun koulutusta vastaavaa työtä tai 
sä et oo saanu?

Maiju/R1: No mulla oli maalarin duunipaikka joskus aikoinaan. Mut sit 
se pomo osoittautui aivan ihmishirviöksi eikä se maksanut palkkoja. Sit-
ten tuli ihan semmoinen olo siitä, et mä en tee vittu enää yhellekään ku-
sipäälle rahaa. Koska vittu sieltä ei saa minkään näköistä arvostusta ja 
vittuillaan vaan päin näköä, ja ei kauheesti kiinnostanut sit sen jälkeen. 
Sit mä rupesin tekeen vaan kaikkia työkokeiluja ja muita niinku. Ihan 
vaan just tasan sellaista, mikä itteä niinku kiinnostaa. Mistä tulee hyvä 
mieli. Ihan sama, saako siitä rahaa vai eikö.

Huonot kokemukset tiivistyvät Maijulla siihen, että työnantaja jätti palkanmaksun 
hoitamatta eikä osoittanut arvostavansa hänen työpanostaan. Vastavalmistuneet 
nuoret, jotka ovat epävarmoja omasta asemastaan, saattavat olla erityisen herkkiä 
työnantajien huonolle käytökselle. Pahimmassa tapauksessa ongelmat työpaikalla 
voivat johtaa pitkäaikaiseen lamautumiseen, ja nuorena koettu ala-arvoinen koh-
telu työpaikalla voi heijastua koko työuraan ja työorientaatioon. Sikäli puhe työ-
yhteisöjen ongelmista, vaikka sitä esiintyykin aineistossamme vähäisesti, on syytä 
ottaa vakavasti. 

Koulutuksen puute esiintyy nuorten tulkinnoissa yllättävän pienenä työllisty-
mistä ehkäisevänä tekijänä. NEET-diskurssissa se on jo termin merkityksestäkin 
johtuen keskeinen teema. Nuorten omassa puheessa asian mainitsevat vain Anu 
(R4) ja Ville (R1) sekä Vilja: 

Vilja/R1: Ja sit, et jos ei oo opiskellut vaikka nuorempana ihan kauhees-
ti, niin sit tuntuu, et ihan mihin vaan vaaditaan jotkut ihme tutkimukset 
tai siis näyttö, mikä…
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H: Tutkinnot.

Vilja/R1: Tutkinto, huomaan mä en oo opiskellut, kun mä en osaa puhua 
nyt.

Viljalle tutkintojen puute on ongelma nykyisillä niitä vaativilla työmarkkinoilla. 
Yleisesti ottaen keskusteluihin osallistuneet nuoret (kuten Maiju edellä) puhuvat 
kuitenkin enemmänkin siitä, että koulutuksesta huolimatta työpaikkaa ei löydy tai 
että koulutuskaan ei takaa hyvää palkkaa (Tiina/R4).

Maksuhäiriöt ja ylivelkaantuminen mainitaan usein nuorten työllistymis-
tä hidastavana seikkana (esim. Hiilamo ym. 2017, 78). Aihe nousee esiin myös 
nuorten ryhmäkeskusteluissa: ”Aika yleinen tommonen, ettei oo luottotiedotkaan 
enää kunnossa” (Eemil/R1) ja ”Joillakin voi olla viiskyttonnia jotain pikavippejä” 
(Lotta/R5). Kokemus voi olla myös omakohtainen. Lotta kuvaa, kuinka hän on ha-
keutumassa velkaneuvontaan alaikäisenä tehdystä rikoksesta aiheutuneiden vel-
kojen takia ja toteaa tilanteestaan: ”Joo, mulla on vähän justiinsa sekin, että ei oo 
niin kamalasti järkee lähtee senkään takia töihin, koska on sitä velkaa.” Velkojen 
periminen ulosottoon ei kannusta nuorta työntekoon. Velkaongelman ratkaisemi-
seksi eräs nuorista toivookin, että ”kaikki ulosottovelat pitäis antaa anteeksi, kun 
täyttää 30” (Vilja/R1), mikä mahdollistaisi uuden alun. 

Velkaantumisen yksi syy on kuitenkin kulutusyhteiskunnassa eläminen: mi-
käli haluaa elää vallitsevan elämäntavan mukaista elämää ja näyttää siltä, miltä 
pitääkin, velan ottaminen on usein ainoa tapa tehdä niin. Toisaalta myös se, että 
velkaantuminen on ollut virhe ja liittynyt omaan holtittomaan rahankäyttöön, 
myönnetään: ”On tietenkin toisaalta omaakin vikaa, että ei oo menny elämä ihan 
niin nappiin” (Joni/R1). Asian tunnustaminen kertoo itsereflektiosta, kyvystä 
katsoa peiliin – mikä ei sulje pois sitä, että ”holtittomuus” tai tahdon heikkous, 
akrasia, saattaa osin kummuta kulutusyhteiskunnan luomista kulutuspaineista.

Nuorten tulkinnat haastavat yhä uudelleen sitä aktivoimisdiskurssin tarjoa-
maa subjektipositiota, jossa työttömyys johtuu lähinnä nuoren laiskuudesta, ja 
korostavat omaa aktiivisuuttaan ja pinnistelyään. Tällainen asennoituminen saat-
taa olla jo varhaisnuoruuden perua. Peruskoululaisten vuosien1986–2006 ”Yritys 
Hyvä!” -kirjoituskilpailun voittaja-aineissa yrittäjyys kuvastui työntekoon yhdis-
tyvänä kansalaishyveenä, joka vastasi sisäisen yrittäjyyden ideaa (Korhonen ym. 
2008). Saman havaitsi Jaana Lähteenmaa (2011, 54) työttömien ja/tai työttömyyt-
tä kohdanneiden nuorten arkea tutkiessaan: laiskan työttömän identiteetin sijaan 
nuoret rakentavat tietoisesti ”reipas nuori työtön” -identiteettiä. Nuorten reippaus 
ei kuitenkaan välttämättä kohdistu niihin asioihin, joihin hallinnan tekniikat heitä 
ohjaisivat. Tämä selviää seuraavassa tulkintarepertuaarissa. 
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7.3 Arvottomat työt

”Kaikki työ on arvokasta”, on yksi mahdollinen tapa tiivistää aktivointidiskurssin 
ydin (ks. esim. Haavisto ym. 2016). Jakavatko nuoret tämän teesin? Pitävätkö he 
kaikkea työtä arvossa vai yrittävätkö he haastaa tätä käsitystä? Aineistostamme 
voidaan jälleen jäsentää kriittinen repertuaari. Kaikki nuoret eivät niele vallitsevaa 
käsitystä työstä pureksimatta, kuten ei Villekään seuraavassa lausumassaan: 

Ville/R1: Työ on tuotteiden resurssia ja palvelujen tuottamista, et ei 
täällä mikään ole olemassa, ellei joku tee töitä. Mut se, minkä laatuista 
ja miten se työ jaetaan, on eri asia. Millä ehdoilla sitä työtä tehdään? 
Tuo palkkatyöhän on silleen aika uus keksintö ihmiskunnassa. 

Alla olevassa otteessa neljä nuorta jatkaa pohdintaa työn arvosta – tai sen arvot-
tomuudesta. Yksi heistä alkaa kertoa omista haaveammattiinsa liittyvistä kipuky-
symyksistään ja muut liittyvät tähän puheeseen jakamalla samanlaisia arvoja ja 
huolia:

Tuomas/R6: No mua esimerkiksi kiehtoo se ajatus jostain elokuva-alan 
koulutuksesta ja sellaisesta, mutta siinä se on realiteetti, että niinku 
erittäin todennäköisesti, jos siitä valmistuu, niin sä teet uran tekemällä 
jotain mainoselokuvia tai jotain mainosvideoita tai korkeintaan jotakin 
sotapoliisijuttuja jonnekin telkkariin, että siinä ei oikeasti oo… Sitten 
on äärimmäisen harvoja, jotka oikeasti pystyy tekemään jotain niin-
ku oikeasti merkityksellistä. Toisaalta taiteellista ilmaisua ja toisaalta 
sellaista, että oikeasti ois niinku yhteiskunnallisesti jotenkin, tuottaisi 
toisille ihmisille oikeasti jotain arvoa. Se mulle on ainakin tosi tärkeätä, 
että tuotetaan jotain arvoa ja hyötyä muille ihmisille, että se ei oo vaan 
se, että tehdään rahaa, myydään enemmän asioita. 

Emmi/R6: Mulla on ihan sama (naurahdus), tai siis niinku komppaan, 
että sen takia me ollaan tutustuttukin varmaan (naurahdus).

Tuomas/R6: Ja se tuntuu hankalalta, että riippuen, että miten sä kou-
luttaudut, niin sä todennäköisesti päädyt tekemään jotain sellaista, että 
sun työn merkitys on se, että sä saat ihmiset ostamaan lisää asioita, 
jotta sun pomo rikastuisi. Eikä se, että sä sillä työllä niinku autat muita 
ihmisiä, edistät yhteiskunnallisia asioita.

H2: Saanks mä vielä kysyä tarkemmin, että mikä olis se yhteiskunnalli-
nen arvo, onks se just tää edistää…

Tuomas/R6: No se voi olla, voi olla monia. Että taiteellakin voi olla se, 
että se yksinkertaisesti niinku kehittää ihmisiä, että se antaa peilin 
nähdä erilaisia, antaa niinku näkökulmaa toisenlaisiin ihmisiin ja ih-
miskohtaloihin. Ja se antaa sekä niinku lohdutusta tai ajattelun aihetta 
sellaista ihmiselle, että sen mä nään tosi arvokkaaksi. Ihan toisella ta-
valla arvokkaaksi kuin joku sellainen viihde, joka vähän niinku turrut-
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taa ihmisen ja hämää ja niinku siirtää huomion niistä tärkeistä asioista 
muualle. Turruttaa siihen omaan pikku piiriinsä vaan ihmisen, jossa 
niitä perushaluja vaan palvellaan, eikä ihmistä haasteta kehittymään. 
Tai sitten on kyse ihan niinku sellaisista konkreettisista asioista kun yh-
teiskunnan köyhien auttamisesta tai ympäristösuojelusta ja näin, eläin-
tensuojelusta. Sellaisista asioista niin, että pyritään, että elinolosuhteet 
paranisi yhteiskunnan heikompiosaisilla. 

H1: Kuulostaaks tää teistä muista niinku tutulta?

Emmi/R6: Kyllä, joo, ehdottomasti. 

Petra/R6: Ja mulla kans on niinku osittain ollut ehkä tuollaisia saman-
tyyppisiä arvoja tietysti siin taustalla, että oon niinku valinnut tän alan 
tai tän [sosiaalialan] koulutuksen tai silleen hakeutunut. Ja välillä sitä 
miettii, että onks tässä niinku mitään järkeä, että sitten, kun valmistuu, 
niin luultavasti on raskas työ ja pieni palkka… No ei se nyt sinänsä oo 
tärkeätä, että ois iso palkka, mutta ois sellainen, että jotenkin tulis toi-
meen. Ja kun mun mielestä niinku sosiaalialan työ lähtökohtaisesti, niin 
kyllä siitä pitäis maksaa enemmän, mitä maksetaan. Mutta että sitten 
mä oon tavallaan tullut just siihen tulokseen, että mulle tärkeämpää 
tietysti on se, että se työ on mun omien arvojen mukaista. Ja ehkä just 
pystyn auttamaan vaikka toivottavasti ihmisiä siinä tai silleen.

Keskusteluotteessa nuoret tekevät selkeän erottelun yhtäältä työhön, joka vastaa 
omia arvoja ja joista on muille hyötyä, ja toisaalta työhön, jota tehdään vain, jot-
ta myytäisiin lisää tavaroita tai turrutettaisiin ihmisiä haluja lietsovalla viihteellä. 
Toisin kuin viihde, taiteeseen liittyvä työ voi ”haastaa ihmisiä kehittymään”. Täl-
löin työllä on merkitystä myös itsensä toteuttamiselle, jolloin hyvinvointiteoriam-
me kielellä Doing-ja Being-ulottuvuudet sulautuvat yhteen. 

Tuomaksen, Emmin ja Petran ihanteeksi jäsentyy työ, joka vastaa omia arvoja 
ja jossa edistetään ”yhteiskunnallisia asioita”. He siis kirjoittavat itselleen vas-
tuullista, eettistä ja altruistista minuusskriptiä paitsi kuluttajina myös suhteessa 
työntekoon. Muiden auttaminen olisi mahdollista vaikkapa sosiaalialan töissä tai 
ympäristön- ja eläintensuojelun parissa. Samalla nuoret kummastelevat, miksi 
yhteiskunnan palkkataso ei vastaa arvokkaaksi koettuja asioita. Petra tunnistaa 
taloudelliset rationaliteetit pohtiessaan, onko sosiaalialalle kouluttautumisessa 
”mitään järkeä” mutta samalla kiistää ne asettamalla arvojensa noudattamisen ta-
loudellisia intressejä tärkeämmäksi.

Nuorten puheessa soi vahvasti toive mielekkäästä työstä, eivätkä tähän tut-
kimukseen osallistuneet nuoret ole tässä yksin. Vuoden 2019 Nuorisobaromet-
rissa lähes kaikki nuoret yhtyivät väitteeseen, jonka mukaan työn on oltava hei-
dän omien arvojensa mukaista (Myllyniemi ja Haikkola 2020, 55.) Näin ei olisi 
Tuomaksen edellä kuvailemissa tilanteissa, joissa työn merkityksenä olisi lähinnä 
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se, että ”pomo rikastuisi”. Tällaista tilannetta vierastaa toisessa keskustelussa myös 
Vilja: 

Vilja/R1: Joo ja just sit sellainen, että en niinku työtä vieroksu, mutta 
kyl mä oon tosi valikoiva, että kenelle mä sitä työtä haluan tehä, että 
tavallaan en halua niinku lihavoittaa kenenkään toisen palkkapussia 
ennestään. Ja siis samalla äkkäsin, et vielä joitain muita tahoja, että 
jos sen sais jotenkin sillä tavalla, että pystyis ehkä olemaan hyödyksi 
jollekin. Mutta ei mitenkään kellekään kapitalistimulkulle.

Vilja haluaa olla muille hyödyksi mutta ei kerryttää pääoman omistajien eli 
”kapitalistimulkkujen” omaisuutta. Tällainen valikoivuus haastaa kapitalistisen 
palkkatyöyhteiskunnan logiikkaa, jossa työntekijät myyvät työaikansa ja osaami-
sensa pääoman omistajille korvausta vastaan. Vilja vaikuttaa tulkitsevan tämän 
riistosuhteeksi ja haluaa välttää sellaiseen perustuvan työn vastaanottamista. Hä-
nen minuusskriptiinsä kuuluu siten väkevä, omaehtoinen ja uhmakaskin toimi-
juus. Vastaavanlaista kapitalismikriittistä näkemystä palkkatyöhön on koettanut 
ujuttaa julkiseen keskusteluun myös vuonna 2018 perustettu Työstäkieltäytyjäliit-
to, jossa ”ajetaan toisen alaisuudessa tehtävästä työstä kieltäytyvien etuja” (Kilpi ja 
Purokuru 2020, 203; ks. myös Kankila ym. 2019). Lisäksi liitossa erotetaan työstä-
kieltäytyminen passiivisesta tekemättömyydestä. Ensiksi mainittu ”tarkoittaa kiel-
täytymistä työntekijälle määrätystä paikasta yhteiskunnassa, joka perustuu liialli-
seen sekä työntekijöitä että ympäristöä alistavaan tuotantoon” (Kilpi ja Purokuru 
2020, 203). 

Kulutus- ja kapitalismikriittisille nuorille saattaa olla kynnyskysymys olla ot-
tamatta vastaan arvojaan vastaamatonta työtä. Samalla nuoret tekevät eroa akti-
vointidiskurssiin, jossa ei oteta huomioon sitä mahdollisuutta, että osa nuorista 
saattaa vieroksua nyky-yhteiskunnassa vaalittuja arvoja, eritoten palkkatyökes-
keisyyttä ja materialismia (ks. Wrede-Jäntti 2003, 107) tai ei kunnioiteta tällaista 
ajatustapaa. Aiemmissa tutkimuksissa on tunnistettu nuoria, joiden eettiset ja elä-
mäntyyliin liittyvät arvot ovat niin vahvoja, että he vetäytyvät tarkoituksellisesti 
normaaliksi kutsumastaan elämänmenosta (Sell 2007, 13; ks. myös Lähteenmaa 
2013; Ylistö 2015). Tällöin on puhuttu esimerkiksi ”arvosidonnaisista luopujista” 
(Perttula 2015, 107). 

Tällainen tietoinen työn ulkopuolelle suuntautuminen ja työmarkkinoilta ve-
täytyminen poikkeaa selkeästi aktivointidiskurssin olettamasta nuorten passiivi-
suudesta. Anna Sell (2007, 5) on nuorten taiteilijoiden ja informaatiotyöntekijöi-
den haastatteluihin perustuvassa tutkimuksessaan havainnut, että jotkut nuoret 
kokevat tylsänä pitämästään työstä kieltäytymisen tai lähtemisen vapauttavaksi 
valinnaksi. Hänen mukaansa boheemia elämäntyyliä edustavat nuoret arvostavat 
vapautta, merkityksellisyyttä ja mahdollisuutta tehdä työtä silloin, kun se sopii it-
selle parhaiten. Sell (2007, 11–12) kutsuu tällaista asennoitumista hedonistiseksi, 
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mutta kyse on mielestämme pikemmin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tavoitte-
lusta. Näkökulma poikkeaa aktivointipolitiikasta, jossa korostuu ansiotyön merki-
tys ihmisten hyvinvoinnin lähteenä (Pulkka 2018, 41) – sikäli kuin hyvinvoinnista 
edes puhutaan. 

Työelämästä vetäytymistä saattaa vauhdittaa sellainen omaa alaa ja sen vallit-
sevia arvoja koskeva kriittisyys, jota Emmi kuvaa puheenvuorossaan:

Emmi/R6: Toivon, että mun arvoa ei tulla määrittään rahassa, eikä 
siinä, että paljon mulla on sopparissa työtuntei. Mutta se kuulostaa 
huimalta, koska mä oon kouluttautunut semmoiseen paikkaan, missä 
tavallaan koulun kulttuuri ja alan kulttuuri on se, että mitä kovempaa 
ja korkeammalle, niin sen parempi. Ja sitten tulee sisäisiä ristiriitoja, 
koska arvot on kuitenkin niinku muita auttavia asioita ja yhteisöä hyö-
dyntäviä asioita. 

Oleellista olisi, että nuorten ihmisarvoa ei arvioida pelkästään tuottavuuden pe-
rusteella (ks. luku 5.3). Tämän ääneen sanominen voi todellakin Emmin sanoin 
”kuulostaa huimalta”, jos ajatellaan, kuinka hegemonisessa asemassa ”korkealle 
kiipeämisen” eetos työyhteiskunnassa on. Vallitsevien arvojen kyseenalaistaminen 
tuottaa sisäisiä ristiriitoja ja vaatii rohkeutta. 

Myös muut nuoret kuvaavat tietynlaisten palkkatöiden arvojen ja omien ihan-
teidensa välistä kuilua. Juuson haaveena on työ, jossa ei joudu tinkimään omista 
periaatteistaan:

Juuso/R3: Et kyl mä oon ihan valmis tekemään palkkatyötä mieluummin 
kun olla paikallani, jos vaan se työ ei oo semmosta tai siit ei tuu huono 
omatunto. Et joutuu tekeen asioita, joitten takana ei voi seistä. Tai toimi-
maan mielestään väärin sen takia, et saa sitä rahaa, ni siinä mul tulee 
semmonen olo, et semmost palkkatyötä mä en halua tehdä, mutta…

H: Mimmosta semmonen palkkatyö olis, minkä takana sä et vois seistä?

Juuso/R3: Esimerkiks kun mä oon metsäalalla, ni mä en suostuis aja-
maan metsäkonetta ja hakkaamaan aukkoja tekemään semmosta sel-
västi luonnolle haittaa tai ympäristölle esimerkiks haitallista työtä, ni 
en mä kovin kauaa ainakaan pystyis sitä tekemään sillee, mulla menee 
yöunet sit, kun mä oon herkkä.

Keskusteluote kertoo hallintavallasta: ihminen ”joutuu” tekemään arvojensa vas-
taista työtä. Juuso yrittää sanoutua tästä irti eikä ”suostuisi” tekemään ympäristölle 
haitallista työtä. Ihmisen tulee voida toimia arvojensa mukaisesti, ja periaatteitaan 
noudattamalla voi välttää huonon omantunnon. Juuso korostaa tarvettaan seisoa 
periaatteidensa takana. Hän siis painottaa vahvaa, joskin herkkyyteen perustuvaa 
toimijuuttaan. Juuson mielestä jotkin työtehtävät estäisivät tätä siinä määrin, että 
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niiden tekemisestä seuraisi valvottuja öitä – siis hyvinvoinnin heikentymistä. Tut-
kailemme merkityksellisen työn ja hyvinvoinnin yhteyksiä tarkemmin luvussa 9.2.

Metsätöiden lisäksi aineistossa mainitaan arvojen vastaisina töinä esimerk-
keinä öljy-yhtiöiden lobbaaminen (Saana/R3) ja puhelinmyynti (Saana/R3 ja 
Annika/R3) sekä mainosala (Tuomas/R6 ja Emmi/R6). Nuoret eivät siis halua täl-
laisissa töissä tehdä väkivaltaa itselleen tai muillekaan.

Nuorten tulkinnoissa työttömyydelle löytyy sekin selitys, että omaa alaa ha-
lutaan etsiä rauhassa, jotta vältettäisiin ajautuminen ahdistaviin ja merkityksettö-
miltä tuntuviin töihin, kuten kaupan kassana olemiseen (Katja/R4) (ks. myös luku 
9.2.1). Työttömyyden syy ei siis ole laiskuus vaan oman hyvinvoinnin arvostami-
nen. Hyvinvoinnin kustannuksella ei voi hakeutua mihin tahansa työhön:

Annika/R3: Siis kun siinä vaiheessa ne justiinsa norsunluutornista huu-
telee sillai, että vaan pitäis tehä töitä ja töitä. Mutta onhan totta kai ih-
misellä se oma rajansa, mitä töitä haluaa tehdä. Että en mäkään halua 
tehä puhelinmyyjän työtä, koska siihen mä en halua. Mä en oo jankutta-
jaihminen toiselle, ni se ei oo mulle. Niin jos mä haluan kieltäytyä siitä, 
koska mä tiedän, et se on epämukavaa mulle. Niin totta kai se tekis mun 
elämästä sitten pahempaa, koska se on vaan epämukavaa työtä.

Annika viittaa puheenvuoronsa alussa TE-keskusten työntekijöihin ja laajem-
min aktivointidiskurssin mantraan: ”pitäis tehä töitä ja töitä”. Hän ottaa kuiten-
kin mantraan etäisyyttä etsien oikeutusta sille, miksi ”epämukavia” töitä ei tarvitse 
tehdä. Puhelinmyyjän työ määrittyy epämukavaksi, koska siinä joutuisi ahdiste-
lemaan muita ihmisiä oman luonteen ja epäilemättä omaksumiensa arvojenkin 
vastaisesti.

Sosiaalipsykologisten tutkimusten mukaan hyvinvoinnille on tärkeää, että 
ihmisen omat arvot ja hänen ympäristönsä arvot sopivat yhteen. Niiden välinen 
ristiriita on henkisesti kuormittava ja stressaava. Esimerkiksi materialistisia arvoja 
korostavassa ympäristössä ihminen voi hyvin, jos hänen omatkin arvonsa ovat 
materialistisia. (Helkama 2015, 12.) Vastaavasti ei-materialistisiin arvoihin sitou-
tunut ihminen voi tuntea olonsa tukalaksi nykyisessä kulutusyhteiskunnassa. Kil-
pailu- ja kulutuskeskeisen elämäntavan tuoma paine voi johtaa siihen, että nuoret 
lähtevät työstään: ”et se oli myös yks suuri syy, että minkä takia sitten hakeuduin 
pois sieltä alalta” (Laura/R3). 

Nuorten arvovalintoja koskevat pohdinnat punoutuvat työn kestävyyttä kos-
keviin kysymyksiin. Yhteiskunnassa, jossa pyritään ruokkimaan ihmisten haluja 
pikemmin kuin tyydyttämään heidän todellisia tarpeitaan, osa töistä ohjaa ih-
misiä kuluttamaan lisää. Tähän eivät nykyiseen tuotantojärjestelmään kriittisesti 
suhtautuvat nuoret muitta mutkitta suostu. Mielekkään ja omia arvoja vastaavan 
työn löytäminen on eri asia kuin ylipäänsä työn löytyminen. Eri alojen ammat-
tilaisten haastatteluissa onkin havaittu monien kaipaavan epäeettisen ja niin 
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henkisesti kuin ekologisestikin kuluttavan työn tilalle mielekästä, omaehtoista ja 
yhteiskunnallisesti merkityksellistä työtä (Henttonen ja LaPointe 2015). Työelä-
män kynnyksellä oleville nuorille työn merkittävyyden tavoittelu liittyy samalla 
isompaan kysymykseen siitä, minkälaista yhteiskuntaa he haluavat olla luomassa 
ja minkälaisia päämääriä heidän työnsä palvelee. Lopulta on kyse arvovalinnoista, 
jotka ovat erityisen merkittäviä, mikäli nuori kokee kulutusorientoituneen yhteis-
kunnan tavoitteet itselleen vieraaksi. Kaikki nuoret eivät, tutkimuksemme alussa 
lainaamamme laulun sanoin, halua ”repiä lisäarvoa” tai tehdä asioita ”bruttokan-
santuotteen eteen”.

Vuoden 2019 Nuorisobarometrissä kolme viidesosaa (59 %) nuorista oli eri 
mieltä väitteestä, että mikä tahansa työ kelpaa, kunhan siitä maksetaan riittävästi 
(Myllyniemi ja Haikkola 2020, 55). Arvojaan vastaavaa työtä kaipaavat nuoret ovat 
kuitenkin usein vaikeiden päätösten edessä. Onko heillä mahdollisuuksia valita ja 
odottaa merkityksellistä työtä nykyisen aktivointipolitiikan ja elannon turvaami-
sen tarpeen rajaamassa aitauksessa? 

Saana/R3: Mut mä nyt teen tätä, et mä saan mun prenikat jollain tapaa 
kasaan, koska muutakaan ei nyt ole kyllä, mutta siinä se just on, että 
pitää ihan tosi tarkkaan miettiä, et missä se oma mukavuusalue sit me-
nee, että miten pitkälle sitä on valmis sitten uhrautumaan.

Joskus on uhrauduttava, mutta seuraavaksi tutkailemme sitä, voidaanko aitauk-
sien rajoja myös rikkoa tai siirtää. 

7.4 Nuoret työyhteiskunnan uudistajina?

Nuorisolla ja nuorisoliikkeillä on aiemminkin ollut vahva rooli yhteiskunnallisi-
na uudistajina, mutta erityisesti nykyisin nuoriin kohdistuu ilmastonmuutoksen 
ja muiden uhkien vuoksi suuria odotuksia ja paineita – ja tätä painetta tuottavat 
myös nuoret itse: heidän olisi kyettävä pelastamaan maailma, sillä aikuisyhteis-
kunta ei selvästikään niin tee. Voisivatko nuoret todellakin toimia muutosagent-
teina? Joissakin tutkimuksissa arvioidaan, että tämä on mahdollista (esim. Fien 
ym. 2008; Dougherty ja Clarke 2018). Tutkijat perustelevat tätä sillä, että nuorem-
pi sukupolvi on aiempia sukupolvia koulutetumpi ja siksi kykenevä – perinteistä 
opetusajattelua kääntäen – opettamaan näitä. Työelämään siirtyvät hyvin koulute-
tut nuoret ovat vähemmän sidottuja perinteisiin ja avoimempia uusille vaihtoeh-
doille. He voivat myös omaksua uusia ideoita vanhempia ikäluokkia helpommin: 
”Nuoret toimivat antenneina, jotka poimivat signaaleja, jotka ovat niin heikkoja, 
että aikuiset eivät havaitse niitä” (Fien ym. 2008, 57). 
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Näiden ajatusten innostamana ryhmäkeskustelujen osallistujia haastettiin 
pohtimaan nuorten asemaa työyhteiskunnan uudistajina. Kuudes keskusteluissa 
esitetty väite kuului seuraavasti: ”Nuoret ovat usein edelläkävijöitä, jotka kyseen-
alaistavat palkkatyön ja keksivät uudenlaista luontoa säästävää työtä”. Väitettä oli 
mahdollista tulkita eri suunnista: ovatko nimenomaan nuoret edelläkävijöitä, ja 
jos ovatkin, mihin heidän kekseläisyytensä oikeastaan kohdistuu. Lähdemme liik-
keelle ensimmäisestä suunnasta. Ovatko nuoret tienraivaajia?

Anni/R1: Ois kyllä aika kiva, jos oltais.

Joni/R1: Mut aika harvoin varmaan loppupeleissä.

Anni/R1: Tai on niinku semmoisii hyvä ideoita ja paljon innostusta. Mut 
sitten en mä tiiä käytännössä.

Anni esittää toiveen, jonka täyttymisen Joni kyseenalaistaa, jolloin Annikin pohtii 
kriittisesti sitä, näkyykö edelläkävijyys kuitenkaan käytännössä. Juuri tämän kysy-
myksen ympärille tulkinnat mahdollisesta uranuurtajuudesta kiteytyvät. 

Toiveikkaissa tulkinnoissa uskotaan nuorten potentiaaliin muutosagentteina. 
Tämä mahdollisuus nousee nimenomaan nuoruudesta ja sen mukanaan tuomasta 
innostuneisuudesta ja rohkeudesta sekä sellaisten asioiden havaitsemisesta, joille 
”rutinoituneet vanhat työntekijät” (Aleksi/R3) ovat jo sokeutuneet: 

Tiina/R4: Must tuntuu, et usein tossa on ennemminkin niin, että on joku 
vanhempi ihminen, joka on sit niin kun intohimoisesti ollut jonkun asian 
takana jo pitkään, ja sitten ei oo saanut vaan muita ihmisiä puolelleen 
sinänsä silleen, et ”Hei, tehdään nyt jotain tällaista”. Et on ehkä ehdotet-
tu vaikka kuinka monta kertaa ja suunniteltu ja innostuttu, mut siihen 
ei lähde kukaan muu. Ja sitten kun jossain vaiheessa tulee sit sitä nuo-
rempaa väkee mukaan, niin ne saattaakin innostua siitä sen ideasta, ja 
sit se ottaa tulta alleen, ja sit se alkaa ehkä etenemään. Ehkä sen takia 
siinä tulee sit just se käsitys, et nuoret on just niitä, jotka keksii aina jo-
tain. Ehkä nuoret on helpompi saada just innostumaan sen takia, koska 
siellä ei oo takana sitä ”Näin on aina tehty” -ajatusta.

Katja/R4: Ne on vähemmän kyynisiä jotenkin myöskin… 

Tiina/R4: Niin 

Katja/R4: …ja ennakkoluuloisia.

Tiina/R4: Ja ehkä halukkaampia kokeilemaan asioita.

H: Niin siis rohkeampia.

Tiina/R4: Ei tunnu siltä, että jos mä nyt kokeilen jotain tällaista, niin sit 
lähtee vaimo ja talo ja auto ja lapset ja (naurahdus).

H2: Sitä kautta tulee myös se vapaus.
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Tiina/R4: Niin ei oo välttämättä paljon, mitä menettää tai minkä puoles-
ta pelätä, että menettää.

H2: Totta.

Katja/R4: Eiks nuorilla oo silleen luontevasti jossain vähän sisällä sem-
moinen ajatus, et ne on kuolemattomia vähän silleen jotenkin silleen 
ihan synnynnäisesti, et ehkä se jotenkin antaa semmoista paloa siihen.

Tiina, Katja ja Anu tulkitsevat nuoret edelläkävijöiksi, vaikka Tiinan tulkinnassa 
myös vanhemmilla ihmisillä voi olla uusia ideoita, joihin nuoret tarttuvat. Nuor-
ten on helpompaa olla rohkeita, sillä heillä ei ole niin paljon menetettävää tai pe-
lättävää. Tällainen pelottomuus ei ole hallinnan näkökulmasta toivottavaa, ja juuri 
siksi nuoret on kiinnitettävä työyhteiskuntaan lujin sitein – jopa heidän luovuu-
tensa vähenemisen hinnalla. Keskustelu selittää myös sitä, miksi perheellistymi-
nen on hallinnan näkökulmasta ollut aina suotavaa: perhettään elättävä ihminen 
ei noin vain irtaannu työn ja velan ottamisen ikeestä. Omistaminen – etenkin, kun 
se on lainarahan mahdollistamaa, niin kuin Suomessa tyypillisesti – sitoo ihmisen 
yhteiskuntaan rautakahlein.

Nuoret perustelevat uranuurtajuutta Fienin ym. (2008) hengessä myös kou-
lutuksella ja sen tuomalla uudella tiedolla (Anu/R4, Annika/R3). Uusi tieto liittyy 
tässä ajassa usein ekologiseen kestävyyteen. 

Petra/R6: Mekin ollaan ikään kuin synnytty tai oltu, niinku kasvettu sel-
laiseen maailmaan ja nykyään vielä tuntuu enemmän sellaiseen maail-
maan, missä kaikki tuommoinen niinku just ekologisuus ja vähän niinku 
eettisyys ja muu on paljon enemmän näkyvillä. Ja sitä tavallaan esimer-
kiksi opetetaan kouluissa tai mietitään niinku kaikkea tuollasta. – – Niin 
kyllähän se, että millainen malli tulee, millainen malli niiku siin yhteis-
kunnassa on vallalla, niin ehkä mä näkisin, että se vaikuttaa tietysti.

Nuorten maailmassa kestävyyden edistäminen ja yhteiskunnan antama ”malli” 
ovat erilaisia kuin siinä yhteiskunnassa, jossa vanhemmat sukupolvet varttuivat. 
Yritykset tien raivaamiseen saattavat siksikin lopahtaa aikuisyhteiskunnan vastus-
tukseen. Lopulta nuorten muutosvoima on ”kiinni siitä, että mitenkä halukkaita 
ihmiset on valmiita sitten tommosiin muutoksiin.” (Saana/R3). Nuorten on ”tosi 
vaikeeta puskee hyviä keinoja” (Vilja/R1) ja viedä niitä eteenpäin ”päättäjille mie-
tittäväksi” (Sini/R1). Valtaa käyttävät niin työpaikoilla kuin yhteiskunnan johto-
paikoillakin vanhemmat ihmiset, joilla ei välttämättä ole tarvetta edistää kestäviä 
ratkaisuja:

Anni/R1: Siellä päättäjien joukossa on liian vanhoja ihmisiä, koska jos 
he välittää itestään niin ei tarvi, koska he ei kohta enää oo olemassa 
sitten.
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Ville/R1: Pitäiskö olla äänestysyläikäraja?

Sini/R1: Jep ja sitten niinku, jos osoittaa merkkejä jostain sitten autis-
mista siellä eduskunnassa, niin ihan vois tulla pois sieltä sitten koko-
naan, jos tää mikä vaikka puhui näistä risusavotoista tässä hiljan. Kun 
ei mistään mitään tiiä ja elää jossain aivan eri todellisuudessa, niin ei 
siellä nyt tarvis olla mitään päättämässäkään.

Nuoret eivät saa ääntään kuuluviin, koska valta on ”liian vanhoilla ihmisillä”. Sini 
viittaa haastattelujen aikaan työministerinä olleen Jari Lindströmin lausuntoihin, 
joissa tämä usein korosti työttömien ja erityisesti turvapaikanhakijoiden työnte-
kovelvollisuutta: ”(e)ttä kun jotain saa, niin sen eteen täytyisi jotain tehdä, eikä 
minun mielestäni pitäisi olla mikään ongelma esimerkiksi tehdä risusavottaa” 
(Eduskunnan täysistunto 19.11.2015, PTK 67/2015 vp). Sukupolvikapina – siis 
hegemoninen kamppailu – elää voimakkaana Sinin vaatimuksessa siitä, että nuor-
ten todellisuudesta vieraantuneiden päättäjien tulisi astua sivuun. Kritiikki haas-
taa aktiivisesti sitä alisteista ja passiivista positiota, johon työelämän ulkopuolella 
olevien nuoret usein sijoitetaan. 

Nuorten ehdotukset työelämän kehittämisestä jäävät usein ”sille ideatasolle” 
(Sini/R1). Ideat eivät pääse puhkeamaan kukkaan vaan saattavat nuorten mukaan 
törmätä vanhempien ihmisten muutosvastarintaan. Vaikka Suomessa olisi yleises-
ti ottaen hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työyhteisössä ja osallistua työn kehittä-
miseen (ks. luku 2.3), nuorilla ei näyttäisi olevan näin. Seuraavassa keskustelu-
koosteessa tiivistyvät erilaiset nuorten kohtaamat esteet:

Laura/R3: Joskus saattaa olla myös semmonen, et tavallaan, että nuo-
ria ihmisiä ei välttämättä oteta siellä työpaikalla niin vakavasti, koska 
ne on uusia tai, että niiden sitä ammattitaitoa sitten vähän kyseenalais-
tetaan sen kokemuksen puutteen…

Saana/R3: Niin just meinasin sanoa samaa.

Annika/R3: Tai iän takia, että olet niin nuori, et sä vielä tiedä tästä. 
Onhan se totta kai se työelämän kokemus aivan eri asia kun se opiske-
lukokemus, mutta siinä mitä kuitenkin nuori on oppinut siellä koulussa, 
niin kyllähän niitten vanhojen työntekijöiden vois ottaa siitä justiinsa, 
että mitä on tullut uutta tietoa alalle.

Maiju/R1: Siis on justiin, et jos on vaikka jossain työpaikalla joskus ollut 
ja keksinyt siellä jonkun idean tai jotain miettiny, et pitäis joku asia 
vähän toisin, vaikka ihan vaikka joku kierrättämisasia silleen nyt sitten 
just, että jos siellä on sitten se nihkee pomo ja se ei vaan sille saatana 
sovi, niin sittenhän ne roskat viiään kaikki sinne johki samaan läjään, 
that’s it.

Tiina/R4: Aina voi yrittää ehdottaa just eri työpaikoille uusia toiminta-
tapoja. Mut se, et kuinka kankee se on sit se työnantaja tekemään 
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mitään uudistuksia, niin se on sitten niinku ihan oma juttunsa. Koke-
musta on (naurahdus). 

H2: Niin.

Tiina/R4: Se on hirveesti vielä vallalla se sellainen. Aina on tehty näin 
ja edelleenkin tehdään näin, vaikka kuinka tarjois tehokkaampaa, no-
peempaa ja silleen vaikka ergonomisempaa tapaa tehdä jotain.

Nuorten tulkinnoissa tulee esiin, miten heille tarjotaan työelämässä asemaa, jossa 
heitä ei ”oteta vakavasti”. Kun koulutetut nuoret siirtyvät työpaikoille ja havaitsevat 
muutostarpeen, he saattavat kohdata vastustusta. Miten paljon tahansa ”yrittäisi” 
kääntää kelkkaa ja luoda uusia käytäntöjä, aktiivisuus törmää vanhempien suku-
polvien jähmeyteen. Nuorten tulkinnat ovat samalla realistisia siinä mielessä, että 
niissä korostetaan työnantajan ja vanhempien työntekijöiden tuen merkitystä. Jos 
nämä eivät ole suopeita, uudistukset eivät toteudu. 

Tuomas nostaa edelläkävijyyden esteeksi myös nuorten vähäiset taloudelliset 
resurssit: 

Tuomas/R6: Mmm, semmoinen ajatus mulla vielä tässä, että se kyllä 
nuoria estää tällaisessa kyseenalaistamisessa ja uuden keksimisessä 
se, että ihan vaan ne materiaaliset mahdollisuudet, että kun monesti… 
Nyt puhutaan jostain luonnon säästämisestä ja sellaisista, niin ne on 
sitten monesti semmoisia teknologisia ratkaisuja, joita ei pysty oikeas-
taan niinku rupeamaan semmoisten pioneeriksi, ellei oo valmiiksi niinku 
miljardööri. Jos sä et oo valmiiks niinku joku Elon Musk, niin sä et pääse 
oikein pääse, vaikka sulla ois kuinka hyvä idea, niin sä et pääse sitten 
tekeen, toteuttaan. 

Tuomaksen tulkinnassa nuorten muutospotentiaalia rajoittaa vahvasti alisteinen 
positio suhteessa taloudelliseen valtaan. Kestäviin innovaatioihin tarvitaan ”mil-
jardöörien” panosta. Kaikkiaan tulkinnoissa tulee vahvasti esiin relationaalisuus: 
muutosvoima jäsentyy suhteessa muiden ihmisten suhtautumiseen ja työelämän 
rakenteisiin. Jotta nuoret voisivat olla ”pioneereja”, he tarvitsevat vankemman ase-
man työelämässä. 

Nuoret ilmaisivat kuitenkin myös turhautumista siihen, että heitä niputetaan 
yhteen: ”En mä tiiä, tommoiset yleistykset silleen, et nuoret on niitä innovaatto-
reita. Se on vähän, en mä tiedä” (Anu/R4). Kannat ovat perusteltuja: jos kaikkia 
nuoria ei voi kategorisesti niputtaa syrjäytyneiksi, ei heitä voi niputtaa innovaat-
toreiksikaan.

Osa nuorista lähti keskustelemaan kuudennesta väitteestä siitä näkökulmasta, 
suuntautuuko nuorten edelläkävijyys tai muutosvoima kestävyyteen. Vaikka aja-
tus nuorista muutosagentteina hyväksyttiinkin, saattoi väitteen loppuosa (nuoret 
”keksivät uudenlaista luontoa säästävää työtä”) herättää kritiikkiä. Tätä ei pidetty 
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lainkaan itsestään selvänä vaan nuorten innovatiivisuuden kiinnittämistä luontoa 
säästävään työhön moitittiin aiheellisesti:

Otto/R2: Tuo on muuten hyvä, mutta miks tuo ”luontoa säästetään” on 
pitäny laittaa tähän? Toi ois muuten ollut ihan, mut jos jollekin tota 
luontoa säästävääkin...

H: Niin aivan.

Otto/R2: Uudenlaista työtä. 

H2: Niin siitä sä oot samaa mieltä?

Otto/R2: Joo.

H2: No millä tavalla se näkyy sun mielestä?

Otto/R2: No nykyäänhän keksitään uusia ammattejakin, tällaisia mitä 
ei ollut esimerkiksi kymmenen vuotta sitten ja kaikkea tällaista. Mut en 
mä tiedä, että miten tuo ”luontoa säästävä” nyt tähän kysymyksen mi-
tenkään liittyy. Olis ollut hyvä kysymys ilman tuotakin.

H2: Niin tää on tullut jo aikaisemminkin esiin ihan sama ajatus?

Otto/R2: Mut ei tuo luontoa säästävä työ, niin eihän se liity palkkatyö-
hön silleen.

H2: Niin et voi kehittää luontoa säästävää työtä palkkatyön ulkopuolella 
tai voi tehä sitä vaik ei kyseenalaistas palkkatyötä siihen?

Markus/R2: Tää kysymys jotenkin sitoo kaikki nuoret niin kun auto-
maattisesti luontoa, luonnonsuojelijaksi tai tällai. Vähän puolueellinen 
kysymys.

Otto ja Markus arvostelevat pontevasti haastattelijoiden esittämää väitettä. Heidän 
tulkinnassaan nuorten innovatiivisuus ei suinkaan aina ole lähtökohtaisesti eko-
logisesti orientoitunutta. Väite kirvoitti samaan ryhmäkeskusteluun osallistuneita 
nuoria keskustelemaan enemmänkin siitä, ovatko kaikki nuoret halukkaita sääs-
tämään luontoa:

Markus/R2: Se ois outoa, jos 100 prosenttia nuorista ois niinkö luonnon-
suojelijoita.

Sonja/R2: Mut eiköhän se oo suurin osa on ehkä niitä. Ehkä niitä luon-
nonsuojelijoita, mutta ei kaikki. Ei kaikki kuitenkaan. Ei niin voi sanoa.

Markus/R2: Niin mut se riippuu. että kuinka nuoret niinkö… Just niin 
jotkut murrosikäiset, niin ne ei yleensä ajattele niinkö mitään tommosia 
niinkö. Nuorella iällä niinkö ei kiinnosta oikein mikään sillai. Niin en 
mä usko, ja kouluissa ja niin poispäin kaikissa yläasteella niin ei ne 
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välttämättä oo ihan kaikki oo niinkö siisteimpää sakkia, et roskataan 
ja tällaista.

Markuksen ja Sonjan tulkinnoissa tehdään selkeä pesäero käsitykseen, jonka mu-
kaan kaikki nuoret voisi asemoida luonnonsuojelijoiksi. Sellainen yksimielisyys 
olisi outoa. Törmäämme siis jälleen niputtamisen ongelmaan: kaikki nuoret eivät 
ole syrjäytyneitä eivätkä innovaattoreita mutta eivät luonnonsuojelijoitakaan.

Markus mainitsee yläasteikäisten nuorten roskaamisen esimerkkinä siitä, että 
nuoria ei kiinnosta luonnonsuojelu. Toisaalta aineistossa esiintyy myös tulkin-
taa, jossa toiveet kohdistetaan varhaisnuoriin: ”Että jos mä puhuisin nyt itteäni 
kymmentä vuotta nuoremman kanssa, niin hän saattais olla pidemmällä jotenkin” 
(Emmi/R6). Aineistonkeruun jälkeen kouluikäisten nuorten edelläkävijyys on-
kin noussut otsikoihin isojen ilmastolakkojen ja kansainvälisen Fridays for Future 
-liikkeen myötä. Emmin toteamuksen loppuosa kuvastaa yhteiskunnallisen muu-
toksen aikuisista johtuvaa jähmeyttä laajemminkin: varhaisnuoret ovat ”niinku it-
sestäänselvyydessä monessa asiassa, monissa asioissa, mitä mä vasta silleen niinku 
funtsaan, että onkohan tää näin”. 

Keskustelijoiden mielestä nuoret voivat olla edelläkävijöitä muillakin kuin 
kestävyyteen liittyvin tavoin (Anu/R4). Ajan hermolla voi olla vaikkapa digita-
lisaatiossa ja sosiaalisen median kehittämisessä ja some-yrittäjäksi ryhtymällä 
(Juha/R2). 

Näistä nuorten innovatiisuuden pohdintojen yläilmoista palaamme seuraa-
vaksi maan pinnalle: haastateltujen nuorten kokemuksiin sosiaaliturvajärjestel-
män viidakossa.







8 Sosiaaliturva – hyvinvoinnin 
mahdollistaja?
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Sosiaaliturvan perimmäinen tarkoitus on hyvinvoinnin edistäminen. Keskustelu 
sosiaaliturvajärjestelmän ongelmista lienee kuitenkin yhtä vanhaa kuin itse järjes-
telmäkin. Jo vuosikymmenten ajan tutkimuksissa on ihmisten kokemuksiin no-
jautuen kiinnitetty huomiota järjestelmän kankeuteen, sen aukkokohtiin ja suora-
naisiin kohtuuttomuuksiin tai vääryyksiin (esim. Helne ja Laatu 2006; Hirvilammi 
ja Laatu 2008; Metteri 2012; Määttä 2012). Myös käynnissä olevan sosiaaliturva-
uudistuksen pyrkimyksenä on sosiaaliturvan monimutkaisuuden vähentäminen. 
Mitä sanovat tutkimuksemme nuoret? Kuinka hyvin järjestelmä on heidän tulkit-
semanaan hyvinvointitehtävässään onnistunut? 

Tässä luvussa tarkastelemme sitä, miten nuoret puhuvat sosiaaliturvasta ja 
työllisyyspalveluista. Mitä merkityksiä niihin liitetään? Minkälaisiin subjekti-
positioihin sosiaaliturvajärjestelmä nuoria asettaa? Haastavatko nuorten omat 
tulkinnat näitä positioita? Millaisiin positioihin he itse asettavat itsensä? Miten 
sosiaaliturvajärjestelmä vaikuttaa nuorten toimijuuteen? Minkälaisia kriittisiä tai 
järjestelmää ja sen edustajia ymmärtäviä puhetapoja aineistosta löytyy? 

Relationaalisen lähtökohtamme mukaisesti huomiomme on siinä, miten nuo-
ret kuvaavat kohtaamisiaan sosiaaliturvajärjestelmän kanssa. Tämä merkitsee sitä, 
että samaan tapaan kuin ”Nuoret luukulla” -tutkimuksessa (Aaltonen ym. 2015, 
42) meidänkään fokuksemme ei ole marginaalissa olevissa yksilöissä ja heidän väi-
tetyssä ongelmallisuudessaan, vaan yksilöiden ja instituutioiden välisissä suhteis-
sa, mikä samalla mahdollistaa instituutioiden kriittisen tarkastelun.

Jäsensimme aineistosta viisi sosiaaliturva- ja työllisyysjärjestelmää koskevaa 
tulkintarepertuaaria. Kolmessa niistä nuoret ovat kriittisiä sosiaaliturvajärjestel-
mää kohtaan, mutta aineistosta hahmottui myös sosiaaliturvaa arvostava tulkin-
tarepertuaari. Lisäksi nuoret esittävät järjestelmää koskevia uudistustoiveita ja 
-ehdotuksia, jotka perustuvat todelliseen kokemusasiantuntijuuteen niistä ongel-
mista, joita he ovat järjestelmässä kohdanneet. 

8.1 Hämärässä harhailua

Kielenkäyttö on yksi tärkeimmistä hallinnan käyttämistä keinoista. Kielellä nos-
tetaan joitakin asioita huomiomme kohteeksi tai häivytetään toisia, suostutellaan, 
painostetaan, syyllistetään, moralisoidaan, tehdään luokituksia, määritellään 
vastuita ja asetetaan normeja. Hallintavallan keskeisiin tekniikoihin kuuluu sen 
kohteiden pitäminen epätietoisuudessa hämärän kielen ja hämärien säädösten 
avulla. Kukaan ei liene kuvannut näitä tilanteita yhtä mieleenpainuvasti kuin 
Franz Kafka romaaneissaan ”Linna” ja ”Oikeusjuttu”. Niiden päähenkilöt on tuo-
mittu epätoivoiseen ja tyhjiin raukeavaan kamppailuun kasvottoman, arvaamat-
toman ja vieraannuttavan koneiston otteissa. Kirjat tulivat vääjäämättä mieleen, 



161

Puristuksissa?

kun luimme uudestaan ja uudestaan nuorten kuvauksia kokemuksistaan byro-
kratian käytävillä ja sokkeloissa. Repertuaari olikin helppo nimetä ”hämärässä 
harhailuksi”. 

Kysymys siitä, onko sosiaaliturva monimutkaista, on niin itsestään selvä, että 
se herättää aluksi hilpeyttä: 

H: Ja täs on taas pari kysymystä alkuun elikä toi 12 väittämä. ”Nykyinen 
sosiaaliturvajärjestelmä on monimutkainen ja vaikeaselkoinen”, mitä te 
aattelette siitä?

Valtteri/R3: Kyllä (naurua).

Saana/R3: Kyllä. Tai jotenkin tuntuu, että aina kun, no ei aina, mutta 
useimmiten, kun sinne on yhteyksissä, niin aina löytyy joku pykälä tai 
porsaanreikä, mikä tekee.

Annika/R3: Joku lappu puuttuu ja…

Saana/R3: Ja joku odottamaton käännös, että ite on aika kujalla.

Toisissa ryhmäkeskusteluissa jaetaan sama tulkinta: 

Lotta/R5: On se kyllä vähän vaikeaselkoista. Siis jotkut niinku asiat on 
vähän silleen, että mitä. Siis kun sinne menee, niin sit välttämättä ei oo 
yhtään kartalla, että mitä papereita sinä sinne tarvitset.

Tiina/R4. Sit vielä se, et ei välttämättä oo tietoa selkeästi saatavilla siitä, 
et mitä kaikkia tukia sä voisit hakea, et sekin on just et…

Saana/R3: Ja musta tuntuu, et se ei ole hirvittävän yhteneväinen se sys-
teemi.

Keskusteluotteet ovat hyvin edustavia, sillä tutkimukseen osallistuneista nuorista 
valtaosa yhtyi väitteeseen sosiaaliturvajärjestelmän vaikeaselkoisuudesta (ks.  lii-
te 4). Havainto suhteutuu hyvin myös aiempien tutkimusten tuloksiin, joiden mu-
kaan nuoret mieltävät sosiaaliturvajärjestelmän ja sosiaalipalvelut jäykiksi, moni-
mutkaisiksi ja vaikeasti lähestyttäviksi (esim. Alanen 2015; Simonen 2019). 

Puheessaan nuoret kuvaavat eksymistään järjestelmässä: he ovat pudonneet 
”kartalta” tai ovat ”aika kujalla”. Valtterin ja Lotan lausumissa epäselvyys tiivistyy 
siihen, että he eivät tiedä, millaisia papereita heidän tulisi viranomaisille kiikuttaa. 
Valtteri arvelee järjestelmän myös olettavan, että nuoret tietävät automaattisesti, 
mitä heidän tulisi tehdä. Hallintavalta on kuitenkin sitä tehokkaampaa, mitä epä-
tietoisempia ihmiset sen toimintalogiikasta ovat. Tilannetta voisi verrata vakuu-
tusyhtiöiden monitulkintaisiin ehtoihin ja varauksiin: pyrkimyksenä on se, että 
päätösvalta korvauksista säilyy vakuuttajalla. Ja kuten Tuomas (R6) toteaa, ”sitä-
hän ei, sitähän niinku tietoisesti ei mainosteta sitä [toimeentulotukea]”. Oleellista 
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tietoa jää siis saamatta: ”Kun ne on tuolla sossussa paljon noita harkinnanvarai-
sia, niin ne pitäis olla vähän yleisemmin paremmin ihmisille tiedossa” (Sini/R1). 
Tuomas otaksuu, että systeemi on tahallaan rakennettu monimutkaiseksi, jotta 
ihmiset jättäisivät tukia hakematta: ”Sinällään se on harkittu taktiikkakin, että se 
tehdään niin vaikeaksi, että sitä ei haeta sitten niitä tukia”. 

Kielellä hallitsemisen tekniikoihin kuuluu sellaisen kielen luominen, jota ym-
märtävät vain siihen vihkiytyneet (jos hekään):

Tiina/R4: Siis mun mielestä kaikist hankalin on just toi, et koko tää so-
siaaliturvajärjestelmä puhuu täysin omaa kieltään ja tää, se on ihan 
käsittämätöntä byroslavian jargonia, josta ei niin kun sitten mitään 
tajua. – – Sulle annetaan 18 eri nippua täytettäväksi papereita, ja se 
kaikki on kirjoitettu sillä samalla kielellä, mitä sä et ymmärrä. Ja sit sä 
yrität parhaas mukaan vastata niihin. Sitten toimitat ne sinne, minne sä 
yrität niin kun saada ne. Ja sieltä tulee hetken päästä vastaus, et ”Hei, 
et sulta puuttui täältä aika monta vastausta, ja voisitko lähettää vielä 
nipun liitteitä”. 

Tiina nimeää järjestelmän kielen ”byroslavian jargoniksi”. Ilmaus kuvastaa hyvin 
sitä, miten vieraannuttavaa viranomaiskieli on. Se assosioituu Tiinan mielessä 
valtiojohtoisen neuvostojärjestelmän kaltaiseen instituutioon, jonka käytännöt ja 
sanasto ovat kaukana ihmisten elämismaailmasta. Byroslaavi rakentuu tyhjistä sa-
noista, joille nuoret eivät osaa antaa merkityksiä, vaikka ”yrittävätkin” parhaansa. 
Nuorten viestiä kielen vaikeudesta vahvistaa sekin, että edes sosiaalialaa opiskellut 
nuori ei käsitä, mitä päätöksissä sanotaan: 

Petra/R6: Ja sitten pakko kertoa vielä sellainen esimerkki, että kun olin 
siis ennen kuin mä jäin sairaslomalle, niin mä olin opiskellut, mitähän, 
varmaan pari vuotta, tai nyt parin vuoden edestä opintopisteitä sosiaa-
lialaa ja tehnyt harjoitteluja ja tutustunut niinku tähän järjestelmiin ja 
muuta. Ja kun sain Kelasta ensimmäisen sairauspäivärahapäätöksen, 
niin mä en oikeasti ymmärtänyt, mitä siinä sanotaan. Mä en ymmärtä-
nyt, ja mä en mielestäni oo silleen mitenkään hirveän tyhmä ihminen. 
Ja vaikka olisinkin, niin kyllä mun mielestä se pitäis niinku, että ei oo 
liikaa vaadittu, että… Mä en ymmärtänyt niinku siitä, että pitääks mun 
hakea joka kuukausi uudestaan ja paljon mä saan tilille rahaa, ja minä 
päivänä se tulee. 

Petra irtisanoutuu voimallisesti ”tyhmän” asiakkaan asemasta ja korostaa, että hä-
nellä kuuluisi olla oikeus saada selkeitä päätöksiä. Hän jatkaa, että ei olisi ”liikaa 
vaadittu”, että päätöksestä ymmärtäisi, mille ajalle tuki myönnetään ja milloin se 
maksetaan. Nämä tiedot ovat nuoren selviytymiselle olennaisia. Eri tulonsiirtojen 
vaikeaselkoisuus hankaloittaa elämää konkreettisesti, kun pöydällä odottaa pino 
laskuja ja vuokra on maksamatta. 
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Epäselviksi ja puutteellisiksi koettujen ohjeiden vuoksi nuoret jäävät epävar-
moiksi siitä, mitä tukia he voisivat saada ja miten niitä haetaan. Nuoret kertovat 
esimerkiksi tyhjiin valuneista yrityksistään löytää TE-toimiston sivuilta tietoa sii-
tä, miten tukia haetaan: ”Lopetin, koska ei niist silleen saa selvää” (Anu/R4). Hä-
märässä harhailevia nuoria ohjataan luukulta toiselle: 

Petra/R6: No mulla on taas se, että mä kysyn sieltä Kelasta, ja sitten 
ne neuvoo jotain. Ja sitten työkkärissä ne neuvoo eri tavalla, ja sitten 
loppujen lopuksi mä oon niinku ite oikeassa, ja se Kelan ihminen on ollut 
väärässä. Mulle on käynyt näin siis useinkin. Ja sitten ne ei usko sitä, 
että mä oikeasti tiedän tän asian. Tai en välttämättä aina tiedä, mutta 
sitten, että ne ei välttämättä osaa edes neuvoa ite ne ihmiset, jotka on 
siin lafkassa töissä. Mun mielestä se on pelottavaa ja kertoo jo siitä jär-
jestelmästä, että niinku oikeasti. Ja sitten mä mietin sitäkin, että miten 
paljon vaikka sosiaalialalla on niinku töissä palveluohjaajia, joiden siis 
työnkuva on se, että ne auttaa ihmisiä siinä sosiaaliturvajärjestelmässä 
(naurahdus). Siinä, että mitä tukea niiden pitää hakea, mitä liitteitä nii-
hin tarvii, niin musta se jo kertoo niinku aika hyvin. 

Petra kokee ”pelottavaksi” sen, että TE-toimiston ja Kelan työntekijät eivät osaa 
neuvoa eivätkä antaa asiakkaille oikeaa tietoa. Osuva havainto on se, että pelkäs-
tään palveluohjaajien suuri määrä on osoitus järjestelmän monimutkaisuudesta: 
tarvitaan erikseen työntekijöitä, joiden toimenkuvana on hakemisessa neuvomi-
nen. Petran tulkinnassa järjestelmän monimutkaisuutta kuvaa sekin, että neuvojat 
eivät vaikuta tietävän, mitä toisella käytävällä neuvotaan. Järjestelmän edustajat 
ovat siis hekin kuin ”Linnassa” harhailevia eksyneitä sieluja, joille on hämärän pei-
tossa, mitä eri huoneissa ja kerroksissa tapahtuu.

Kuvaamansa tilanteen hankaluudesta huolimatta Petra pitää kiinni minuus-
skriptistään ihmisenä, joka tietää oikeutensa ja joka tuntee säädökset. Hän taval-
laan asettuu järjestelmän edustajien yläpuolelle, mikä luo kitkaa: valtaa käyttävät 
hänen ylitseen ihmiset, joiden tietämyksen hän arvioi omaansa huonommaksi. 
Tällöin nuorten paimenina (ks. luku 2.1) toimivien virkailijoiden arvovalta ky-
seenalaistuu, mutta valta säilyy silti heillä.

Nuorten tulkinnoissa korostuvat kierteet, joissa he pyörivät kuin lehdet tuu-
lenpuuskissa tai pikemmin kuin bitit avaruudessa, niin kuin Tuomas ja Emmi 
Kelan verkkosivuilla:

Tuomas/R6: Mutta kun ei se oo se kieli, vaan se, että miten se, se sivus-
torakenne, että sä, että kun sä yrität etsiä jotain juttua, niin sä vain 
pyörit siinä silmukoissa, silmukoissa…

Emmi/R6: Ja jos painat jotain silleen, että sä meet kolme sivua eteen-
päin, ja sitten painat jostain, niin se heittää sut etusivulle. Ja sitten sä 
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oot, että mitä, miten voi olla? Niinku se on kyllä jotenkin semmoinen 
spiraali. Siis niinku kyllä sieltä löytyykin, mutta mä teen yleensä sen 
ratkaisun, että mitä tahansa mun on tarvinnut selvittää, niin mä soitan.

Tiedon etsiminen vaikeasti hahmottuvasta sivustorakenteesta ajaa nuoret silmu-
koihin ja spiraaleihin, joissa heitä ”heitellään” sinne tänne ja joista irtaantuminen 
vaatii ponnistusta. Ulospääsynä toimii Emmin tapauksessa puhelu Kelan virkaili-
jalle. Kelan pitkäaikainen toimintamalli, sähköiseen asiointiin siirtyminen, ei siis 
saa kannatusta tässä tulkinnassa. Varsinkin vaikeat asiat voivat verkossa asioita 
hoidettaessa jäädä selvittämättä: ”Niin se on vähän justiin, sähköinen asiointi on 
vähän monimutkasta.” (Juha/R2). Kuten tuonnempana nähdään, järjestelmä toi-
mii parhaiten kasvokkain – silloin kuin kohtaamisen vire on oikeanlainen. 

Etenkin karenssisäännökset aiheuttavat ihmetystä:

Juha/R2: Nyt on vähän ollut Kelallakin, kun olin sairaana. Kun mä olin 
tässä tota justiin tossa projektissa mukana, niin siellä tuli heti tota ka-
renssia, vaikka mä olin ilmoittanu mun poissaolon. Mutta mun piti men-
nä erikseen vielä selvittään se sinne toimistolle, ja siinä oli joku semmoi-
nen, että mun pitää tuua ne liitteet ite, että vissiin täältä ne ei lähe, tai 
en mä... Siis mä en tiiä, mikä siinä nyt oli. 

Sini/R1: Nykyäänhän on se joku silleen se karenssihomma, että jos niin 
kun ei oo saanut tota työmarkkinatukee. Niin sitten kun kolme kuukaut-
ta saa sitä, niin sit sen jälkeen alkaa joku kolmen kuukauden karenssi, 
minkä aikana ei saa sitä. Minkä jälkeen se sitten taas jatkaa pyörimistä 
normaalisti. Niin kaverille oli silleen, että oli se ihme karenssiaika. Niin 
sille silläkin aikaa sitten jatkui niitä rahoja, mitä se sitten joutui makse-
leen takaisin sinne ja...

H: Eli sillä ei ollutkaan sit karenssia?

Sini/R1: Niin ja sitten siinä oli se, että sitten sen piti niin kun… Kun se oli 
yhteydessä just tonne Kelaan vähän asioista, että mitäs tää on ja oli pis-
tänyt sinne tota… Sillä oli toi soittopyyntö jollekin työntekijälle pistetty. 
Ne sanoi siellä, että jos se soittaa parin päivän päästä uudestaan. Nyt 
siitä on mennyt kaks kuukautta, kun sille sanottiin pari päivää ja sille 
ei oo vieläkään soitettu, ja se on pariin kertaan soittanut itekin perään 
ja sanonu. Siellä vaan jotain sanotaan, et ”Joo, että vartoo nyt vähän, et 
kyllä se kohta soittaa”.

Puheenvuoron keskiössä on ”karenssihomma”. Se, mihin pykäliin ja ohjeistuksiin 
tämä ”ihme karenssiaika” lopulta liittyy, vaikuttaa jääneen nuorille epäselväksi. 
Välittyy kuva nuorista, jotka yrittävät navigoida järjestelmäviidakossa, jossa heille 
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saattaa tulla pitkiä katkoksia perusturvaetuuksien tai toimeentulotuen26 maksussa, 
ilman että he ymmärtäisivät, miksi näin tapahtui ja mihin päätökset perustuvat. 
Sinin tulkinnassa hänen ystävänsä tilannetta ei helpottanut se, että työntekijää oli 
mahdotonta tavoittaa. Mieleen tulee jälleen Kafkan ”Oikeusjutun” Josef K:n yritys 
päästä tapaustaan hoitavan tuomarin puheille. Moderneissa yhteiskunnissa hallin-
nan tekniikat koskettavatkin ihmisten elämää yhä useammin ”etäisyyden päästä”, 
esimerkiksi erilaisin (epäselvin) tukimuodoin ja säännöksin tai anonyymisti ver-
kossa. (Ks. Rose 1999, 10; Kaisto ja Pyykkönen 2010, 16). 

Nuorten kuvatessa kokemuksiaan sosiaalitoimen ja Kelan kanssa asioinnista 
päällimmäiseksi nousee usein ennalta ”arvaamattomuus” ja ”ennakoimattomuus” 
(Tiina /R4): 

Tiina/R4: Ne päätökset on arvaamattomia. Siellä voi yhtäkkii tulla hy-
vinkin sairaille ihmisille päätöksiä just, et oot täysin terve tai jotain vas-
taavaa.

Tuomas/R6: Mmm, ja se ei oo missään vaiheessa, missään vaiheessa 
niinku tajuttu tehä niinku sellaisia sitovia sääntöjä siihen, että se on 
ihan niinku, se on sellainen systeemi, joka toimii vaan niinku purukumil-
la ja Jeesus-teipillä vaan, et…

Petra/R6: Ja mun mielestä se ei pitäis olla niinku tuurista kiinni tai siitä, 
että kuka virkailija sulla on siellä.

Tuomas/R6: Ei todellakaan.

Petra/R6: Ja sitten mullakin on usein käynyt silleen, että oon niinku 
vaikka soitellut sinne, että ”No hei, että mun pitäis muuten saada tätä 
rahaa”. Joo joo, ei oo, että en mä ois ikinä nähnyt niitäkään rahoja, että 
jos en ois soittanut perään ja ite selvittänyt ja ite pitänyt huolta ja muu-
ta. Ja että tietysti joo, inhimillisiä virheitä sattuu ja näin, mutta että ei 
mun mielestä sais sattua niin paljon niinku sellaisessa, mikä on oikeasti 
ihmisten toimeentulo ja päivittäinen elämä tavallaan kiinni siitä.

26 Julkisessa keskustelussa käsitteitä perusturva ja perusturvaetuudet käytetään horjuvasti 
niin, että välillä käsitteet sisältävät toimeentulotuen ja välillä eivät. Perustuslain 19 §:n toisen 
momentin mukaan ”lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, 
sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan mene-
tyksen perusteella”. Säädöstä on tulkittu siten, että perustoimeentulo on turvattava näissä elä-
mäntilanteissa ilman tarve- tai tuloharkintaa. Samoin on tulkittu, että perustoimeentulon ta-
kaavien perusturvaetuuksien (esim. työttömän peruspäivärahan ja työmarkkinatuen) on oltava 
tasoltaan korkeampia kuin 19 §:n ensimmäisen momentin tarkoittama toimeentulon takaava 
tarveharkintainen vähimmäisturva eli toimeentulotuki. Näillä perustein perusturvan riittävyy-
den arviointiryhmä (THL 2019) on määritellyt perusturvan työelämän ulkopuolella olevien ja 
ansiosidonnaisten etuuksien piiriin kuulumattomien henkilöiden pääasialliseksi toimeentulo-
turvaksi ja lisännyt, että perusturvaa täydentävät asumisen tuet ja toimeentulotuki. Vuosien 
2015–2019 raportissaan ryhmä esittää laskelmansa sekä ilman toimeentulotukea että toimeen-
tulotuen kanssa, millä ryhmä haluaa kiinnittää huomioita toimeentulotuen rooliin perusturvan 
paikkaajana. (THL 2019, 10; ks. myös Korpela ja Ylikännö 2017.).
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Katja/R4: Just silleen, ja sit se on arvaamatonta. Sitä ei tiedä. Niin se on 
silleen… Siihen ei oo semmoista luottamusta.

Nuorten tulkinnoissa järjestelmän päätökset vaikuttavat sattumanvaraisilta. So-
siaa liturvajärjestelmä kuvataan huteraksi: se pysyy pystyssä ja koossa vain ”puru-
kumilla ja Jeesus-teipillä”. Arvaamattomuus näkyy myös siten, että eri työntekijät 
tekevät erilaisia päätöksiä tai ”että on paikkakuntaeroja, miten sosiaalitoimisto 
toimii” (Aleksi/R3). Nuoret tuovat esiin, kuinka toimeentuloon liittyvä järjestel-
mä on ”työntekijäriippuvainen” (Ville/R1) ja kuinka esimerkiksi TE-toimistosta 
saatavan avun laatu ”riippuu virkailijasta ja henkilökemiasta” (Katja/R4). Tämä 
johtaa helposti Katjan mainitsemaan luottamuspulaan. 

Koska sosiaaliturvajärjestelmän sokkeloissa ei voi olla varma lopputuloksesta, 
nuorten oma toimijuus korostuu. Merkittävää on tällöin se, miten he ovat toimi-
neet hakuvaiheessa ja reagoineet päätöksiin. Edellä Petra epäili, että hän ei olisi 
saanut tukea, jos ei olisi itse tajunnut soitella perään, selvittää ja ”ite pitänyt huol-
ta”. Petra kirjoittaa siis itselleen oma-aloitteisen toimijan minuusskriptiä. 

Myös Ville (R1) kertoo oman aktiivisuutensa tuottaneen tulosta: hän sai työ-
markkinatuen käsittämättömäksi jääneen takaisinperinnän peruutettua oman 
toimintansa ansiosta. Villen strategia oli hieman toisenlainen kuin Petralla; pi-
kemminkin uhriutuva kuin vaativa: ”Mut ne anto sen onneks anteeks, kun mä sitä 
tarpeeks itkin sinne.” ”Itkemisen” lisäksi nuoret kuvaavat toimintaansa ”rukoile-
miseksi” ja ”nöyristelemiseksi”:

Maiju/R1: Vähän ärsyttää, kun on tommonen tukijärjestelmä, mikä pi-
täis kuulua kaikille. Niin sit just se, et tulee sellainen, että säkään et oi-
kein tiiä, et saak sä sieltä kaikkee, mitä sulle kuuluis. Niin mikä siinä on, 
että sitten niitäkin pitää tällei siellä käydä rukoilemassa, et jos nyt sais 
sen kolme euroa. Niin ei oikein oo niinku. Ei se oikein vaan oo (naurah-
dus). Kauhee byrokratia siinä systeemissä. Pitäis olla vähän helpompia 
nuo jotenkin.

Vilja/R1: Niin joo, siis tuntuu et joutuu kauheesti just nöyristelemään, 
että…

Vaikka suomalainen sosiaaliturva on tarkoitettu kaikille avun tarvitsijoille, ei avun 
saaminen ole aina itsestään selvää. Maijun ja Viljan tulkitsemana se edellyttää ane-
lemista. Tämä tuntuu toki kohtuuttomalta. Maiju viittaa lausumassaan universaa-
lin hyvinvointivaltion periaatteeseen: tukien ”pitäisi kuulua kaikille”. Universaa-
lissa hyvinvointivaltiossa perustuslain 19 §:n mukaan ”jokaisella, joka ei kykene 
hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättö-
mään toimeentuloon ja huolenpitoon”. Universalismi liittyy läheisesti hyvinvoin-
tivaltion lupaukseen: julkiseen vastuuseen sekä tasa-arvoisten mahdollisuuksien 
ja oikeudenmukaisuuden periaatteeseen (esim. Niemi 2006; Metteri 2012). Nuo-
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ret tulkitsevat sosiaaliturvajärjestelmän toimivuutta tästä lupauksesta käsin, mikä 
viittaa siihen, että he jakavat pohjoismaisen hyvinvoinnin eetoksen (Hänninen 
2001, 20) ja tunnistavat suuren harkintavallan ja universaalien oikeuksien välisen 
kitkan.

Universalistisen järjestelmän sisällä on viimesijaisten etuuksien lokeroita, joi-
den toimintalogiikka poikkeaa olennaisesti universalismista. Vaikka universaali-
suus kuuluu edelleenkin pohjoismaisen hyvinvointivaltion periaatteisiin, on sen 
rinnalla vahvistunut selektiivisyys ja sosiaaliturvan aiempaa vahvempi vastikkeel-
lisuus (esim. Saari ja Behm 2017). Tämä on tyypillistä uusliberalistiselle hallinnan 
tavalle. Kansalaiset jaetaan kahteen kategoriaan: yhtäällä ovat tuottavat, aktiiviset, 
rationaaliset ja vastuulliset kansalaiset ja toisaalla ongelmakansalaiset (Saarinen 
ym. 2014, 614). Jälkimmäisille kohdistetaan pelkkää minuuden muokkaamista 
kovempaa kontrollia eli he ovat hallinnan toimenpiteiden keskeinen maalitaulu 
(ks. luku 2.2). Se, saavatko he todellista apua, ei kuitenkaan ole itsestään selvää.

Nuorten toimijuus voi jäädä joko armon anelemiseksi tai kasvaa oikeuksien 
peräämiseksi ja järjestelmän haastamiseksi. Jälkimmäisessä tapauksessa suhdetta 
arvaamattomaan järjestelmään kuvaavat alisteista subjektipositiota heijastelevien 
rukoilemisen tapaisten verbien sijaan voimakkaat, konflikteja ja väkivaltaa ilmai-
sevat verbit:

Emmi/R6: Sen lisäksi, että mä kannan vastuuni töissä ja vielä niinku lä-
hen tavoittelemaan jotain tavallaan omalle uralleni uutta suuntaa, niin 
sen lisäksi mun pitäisi vielä tapella sossun kaa, tai niinku Kelan kaa.

Petra/R6: Kun on nytten niinku muutaman vuoden saanut just tapella 
noiden erinäisten instanssien kanssa, niin toimeentulostaan…

Vilja/R1: Ja sitten taas meikäläinen, joka silloin taisteli niitten kanssa 
kans, niin en saanut niin kun yhtään mitään. – – Toi sossu, niin siis en 
mä jaksa vaan taistella niitten kaa oikein siellä.

Verbit ”taistella” ja ”tapella” tuntuvat viittaavan paitsi epäoikeudenmukaiseksi 
koettuun kohteluun ja eriarvoiseen valta-asetelmaan myös siihen, kuinka pal-
jon työtä toimeentulon turvaaminen nuorilta vaatii. Verbivalinnat toistavat myös 
julkisuudessa usein kuultua puhetta järjestelmää vastaan tappelemisesta tai tais-
telemisesta (esim. Komulainen 2018). Samaten Anna Metterin (2012, 103, 166) 
tutkimuksessa ”kohtuuttomia tapauksia” raportoivat terveydenhuollon sosiaali-
työntekijät kuvasivat asiakkaidensa tilanteita toisinaan ”taisteluksi” omien oikeuk-
siensa puolesta.

Nuorten verbivalinnat kertovat myös järjestelmän haastamisesta. Sen sijaan, 
että nuoret asemoisivat itsensä passiivisiksi ja tyytyisivät alisteiseen asemaansa ja 
alistuneisuuteen (”minun kuuluu ottaa kiitollisena vastaan se apu, joka minulle 
annetaan”), he määrittävät itselleen aseman, jossa he kamppailevat omien oikeuk-
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siensa puolesta. Aktiivisuus näkyy myös toimimattomaksi koettujen käytäntöjen 
uhmaamisena ja omien ratkaisujen tekemisenä, joissain tapauksissa jopa jonkin-
asteisena sääntöjen rikkomisena. Näin on Eemilin kuvauksessa hänen asioinnis-
taan TE-toimistossa: 

Eemil/R1: On se vähän tommosta tuo työkkärin touhu, et mä monesti 
soitin sille kolmelle eri työntekijälle ja kaikilta tuli eri vastaus.

Vilja/R1: Joo just se, et kun kukaan ei tunnu tietävän.

Eemil/R1: Mä kerran, kun mä tiesin missä se mun oma [työkkärin] työn-
tekijä on. Niin mä vaan löin sen puhelun kiinni ja kävelin sinne työkkä-
riin suoraan sinne sen toimistoon, ja se asia oli sit sillä selvä.

Vilja/R1: No mut sinnehän ei voi oikein, siis tai ei oikeesti sais mennä 
edes.

Eemil/R1: Niin, se oli pysäyttämässä, että ei sinne saa mennä. Mut mä 
vaan kävelin sinne (kaikki nauravat).

Kun nuoret kuvaavat systeemin arvaamattomuutta, he kuvaavat myös toimijuu-
tensa mahdollisuuksia aktiivisuuden ja passiivisuuden jatkumolla. Yhtäältä nuoret 
koettavat itse ponnistella sen eteen, että he saisivat heille kuuluvat etuudet; vii-
dakossa on selviydyttävä omin voimin. Myös Jenni Simosen (2019) tutkimuksen 
otsikko, ”Mä koitan itse selviytyä kaikesta”, viittaa tähän. Toisaalta jossain kohden 
tulee raja vastaan. Päätösten saaminen saattaa lykkääntyä, ja nuoren tehtäväksi jää 
turhautuminen tilanteessa, jossa ”ei pysty ite tekemään sille asialle mitään muuta 
kun oottamaan” (Katja/R4). Kun ”ei tapahdu mitään” (Tiina/R4), nuorelle lankeaa 
alamainen subjektipositio. Perusasetelma pysyy kuitenkin kummassakin tapauk-
sessa samana: sosiaaliturvan vaikeaselkoisuus ja byrokraattisuus rajoittavat mer-
kittävästi nuorten toimijuutta. 

8.2 Pallottelua, rankaisemista ja tarkkailua

Se, että järjestelmä on nuorten tulkinnoissa sekava ja epäjohdonmukainen, kävi 
edellä selväksi. Seuraavaksi tarkastelemme, miten nuoret tulkitsevat itseään sii-
nä kohdeltavan. Yksinkertainen vastaus on: huonosti. Nuorten kokemaa kohtelua 
kriittisesti kuvaavasta tulkintarepertuaarista löytyy kolme päälinjaa: pallottelu, 
rankaiseminen ja tarkkailu. 

Yksi nöyryyttävimmistä vallankäytön muodoista on se, jossa ihmistä pallo-
tellaan ja pannaan tekemään turhia asioita, joiden merkitys jää epäselväksi. Ko-
kemus elää vahvana nuorten puheessa. Seuraavassa koosteessa nuoret kuvaavat 
kokemuksiaan työllisyyspalveluista. Erilaisten kurssien merkitys tiivistyy lähinnä 
siihen, että niillä vältetään karenssi:
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Maiju/R1: Tuota TE-toimistolta ne välillä laittaa jollekin hassuttelukurs-
seille. – – Sekin oli mun mielestä vähän ehkä TE-toimiston rahojen tuh-
laamista, kun ne laittoi mut jonkin tämmöisten työkkärin nettisivujen 
niinku joku opetus… Ei se kestäny kauan, et ei se nyt haittaa mitään, 
että tommosessa käy. Mut vähän turhaa, koska kyllä nyt melkein kaikki 
alle kolmekymppiset suomalaiset varmaan osaa käyttää internettiä ja 
klikkailla sieltä niitä. Jos osaa lukee, niin osaa käyttää.

H: MOLin sivuja.

Maiju/R1: Jep niin, et vähän sellaista, että oliks tää tarpeellista sitten. 
Mutta pakkohan sinnekin oli mennä, kun karenssihan siitä ois tullut, jos 
sen ois feidannu, mutta…

Eemil/R1: Mul on tost työkkäristä vielä sen verran, et kun mä olin aikoi-
naan semmoisella uravalmennuksella, missä tsekattiin, mietittiin sitä 
omaa uravalintaa... – – No olin sit sen käyny niin kaks päivää siitä, työk-
käristä tulee semmoinen... Pakotettiin semmoiseen ”hihat heilumaan” 
heti sen jälkeen, vaikka mä olin just päässy sieltä uravalmennukselta. 
Vähän mietityttää, et ajatteleeks ne ollenkaan.

Juha/R2: Että se on semmoista rumbaa, et mennään vaan paikasta 
paikkaan, ettei tuu karenssia tai. En mä tiiä. Tänne mä nyt lähin silleen, 
että on se ihan kiva kuitenkin jotain, et lisätienestejä tulee. Mutta se ei 
nyt… Tuokin on niin vähäistä, ettei se paljon auta.

Tiina/R4: Mulla on työkkärin kans ainakin semmoinen, et no, ei siit kyl 
oo ollu paskan vertaa hyötyä ikinä (naurahdus). Se on sellainen, et sin-
ne mennään käymään ja siellä esitellään lappusia, ja sit se on siinä. Et 
helpompaa on saada töitä sillä, että kyselee kavereilta tai sitten hakee 
netistä.

Juhan tulkinnassa aktivointi on ”rumbaa”, jossa nuoria osoitetaan erilaisille kurs-
seille, joihin he osallistuvat karenssien pelossa ja lisäansioiden tarpeessa. Jos nuo-
rille kerrotaan, että heidän on haettava tietylle kurssille tai tiettyä työpaikkaa, ei 
heillä ole vaihtoehtoja, mikäli he haluavat välttää karenssin. Tämän tietäen Eemil 
kuvaakin sitä, kuinka hänet ”pakotettiin” kurssille heti edellisen jälkeen. Myös toi-
seen haastattelututkimukseen osallistuneet työttömät nuoret ovat kokeneet vas-
taavaa: ”työkkäri uhkailee taas niillä kursseilla” (Aaltonen ym. 2015, 78). Tällai-
nen uhkailuksi koettu ja pakon sanelema osallistuminen ei välttämättä vahvista 
nuorten toimijuutta ja autonomisuuden kokemuksia vaan ilmentää ensisijaisesti 
valtion kontrollitehtävää (ks. Mäntyneva ja Hiilamo 2018, 25). Nuorten kuvailema 
rumba on kaukana ”Tanssii tähtien kanssa” -kilpailuun kuuluvasta kimalluksesta 
ja ilosta uusien taitojen oppimisesta eikä osallistuminenkaan ole vapaaehtoista.

Kurssien varsinainen hyöty tuntuu siis jäävän vähäiseksi: kurssit ovat ”tur-
hia” eivätkä auta riittävästi. Myös aiemmassa nuorten haastattelututkimuksessa 
on käynyt selväksi, että nuoret kokevat heidän aktivoimisekseen järjestetyt kurs-
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sit ”älyttömiksi”, tarpeettomiksi ja jopa nöyryyttäviksi (Haikkola ym. 2018, 68). 
Työkkärin merkitys supistuu Tiinan tulkinnassa siihen, että siellä ”esitellään lap-
pusia”. Maiju puolestaan toteaa ikään kuin julkistalouden tilasta huolestuneena, 
että työvoimapoliittiset koulutukset (”hassuttelukurssit”) tuntuvat valtion rahan 
tuhlaamiselta, koska ne eivät ole oikein ajoitettuja tai eivät tarjoa nuorille uutta 
osaamista. Jos koulutukset eivät vastaa nuorten tarpeita, ne jäävät merkityksettö-
miksi. Pahimmillaan ne ruokkivat turhautumista ja lietsovat käsitystä hyvinvoin-
tivaltiosta, jossa rahaa käytetään turhiin asioihin todellisen avun sijaan.

Jälleen kerran nuoret kuitenkin korostavat omaa aktiivisuuttaan ja omatoimi-
suuttaan: työllistämispalveluihin verrattuna työllistyminen onnistuu Tiinan mie-
lestä paremmin kontaktien avulla tai netissä surffailemalla. Pettymys palveluihin 
yhdistyykin nuorten tulkinnoissa oman toiminnan korostamiseen, ”yliviritettyyn 
toimijuuteen”, jossa nuoret ovat ”vastuullistaneet itse itsensä eivätkä huuda yhteis-
kuntaa apuun” (Lähteenmaa 2011, 58). 

Lauran kuvauksessa hänen asiointinsa TE-toimistossa ei johda edes koulutuk-
seen pääsyyn vaan ainoastaan seuraavan tapaamisen odotteluun:

Laura/R3: Kyllä työkkäri on auttanu tietyis jutuissa, mut esim. se, et 
sillon, kun mä olin vastavalmistunu, sit mä menin ilmottautumaan työk-
käriin, ei ne antanu mulle mitään. Niillä oli vaan kiire saada mut sinne 
kortistoon, tiedot ylös, ja sit siitä sitten, et ”No hei, me ilmotetaan sulle, 
kun tulee koulutuksia”. Kyllä musta oli se, et mä sain mikä tää työelä-
män-, siis kun en tiennyt mitä teen, ni sit oli tämmönen työvalintapsyko-
logi vai mikä hitto, joku tämmönen, ni sille sain ajan kolmen kuukauden 
päähän siitä… Että vähän siinä ja siinä, mut se on vaan aktiivisuus sit-
ten, et sitten mä kävin etsivien tai etsivän työn toimistossa kyselemässä, 
et ”Apua, auttakaa”, ni sieltä kautta sit sai sen.

Tässäkin pattitilanteen ratkaisuksi kuvataan oma aktiivisuus, hakeutuminen et-
sivien nuorisotyöntekijöiden luo. Tämä kannatti, kenties siksi, että etsivässä nuo-
risotyössä toimitaan tavanomaisia palveluita asiakaslähtöisemmin, nuoren tilan-
teesta lähtien ja koska palvelu perustuu vapaaehtoisuuteen ja kontrollikeinojen 
vähäiseen käyttöön (Wrede-Jäntti 2018, 82). 

Kaiken kaikkiaan törmäämme jälleen järjestelmän ristiriitaisuuteen: työlli-
syyspalveluiden tarkoituksena on aktivoida nuoria työmarkkinoille, mutta nuor-
ten tulkinnoissa palveluiden merkitys näyttää jäävän vähäiseksi. Työllisyyspalve-
lut eivät myöskään tunnu kannustavan nuoria eteenpäin elämässä. 

Aktivointidiskurssi luo kuvaa, jossa nuoria ohjataan määrätietoisesti ja joh-
donmukaisesti työvoimapoliittisin toimenpitein eikä jätetä oman onnensa nojaan. 
Aktivoinnin lähikäsite on kannustaminen. Sanalla on positiivinen konnotaatio: 
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innostaa, rohkaista, yllyttää.27 (Ks. myös Björklund 2008, 31–33). Monien nuorten 
kuvaukset ovat konnotaatioltaan tälle vastakkaisia, sillä he eivät tulkitse TE-kes-
kuksen, Kelan tai sosiaalitoimen asiakkuuden auttavan heitä eteenpäin polullaan. 
Kannustamisen sijaan järjestelmä tuntuu kasaavan nuorten poluille esteitä ja suo-
rastaan rankaisevan heitä yrityksestä pyrkiä eteenpäin. 

Seuraava keskusteluote alkaa Juuson kuvauksella siitä, mitä tapahtui, kun hän 
yritti onnistuneen työkokeilun ja lyhyen työllistymisen jälkeen päästä eteenpäin:

Juuso/R3: Mut sit sen jälkeen, kun mä olin seuraavan kerran työttömä-
nä, hain kouluun. Niin työkkärissä kiellettiin menemästä sinne, koska 
kouluun otettiin sisään, se oli aikuispuolella. Ja työkkärissä sanottiin, 
et ”Sä et oo vielä ollu ihan kahta vuotta työttömänä, että sä et voi men-
nä sinne.” Ja sit multa jäi se koulupaikka väliin (muiden epäuskoista 
naurahtelua). Sit mä hain oppisopimuksella kaupungille metsäpuolelle. 
Niille meni kaksi ja puoli kuukautta käsitellä se mun hakemus. Sit mul 
on työpaikka valmiina, ja niitten piti myöntää mulle palkkatuki. Mä olin 
ollu vuoden työttömänä, et en ihan vuotta, vaan viikon vajaan vuoden. 
Sit niille oli hirvee ongelma siinä, että oonko mä ollu riittävän kauan 
työttömänä. Ja sit meni kaksi ja puoli kuukautta, ennen kun työsopimus 
ois alkanu, niin me oltiin alettu järjestelee sitä. Ja edellisenä päivänä 
kun mulla alko työt, niin ne soitti mulle, et kyl se onnistuu. Vähän ahis-
tavaa, mut hyvä et se sit toteutu. Mä ahistelin muutaman kerran sitä 
työkkärii kun, et eikö ne voi jo tehdä sitä päätöstä, et mä pääsisin töihin 
ja mä saisin koulutuksen siinä samalla. Että onko se viikko nyt sillee, et 
olis pitäny olla se vuos työttömänä niinku.

Annika/R3: Se on tosi outoa miettiä, että mitä sillä väliä on, että kuinka 
kauan sä oot ollu työttömänä, jos sä oot siinä pisteessä, että sä haluut 
tehä jotain sun elämän eteen. Niin onko sillä väliä, ootko ollu viis vuotta 
vai yhen vuoden vai puol vuotta työttömänä vaan sillä, että sä rupeet 
nyt hankkimaan itelles siihen, et sä pääset eteenpäin elämässä. Ja sitten 
tullaan vaan sanomaan, että ”joo, sä et oo tarpeeks kauan ollu teke-
mättä yhtään mitään, niin ei me voida antaa sulle mitään tämmöstä, 
et sä pääsisit eteenpäin elämässä”. Niin on semmonen, ei ne kannusta 
eteenpäin siinä justiinsa… Myös monella nuorelle tuleekin se, että tai no, 
itellenihän tulee justiinsa vaikka, että on sitä pelkoa, että tuleeko sieltä 
jotakin, vaikka hakiskin jonnekin työhön vaikka tai kouluun, et nyt mua 
rupee ainakin vähän pelottamaan.

Laura/R3: Perinteisesti posti tulee ja kolahtaa, ja näkee jonkun virasto-
kirjeen, on silleen: ”Ei...”

Annika/R3: Joo sydämestä ottaa sillee, mitä nyt, mikä puuttuu, mitä on 
tehny, perutaanko kaikki, karenssi iskee.

27 Suomen kielessä ”kannukset” tarkoittavat kuitenkin ratsastajan saappaisiin kiinnitettäviä 
metallisia lisäpaloja, joita painetaan hevosen kylkiin sen hallinnan parantamiseksi (MOT Gum-
merus: Uusi suomen kielen sanakirja). 



172

Puristuksissa?

Laura/R3: Niin tai se on ehkä enemmän saattaa olla just kokemuksia 
siitä virastojen rankaisevuudesta.

Juuso kirjoittaa itselleen minuusskriptiä, jossa hän on aktiivinen ja yritteliäs. 
Näin toimiessaan hän vastaa uusliberaalin hallintamentaliteetin ihannesubjektia. 
Paradoksaalisesti järjestelmä ei kuitenkaan palkitse tästä. Sen sijaan Juuson ku-
vaamassa järjestelmässä pidetään tiukasti kiinni säädöksistä ja tehdään päätöksiä 
tuskastuttavan hitaasti. Nuorten näkökulmasta tuntuu oudolta, että he eivät pääse 
palveluiden piiriin ennen kuin he ovat olleet riittävän kauan työttömänä. Kuten 
Annika toteaa, järjestelmä ei kannusta eteenpäin edes silloin, kun nuori olisi itse 
aktiivinen. 

Nuorten kuvaama arvaamaton ja rankaiseva järjestelmä herättää hyvinvointia 
heikentävää pelkoa. Työvoimaviranomaisista puhutaan passiivissa ja etäällä oleva-
na yksikkönä: ”ne” toimivat nuorista irrallaan omien ehtojensa mukaisesti. Nuoret 
odottavat virallisia kirjeitä sydän syrjällään taloudellisen turvaverkon pettämistä 
peläten. Annikan lausuma toistaa myös edellä käsiteltyä ennalta arvaamattomuu-
den kokemusta: ”karenssi iskee” luonnonvoiman tavoin kuin salama kirkkaalta 
taivaalta. 

Kelan ja TE-toimistojen ”rankaisevuus” liittyykin erityisesti karensseihin. 
Kuten edellä ilmeni, karenssit aiheuttavat nuorille suurta päänvaivaa. Tämä tu-
lee esiin kaikissa ryhmäkeskusteluissa. Kun nuorilta kysytään heidän havaitse-
mistaan so siaaliturvajärjestelmän epäkohdista, Vilja avaa keskustelun katkeran 
huvittuneesti: 

Vilja/R1: Voi kuule (yleistä naurua). Siis ensinnäkin tää on kolmas työ-
kokeilu, missä mä oon kahen kolmen vuoden sisään, sanotaanko näin. 
Ja joka ikisellä kerralla työkkäri on hukannut mun sopimuksen ja mä 
oon joutunut sitä ite sitten hoitaan yhä uudestaan ja mun raha-asiat on 
venynyt. Ja silloin, kun mä joskus aloitin [harrastelijateatterissa] ja piti 
saada enemmän rahaa, et mä olin itse hoitanut sen paikan itselleni, että 
en syrjäytyisi, niin mä sain karenssin.

Maiju/R1: Jippii.

Vilja/R1: Siis niin kun ja mulla katkes sähköt ja ooh, ihan vittu, usko-
matonta shaibaa.

Maiju/R1: Joo silloin kun tää alkoi, niin sitten työkkäri yritti soittaa 
mulle ja sanoa, että mä en pääse tänne, et mä oon käyttänyt kaikki 
mun kaikki työkokeilu- jotkut ajat, ja sit mä olin silleen ”et hei, et ihan 
oikeesti. Sä et päästänyt mua keväällä niinku opiskelemaan. Nyt sä et 
päästä mua orjatöihin. Niin kun et onks tää nyt hei, et mee kotiis masen-
tumaan, et mitä vittua tää on?”. Sitten tulee nöyrä puhelu seuraavana 
aamuna: ”Mut ai niin, mä en huomannut, että sä oot jo noin vanha, 
että…”. Mä että ”eiköhän se nyt niinku kuuluis sun toimenkuvaan niinku 
ensimmäisenä, vaikka kattois mun syntymäaika siitä niinku”.
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Viljan kokemuksissa kaikuu turhautuminen ja pettymys siihen, että häntä ran-
kaistaan karenssilla tilanteessa, jossa hän on hankkinut itselleen työkokeilupai-
kan, vieläpä ”syrjäytymisensä” ehkäisemiseksi. Maijun ja Viljan tulkinnoissa suh-
de työntekijään kuvataan hyvin epätasa-arvoiseksi: nuoret ovat työntekijöiden 
päätösten armoilla. Hallintavalta ei tässä piiloudu vaan saa byrokraattisen kiviset 
ihmiskasvot. Maijun kuvaama vastaus TE-toimiston virkailijalle kuvastaa näiden 
valtaa nuoriin: virkailija ei ”päästä” Maijua edes ”orjatöihin”. Yrityksen evätä työ-
pajajakso Maiju tulkitsee suoraksi viestiksi siitä, että nuoren on parasta vetäytyä 
kotiinsa ”masentumaan”. Kuten epätasa-arvoisissa suhteissa usein, myös Maijun 
puheenvuorosta paistaa läpi vihainen ja ehkä jopa katkera asennoituminen. Työn-
tekijöiden virheelliset ratkaisut saattavat ruokkia nuoria asemoimaan työntekijät 
taitamattomiksi, vaikka nämä koettaisivatkin paikata tilannetta ottamalla ”nöyrä-
nä” nuoriin yhteyttä. 

Rankaisevuus tulee esiin myös Tiinan (R4) kuvatessa työllisyyspalveluita: ”tää 
on vähän tällainen, tällä hetkellä semmoinen raippajärjestelmä”. Ilmaus kuvastaa 
selvästi sitä, kuinka nuoret kokevat saaneensa porkkanan sijaan keppiä. Myös ka-
renssien takia vääränlaisiin töihin ajautuminen on eräänlaista kepittämistä, joka 
tietenkään ei ole hyväksi kenenkään hyvinvoinnille:

Annika/R3: On nyt tosi sillai ahistavaa ainakin itelleni, kun miettii, että 
sit jos mulle tarjotaan työtä, mun pitäis ottaa se vastaan, koska sitten, 
jos mä en ota sitä vastaan, ni mulla on 30 päivää aikaa ettiä ittelleni 
toinen työ ennen kun mulla iskee karenssi päälle. Ja sitten se justiinsa 
ajaa siihen, että mun täytyy ottaa semmosta työtä, missä mä en viihtyis 
ja mä tiedän, että mun hyvinvointi ei varmaan oo… Jos joku puhelin-
myyntikin vaikka mulle tarjotaan, mä oon sillee, et en mä välttämät 
haluu sitä ja en löydä siihen… Ni sitten totta kai rupee stressaamaan, et 
mun on pakko löytää joku työpaikka.

Kepittävää aktivointipolitiikkaa luonnehtii nuorten puheessa autonomian eli itse-
määräämisoikeuden puute. Myös Annikan lausumassa hänen ”täytyy” ja on ”pak-
ko”. Nuorten subjektipositio järjestelmässä on siis kahtalainen: aktivointidiskurssi 
ja säädökset edellyttävät omatoimisuutta, mutta toisaalta nuorten tulee sopeutua 
muiden tekemiin päätöksiin ja säädöksiin. 

Rankaisevuuden kokemuksiin kuuluvat myös nuorten tuntemukset virkaili-
joiden epäystävällisestä ja epäasiallisesta käyttäytymisestä: 

Tiina/R4: Niin no se ei tosiaan auta yhtään ketään, et jos ihminen, joka 
vaik henkisesti voi kauheen huonosti… Niin on silleen, et mä en aina-
kaan mee minnekään Kelan tiskille kyseleen yhtään mitään, koska ne 
on niin inhottavia tai jotain.

Petra/R6: Ja miten huono päivä sillä virkailijalla on? Siis mulla on esi-
merkiksi käynyt silleen, että mulle huudettiin puhelimessa ja sanottiin 
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niinku ihan törkeitä asioita. Mä aloin itkeen siinä, ja se oli niinku joten-
kin ihan kauheata. Sitten mä kerroin yhdelle toiselle niinku ammattilai-
selle tästä kohtaamisesta, niin se oli vaan silleen, että ”sillä oli varmaan 
vaan huono päivä”. No joo, oli varmaan joo, että kiitos. 

Pahimmassa tapauksessa kohtaamiset järjestelmän edustajien kanssa saavat nuo-
ren puhkeamaan itkuun. Huono päivä tai ei, ”puhelimessa huutaminen” ilmentää 
valta-asetelmaa: virkailija voi toimia näin ilman seurauksia, siinä missä rahoja tai 
työllistämisapua toivovalle nuorelle moinen käyttäytyminen olisi riskialttiimpaa. 

Pallottelun ja rankaisemisen lisäksi nuoret liittävät sosiaaliturvajärjestelmään 
tarkkailun. Seuraavassa keskusteluotteessa aktivoinnin kohteena olevat ja sosiaali-
etuuksia nostavat nuoret tulkitsevat elävänsä tarkkailun alaisina:

Tuomas/R6: Sitä mäkin mietin, että kun jos saa tonnin toimeentulotu-
kea, niin sitä kytätään niin helvetisti sitä, niin helvetisti kytätään, ettei 
oo vaan tehnyt mitään… Köyhälle pidetään niinku tabuna tehdä, että 
kun se on sitä… Siinä ei oo mitään niinku sellaista konkreettista tavoi-
tetta siinä muulla kuin, että vaan se kokemus ja se ajatus, että täytyy 
jotenkin, jotenkin kyykyttää ja tarkkailla tota, kun se on tuommoinen 
yksilö.

Emmi/R6: Anteeksi, kun mä nauran, mutta mä jotenkin niin komppaan 
sua.

Tiina/R4: Työkkäri on sellainen, et sitä vältellään kans tosi paljon, koska 
se on enemmänkin sellainen kyttäyslaitos tai sen tuntunen. Et sit siitä 
yleensä vaan seuraa ikävyyksiä ja lisää selvitysten laittamista ja kaik-
kee tällaista.

Tiinan tulkinnassa TE-toimistot ovat ”kyttäyslaitoksia”; institutionaalisen vallan-
käytön keskuksia. Tuomas kuvailee toimeentulotuen saajien kohtaamaa tarkkai-
lua. Se, mihin kontrolloinnilla pyritään, vaikuttaa hänestä kuitenkin epäselvältä: 
sillä ei ole muuta konkreettista tavoitetta kuin kyykyttäminen ja tarkkailu.28 Tuo-
mas kuvaa siis ”kyttäämistä”, ”kyykyttämistä” ja ”tarkkailua” valtasuhteeksi, jossa 
valtaa käytetään vallankäytön vuoksi. Asioidessaan viranomaisten kanssa nuoret 
voivat kokea, että nämä kohtelevat heitä alentuvasti, syyllistävästi ja kontrolloi-
vasti. Tuomaksen lausuman loppu ”se on tuommoinen yksilö” viittaa myös sii-
hen, että hän tunnistaa hegemonisen syrjäytymisdiskurssin ja kunniaton köyhä 
-diskurssien sisältämän oletuksen, jonka mukaan työmarkkinoiden ulkopuolella 

28 Hakijoihin kohdistuva ”tarkkailu” perustuu toimeentulotukilakiin, jonka mukaan ”(t)oi-
meentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa sekä tarvittaessa heidän 
huoltajansa ja edunvalvojansa on annettava perustoimeentulotuen myöntämiseksi Kansanelä-
kelaitokselle ja täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämiseksi kunnan toimielimel-
le kaikki tiedossaan olevat toimeentulotukeen vaikuttavat välttämättömät tiedot”. (L 1412/1997, 
17 §.)
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olevat ihmiset ovat lähtökohtaisesti epäilyttäviä. Tämä kuvastaa jälleen, miten syr-
jäytymisdiskurssi on vallankäytön diskurssi: siinä laiskoiksi ja passiivisiksi oletet-
tuja ”syrjäytyneitä” katsotaan (ja tarkkaillaan) keskuksesta käsin, ylhäältä alas ja 
viranomaislinssin läpi.

Köyhien toimeentulotuen saajien yksityisyys on rajallista, koska heidän kulu-
tusmenonsa ovat tarkkailun alaisia. Nöyryyttävä kontrollointi on tullut esiin myös 
Kelan asiakkaiden kirjoituskilpailuaineistossa. Sosiaaliturvajärjestelmän ei koeta 
auttavan ilman, että avunhakijan tarvitsisi ”alistua tarveharkintaisuuden edellyt-
tämään kontrollointiin” (Niemi 2006, 74). Myös Tuomas puhuu samasta aiheesta: 
köyhiä ei pidetä pätevinä arvioimaan omia tarpeitaan ja ratkaisujaan: 

Tuomas/R6: No sekin kyllä, että kun köyhällä ei oo niinku yksityisyyteen 
oikeutta, eikä oo semmoiseen autonomiaan myöskään oikeutta, että se 
sais niinku tehä päätöksiä omasta elämästään. Ja niinku uskottaisiin 
sen arvostelukykyyn.

Pahimmillaan köyhien autonomia on uhattuna. Aiemmin esittelemämme SDT- 
eli itseohjautuvuusteorian mukaan kokemus autonomiasta on olennainen psyyk-
kisen hyvinvoinnin tekijä (esim. Deci ja Ryan 2000; ks. luvut 3.1 ja 3.3). Mikäli 
kohtaamiset järjestelmän kanssa heikentävät tätä kokemusta ja aliarvioivat nuoren 
omaa arviointikykyä, on selvää, että järjestelmä heikentää heidän hyvinvointiaan 
sen edistämisen sijaan. 

Hyvinvointia heikentävät säröt tulevat esiin lausumissa, joissa nuoret kuvaavat 
sosiaaliturvajärjestelmän nostamia tuntemuksiaan. Emmi kuvaa seuraavassa pu-
heenvuorossa tarkemmin, minkälaisia tunteita järjestelmässä asioiminen herättää 
ja minkälaiseksi hän on kokenut itsensä asiakkaan asemassaan: 

Emmi/R6: Että yleensä sitä niinku jeesiä, niin tarvii silloin, kun on vä-
hemmän voimia kuin normaalisti. – – Se on jotenkin niinku, se koetaan 
ainakin puheiden mukaan, mitä me on käyty keskustelua [työpajassa] ja 
jaettu aika syviäkin juttuja, niin se koetaan niinku epäoikeudenmukai-
seksi ja valheelliseksi. Ja just semmoiseksi niinku kyykyttäväksi ja pa-
haksi. Ja tarkoitus on auttaa, niin mä en ymmärrä, miten joku semmoi-
nen systeemi, minkä tarkoitus on auttaa, niin on tehty sellaiseksi, että 
sä… Niinku, että jos masentaa, niinku masensi, niin ei se kyllä helpota. 
Eikä se rahakaan helpota, mitä sieltä tulee, koska sulla on niin paha 
olla. Se niinku tavallaan, että jos sulla ei oo paha olo siinä kohtaa, kun 
sä haet sitä, niin sulle saadaan paha olo, kun sä haet sitä. Ja sä pyydät 
apua, niin jotenkin se semmoinen niinku… Nousee jotenkin tosi voimak-
kaita tunteita, mutta muistan vaan, että mulla oli niin niinku halveksittu 
ja huono olo. Ja mä en tiedä, mä en usko, että se tuli mun niinku omasta 
päästä. Vaan jotenkin niinku, että mulle puhutaan huonommin ja mua 
ei auteta, kun mä selkeästi tarvin apua. Ja mä oon jotenkin niinku pa-
talaiska paska ja ihan sivuutettu. Ja ainoa, mitä mä tarvitsisin, niin on 
se, että joku niinku ottais kädestä kiinni 15 minuuttia, kattois silmiin 
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ja sanois, että ”me hoidetaan tää, että mä jeesaan sua nyt, mä annan 
sulle vastauksia nyt, ja mä soitan sulle ens viikolla vartin yli yhdeksän, 
vastaa”. 

Vähän myöhemmin Emmi tiivistää tuntemuksiaan:

Emmi/R6: Ja mä koen, että se ei oo niinku sanoin, että mä voin allekir-
joittaa monimutkaisen ja vaikeaselkoisen, mutta se on mun mielestä 
myös niinku alentava, hylkivä ja ihan niinku kylmä.

Tuomas/R6: On niinku monenlaisia adjektiiveja.

Emmi/R6: Monenlaisia adjektiiveja, mutta paljon pahaa. Sä et voi olla 
mun kaa eri mieltä, mä oon kuullut, mitä mieltä sä oot. Niinku kyykytys 
on yks niistä. 

Puheenvuorossa järjestelmä (”se”) värittyy monen adjektiivin avulla. Se on epä-
oikeudenmukainen, valheellinen, kyykyttävä, paha, alentava, hylkivä ja kylmä. 
Nieztscheltä peräisin oleva Michel Foucault’n (1991, 10) käyttämä termi monstre 
froid, kylmä hirviö, pulpahtaa vääjäämättä mieleen. Emmi kertoo monista koke-
mistaan pettymyksistä: häneen ei esimerkiksi otettu yhteyttä lupauksista huolimat-
ta. Ehkä pettymykset selittävät osaltaan, miksi Emmi kritisoi järjestelmää aineis-
tossammekin poikkeuksellisen painavin äänenpainoin. Nämä tulkinnat nostavat 
esiin oleellisen kysymyksen siitä, voiko auttamiseen tarkoitettu järjestelmä tuottaa 
hyvinvoinnin asemasta pahoinvointia. Kuten Emmi pitkässä lausumassaan totesi, 
”jos sulla ei oo paha olo siin kohtaa, kun sä haet sitä [apua], niin sulle saadaan 
paha olo, kun sä haet sitä”. Emmin tulkinta todentaa hyvin sitä, että kielteisellä 
puhunnalla kyllästetyt toimenpiteet saattavat pikemmin kärjistää kuin lieventää 
avuntarvitsijan ongelmia (ks. luku 2.2).

Emmi reflektoi sitä, minkälaiseksi hän on tuntenut itsensä asiakkaana: hän 
on ”halveksittu”, ”patalaiska paska” ja ”ihan sivuutettu”. Nämä kokemukset ja 
tämä subjektipositio eivät Emmin ymmärryksen mukaan nousseet hänen ”omasta 
päästään”, mikä viittaa siihen, että hänen kuvaamansa tuntemukset ovat ilmen-
neet osana hänen ja järjestelmän edustajan välistä suhdetta. Hänen kokemuksensa 
saattavat viitata myös siihen, että tiskin takana on istunut henkilö, joka on kan-
tanut marginalisoivaa ja nuoria syyllistävää syrjäytymisdiskurssia. Puheenvuoro 
herättää kysymyksiä siitä, minkälainen on järjestelmä, jossa nuori kokee olevansa 
patalaiska paska. Sana ”syrjäyttävä” ei tunnu kaukaa haetulta. Syyllistävä diskurssi 
ei luonnollisesti tee hyvää myöskään kenenkään itsetunnolle ja kyvylle arvostaa ja 
rakastaa itseään. Se siis heikentää ihmisen suhdetta itseensä eli hänen hyvinvoin-
tiaan Loving-ulottuvuudella. 

Aidon kohtaamisen ja kannustavan huolenpidon puuttuessa avun hakeminen 
voi masentaa entisestään. Emmi jäsentääkin puheenvuoronsa lopuksi toiveitaan 
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siitä, miten tärkeää olisi tulla autetuksi ja kohdatuksi, kunnioitetuksi yksilönä sekä 
saada inhimillinen yhteys ja jopa kosketusta. Tärkeää olisi myös se, että työnteki-
jät asettavat selkeitä aikatauluja, huolehtivat ja kyselevät perään. Apua tarvitaan 
erityisesti siksi, että apua haetaan usein lähes viimeisillä voimilla. Myös tutkimuk-
sissa nuorille suunnatuista palveluista nuorten tarve luoda kestävä ja pitkä suhde 
johonkin luottohenkilöön on jäänyt melko vähälle huomiolle (Wrede-Jäntti 2018, 
82).

Virkailijoiden kantamat diskurssit saavat paljon huomiota nuorten kuvaillessa 
tuntemuksiaan asiointitilanteissa ja niiden jälkeen. Emmi mainitsi edellä koke-
neensa, että hänet asemoidaan laiskan nuoren positioon. Sama sana toistuu myös 
seuraavissa lausumissa:

Katja/R4: Itellä ainakin on semmoinen olo. En tiiä, onko se fakta ja todel-
lisuus. Mut ainakin tulee semmoinen fiilis, että siihen luodaan semmois-
ta syyllisyyden tunnetta meille hakijoille. Niinku silleen niissä paikoissa 
jotenkin silleen. Ei nyt oo käytännön ratkaisua, miten sitä… Mut ehkä 
silleen vaan henkilökuntaa kouluttamalla tai jotenkin. Ehkä heillä on 
joku ennakkoluulo, että miks. Niin kun onks se, se että nuoret on vaan 
laiskoja, ne haluu elää sossun tuella – –. He voisivat jotenkin olla avoi-
mempia tai jotenkin silleen, että se poistuis se syyllisyydentunne siitä.

Vilja/R1: Mulla oli yks semmoinen, en nyt tiiä kaveri, mutta kuitenkin 
tuttu. Niin se ainakin kolme kertaa ryyppäs vuokrarahansa, mitkä sossu 
oli sille laittanu. Ja siis se sai ne aina uudestaan sieltä, ja sitten taas 
meikäläinen, joka silloin taisteli niitten kanssa kans, niin en saanut niin 
kun yhtään mitään. Niin musta tuntu, että sielläkin saattaa joillain olla 
semmoinen asenne, että no mitäs oot tehny lapsen ja oot vaan laiska 
paska, ja sitten heitetään jotain kapuloita rattaisiin, et en mä tiiä.

Sekä Katjan että Viljan tulkinnoissa sosiaaliviranomaiset ovat ennakkoluuloisia: 
nuoret ovat laiskoja. Tämä värittää vääjäämättä heidän suhdettaan järjestelmään. 
Suhteessa tuotetaan ”syyllisyyden tunnetta” ja kiedotaan nuorten harteille syrjäy-
tyneen painavaa kaapua. Onko niin, että työttömien nuorten kuuluukin potea 
syyllisyyttä? Palveleeko se palkkatyöyhteiskunnan ja verotukseen perustuvan hy-
vinvointivaltion legitimiteettiä? 

Vilja kuvaa myös kokemustaan eriarvoisesta kohtelusta, joka synnyttää epä-
luottamusta ja jopa katkeruuttakin. Otteessa Viljan katkeruus tuntuu kohdistuvan 
myös siihen, että vaikka hän oli ”taistellut” ja periaatteessa täyttänyt kansalais-
velvollisuutensa eli synnyttänyt lapsen, apua ei herunut, vaan sitä sai häntä ”syr-
jäytyneempi” tai ainakin kunnottomampi, ryypiskelevä kaveri. Törmäämme siis 
tässäkin sotaisaan sanastoon, joka kertoo vastakkainasettelusta järjestelmän ja sen 
vallan alla pyristelevän subjektin välillä, mutta myös sanastoon, jossa tehdään eroa 
”toisiin”, kelvottomampiin nuoriin (ks. luku 6.3).
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8.3 Kun yrittäminen ei kannata

Uusliberaalin hallintatavan ihannesubjekti, työmarkkinakansalainen, sopeutuu 
järjestelmän vaateisiin ja liikkuu – toisin kuin paikalleen jämähtäneet syrjäyty-
neet – ketterästi asuin- ja työpaikasta toiseen, tarvittaessa eri toimeentulon muo-
toja yhdistellen ja yrittäjäksi ryhtyen. Liikkuvuuden konnotaatioina ovat elämän 
hallinta, yksilöllisyys ja ratkaisukeskeisyys, kun taas liikkumattomuus yhdistetään 
tappioon, epäonnistumisiin ja jälkeen jäämiseen (ks. Kallinen ja Häikiö 2020, 10). 
Oletuksena vaikuttaa olevan, että on yksilöstä itsestään kiinni, kuinka hän onnis-
tuu liikkumaan eri elämäntilanteesta toiseen ja että työn tekeminen ja kaikenlai-
nen yrittäminen kannattaa aina. Nuorten yhdeksi tulkintarepertuaariksi jäsentyy 
kuitenkin tämän oletuksen vastakohta: hukkaan valuneet ja kannattamattomaksi 
osoittautuneet seinään törmäävät yritykset kohentaa omaa tilannetta.

Ryhmäkeskusteluissa nuoria pyydettiin ottamaan kantaa väitteeseen, jonka 
mukaan työnteon ja sosiaaliturvan yhdistäminen onnistuu joustavasti. Tämäkin 
väite herätti hilpeyttä: 

Juha/R2: Mua vähän huvitti tää lause, koska niin kun se ei kyllä ole niin 
joustava. 

Tiina/R4: Mun käsittääkseni ne on kaks asiaa, jotka on niin kun silleen… 
Toinen on täällä kaukana ja toinen on täällä kaukana, ja ne ei miten-
kään voi lähestyy toisiaan tai siitä seuraa ongelmia.

Katja/R4: Mut ainakin just on yks kaveri, joka yritti tehä tätä hommaa 
[työn ja sosiaaliturvan yhdistämistä], ja se oli silleen ihan katastrofi, ja 
se oli tosi vaikee, ja sillä meni hermot siihen, ja se vaan yritti skannata 
niitä papereita Kelalle ja kuulemma silleen että.

Juuso/R3: Just sitä itekin toivois vaan, et jos nyt on työttömänä ja sitten 
saa jonkun pienen työpätkän ja, et tuo työnteon ja sosiaaliturvan yhdis-
täminen vois onnistua joustavamminkin jotenkin, et se, että tänhetkinen 
systeemi ei välttämättä kannusta ottamaan pieniä työpätkiä vastaan.

Aleksi/R3: Joo, tästä oon ihan samaa mieltä.

Annika/R3: Joo, että justiin mitä nyt tulee, et sä saat vähemmän rahaa 
kun se, et sä olisit työttömänä ja sitten kuitenkin sä mietit sitä, et kyllä 
mä haluan lähtee töihin. Mutta se ei oo mulle kannattavaa, että mä me-
netän niin paljon sitten sitä omaa.

Emmi/R6: No justiin tuossa yhden tutun kanssa keskustelin, kun hän… 
Tai no en keskustellut, mutta hän oli laittanut Facebookiin, kun olis ollut 
kiinnostunut yhdestä osapäiväduunista, niin työkkäristä oli suoraan sa-
nottu, että ”Mietipä, onko järkeä. Että teetkö hyväntekeväistyötä, hyvän-
tekeväisyystyönäkö meinasit toimia?”. Että tyyliin ei tuu vastaan niinku 
just nää tukiasiat ja muut niinku. Että sä et edes voi tehä töitä, kun ei 
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oo varaa tehä töitä, että niinku toi on mun mielestä aika käsittämätöntä 
nyky-yhteiskunnassa.

Lotta/R5: Sinänsä mun mielestä sekin on vähän tyhmää, että niinku toi, 
että sit sulla loppuu kaikki. Esimerkiks jos mä nyt lähtisin töihin, mulla 
loppuis niinku kaikki tommoset tuet. Mulla ei olis yhtään rahaa siellä 
pohjalla, kun mä lähen työelämään. Ja sit jos ei se onnistukaan, niin sit 
on vähän silleen, joo. Sä oot ihan rahaton. Laskut maksamatta. Vois olla 
joku semmonen olisko joku turvaraja tai joku tommonen. 

Nuorten kokemusten mukaan kaksi maailmaa – työnteko ja sosiaaliturvan varassa 
eläminen – eivät kohtaa. Jos ne kohtaavatkin, lopputulos on nuoren kannalta huo-
no, Katjan sanoin ”ihan katastrofi”. Nuorten tulkinnat vastaavat yleistä havaintoa 
nuorten joutumisesta tukijärjestelmien loukkuun. Siinä esimerkiksi osa-aikatyön 
tekeminen tai opiskelun aloittaminen on taloudellisesti kannattamatonta tai jopa 
haitallista (Alanen 2015, 83). Tämän tuntuvat tietävän myös TE-toimistojen työn-
tekijät, jotka Emmin kertoman mukaan kyseenalaistivat hänen kaverinsa työllis-
tymissuunnitelmat. 

Nuoria aktivoidaan, mutta he tulkitsevat olevansa ansassa. Vaikuttaa siltä, että 
nuoret eivät pysty tekemään ratkaisuja, jotka olisivat houkuttelevia ja edistäisi-
vät heidän työllistymistään. Osalla nuorista voisi olla tiedossa pieniä palkkatöitä, 
mutta niitä ei kannata ottaa vastaan joustamattoman järjestelmän takia: ”Joutuu 
niinku tasapainoileen niiden tukien, tukien ja palkkojen kanssa. Ja niinku hirveätä 
semmoista säätämistä” (Petra/R6). Myös nuori, joka oli käynyt tekemässä lomit-
tajan töitä pari kertaa kuukaudessa, tiivistää kokemuksensa siihen, että tästä ”oli 
enemmän ongelmia kun hyötyy” (Essi/R3). 

Yhteiskuntapolitiikassa vallitsee vahva ”työnteon tulee aina olla kannattavaa” 
-diskurssi. Puhe ja todellisuus eivät kuitenkaan vastaa toisiaan, vaan järjestelmä 
tuottaa erilaisia taloudellisia kannustinloukkuja (ks. esim. Hämäläinen 2013a, 
175–176), jotka tunnistetaan laajasti yhdeksi sosiaaliturvajärjestelmän kipupis-
teeksi. Myös nuorten tulkinnat tuovat esiin järjestelmän ja aktivointidiskurssin 
ristiriitaisuuden: järjestelmän tuloloukut estävät aktivoitumisen eli järjestelmän 
omien vaateiden noudattamisen. Pahimmillaan työnteon ja sosiaaliturvan yhdis-
tämisen vaikeus johtaa huonoon kehään, jossa työttömyyspätkät vaikuttavat koko 
tulevaan työuraan. 

Jos lyhyiden työsuhteiden vastaanottaminen ei ole kannattavaa, ei työkoke-
musta kerry. Kun järjestelmä ”ampuu työntekijää jalkaan” (Saana/R3), se jarruttaa 
toimintaa: jalka paketissa on vaikeaa liikkua ketterästi. Ampumisen metafora ku-
vastaa jälleen myös sotaisaa asetelmaa: nuoret vastaan järjestelmä. 

Sosiaaliturvan joustamattomuus yhdistyy nuorten puheessa myös yrittäjäksi 
ryhtymisen mahdollisuuteen – tai mahdottomuuteen. Kuten luvussa 2.1 totesim-
me, yrittäjyydestä on suomalaisessa yhteiskunnassa tullut suorastaan kansallinen 
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projekti. Erityisesti on tähdennetty nuorison yrittäjyyden merkitystä – ja ”jokai-
sen nuoren sisäisen yrittäjyyden vankistamisen” tavoitetta (Mikkilä 2020, 214). 
Nuorten suhde yrittäjyyteen onkin vahvistunut 2000-luvun aikana (Mikkilä 2020, 
207). Yhä useammat suomalaiset nuoret suunnittelevat yrittäjyyttä tai haaveile-
vat yrittäjänä toimimisesta. 58 % vuoden 2019 Nuorisobarometriin vastanneista 
ei-yrittäjänä toimivista nuorista kertoo haluavansa kokeilla yritystoimintaa työ-
uransa aikana (Myllyniemi ja Haikkola 2020, 66–67). Kiinnostuksen kasvun taus-
talla voi nähdä yrittäjyyskasvatuksen, joka on lisääntynyt suomalaisissa kouluissa 
kaikilla tasoilla peruskoulusta toisen asteen koulutukseen. Suomen sitoutumista 
yrittäjyyden edistämiseen koulutuksessa voidaankin pitää poikkeuksellisen vah-
vana (Mononen-Batista Costa ja Brunila 2016, 22). Yrittäjyyskasvatus on tulkit-
tavissa osaksi uusliberaalin hallinnan mukaista koulutuspolitiikkaa, jollaisena se 
kytkeytyy vahvasti sisäisen yrittäjyyden ja uudenlaisen yrittäjäminän tuottamisen 
käytäntöihin (Korhonen ym. 2008).

Työttömiä ja pätkätyöläisiä ei suinkaan jätetä yrittäjyyden vahvistamistavoit-
teen ulkopuolelle, vaan päinvastoin sitä kaupitellaan juuri heille. Tavoitteen eetos 
voidaan Eeva Jokisen ym. (2011) sanoin tiivistää kehotukseen ”yrittäkää edes!” 
Jos ei kykene ryhtymään varsinaiseksi yrittäjäksi, voi ainakin olla sisäinen yrit-
täjä: motivoitunut, riskinottokykyinen, autonominen ja suorituskykyinen yksilö 
(ks. Korhonen ym. 2008, 161; Lähteenmaa 2011, 55). Päinvastaisessa tilanteessa 
ei sen sijaan ole hehkuttamista: Suomen huipputuloiset kehuvat vuolaasti nuoria 
start up -yrittäjiä, mutta ne nuoret, jotka eivät ole yrittäjiä, leimataan laiskoiksi tai 
työhaluttomiksi (Kantola ja Kuusela 2019, 153–154). 

Vaikka nuoret jakavat osaltaan yrittäjyysdiskurssin sanoman siitä, että ”mah-
dollisuuksia ei sovi hukata”, ”yrittäjäloikan” (Mikkilä 2020, 214) ottaminen on 
heille kuitenkin vaikeaa:

Saana/R3: Tai sitten vaikka sekin, että työllistyminen työttömyyden jäl-
keen, ni sekin on ihan, siis se on semmosta riskipeliä. – – Mekin ollaan 
täällä siitä kevytyrittämisestä puhuttu, että koska tavallaan ei ole rah-
keita hypätä täysillä yrittäjäksi, niin sit kuitenkin se, et vaikka se kevyt-
yrittäjyyden mahdollisuus tarjotaan, ni sekin on siitä huolimatta ihan 
älyttömän vaikeaa, että pitää vähän niinku löysässä hirttosilmukassa 
pitää siinä itseään ja odottaa päätöksiä ja tollasta, että. Ehkä vähän 
semmosta sujuvampaa toimintaa toivoisin.

Petra/R6: Sut voidaan just tavallaan voidaan katsoa yhtäkkiä yrittäjäk-
si, vaikka sulla ois esimerkiksi pelkkä toiminimi, joka ei tuota yhtään mi-
tään. Niin silti niinku katsotaan siellä, että siellä papereissa on se ruksi, 
että oot yrittäjä, niin. Niinku ihan oikeasti mä oon nytten tehnyt tässä 
vuoden ajan erinäisiä käsityöhommia. – – Osa niistä jutuista on ollut 
sellaisia, että mistä mun ois mahdollista saada myöskin palkkaa, mutta 
niin pieniä summia, että sitä ei niinku kannata ottaa. Niistä ei kannata 
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alkaa laskuttaan. Ja mun ei todellakaan kannata alkaa perustaan mi-
tään toiminimeä tai muuta, niin on nekin vähän sitten silleen, että…

Saana ja Petra kuvaavat, kuinka vaikea heidän on ponnistaa yrittäjiksi suoraan 
työttömän statukselta. Taloudellisesti tiukoilla olevilla nuorilla ei ole varaa siihen 
”riskipeliin”, jonka yrittämisen aloittaminen monimutkaisessa järjestelmässä tuot-
taisi. Myös alkupääoman ja verkostojen puute estävät nuoria työttömiä ryhtymäs-
tä suin päin yrittäjiksi (Aaltonen ym. 2015, 83). Nuoria ymmärrettävästi pelottaa, 
että he jäävät tyhjän päälle, jos yrittäminen ei onnistu ja se kuukausitulo, johon he 
ovat tottuneet, katkeaa. 

Lotta Haikkolan ym. (2018, 71) mukaan palvelurakenteen tai käytäntöjen 
muuttaminen ei ole riittävää, jos nuorten toimintamahdollisuuksia, kykyjä ja toi-
veita ei tunnusteta institutionaalisesti. Yrittämisen aloittamisen vaikeus on yksi 
tekijä, joka heikentää nuorten toimintamahdollisuuksia ja estää heitä hyödyntä-
mästä kaikkia kykyjään. Kun mahdollisuudet evätään, toimijuus pelkistyy odot-
tamiseen ”löysässä hirttosilmukassa”. Nuorten tulkinnoissa ongelmaksi ei siten 
nouse yrittämisen puute vaan sen esteet. 

Pahimmillaan tukijärjestelmä kannustaa siihen, että nuoren ei kannata tehdä 
mitään. Tällainen tulkinta tulee esiin Tuomaksen (R6) kuvatessa ”tukiloukkuaan” 
eli tilannetta, jossa hän elää toimeentulotuella, koska ei ole enää oikeutettu opinto-
tukeen liian hitaasti edenneiden opintojen vuoksi, ja jossa hän on ”opiskelija-asun-
tosäätiön mielestä opiskelematon, ja sitten sossun mielestä opiskelija”. Tuomaksen 
johtopäätös on, että ”tää tukijärjestelmä on sellainen, että mun on, niinku järkevin 
ratkaisu on olla tekemättä mitään tällä hetkellä”.

Määritellessään tekemättömyyden järkeväksi ratkaisuksi Tuomas ottaa etäi-
syyttä siihen julkiseen diskurssiin, jossa työttömien nuorten nähdään ajelehtivan 
”syrjäytymiseen” ilman aktiivisia valintoja. Voiko olla niin, että vaikeaselkoinen 
ja arvaamaton järjestelmä ei pelkästään rajoita toimijuutta vaan myös suuntaa 
nuorten toimijuutta aktiivisesti työmarkkinoilta poispäin? Tuloloukkujen ja kate-
gorisointiongelmien vuoksi nuorten on ehkä taloudellisestikin mielekästä luopua 
työhön tai opiskeluun liittyvistä suunnitelmista.

Aiemmassa työttömyystutkimuksessa työnhakuhaluttomuuden syiden on 
havaittu olevan monimutkaisia pikemmin kuin laiskuuteen liitettävissä. Työnha-
kuhaluttomuus voi kertoa esimerkiksi työnhaun henkisestä kuormittavuudesta 
vaikeassa työmarkkinatilanteessa (ks. Ylistö 2015 ja myös luku 7.2). Joissakin tut-
kimuksissa on havaittu, että aktiiviset työnhakijat voivat psyykkisesti passiivisia 
työnhakijoita huonommin (Vuori ja Tervahartiala 1995, 47). Selitykseksi on eh-
dotettu sitä, että aktiivinen mutta tulokseton työnhaku aiheuttaa pettymyksiä ja 
turhautumista (Virjo ja Aho 2001, 57). Tämä korostuu entisestään yhteiskunnassa, 
jossa ihmisen arvo määritetään vahvasti työn kautta (ks. luku 6.2) ja jossa aktiivi-
suuteen patistetaan voimakkaasti.
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Julkisessa keskustelussa oletetaan usein, että työttömät nuoret ovat mielellään 
tukien varassa. Myös vuoden 2019 Nuorisobarometrissä puolet nuorista (51 %) 
yhtyi väitteeseen, jonka mukaan ”Suomessa sosiaaliturvalla eläminen on aivan 
liian helppoa” (Myllyniemi ja Haikkola 2020, 75). Samoin näyttivät ajattelevan 
myös Kantolan ja Kuuselan (2019, 256–257) haastattelemat huipputuloiset. Oman 
tutkimuksemme ryhmäkeskusteluihin osallistuneet nuoret kiistävät jyrkästi tällai-
set käsitykset. Haastattelijan kysyessä, onko nuorilla kokemusta Kelan ja TE-toi-
miston kanssa asioimisesta, spontaani vastaus kuuluu: ”valitettavasti” (Juuso/R3). 
Koska byrokratia väsyttää, olisi vaivattomampaa päästä töihin: ”Se ois selkeempää, 
yksinkertaisempaa” (Katja/R4).

Koska monilla nuorilla on niin huonoja kokemuksia sosiaaliturvajärjestel-
mästä, on ymmärrettävää, että he eläisivät mieluiten niin, että heidän ei tarvitsisi 
olla tekemisissä TE-toimistojen, Kelan ja sosiaalitoimistojen kanssa. Vähintään ri-
vien välistä kuultaa nuorten vahva toive itsenäisyydestä ja riippumattomuudesta. 
Toisin kuin julkinen keskustelu antaa ymmärtää, aineistossa ei esiinny lausumia, 
joissa nuoret kuvailisivat toimeentulojärjestelmää sellaiseksi itsestäänselvyydeksi, 
jonka varaan voi rakentaa elämänsä. Mieluummin nuoret työllistyisivät ja saisivat 
palkkatuloa tai täyttäisivät päivänsä mielekkäällä ja yhteiskuntaa hyödyttävällä te-
kemisellä. Heidän kokemuksissaan kaikuukin Jaana Lähteenmaan (2011, 56–57) 
havaintoja vastaavasti ”yksin pärjäämisen pakko” ja yrittämisen eetos. 

Toiveet pärjätä loppuun asti omin voimin ilman sosiaaliturvaa liittyvät huo-
nojen kokemusten lisäksi myös sosiaaliturvan leimaavuuteen: 

Petra/R6: Se [toimeentulotuki] on kaikista noista alentavin.

Emmi/R6: Ja siinä on niin vahva leima. Ja ei niinku kukaan varmaan 
halua hengaa tuolla ja myöntää, että mistä ne rahat on.

Tiina/R4: Mut yks on ehkä sit just semmoinen opittu tapa, joku ylpeys 
tai joku sellainen, että ei haluta lähteä pyytään apua välttämättä, et 
yritetään loppuun asti omin voimin. Ja vaikka oiskin niin kun mahdol-
lisuus päästä johonkin työkokeiluun just, niin sit se koetaan jotenkin 
semmoisena ikävänä asiana, et pitää lähtee kyseleen jostain muilta ta-
hoilta apua ja täyttämään kaiken maailman lippulappuja ja… – – Et se 
on vähän silleen, et ihmiset kokee sen [sossun] semmoisena, et vain jos 
on niinku ihan oikeesti hengenhätä, niin sitten haetaan sieltä yhtään 
mitään. Ja sit mieluummin niinku kidutaan väkisin, kun mennään sinne.

Sosiaaliturvan leimaavuutta korostavissa tulkinnoissaan nuoret arvelevat, että 
monet ihmiset eivät hae apua, koska he eivät kestä tukien saamiseen liittämäänsä 
alentumista. Tunne kytkeytyy ”kansalliseen arvomaailmaan”, ”opittuihin tapoihin” 
ja työn eetokseen (ks. luku 6.2). Kulttuuriset jäsennykset, laajasti jaetut diskurssit 
näyttävät periytyvän sukupolvelta toiselle. Kunniallinen ihminen ei ano viimesi-
jaista tukea eikä ”hengaa” sosiaaliturvalla, vaan pärjää omillaan. ”Ylpeys” on sana, 



183

Puristuksissa?

jota kaksi keskustelijoista käyttää; toisella heistä se on selvästi osa hänen minuuss-
kriptiään. Parempi on kulkea ”loppuun asti omin voimin”, mieluummin kitua kuin 
nöyrtyä tuen anojaksi. Suomalainen nuori kaatuu näissä tulkinnoissa saappaat ja-
lassa, toisin kuin julkinen diskurssi olettaa. Tätä vahvistaa myös se tieto, että vuo-
desta toiseen valtaosa nuorista on ilmaissut ottavansa mieluummin tilapäistäkin 
työtä kuin elävänsä työttömyyskorvauksella, jos käteen jäävä tulo olisi yhtä suuri 
(Myllyniemi ja Haikkola 2020, 55–56). 

8.4 Tarpeellista työntöapua ja empatiaa (puolin 
ja toisin)

Rankan kritiikin vastapainoksi aineistostamme voidaan jäsentää myös toisensuun-
tainen repertuaari, jossa nuoret puhuvat sosiaaliturvasta kiitolliseen ja ymmärtä-
vään sävyyn ja kuvaavat järjestelmän antamaa tukea ja kokemuksia vastavuoroi-
sista suhteista (eli onnistuneesta relationaalisuudesta). Myös jotkut nuoret, jotka 
moittivat järjestelmää rankaisevaksi, myöntävät, että ”sieltä saa myös työntöapua” 
(Laura/R3). Lisäksi nuoret puhuvat myötämielisesti järjestelmän ongelmista ja 
tuntevat empatiaa työntekijöitä kohtaan. Tästä näkökulmasta väite sosiaaliturvan 
tuoman avun hyödyttömyydestä herätti joissakin nuorissa jopa tuohtumusta:

H: No sit on tällanen väite, tää on kans vähän provosoiva, että ”En koe 
sosiaalitoimistojen ja TE-toimistojen tarjoamaa apua hyödylliseksi”. 
Oletteko eri vai samaa mieltä? 

Lotta/R5: Mä oon eri mieltä. Koska kyllä mä oon saanu kyllä apua. Sit 
kuitenkin. 

Lauri/R5: En mä kuitenkaan niinku tajua, että kuka tämmöstä vois edes 
väittää, että se ei ees ois mitenkään hyödyllistä. Kyllähän tietenkin siitä 
on tosi paljon hyötyä aika monelle. 

Lotta/R5: Niin no, se joka on väittänyt tommosta, niin se ei oo sit var-
maan halunnut sitä apua. Ja sit on ajatellut noin. 

Lauri/R5: Tai sit on saanut vaan niin hemmetin hyvät kortit elämään, 
että se ei oo ikinä tarvinnut. Mut kyllä mun mielestä aika hyödyllinen se 
on joillekin ihmisille. Tai siis joillekin. Aika monelle ihmiselle. 

Juuso/R3: On ollu [hyötyä], ja tietenkin kyllä sosiaalitoimistosta se raha 
on aina kelvannu, kun sitä on saanu (naurua).

Monet nuoret kertovat saaneensa elintärkeää taloudellista apua Kelasta ja sosiaali-
toimistosta. Tämä selviää esimerkiksi puheenvuorosta, jossa omaa tilannetta ver-
rataan siihen, minkälaista elämä olisi ilman sosiaaliturvaa: ”No ilman noita tukia 
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niin mä varmaan oisin tuolla jossain kadulla. Ei ois kotia eikä mitään.” (Otto/R2). 
Sosiaaliturva tarjoaa viimesijaisen tuen ennen putoamista äärimmäiseen huo-
no-osaisuuteen. Tulkinnoista kaikuu hyvinvointivaltion arvostus, tai ainakin tyy-
tyväisyys ”aika hyvään” sosiaaliturvaan ja siihen, että sen avulla ”säilyy hengissä 
ainakin” (Anu/R4). 

Hyvinvointivaltio on merkittävä sikälikin, että sen antama apu liitetään suo-
raan hyvinvointiin:

H2: Onks teillä muilla lisättävää tai erimielisyyksiä? Mitä kuuluu hyvään 
elämään tai mikä lisää hyvinvointia? Tuleeks näitäkään mietittyä?

Maria/R2: Jos voi huonosti, niin on apua saatavilla, niin että voi jatkaa… 

Käytännössä jatkaminen ja eteenpäin pääseminen on tarkoittanut esimerkiksi 
työkokeilua. Huolimatta siitä, että putki, jossa nuori liikkuu työkokeilusta toiseen 
pääsemättä oikeisiin töihin, turhauttaa usein, joskus kokeilut tai työpajat voivat 
olla hyvin merkityksellistä. Pakottamista korostaneiden tulkintojen vastapainoksi 
nuoret kokevat ”päässeensä” työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin (Anu/R4, Katja/
R4, Annika/R3). Pajat ovat nuorille tärkeitä, jotta ”voi olla jotain tekemistä kodin 
ulkopuolella” ja jotta ei tarvitse olla ”koko viikkoja vaan kotona”, kuten Lauri (R5) 
toteaa. 

Sosiaaliturvan hyödyllisyyttä korostavassa tulkintarepertuaarissa järjestelmää 
ei siis kuvata ongelmaksi vaan tukipilariksi. Monet nuoret ovat löytäneet TE-pal-
veluiden kautta kiinnostavia työkokeilupaikkoja. He ovat päässeet ammatinva-
lintapsykologin puheille ja saaneet tietoa opiskelupaikoista. Jokunen jopa kokee 
järjestelmän pääosin helpoksi: ”Mun mielestä tähän asti kaikki on ollut silleen 
helppoa. Toimeentulotuki on ainoa, mitä mä en vieläkään ymmärrä” (Markus/R2). 

Sosiaaliturvan hyödylliseksi kokeminen perustuu suoraan siihen, mitä käsite-
kin lupaa: turvaan ja turvallisuuteen. Oikeus toimeentulotukeen saattaa olla kuin 
pelastusköysi, johon nuori voi tarttua uupumuksen hetkellä:

Emmi/R6: Niin, jos puhutaan ihan pienemmästäkin rahasta ja tavallaan 
siitä, että paljon se helpottaa. Niin mä pystyin, uskaltauduin jäädä sai-
raslomalle vasta sitten, kun mä tajusin, että mä oon oikeutettu toimeen-
tulotukeen. Ja siis mä väitän, että mä en olis tässä, jos mä en ois saanut 
sitä. Mutta silleen, että mä niinku niin kauan puristin, kun mun oli vaan 
mahdollista. Ja sitten yhtäkkiä tajusin, että tää niinku tavallaan musta 
itestä riippumaton raha, niin on luvattu myös mulle. Mutta se, että mä 
en ois ikinä pystynyt tavallaan jäädä siihen niinku, että se oli isoin syy. 
Kaikki muut merkit oli silleen niinku, että lopeta nyt hyvän sään aikana, 
mutta siihen asti, kun se päätös tuli, niin mä niinku, mä vaan yritin. 

Puheenvuoro kuvastaa luottamusta hyvinvointivaltioon. Ilman hyvinvointivaltion 
antamaa viimesijaista turvaa Emmi ei ”olisi tässä” vaan olisi sairastunut vielä pa-
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hemmin työuupumukseen. Suomalaisen hampaat irvessä -eetoksen mukaista mi-
nuusskriptiä tavoitellessaan hän ”puristi” niin kauan kuin pystyi, kunnes tajusi, 
että hänellä on, kiitos hyvinvointivaltion, oikeus hellittää.

Emmin puheenvuoroon tiivistyy myös sosiaaliturvan universaali, yksilöstä 
itsestään riippumaton luonne, hyvinvointivaltion lupaus. Parhaimmillaan lupaus 
pitää, mikä selittänee myös hyvinvointivaltion suosiota. Vuoden 2016 Nuoriso-
barometrissä liki kaikki nuoret (93 %) pitivät hyvinvointivaltion säilymistä toivot-
tavana tulevaisuuden kehityskulkuna (Myllyniemi 2017, 21). Huolimatta sosiaali-
poliittisten etuuksien rapautumisesta universalismi edustaa edelleen monille 
oikeudenmukaisen yhteiskunnan ideaa (Halmetoja 2016, 120).

Sosiaaliturvajärjestelmää koskevassa myönteisessä tulkintarepertuaarissa 
järjestelmän monimutkaisuutta ymmärretään ja perustellaan. Seuraavat puhujat 
asettuvat sille kannalle, että monimutkaisuus estää järjestelmän väärinkäytöksiä 
– ja hyvä niin: 

Juha/R2: Sitten kun se [työn ja sosiaaliturvan yhdistäminen] on justiin 
sitä kauheeta kikkailua. Siitä voi tulla myös se, että ne voi sit ruveta 
kysyyn jotain muutakin ja sit nekin pitää todistella ja täytellä, ja se on 
vaan semmoista. Mutta kyllä sen ymmärtää, miks sen tekee, koska ei se 
oo varsinkaan tämmöisenä aikana kivaa, jos tavallaan vedetään välistä, 
vaikka onkin valtio. Valtiolla on kyllä rahaa. Mut siltikin se on rikos, ja 
se on tosi huonosti vielä taloudelle, jos sitä harmaata taloutta on tosi 
paljon. Se tavallaan menee koko ajan pois tästä niin kun bruttokansan-
tuotteesta.

Laura/R3: Että kyllä mä ite myös pystyn ymmärtämään esim. Kelan 
puolesta, et joo systeemi on monimutkanen, koska sitä on kehitetty pik-
kuhiljaa ja siinä on tavallaan lätkittävä uusia kerroksia. Tavallaan myös 
se estää sen, että systeemiä ei pystytä hyväksikäyttämään. Mutta sitten 
kun ihmiset ei edes, se on niin vaikeaselkoista, et ihmisten on myös vai-
kea hyötyä siitä tai saada se tuki mikä siitä pitäisi saada, niin se on ihan 
todella perse edellä puuhun.

Lausumassaan Juha jakaa aineistossamme harvinaisen mutta julkisessa diskurs-
sissa taajaan toistuvan huolen valtiontaloudesta ja harmaan talouden kasvusta. 
Molemmat nuoret korostavat järjestelmän vaikeaselkoisuutta mutta ymmärtävät 
samalla pyrkimyksiä estää sosiaaliturvan väärinkäyttöä. Sosiaaliturvajärjestelmän 
puolelle asettuminen osoittaa, miten nuoret vaihtavat tulkintaperspektiiviä eivät-
kä hahmota yhteiskuntaa ainoastaan omasta asemastaan käsin. 

Sama kyky empatiaan tulee esiin myös niissä nuorten tulkinnoissa, joissa riit-
tää ymmärrystä sosiaaliturvajärjestelmän edustajia ja heidän kokemiaan paineita 
kohtaan: 

Anni/R1: Joo, onhan ne [työkkärissä] vähän kiireisiä – –. Ne ei ollut lu-
kenut ensin niitä perusteita, että minkä takia mä olen tänne hakenut. 
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Mutta kyl se sitten hoitui sillä, kun menin siellä käymään, et ehkä niillä 
on vähän liikaa töitä ja liian vähän aikaa. Kun monesti tulee hätiköityjä 
päätöksiä.

Vilja/R1: Niin on, mutta sit se ei oo taas meiän vika, että sitten niin kun 
jos siitä lävähtää ittelle karenssi, et niillä on liian vähän työvoimaan. 
Niin on sekin nyt vähän…

Anni/R1: Ei se oo niitten työntekijöittenkään vika.

Vilja/R1: Ei välttämättä, mut joku täs kusee nyt ja pahasti.

Anni omaksuu empaattisen asennoitumisen, johon Vilja osin yhtyy huomauttaen 
kuitenkin aiheellisesti, ettei järjestelmän resurssipulaa saisi sälyttää nuorten har-
teille. Liian vähäinen työvoima on merkki siitä, että ”joku kusee ja pahasti”. Seu-
raavassa otteessa nuoret asettuvat ikään kuin itsensä ulkopuolelle keskustellessaan 
siitä, että resurssipula ja huonot työolot tuottavat huolia ja tuskaa myös järjestel-
män edustajille:

Kaisa/R6: No, mutta mun mielestä kertoo jotain, että työkkärin väki oi-
keasti lähtee veke, että henkilökunta… Oon nyt keskustellut yhden kaa, 
kuka on lähtenyt työkkäristä suksiin, että hän ei jaksa tehä sitä hom-
maa enää, että se on mennyt koko ajan huonommaksi ja huonommaksi. 
Se on nelikymppinen työntekijä.

Petra/R6: Tai siis pienet resurssit, niin hirveällä kiireellä joutuu tekeen 
sitä työtä ja niinku tavallaan semmoisia vaikeita, vaikeita päätöksiä ja 
muuta.

Emmi/R6: Että en mä usko, että niinku kukaan siellä [järjestelmässä] 
toimiva ihminen on itessään paha tai jotenkin huono, että en… Puhuin 
justiin tytöille tässä tuosta eilisestä ohjelmasta, jossa puhuttiin erityis-
lasten niinku tavallaan hoidosta ja perheen tilanteesta ja avuista ja so-
siaalisesta paineesta ja kaikesta. Ja siellä tota yks kokemus oli se, että 
kun on soitettu sossuun ja pyydetty apua, ja on tavallaan kaikki muu 
hoitunut, mutta sitten näin, niin se virkailija on purskahtanut itkuun, 
kun häntä on uhattu edellisessä puhelussa tappaa. Niin voi kuvitella 
sen, että kun sä olet siinä ihmisten niinku kipupisteessä duunissa, niin 
kuinka paljon sieltä tulee niinku, että se ei oo pelkästään ne, mitä sä 
teet, ja mitä sä joudut kohtaan. Mutta se, että sä oot niin siinä rajassa, 
kokemassa oikeasti koko ihmiskirjosta sen niinku synkimmän ajan, että 
sitähän varten se on olemassa. Niin toivoo, toivoo jotenkin, että se jär-
jestelmä parantuisi niinku kaikille.

H2: Kaikille.

Emmi/R6: Kaikille, että siellä ois hyvä olla myös töissä ja että heidän 
niinku voimavarat ja resurssit riittäisi. Kun mä en voi mennä sinne duu-
niin, mä en niinku, mä en pärjäis. Niin mä toivon, että on ihmisiä, kellä 
on niinku voima ja halu tehä sitä työtä.



187

Puristuksissa?

Toisen asemaan asettuen nuoret tuntevat empatiaa niitä työntekijöitä kohtaan, jot-
ka joutuvat tekemään työtään jatkuvassa paineessa. Siksi he toivoisivat työntekijöi-
den tilanteen kohentuvan. Nuoret siis näkevät ihmisen virkailijan takana. 

Nuoret tiedostavat ikään kuin sosiaaliviranomaisten näkökulmasta senkin, 
että kaikkia asiakkaita ei ole yhtä helppoa auttaa: 

Annika/R3: Se on niin taas yksilöllinen kysymys siihen, että itellä nähtä-
västi on sen verran hyvin asiat, että mulle on helppo vielä antaa apua. 
Ja sitten on niitä ihmisiä, joita on vaikeampi auttaa, jos heillä on jotain 
enemmän velkaa ulosotossa enemmän tai jotenkin tämmöstä mennei-
syydestä jäänyt jotakin, ni se on niin yksilöllistä. Ja sekin, että miten sä 
koet sen avun, että jos se yritetään auttaa, mut sit sä vaan näät sillai, 
et ei mua auteta ollenkaan, ni sittenhän sä oot sillai, et ei mua auteta, 
vaikka yritettäiskin auttaa, mut sä oot sillai, oot silmät kiinni sillai, et 
ette te yritä auttaa ollenkaan, että.

Annika kuvaa auttamisen relationaalisuutta: avunanto tai kohtaaminen ei voi 
onnistua, mikäli toinen osapuoli ei ole vastaanottavainen. Näin ajattelivat myös 
”Nuoret luukulla” -tutkimuksessa (Aaltonen ym. 2015, 52) haastatellut hyvinvoin-
tipalveluiden työntekijät: huonoja asiakaskohtaamisia leimaa se, että ”asiakkaalla 
ei tunnu olevan motivaatiota tai häneen ei saa luotua yhteyttä”. Kertoessaan huo-
noista kokemuksistaan TE-toimistossa Juha (R2) tunnustaa – itsereflektioon kye-
ten sekä vastavuoroisen relationaalisuuden merkityksen ymmärtäen – ettei hän it-
sekään välttämättä ole ollut vastavuoroista suhdetta rakentava ihanneasiakas: ”En 
oo kyllä ollu oikein semmoinen yhteistyökykyinenkään, et en oo oikein paljon 
ittestäni antanu silleen näin, et mitään. Mutta en mä tiiä, turhauttavaa.”

Huolimatta monista tulkinnoista, joissa nuoret kuvasivat epäonnisia kohtaa-
misia, toimistoasiointi – silloin kun se sujuu – kuvataan ehdottomasti sähköistä 
asiointia paremmaksi vaihtoehdoksi. Parhaiten apua saadaan soittamalla puheli-
mella (Emmi/R6, ks. luku 8.1) tai menemällä ”paikan päälle” (Juha/R2) Kelaan 
tai TE-toimistoon. Tärkeää on kohdata ”järjen” (Emmi/R6) tai ”tolkun ihminen” 
(Tuomas/R6) ja saada kädestä pitäen apua: ”siellä on joku, joka sanoo silleen, ’Hei 
kirjoita tohon jotain ja tee tänne tollainen ja rastita toi’ ”, etenkin silloin, kun on 
päätynyt ”umpikujaan” (Tiina/R4).

Henkilökohtaisella neuvonnalla ja turvallisilla luottohenkilöillä on nuorille 
suuri merkitys (ks. myös Aaltonen ym. 2015, 81). Ilman henkilökohtaista tapaa-
mista kohdatuksi tulemisen kokemusta ei synny: ”Ja se on ehkä vielä semmoinen 
kasvoton se toinen osapuoli, jos ei käy jollain sosiaalitoimen henkilökunnalla.” 
(Katja/R4). Anonyymille järjestelmälle halutaan antaa ihmiskasvot – ja mieluiten 
ystävälliset. 

Nuoret arvostavat työntekijöitä sitäkin enemmän, mikäli nämä osoittavat 
kuuntelevansa nuorten tarpeita ja haasteita. Esimerkiksi Vilja (R1) kertoo, kuin-
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ka hän sai lopulta apua pitkään jatkuneeseen unettomuuteensa moniammatillisen 
kartoituksen yhteydessä: ”et silloin tuli ekaa kertaa semmoinen fiilis, että ahaa, 
mua oikeesti halutaan auttaa jotenkin tässä”. Myös Tuomas (R6) kuvaa parhaim-
pana kokemuksenaan asioinnin, jolloin sosiaalityöntekijä ”otti ihan tosissaan sen 
asian” ja ”kuunteli, että millainen mun elämäntilanne tällä hetkellä on”. 

Työntekijöiden taito kuunnella nuorten tarpeita on Viljalla ja Tuomaksella 
johtanut käytännön muutoksiin, jotka ovat parantaneet heidän hyvinvointiaan. 
Myös Lotta Haikkola ym. (2018) ovat kuvanneet niitä aktivointipalveluissa esiin-
tyviä paikkoja ja hetkiä, joissa nuoren perustava tarve tulla tunnistetuksi ihmisenä 
täyttyy – eli tilanteita, joissa tunnistamiskuilua ei synny (ks. luku 2.2). Yhdessä 
niistä aikaisemmin masennuksesta kärsinyt nuori mies kuvaa kulttuurialan työ-
pajan merkitystä sanomalla, että siellä hänestä ”tuli taas ihminen” (Haikkola ym. 
2018, 71). Monissa tutkimuksissa onkin todennettu kuntouttavalla työtoiminnalla 
olevan myönteisiä hyvinvointivaikutuksia. Sen sijaan niiden työllisyyttä edistävä 
merkitys on jäänyt laihaksi (esim. Ala-Kauhaluoma 2005; Karjalainen ja Karja-
lainen 2010). Tutkimuksissa tunnistettuja hyvinvointivaikutuksia ovat säännölli-
nen elämänrytmi, sosiaalinen tuki, itsetunnon vahvistuminen ja aktivoituminen 
(esim. Ala-Kauhaluoma ym. 2004; Sandelin 2014). Matilda Wrede-Jäntin (2018) 
haastattelututkimuksen mukaan kohtaamiset, kuulluksi tuleminen ja osallisuuden 
kokemus ovat nuorille työpajojen tärkein anti. Olisikin tärkeää, että myös muualla 
sosiaaliturvajärjestelmässä pystyttäisiin vastaamaan nykyistä paremmin nuorten 
moninaisiin tarpeisiin. 

8.5 Sosiaaliturva remonttiin

Tutkimiemme nuorten karvaat kokemukset byrokratian sokkeloista tai kylmyy-
destä eivät jättäneet heitä sanattomiksi. Epäkohdat herättelivät myös reformis-
miin, sillä ”ne, ketkä on mennyt sen rumban läpi, niin vaatii siihen parannuksia, 
ettei jotain – – tiettyä osuutta kansasta kohdella huonommin sen takia, että ne tu-
lee sen avun piiriin” (Emmi/R6). Sosiaaliturvan remonttitarpeita kuvaileva tulkin-
tarepertuaari kumpuaa nuorten esittämästä kritiikistä rankaisevaa, joustamatonta 
ja arvaamatonta järjestelmää kohtaan sekä siitä, että järjestelmän alkuperäinen 
tavoite ja nyky-yhteiskunnan tilanne eivät enää vastaa toisiaan:

Tuomas/R6: Ja se järjestelmäkin on sellainen, että se on tehty ihan toi-
senlaiseen tilanteeseen. Niinku joku toimeentulotukikin alun perin oli 
aivan semmoinen viimeinen erikoistilanne, hätäjuttu, niin se on niinku 
monille se ensisijainen tulonlähde, niinku jokakuukausittainen tulonläh-
de kuitenkin nykyään. Ja se systeemi, sitä systeemiä ei oo muutettu sen 
mukaisesti. – – Että sen takia niitä ei oo edelleenkään niitä sitovia sään-
töjä, että minkä perusteella sitä myönnetään. 
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Emmi/R6: Niinpä.

Petra/R6: Joo, mun mielestä toi on… Täytyy sanoa vielä, että toi on kyllä 
jännä. Ja mua aina nykyään jopa melkein huvittaa niinku aina se, kun 
mä luen sen, että toimeentulotuki on niinku viimesijainen ja väliaikai-
nen. – – Mä oon saanut sitä nytten niinku ainakin osittaisena viimeiset 
varmaan kohta ehkä kolme vuotta tai silleen. Ja just, että monilla se on 
se ensisijainen ja ainut jopa tulonlähde niinku silleen syystä tai toisesta. 

Toimeentulotuki on lain mukaan viimesijainen taloudellinen tuki29. Se, että siitä 
on tullut monien pysyvä tulonlähde, herättää kysymyksiä ja ihmetystä Tuomak-
sessa, Emmissä ja Petrassa. Uudistustarve on sitäkin keskeisempi, koska toimeen-
tulotuen taso koetaan yleensä liian alhaiseksi (ks. luku 9.1.1) ja sen hakeminen 
hankalaksi ja alentavaksi. Uudistustarpeeseen pyrittiin vastaamaan vuoden 2017 
alussa (pian ryhmähaastattelujen toteuttamisen jälkeen), kun perustoimeentulo-
tuki siirrettiin Kelaan. Arvioinnin mukaan uudistus on parantanut tuen yhden-
vertaisuutta ja tuonut tarvitsevia ihmisiä tuen piiriin. Tuen hakemista ja päätösten 
käsittelyä vaikeuttaa kuitenkin yhä yksilöllinen tarveharkinta, joka vaatii myös 
runsaasti viranomaistyötä. (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2020.) Nuorten tul-
kinnoissakin juuri yksilöllinen tarveharkinta on se sosiaaliturvan piirre, johon 
liittyy nöyryyttävää tarkkailua ja syyllistämistä. Se on siis tehokas hallinnan keino.
Ei siis ole ihme, että nuorten uudistustoiveet kietoutuvat pitkälti sosiaaliturva-
järjestelmän yksinkertaistamisen ja perustulon ympärille. Perustulo mainitaan 
sosiaaliturvan uudistamisen ykkösvaihtoehtona (”tietysti perustulo”, Petra/R6) ja 
ilman, että haastattelija johdattelisi aiheeseen: 

H2: Mut jos teillä ois niin kun, jos te saisitte esittää tähän nauhalle jo-
tain toiveita, et minkälainen systeemi pitäis olla. Miten sitä pitäis muut-
taa? Miten teitä pitäis kohdella?

Maiju/R1: Perustulo.

Sini/R1: No siis perustulo. 

Nuoret perustelevat perustulon etuja monin tavoin. Ensinnäkin, kuten Anu (R4) 
toteaa, perustulo lisäisi vapausasteita löytää mieluisampaa työtä, jolloin ”hyvin-
vointi kasvaa”. Perustulo olisi siksi hänestä todellinen ”kaikki voittaa” -ratkaisu. 
Suomen perustulokokeilua koskevien tulosten mukaan näin todellakin näyt-
tää olevan eli perustulolla on todennäköisesti positiivisia hyvinvointivaikutuk-
sia (Kangas 2020). Perustuloa saaneet arvioivat toimeentulonsa ja taloudellisen 

29 ”Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toi-
meentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien 
avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla 
tai muulla tavalla.” (L 1412/1997, 2 §.)
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hyvinvointinsa paremmaksi kuin verrokkiryhmässä (Lassander ja Jauhiainen 
2020). Lisäksi perustuloa saaneet kokivat vähemmän yksinäisyyttä, psyykkistä 
kuormittuneisuutta, masennusta ja alakuloa (Tuulio-Henriksson ja Simanainen 
2020). Haastatteluissa perustuloa saaneet kertoivat vahvistuneista autonomian 
kokemuksista ja siitä, miten perustulo vapautti heidät tekemään merkityksellisiä 
asioita. Hyvinvointia tuki myös vapautuminen ”byrokratian tuomasta stressistä ja 
aktiivisuuspakosta” (Blomberg ym. 2020.) Myös seuraavien nuorten tulkitsemana 
perustulo tekisi elämästä selkeämpää ja vähemmän ahdistavaa: 

Petra/R6: Ja menis niinku kaikki tää tavallaan tämmöinen, mitä ihmiset 
kokee ihan määrättömästi niinku ahdistusta ja muuta.

Laura/R3: No kyllähän toi nyt kuulostaa aika paljon selkeemmältä ku 
sillee, et sydän kurkussa toimittamaan kaikkia papereita ja oottelet, 
että missä vaiheessa sit loppujen lopuks.

Saana/R3: Sormet ristissä, et kaikki on siellä ja päätöksentekijät ovat 
suotuisia sinulle.

Säännöllisen perustulon saaminen olisi suorastaan terveyden edistämistä: sen 
avulla ei enää ”ottaisi sydämestä” ja alituinen jännittäminen taukoaisi. Nuorten ei 
enää tarvitsisi odotella eli heidän energiansa vapautuisi toimijuuteen. Tällöin jopa 
terveydentila paranisi. Toiseksi perustulo poistaisi kannustinongelmia ja mahdol-
listaisi yrittämisen. ”Että jos siinä on joku perustulo, johon voi aina luottaa, niin 
se ois paljon helpompi joksikin yrittäjäksi ryhtyä, että ei oo sitä pelkoa, että ei on-
nistu, ei lähde käyntiin se yritystoiminta” (Tuomas/R6). Perustuloa on perusteltu 
mediassakin usein sillä, että se mahdollistaisi yrittämisen ja kannustaisi työllisty-
mistä nykyistä paremmin (Perkiö 2020). Tällaiset tulkinnat poikkeavat kuitenkin 
suuresti Suomen huipputuloisten näkemyksestä, jonka mukaan toive kansalais-
palkasta on ilmaus heikentyneestä työmoraalista (Kantola ja Kuusela 2019, 123). 

Kolmanneksi perustulo mahdollistaisi sen, että nuoren ei enää tarvitsisi ra-
portoida tuloistaan ja menoistaan ja kaikki saisivat yhdenmukaista kohtelua vir-
kailijan mielialasta tai omasta asuinpaikasta riippumatta (Petra/R6). Neljänneksi 
perustulo olisi hyvä myös sosiaaliturvan rahoituksen kannalta. Tuomas (R6) arve-
lee, että ”systeemin” selkeyttäminen perustulon avulla olisi helpoin tapa ”säästää 
jostain sosiaaliturvajutuista”.

Perustuloon liitetään kuitenkin myös varauksia. Sen taso ei saisi olla niin al-
hainen, että se ei yksinään riittäisi kohtuulliseen toimeentuloon (Sini/R1); ”eihän 
nyt voi olettaa, että kukaan pärjää jollain 500 eurolla kuussa” (Maiju/R1). Perustu-
lolla saattaa olla myös eriarvoistavia vaikutuksia niin, että se helpottaa joidenkin 
elämää, mutta ”toisille se saattaa jopa hankaloittaa sitä”, ilmeisesti siinä tapaukses-
sa, ”jos sen toteuttaa silleen, et sit lähtee kaikki muut tuet” (Vilja/R1). 
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Toinen suuri uudistamispuheen kokonaisuus keskittyy sosiaaliturvan moni-
mutkaisuuden vähentämiseen ja ymmärrettävyyden parantamiseen. Tämä on kes-
keistä, niin kauan kuin perustuloa ei ole. Nuoret toivoisivat ”byroslaavista” eroon 
pääsemistä eli ”selkosuomeen” siirtymistä (Saana/R3), lomakkeiden vähentämistä 
(Valtteri/R3) sekä selkeämpiä verkkopalveluita ja enemmän neuvontaa (Tiina/
R4). Viidakkoa olisi selkeytettävä eli viranomaisyhteistyötä parannettava, ”et sun 
ei tartte niitä samoja lappuja viiteen eri paikkaan” (Laura/R3).

Syvemmälle porautuen nuoret tuovat esiin, kuinka tärkeää olisi, että sosiaali-
turvajärjestelmän kiemuroita avattaisiin jo koulussa. 

Katja/R4: Sitä on hirveen monesti puhuttu kavereiden kanssa, et miks 
koulussa jotenkin ei käydä ns. semmoista elämänoppia tai semmoista 
elämäntaitoja, et ”hei, näitä saatatte tarvita”. Miten haetaan sitä tukea. 
– – Niin kun pitäis tehä joku testi. Auttaisko se käytännössä? Mut joten-
kin tuntuu, että koska siihen niin kun jotenkin tuli vaan sieltä yhtäkkiä, 
silleen potkaistiin maailmaan, ja oot silleen, no niin haepas niitä tukia. 
Niin ei sitä ymmärrä sitä byrokratiaa. Ei sitä jotenkin ymmärrä sitä 
paperisotaa ja sitä asiaa vaan. Jos sitä ois niin kun jotenkin avattu ai-
kaisemmin, kun oli ns. siellä koulussa vielä, niin sekin vois auttaa.

Repliikissään Katja kuvaa avuttomuuttaan sosiaaliturvajärjestelmässä: ”maailmaan 
potkaistuna” hänen toimijuutensa on haparoivaa. Ilman tietoa on vaikea pyristellä 
irti alisteisesta subjektipositiosta. Nuorilla on kuitenkin käsityksensä siitä, mitä 
hyvinvointi heille merkitsisi. Seuraavaksi siirrymme tutkailemaan näitä tulkintoja.





9 Hyvinvointia kestävästi, kiitos!
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Nuoria – heidän halujaan ja tarpeitaan – pyritään ohjailemaan ja hallitsemaan, 
suunnalta jos toiseltakin. Asiantuntijoilla, viranomaisilla, opettajilla ja vanhem-
milla saattaa olla vahvoja käsityksiä siitä, mikä olisi nuorille hyväksi ja mitä näi-
den kannattaisi elämässään tavoitella. Myös syrjäytymisdiskurssi sisältää oletuksia 
siitä, mitä nuoret tarvitsevat: työtä, toimeentuloa ja osallisuutta. Nämä otaksumat 
heijastelevat sitä, mitä väestön hyvinvoinnin ja sen vaurauden edistäminen hallin-
nan näkökulmasta tarkoittavat. 

Kansalaisilla – ja sitä myötä nuorilla – on kahtalainen asema: he ovat yhtäältä 
hallinnan kohteita ja toisaalta tarpeidensa subjekteja (ks. luku 3.4). Tässä luvussa 
huomiomme on siinä, minkälaisia tarpeita nuoret itse tunnistavat. Nuoria pyy-
dettiin ryhmäkeskusteluissa pohtimaan samaa kysymystä, jota lukuisat filosofit, 
hyvinvointitutkijat ja yksittäiset hyvän elämän etsijät ovat pyöritelleet vuosituhan-
sia: mistä hyvinvointi muodostuu? Aiheesta puhuminen vaikutti olevan nuorille 
mieluisaa. He innostuivat määrittelemään hyvinvointia ja luettelemaan erilaisia 
asioita, jotka lisäävät hyvinvointia, puhuttiinpa sitten yksilöistä tai yhteiskunnasta 
laajemmin. 

Jäsennämme seuraavassa nuorten hyvinvointipuhuntaa suhteessa kestävän 
hyvinvoinnin teoriamme Having-, Doing-, Loving- ja Being-tarvekategorioihin 
(ks. luku 3.3). Samalla tutkailemme sitä, minkälaisia toiveita ja tarpeita nuoret esit-
tävät verrattuna yhteiskunnassa vallitsevaan hallintaan ja hyvinvointidiskurssiin.

9.1 Having eli kohtuullinen toimeentulo ja 
elintaso

Kestävän hyvinvoinnin teoriassamme tarkoitamme Having-ulottuvuudella maa-
pallon rajoja kunnioittavaa kohtuullista toimeentuloa ja elintasoa. Käytämme sekä 
toimeentulon että elintason käsitteitä ajatellen, että toimeentulo on suppeampi kä-
site: se mahdollistaa tietynlaisen elintason. 

Tässä alaluvussa tarkastelemme sitä, minkälaisen roolin Having-ulottuvuus 
hyvinvoinnin osana saa nuorten puheessa. Miten he tulkitsevat riittävää toimeen-
tuloa ja rahan ja elintason yhteyttä onnellisuuteen30? 

Jäsensimme Having-ulottuvuutta koskevasta puheesta viisi tulkintareper-
tuaaria. Ensimmäinen koskee taloudellisen niukkuuden tuomia ongelmia. Toisen 
repertuaarin sisältönä ovat nuorten käsitykset riittävästä toimeentulosta ja vähällä 
selviämisestä. Kolmantena repertuaarina on rahan ja onnellisuuden välisen yh-
teyden erittely. Neljäs repertuaari sisältää pohdintoja tyytyväisyyden suhteelli-
suudesta ja olosuhteisiin tyytymisestä, kun taas viidennessä repertuaarissa nuoret 
käsittelevät rikkauden varjopuolia. Kaikkinensa nuoret jäsentävät näissä reper-

30 Keskustelua viritti väite 7, jossa käytettiin hyvinvoinnille lähekkäistä onnellisuuden käsitettä.
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tuaareissa toimeentulon ja elintason merkitystä hyvinvoinnille monipuolisesti ja 
erilaisia ristiriitoja esiin tuoden. 

9.1.1 Rajoittava köyhyys

Sosiaaliturvan varassa elävät NEET-nuoret ovat niitä nuoria, joihin suurin julki-
sen keskustelun huoli suuntautuu. Syitä on monia: he lisäävät sosiaaliturvajärjes-
telmän menoja joko suoraan esimerkiksi toimeentulomenoja kasvattamalla tai 
epäsuoraan esimerkiksi työttömyyden oletetusti aiheuttamien mielenterveyson-
gelmien vuoksi. Pahempaakin pelätään: jos köyhien ja ”syrjäytyneiden” nuorten 
joukot kasvavat, lisääntyvät myös rikollisuus ja kaikenlaiset yhteiskunnalliset le-
vottomuudet. Miten aktivointitoimien kohteena olevat nuoret itse puhuvat toi-
meentulostaan? 

Hyvinvoinnin Having-ulottuvuudella nuorten puheen keskiössä ovat toi-
meentulo-ongelmat, köyhyys ja pienituloisuus, mitä sanaa he sitten käyttävätkin. 
Rajoittavaa köyhyyttä koskevassa tulkintarepertuaarissa korostuu jatkuva raha-
pula. Kaikissa ryhmäkeskusteluissa ilmenee, että lähinnä erilaisten etuuksien ja 
tukien varassa elävien nuorten elämä on taloudellisesti niukkaa. Valtaosa nuorista 
pitää sosiaaliturvaetuuksien ja etenkin viimesijaisen turvan eli toimeentulotuen 
tasoa liian alhaisena: 

Maiju/R1: No ei kyllä riitä (muut äänet yhtyvät).

Joni/R1: Vitun ei riitä.

Nuoret saavat tuntemuksilleen tukea (joskin toisin sanakääntein) perusturvan 
riittävyyttä arvioineilta tutkijoilta, joiden mukaan yksi suomalaisen sosiaaliturvan 
suurimpia ongelmia on perusturvan heikko taso. Perusturvaetuudet eivät kaikissa 
elämäntilanteissa riitä kattamaan kohtuullista minimikulutusta. Nuoria tämä kos-
kettaa erityisesti siksi, että vajausta on etenkin työttömän perusturvassa ja opinto-
rahassa.31 (THL 2019.)

Tutkimuksemme nuoret täsmensivät kritiikkiään eri ryhmäkeskusteluissa: 
tuki riittää aivan perusasioihin, juuri ja juuri selviytymiseen, mutta mistään sen 
ylittävästä on turha haaveilla.

Essi/R3: No ei se ainakaan itellä riitä.

Saana/R3: Ei sillä tavalla miten…

Juuso/R3: Kyllä sillä hengissä pysyy.

31 Sen sijaan EU-maiden vertailussa suomalaisen perusturvan varassa elävien tulotasoa 
(ml. toimeentulotuki) voidaan pitää melko hyvänä tai keskimääräisenä (THL 2019, 94).
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Maiju/R1: Kyllä sillä nyt pärjää. Mutta mihinkään uusiin vaatteisiin tai 
sellaiseen vaikka.

Essi/R3: Kyllä siinä vuokrat maksaa ja tuolla lailla.

Valtteri/R3: Just ja just mä ite pärjään, mutta ei siinä sen viikon jälkeen 
jää mitään käteen.

Laura/R3: Totta kai se riippuu myös siitä, et minkälaista elämää sitten 
valitsee elää, mut ei se hirveesti jätä liikkumavaraa tai vaihtoehtoja.

Vilja/R1: Mihinkään ylimääräiseen ei ole varaa.

Maiju/R1: Niin nyt tekis mieli ostaa telkkari, kun muutin. Mutta mistä-
hän mä siihenkin jotkut rahat kaivan, et ei toivoakaan.

Vilja/R1: Oon mä saanut puoli vuotta kolme euroa sieltä kuukaudessa 
[toimeentulotukea], et semmoinen niin.

Maiju/R1: Mitä se auttaa.

Vilja/R1: Niin tai mulle on tullu vaan semmoinen, että se kuuluu sii-
hen perusosaan. Niin kun siitä pitää hommaa ne vaatteet, ettei ne niin 
kun… Tai nyt mä pyysin viimeksi, koska mulle vaihdettiin muutama vuo-
si sitten toi jääkaappi. Mulla on enää semmoinen pieni pakastelokero. 
Ja kans tykkäisin kauheesti käydä marjassa ja sienessä, ja sit on se 
kasvimaa ja kaikkee, niin mä pyysin kohtuuhintaiseen tollaiseen kaappi-
pakastimeen sieltä, että sais säilöttyä sitä ruokaa ja sitä kautta ei tarvi 
sitten niin paljon tuhlata siihen, niin ei. Sekin kuuluu siihen perustoi-
meentulon piiriin eli siihen kolmeen euroon, vittu, minkä mä sieltä saan 
(yhteistä naurua). Että tavallaan, vaikka kuinka perustelisit sen hyvin, 
niin se on harkinnan varassa, niin ei silti.

Viljan pakastinesimerkki nostaa esiin kysymyksen siitä, mitä järjestelmän näkö-
kulmasta kuuluu kohtuulliseen elintasoon ja mikä on sen ylittävää. ”Aktivoinnin” 
kannalta ratkaisu mietityttää. Se, ettei nuorelle myönnetty rahaa pakastimeen32, 
heikentää selvästi hänen mahdollisuuttaan suunnitelmallisempaan ja ekologisem-
paan elämään – siis aktiiviseen toimijuuteen. 

Etuuksien taso punoutuu hallintaan monin tavoin. Hallinnan tekniikat nä-
kyvät suoraan tämän tason määrittämisessä ja sen alhaisena pitämisessä. Akti-
vointidiskurssin tausta-ajatuksena on se, että viimesijaisen turvan tason ei tule 
olla niin hyvä, että se mahdollistaisi työn välttelyn ja kannustaisi vaihtoehtoiseen 
elämäntapaan. Tämä tuli esiin myös sosiaaliturvan uudistamiseen osallistuneiden 
asiantuntijoiden haastatteluissa, joissa kannettiin perusturvan liian alhaisen tason 
lisäksi huolta myös siitä, että liian korkea perusturva mahdollistaisi palkkatyöstä 
irtautumisen ja vapaamatkustamisen (Hirvilammi 2013, 71–73). 

32 Toimeentulotuen Kela-siirron jälkeen kodinkoneisiin on mahdollista hakea täydentävää toi-
meentulotukea kunnasta (kela.fi/toimeentulotuki-asumismenot).
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Etuuksien ja tukien tason ja niiden saantiehtojen avulla on mahdollista kont-
rolloida etuuksien saajien käyttäytymistä (ks. Dean 1999, 32; Kaisto ja Pyykkönen 
2010, 18). Hallinnan logiikkana on se, että kaikki kansalaiset tulee saada ansiotyö-
hön, jotta he voivat paitsi elättää itsensä myös kuluttaa kansakunnan parhaaksi. 
Koska ilman itse ansaittua rahaa on mahdotonta kuluttaa niin paljon kuin nor-
miksi muodostunut elämäntapa edellyttäisi, säilyy etuuksien ja tukien saajilla kan-
nustin työntekoon. Aktivoinnin lisäksi tätä kannustinta voidellaan kulutustoiveita 
kasvattavalla markkinoinnilla. Kun kulutushalut kasvavat ja etuudet ovat tasoltaan 
matalia, voivat nuoret ajautua velkaantumiseen: ”Sit otetaan pikavippiä” (Annika/
R3) (ks. myös luku 7.2). Tutkimusten mukaan velkaantumisen riski on suuri eri-
tyisesti peruskoulun varaan jääneiden nuorten keskuudessa. Korkeakorkoiset pi-
kalainat voivat ajaa yksin asumaan muuttaneet nuoret velkakierteeseen ja ulosot-
toon. (Oksanen ym. 2017.) 

Rahan tarve kohdistuu toki etupäässä aivan Having-ulottuvuuden perusasioi-
hin: ruokaan, asumiseen, terveydenhoitoon ja liikkumiseen (ks. luvut 9.1.2 ja 
9.1.3). Rahanpuute merkitseekin sitä, että raha-asiat pyörivät alituisesti mielessä 
ja rahan määrää on laskettava. Tuleviin menoihin on varauduttava etukäteen: 

Ville/R1: Oon huomannut, et pitää suunnitella paljon pidemmälle. Mut 
kutsuttiin Turkuun ens viikonlopuksi tupareihin. Mun täytyy nyt oikeasti 
laskea, että mulla tulis ensi viikolla rahaa. Pitää oikeesti laskee, et ok, 
mul menee näin paljon matkustamiseen. Niin ei voi vaan tolleen, et no 
mä lähen. Silleen paljon vähemmän voi tehä impulsiivisia päätöksiä.

”Impulsiivisuus” olisi Villelle vapautta toimia ilman varautumista ja laskelmien 
tekemistä. Nuoret kokevat konkreettisesti, miten heidän vapautensa kytkeytyy 
taloudellisiin mahdollisuuksiin. Köyhyys on sitä, että ihmisen valinnat eivät voi 
suuntautua esimerkiksi sellaisiin harrastuksiin, jotka ovat varakkaammille ihmi-
sille arkipäiväisiä nykyisessä suomalaisessa yhteiskunnassa:

Vilja/R1: No jos ajatellaan nyt siis sillä tavalla, että ihan niin kun tässä 
elämäntilassa nyt ja Suomessa sillä tavalla. Niin oishan se kiva, jos ois 
vaikka varaa harrastaa jotain tai siis. No onhan sitä, voihan sitä nyt 
ilmaisiakin asioita harrastaa. Mutta jos olis vapaus vaikka mennä… No 
vaikka nyt, jos haluaa kuntosalille tai aloittaa jonkun tanssiharrastuk-
sen, niin sit ois varaa siihen. Sit ois ihan kiva. 

Having-ulottuvuuden vajeet heijastuvat nuorten tulkinnoissa vahvasti muihin 
hyvinvoinnin ulottuvuuksiin. Tämä ilmenee esimerkiksi seuraavasta keskustelu-
otteesta: 

Tuomas/R6: Mutta kyllä musta tuntuu, että se mitä mä oon kokenut 
niinku köyhänä elämisestä niin, että kyllä se ihan helvetisti rajaa elä-
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mää. Se, niinku rajaa niin neljän seinän sisään sen elämän, jos sulla ei 
oo rahaa. 

Emmi/R6: Niin, ja huonoimmillaan vielä sä jäät ulkopuolelle. 

Tuomas/R6: No mä katson sillain kyynisesti tätä, mutta kaikki riippuu 
siitä, että jos sulla ei oo rahaa, niin sä et pysty mitään sosiaalista elä-
määkään rakentaan, koska kaikki maksaa rahaa nykyään. Ja sä et pys-
ty käymään… Jos sulla ei oo rahaa, niin sä et pysty käymään ulkona, sä 
et pysty perhettä perustaan, jos sä et pysty periaatteessa ruokkimaan. 
Sä et pysty mitään harrastamaan. Sä et pysty mitään tekemään, jos 
sulla ei oo… Vaikka sä niinku selviytyisit hengissä, niin jos sulla ei oo 
rahaa, niin sä et pysty tekeen mitään. 

Tuomaksen ja Emmin puheenvuoroja sävyttää rajallinen toimijuus. Näin on eri-
tyisesti Tuomaksen toisessa puheenvuorossa, jossa hän mainitsee lukuisia kertoja 
sen, mitä vähätuloinen ihminen ei pysty tekemään. Koska rahaa tarvitaan paljon 
muuhunkin kuin hengissä selviämiseen, vähätuloinen ihminen kokee jäävänsä si-
vuun muiden ihmisten mahdollisuuksia pursuavasta elämästä. Pitkän köyhyyden 
seurauksena ihmisten toimijuus muuttuu ja valinnanvapaus kaventuu (Isola ja 
Suominen 2016). Kuin syrjäytymisdiskurssia mukaillen Emmi pelkää, että tällöin 
saattaa jäädä ”ulkopuolelle” – mutta minkä ulkopuolelle, kulutusyhteiskunnan vai 
kaverisuhteiden, vai molempien?

Tuomaksen lausuma havainnollistaa, kuinka vahvasti Having-ulottuvuuden 
puutteet ovat yhteydessä Doing-ulottuvuuden mahdollisuuksiin. Lisäksi ne heijas-
tuvat sosiaaliseen elämään eli Loving-ulottuvuuteen: köyhyyttä kokevan nuoren 
elämä rajautuu kotiin, sivuun harrastuksista ja yhteisöistä. Nuorten kokemuksissa 
köyhyys vaikuttaa haitallisesti ihmissuhteisiin. Vajeet vaikuttavat myös perhe-elä-
mään jopa estäen sen aloittamisen; tällöin Loving-ulottuvuus on kirjaimellisesti 
uhattuna. Kaiken kaikkiaan nuorelta puuttuvat edellytykset monien hänen hyvin-
vointiaan edistävien asioiden tekemiseen. 

Onko rahan puute tekijä, joka aktiivisesti ”syrjäyttää” nuoria yksinäisyyteen? 
Pienituloisuuden vaikutukset sosiaalisiin suhteisiin näkyvät aineistossa nuorten 
kuvatessa tilanteita, joissa kavereilla on rahaa, mutta itsellä ei. Yksinäisyyden pel-
ko lisää toiveita riittävästä toimeentulosta:

Juha/R2: No ainakin se on tullut huomattua, että justiin tämmöinen 
esim. kavereitten kanssa hengaaminen. Niin sitä keksii paljon helpom-
min tekemistä, kun on sitä rahaa tavallaan, ja sitten myös se, että jos 
kavereilla on rahaa ja sulla ei oo. Niin sä et oikein viitti tavallaan lähteä 
sinne illanviettoon messiin, kun sulla ei oo mitään. Sä oot tavallaan, 
vaikka sä et pummi mitään, niin sä oot tavallaan kuitenkin pummina 
siinä, että se on vähän semmoinen… Tota että, esim. nyt jos vaikka ois 
lauantai, niin ei oo varaa ostaa niitä virvokkeita. Sitten esim. jos vaikka 
lähtis kaupungille ihan silleen muuten vaan, niin esimerkiks jos tulee 
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vaikka nälkä, niin ei voi mitään. Ei oo rahaa ostaa ruokaa. Tai sitten jos 
vaikka menee pyöriin jonnekin vaatekauppaan, niin ei voi mitään. Ja se 
on sitten sitä vaan, että tavallaan tekee mieli, mutta ei voi ja sitten ei 
halua pyytää. Se on semmoinen tosi jännä tilanne, et tavallaan niin kun 
sitten vaan toivoo, että ois sitä rahaa.

Juha ei voi viettää aikaa kavereiden kanssa, koska varattomana hän ei pysty osal-
listumaan yhteiseen toimintaan. Ei ole rahaa ”virvokkeisiin” eikä ostoksilla käy-
miseen. Lausumassa piirretään toimijuuden rajoja, ja pienituloiselle ne ovat hyvin 
konkreettiset – etenkin silloin, kun ei halua tuntea itseään ”pummiksi” vaan pitää 
kiinni arvokkuudestaan ja omillaan pärjäävän ihmisen minuusskriptistä. Mini-
maalinen Having-taso ei ole riittävä edellytys Doing- ja Loving-tarpeiden tyydyt-
tämiselle, koska rahattomuus rajoittaa sosiaalisia suhteita. Tekemisen mahdolli-
suudet ovat kapeat – ainakin silloin, kun yhdessäoloon liittyy kuluttamista, niin 
kuin kulutuskapitalismin vallitessa ihmisten riennoissa usein on. Tämä selittänee 
sitä, miksi matala elintaso on joissakin tutkimuksissa tulkittu osaksi ”syrjäytymis-
kierrettä” (ks. Lehtonen ja Kallunki 2013, 135). 

Myös Minna Kivipellon ja Paula Saikkosen (2018, 63) haastattelututkimukses-
sa pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneiden ja paljon sosiaalipalveluja saaneiden 
henkilöiden joukossa juuri Having-ulottuvuus ”näytti määrittelevän vahvasti mui-
ta hyvinvoinnin alueita”. Kirjoittajat esittävät kuitenkin tärkeän varauksen: ma-
teriaalisen hyvinvoinnin painottaminen kertoo paitsi asiakkaiden tarpeista myös 
vallalla olevasta hyvinvointikäsityksestä (Kivipelto ja Saikkonen 2018, 67). Kuten 
edellä totesimme, etuuksien ja tukien alhainen taso on yksi tapa hallita työttömiä 
nuoria ja aktivoida heitä palkkatyöläisiksi ja kuluttajiksi. Pelkkien tukien varassa 
on mahdotonta osallistua täysimittaisesti kulutuskeskeiseen elämäntapaan. Niin 
kauan kuin raha värittää ja määrittää sosiaalisia suhteita, pienet tulot nousevat 
hyvinvoinnin esteeksi myös Loving- ja Doing-ulottuvuuksilla. 

Tämän valossa on selvää, miksi Juha ja Tuomas esittävät puheenvuoroissaan 
sosiaalisuuteen liittyvien vajeidensa ratkaisuksi rahan saamisen. Rahaan yhdistyy 
näissä toiveissa valta: raha olisi keino muuttaa tilanne ja parantaa toimintamah-
dollisuuksia. Se antaisi mahdollisuuden kuulua joukkoon ulkopuolelle jäämisen 
sijaan. 

Nuorten tulkinnat kertovat tarinaa siitä, kuinka vajeet Having-tarpeiden 
tyydyttämisessä heijastuvat muiden tarpeiden tyydyttämiseen. Tämä puhun-
ta kuvastaa sitä, että tarpeet muodostavat keskinäisriippuvaisen, relationaalisen 
kokonaisuuden. Nuorten puheissa kuvastuu myös toisenlainen, ylisukupolvinen 
relationaalisuus, jossa Having-tarpeiden vajeilla on vaikutuksensa seuraaviinkin 
sukupolviin:

Emmi/R6: Ja se on semmoinen asia, mikä siirtyy monesti niinku ta-
vallaan susta itestä ulkopuolelle, että se vaikuttaa niihin ystävyys- ja 
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perhesuhteisiin. Ja vielä niinku, vielä pidemmässä skaalassa siihen sun 
omaan perheeseen. Se on tavallaan semmoinen tietty asetelma, että se 
köyhyys tavallaan niinku saattaa muuttaa muotoaan, mutta se saattaa 
periytyä. 

Emmin kuvauksessa köyhyys ei ole vain erillisen yksilön asia vaan relaatio, jotain 
itseä laajemmalle ulottuvaa. Kuvaus siis vie ajatukset relationaaliseen minuuteen 
(ks. luku 3.2) ja asiaan, jota voitaisiin kutsua relationaaliseksi köyhyydeksi. Lausu-
masta ja sanasta ”asetelma” tulee lisäksi mieleen hallinnan analytiikan käsitys sub-
jektista, joka ”ei niinkään ole substanssi vaan muoto tai eräänlainen keskukseton 
keskus, jonka ympärille käyttäytymisen tavat ja ominaisuudet tilanteisesti jäsenty-
vät” (Kaisto ja Pyykkänen 2010, 17). Emmi kuvaa osuvasti, miten köyhyys vaikut-
taa lähisuhteissa ja voi myös siirtyä sukupolvelta toiselle. Rahan puute vaikuttaa 
suoraan siihen, minkälaisia mahdollisuuksia lapset ja nuoret lapsuudenperhees-
sään saavat. Ilmiö näkyy myös tutkimuksissa, joissa lapsuuden aikaisen heikon so-
sioekonomisen aseman on todettu lisäävän ylisukupolvisen huono-osaisuuden ja 
koulupudokkuuden todennäköisyyttä (Eskelinen ym. 2020). Aineistossammekin 
on viitteitä ylisukupolvisesta köyhyydestä; esimerkiksi Sonja (R2) kertoo äitinsä 
olevan toimeentulotuen piirissä.

Eriarvoiset suhteet ja köyhän rajallinen toimijuus nousevat esiin myös nuor-
ten puhuessa koulutuksen eriarvoistumisesta. Ylisukupolvinen köyhyys vahvistuu 
ja luokkien välinen liikkuvuus hidastuu, kun pienituloisuus vaikeuttaa koulut-
tautumista ja estää siten suurten haaveiden toteutumista. Nuorten tulkinnoissa 
korostuvat erot erilaisista taustoista tulevien nuorten välillä. Kaisa (R6) kuvaa, 
kuinka hänen poikaystävänsä on voinut suorittaa lentäjän koulutuksen ja ottaa 
50 000 euroa opintolainaa, mikä ei olisi mitenkään mahdollista ”jos sä oot vaik-
ka perheestä, missä on yksinhuoltajaäiti, joka on ollut varhaiseläkkeellä”. Annika 
(R3) kuvailee vastaavaa tilannetta: hänen ja hänen siskonsa ”on pakko” ottaa lainaa 
opiskellakseen toisin kuin siskon perhetaustaltaan varakkaan poikaystävän.

Puheenvuoroissa korostuvat vähävaraisuudesta kumpuavat toimijuuden ra-
jat. ”Pakkoja” tuottavat myös toimeentulotuen myöntämisen kriteerit eli se, että 
opiskelijan on haettava ensin kaikki ensisijaiset etuudet, joihin myös opintolainan 
opintotuen täydentäjänä katsotaan kuuluvan. Nuoret haluaisivat kuitenkin välttää 
opintolainan ottamista, jos se vain olisi mahdollista. Opintolainan ottamisen ”pa-
kossa” kiteytyvät suomalaisen yhteiskunnan erot mahdollisuuksien tasa-arvossa.

Edellä käsittelimme sitä, miten nuorten Having-ulottuvuuden pulmat kyt-
keytyvät Doing- ja Loving -ulottuvuuksiin. Myös Having- ja Being -ulottuvuuden 
välillä on ilmeisiä yhteyksiä. Toimeentulo-ongelmista kärsiviä nuoria kuormittaa, 
että he joutuvat joka päivä miettimään, kuinka paljon tilillä on rahaa ja riittääkö 
se laskujen maksamiseen: 
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Tiina/R4: No toi nyt on silleen, et jos ei oo sitä rahaa, niin kyl se aika 
tehokkaasti nakertaa sit ainakin henkistä hyvinvointia. Aiheuttaa ihan 
suunnatonta stressiä ja semmoista, koska sulla on… Sun pitää miettiä 
ja tosiaan jokainen sentti laskea ja sitten jos on sellainen tilanne tulossa 
vaikka, et sulla on euro 50 senttiä tilillä ja sun pitäis maksaa vuokra. 
Niin sit on niin kun se tunne, mikä siinä on päällä, niin kun jatkuvasti 
niin semmoinen semikauhu, et sit ei oikein tiedä just.

H2: Niin se stressaa.

Tiina/R4: Niin se stressi on ihan älytön. 

Rahanpuute tuottaa stressiä ja murhetta, Tiinan sanoin ”semikauhua”. Jatkuva 
köyhyys ”nakertaa” ”henkistä hyvinvointia” ja aiheuttaa pelkoa siitä, että ei pysty 
selviämään välttämättömistä menoista. Henkisen kuormittavuuden lisäksi köy-
hyys on yhdistetty aiemmissa tutkimuksissa ja selvityksissä myös katkeruuden 
tunteisiin, vihaan ja itsetuhoisuuteen (esim. Isola ja Suominen 2016). Pelot aineel-
listen tarpeiden tyydyttämättömyydestä saattavat heikentää ihmisen psyykkistä 
terveyttä (Parker ja Schwartz 2010, 1). Teoriamme kielellä se, että kohtuullinen, 
eksistentiaalinen Having (ks. luku 3.3) ei toteudu, vähentää henkistä hyvinvointia, 
hyvinvointia Being-ulottuvuudella.

9.1.2 Riittävän toimeentulemisen taito

Rahanpuute kuormittaa nuoria, mutta millaista toimeentuloa ja elintasoa he ha-
vittelevat? Toinen Having-ulottuvuuteen liittyvä tulkintarepertuaari sisältää nuor-
ten käsityksiä riittävästä toimeentulosta ja vähällä selviämisestä. Fokus on tällöin 
puutteiden sijaan nuorten toiveissa ja tarpeissa sekä toisaalta heidän selviytymis-
keinoissaan pienituloisina.

Millaisia asioita nuoret tavoittelisivat, jos heillä olisi siihen mahdollisuuksia 
ja valtaa? Keskusteluissa nuoret liittävät ensinnäkin hyvinvointiin sellaisen elinta-
son, joka turvaa elämään tarvittavat perusasiat: 

Katja/R4: Et varmasti voisin paljon huonommin, jos silleen, just silleen 
ei ois kattoa päällä ja en sais ruokaa ja silleen, joka on ihan silleen suht 
terveellistä ja silleen. 

Lauri/R5: No siis en tiedä, mitä tarvii. Mut sit just silleen niinku maksaa 
laskut, ruoka, vaatteet, vesi. Ties mitä siellä on. Tommoseen perus- niin-
ku elämiseen. 

Mitä tarvitaan peruselämiseen? Nuoret eivät esitä yksityiskohtaisia hyödykelistoja, 
mutta tarvittavat asiat tulevat esiin eri yhteyksissä. Riittävään toimeentuloon kuu-
luu esimerkiksi se, että on varaa syödä riittävästi ja terveellisesti (Anni/R1), pesey-
tyä (Maiju/R1), päästä liikkumaan (Joni/R1), hankkia bensaa (Otto/R2), mennä 
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lääkäriin (Anni/R1), ostaa lääkkeitä (Juuso/R3), pitää puhelinta (Tiina/R4) ja yli-
päänsä maksaa kaikki laskut (esim. Maiju/R1, Anni/R1) sekä jopa harrastaa jotain 
(esim. Maiju/R1). Joskus tulee vastaan tilanteita, joissa oma pesukone olisi hyvä, 
kuten silloin kun ”kollipoika keksi, että miepäs pissaan tähän sänkyyn” (Lotta/R5).

Vaikka nuorten toimeentuloa koskevat toiveet ovat varsin maltillisia ja koh-
distuvat ”perusjuttuihin”, riittävään elintasoon tarvittaisiin vähän suuremmat kuu-
kausitulot kuin mitä heillä on käytettävissään. Yksi keskustelijoista on sitä mieltä, 
että jo pari sataa olisi sopiva korotus (Lotta/R5), kun taas toinen keskustelija ar-
velee, että 1 500 euroa kuukaudessa olisi sopiva summa siihen, että saisi ”elämän 
alulle” (Lauri/R5). 

Nuorten ilmaisemat asumistoiveet liittyvät ennen kaikkea asuinpaikkaan. 
Useat pienistä tai keskikokoisista kaupungeista tulevat nuoret suhtautuvat vie-
roksuen suurkaupunkeihin ja uneksivat luonnonläheisestä asumisesta, siitä, että 
”näkis puita” (Juuso/R3) (ks. myös luku 9.4.3). Pelkkä asunto ei siis vielä ole hy-
vinvoinnin tae, vaan myös asumisympäristö on tärkeä (ks. myös Hynynen 2019). 
Having- ja Being-ulottuvuudet kietoutuvat siis asumisessakin yhteen. Varsinainen 
asuntotoive ei ole kohtuuton: riittävä olisi asunto, jossa ”mahtuu olemaan” (Juuso/
R3) ja joka on lämmin (Maiju/R1) ja siisti (Juha/R2). 

Kohtuullisten haaveidensa yhteydessä nuoret puhuvat paljon turvallisuuden 
tunteesta pienituloisuuden aiheuttaman stressin vastakohtana. Rahaa pitäisi olla 
sen verran, ettei tarvitsisi huolehtia huomisesta, mikä selviää hyvin seuraavassa 
haastattelijan ja kolmen nuoren välisessä keskustelussa: 

H: Mihin asioihin rahan pitäis riittää, et mikä on semmonen riittävä 
elintaso?

Saana/R3: Että pystyy asumaan ja on ruokaa…

Juuso/R3: Se, et sul on ruokaa ja näin, että toivottavasti on varma, et 
sitä on huomennakin ja…

Annika/R3: Katto pään päällä, ruoka pöytään, odottamattomiin menoi-
hin ja on hyvä, jos sulla on viel loppukuussa rahaa.

Juuso/R3: Et ei tarvi huolehtia, et jos nyt tulee kipeeks, niin mulla ei oo 
varaa ostaa lääkkeitä, vaan sillee, et on semmonen perusturva. 

Saana/R3: Niin perusturva.

Juuso/R3: Ja luotto siihen, et se tulee jatkumaan. Että ei oo semmosta 
jatkuvaa pelkoa, että ens viikolla multa loppuu tää ja sit täytyy keksiä 
jotain muuta. Et sekin varmasti on, vaikka nyt just ois työpaikka ja sil-
lee, et täytyy joka kuukausi etsiä uusi tulonlähde, niin sekin varmaan 
stressais aika kovin.
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Repliikit suuntaavat huomiota paitsi elintason osatekijöihin (asumiseen, ruo-
kaan ja terveydenhuollon menoihin) myös nuorten tunnekokemuksiin. Nuor-
ten tulkinnoissa riittävyys kietoutuu vahvasti Being-ulottuvuuteen. Riittävyyteen 
liitetään se, ettei tarvitse huolehtia tai pelätä ja ettei kaiken aikaa ”täydy” yrittää 
keksiä vaihtoehtoisia toimeentulon muotoja. Lisäksi tarvitaan ”perusturvaa” eli 
luottamusta siihen, että toimeentulo olisi tulevaisuudessakin taattu. Nämä toiveet 
heijastelevat oletettavasti edellisessä luvussa käsiteltyjä nuorten tulkintoja sosiaa-
liturvan sanktioista ja epäjohdonmukaisuudesta tukien myöntämisessä. Nuorilla 
on kokemuksia tai tietoa siitä, että matto voidaan vetää jalkojen alta eikä tuen 
jatkuvuus ole itsestään selvää. Näiden tuntemusten viestinä voi pitää sitä, että tuen 
rahamääräisen riittävyyden lisäksi on tarpeen pitää huolta tuen saannin jatkuvuu-
desta, sen antamasta turvallisuuden tunteesta. Riittävyyden tulkinnoissa tulevat 
esiin myös kädestä suuhun elämiseen tottuneiden nuorten haaveet pienestä turva-
marginaalista eli siitä, että olisi vähän ylimääräistä: 

Juha/R2: Ja tavallaan, että jos on kaikki toimeentulo menee sitten siihen 
elämiseen, niin siinä on tosi helppo tavallaan sotkee omat finanssiasiat, 
että jos vaikka tulee lainattua rahaa tai sitten jää joku vuokra tai lasku 
maksamatta, joka kerää korkoa tai tälleen näin. Niin tavallaan sä elät 
sitten koko ajan jostain lainatulla rahalla. Sä et missään vaiheessa ta-
vallaan tienaa säästöön, et sä voisit maksaa ylimääräisiä kuluja. – – Ja 
siihen tulee semmoinen kierre niin sanotusti että...

Tiina/R4: Mulle jotenkin itelle riittää niin kun se, et just kaikki tulee 
maksettua, vuokra tai asumisen kustannukset ja sit puhelimet ja muut, 
et ne on hoidettu ne perusjutut. Ja sit just silleen et pystyy pääasiallises-
ti just elelemään ihan silleen rennosti, et ei tarvi niin kun laskee sitä, et 
mä ostin tässä kuussa nyt yhden T-paidan. Et voi ei, et nyt mun täytyy 
verottaa se pois jostain ruokaostoksista. Vaan että voi niin kun aika ren-
nosti silleen elää, ja sit mahdollisuuksien mukaan sais jopa vähän sääs-
töön jotain, että pääsis niin kun sitten jossain vaiheessa vaikka matkus-
taan tai jotain, et se on semmoinen riittävä. Sit kaikki muu on plussaa.

Toimeentulon riittävyys jäsentyy velkakierteen vastakohdaksi. Kun jää ”vähän 
ekstraa”, ”voi tehdä jotain kivaa” (Otto/R2) ja elää ”aika rennosti”. Silloin elämä 
ei ole nollasummapeliä, jossa yksittäiset ostokset ”täytyy” heti nipistää tai ”verot-
taa” pois jostain muualta. Kun nuoret edellä puhuivat köyhyyden aiheuttamasta 
stressistä, tässä korostuu huolettomuus kohtuuden määrittäjänä. Rentouden voi 
samalla ajatella olevan metafora vapauden valtakunnasta, jossa on tilaa hengittää 
eikä tarvitse kantaa jatkuvasti huolta huomisesta. Koska elämme rahakeskeisessä 
yhteiskunnassa, jossa peruskulutushyödykkeisiinkin tarvitaan saldoa tilillä, ei ole 
yllättävää, että nuorten puheessa raha jäsentyy rentouden mahdollistajaksi. Raha 
on vapauden sääntelyn väline ja sellaisena tehokas hallinnan tekniikka. 
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Yhteys vapauteen ja hallintaan ilmenee selkeästi nuorten puntaroidessa jatku-
van niukkuuden ja kulutustoiveiden välisiä ristiriitoja. Elämästä pelkän minimi-
toimeentulon varassa puuttuvat pienet nautinnot: 

Joni/R1: Puhun nyt omasta puolesta. Tietenkin siis jättäis tämmöiset 
latet pois ja lopettais vaikka tupakanpolton, niin kyllä sitä sitten. Mut 
kun ei se mee...

Maiju/R1: No ei voi elää sellaista askeettista elämää ihan. Mä ainakin 
masennun sellaisesta, et ei sekään niinku just.

Joni/R1: En määkään että.

Sini/R1: Pitää olla tommosia pieniä nautintoja että.

Joni/R1: No pieniä nautintoja, kun ei sitä… Niin kyllä, pieniä nautintoja 
kummiskin.

Vilja/R1: Joo, ja sitten mustakin välillä tulee niin välinpitämätön siis 
kaikessa tässä jatkuvassa köyhyydessä, et saattaa tehä semmoisia 
impulsiivisia päätöksiä. Kun että vaikka no nyt ottaa pattiin. Mul on 
kolmekymppiä rahaa vaikka loppuviikoks. Niin joo, lähetäänkö leffaan, 
ostetaan karkkii ja sit mä tuhlaan ne sinne, koska pakko saada vaan 
jotain luksusta.

Maiju/R1: Joo mä teen tota ihan samaa. Sit kun mä huomaan, et no niin, 
taas ois kaks viikkoo eessä ja kymppi tilillä. No mitä teen. No ostan vittu 
koko rahalla kaljaa vaik tai jotain, että…

H2: Sit tulee sellainen et hällä väliä tai että niin kun ottaako...

Maiju/R1: Niin no, kun ei sillä kympillä nyt enää mitään tee kummin-
kaan. Niin ihan sama. Pidetään nyt hetki hauskaa.

Keskustelussa nuoret tähdentävät sitä, että eivät ”voi elää” jatkuvassa askeesissa, sil-
lä silloin ”masentuu”. Siksi joskus on ”pakko saada” ”jotain luksusta”. Nuorten lau-
sumissa vaihtoehdottomuus kuvastuu usein välttämättömyyttä ilmaisevina neses-
siiviverbeinä (”pitää”) sekä ”pakko”-sanan käyttämisenä. Verbiä ”pitää” käytetään 
edellä kuitenkin myös perustelemaan nautintoja ja impulssien noudattamista. Hy-
vin pienillä tuloilla eläminen rajoittaa toimijuutta ja lisää tarvetta suunnitelmalli-
suuteen ja kurinalaisuuteen. Joskus on kuitenkin hellitettävä. Keskustelua voikin 
lukea esimerkkinä vapauden kaipuusta ja hallinnan edellyttämän itsekontrollin 
uhmaamisen näkökulmasta. Maiju ja Vilja kuvaavat osuvasti hallinnasta, tiukasta 
taloudellisesta rationaliteetista irtautumisen hetkeä, jolloin kaikki on ”ihan sama” 
ja on vain saatava pitää hauskaa. Ehkä se on hetki, jolloin hallintaan murtuu nuo-
ren mentävä rako. 

Edellä toiveet kohdistuvat nautintoaineisiin (tupakkaan, kahviin, olueen ja 
makeisiin), minkä voisi liittää hedonistiseen hyvinvointikäsitykseen. Kovin suu-
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ria nämä ”luksustoiveet” eivät kuitenkaan ole, jos niitä tarkastelee hyvätuloisem-
man normikansalaisen näkökulmasta: laten voi ostaa asiaa sen kummemmin 
pohtimatta.

Ryhmäkeskusteluissa pohdittiin myös sitä julkisuudessa esitettyä arviota, että 
nuorten elintaso ei tule olemaan yhtä korkea kuin heidän vanhemmillaan. Joi-
denkin tutkijoiden mukaan modernin yhteiskunnan ja länsimaisen elämäntavan 
ytimessä ollut ajatus ylöspäin suuntautuvasta liikkeestä on kriisissä (esim. Putnam 
2015). Tämän päivän nuoret saattavat siten jäädä ensimmäiseksi sukupolveksi, 
jonka tulotaso on edellisiä heikompi. Suomalaisten kotitalouksien käytettävis-
sä olevien tulojen tarkastelu sukupolvinäkökulmasta on osoittanut, että vuosina 
1980–1995 syntyneiden tulot ovat jäämässä jälkeen muista ikäluokista (Kinnunen 
ja Mäki-Fränti 2016). Vaikka tulotietoja koskevista havainnoista on julkisuudes-
sa kiistelty, on selvää, että nuorten työmarkkina-asema on edellisiä sukupolvia 
haastavampi, minkä vuoksi elintason nousun tulevaisuus näyttää sumeammalta 
(ks. Siltala 2020, 115–116). Planeetan tulevaisuuden kannalta tämä olisi hyvä asia, 
mutta talouskasvuun kiinnittyvän julkisen diskurssin näkökulmasta tilanne on 
kestämätön muun muassa siksi, että se osaltaan heikentää nuorten kulutusmah-
dollisuuksia. Seuraavien nuorten puheessa tilanne tulkitaan kuitenkin vähemmän 
huolestuneeseen sävyyn: 

Katja/R4: Jotenkin tulee mieleen silleen, tai siis jotenkin en hirveesti 
huolestu tosta, vaan jotenkin ajattelen, että niin kun hätä keinot keksii 
ja kyllä varmasti löytyy uusia keinoja, koska ihminen just tekee paljon 
töitä selviytyäkseen. – – Niin jotenkin uskon, ja ehkä me sitten joten-
kin ollaan ehkä totuttukin siihen elintasoon. En tiiä, onko se semmoinen 
joku sit vain meille joku shokki jossain vaiheessa, et ”ai, nyt olen ollut 
niin rikas koko lapsuuden ja oh, nyt olenkin puilla paljailla”. En usko, et 
se on kumminkaan niin silleen.

H: Niin raju.

Katja/R4: Niin jotenkin silleen, ehkä se ei tuu meille mitenkään, et se 
ehkä voi olla myöskin semmoista luontaista, et se ei tuu meille miten-
kään.

Tiina/R4: Tai sit me ollaan niin pessimistisiä, et no tää oli odotettavissa.

H: Niin kyllä joo.

Tiina/R4: Mutta kyllä meillä ainakin puhuttiin koulussa. Jo opot yläas-
teelta asti sanoi sitä, että eläkkeellä tulette olemaan sitten vasta joskus 
seittemänkymppisinä. Katotaan vaan, että ei niin kun... Siellä ei luotu 
mitään sellaisia valheellisia tulevaisuuden kuvitelmia silleen.

Katja ja Tiina epäilevät, että elintaso ei tule romahtamaan yhtäkkiä eikä se tule 
ikävänä yllätyksenä vaan ajatukseen totutaan vähitellen. He eivät näytä kantavan 
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murhetta mahdollisesta tulotason heikentymisestä tulevaisuudessa tai suhteessa 
vanhempiensa sukupolveen. Huolen vähyyttä voi peilata siihen Nuorisobaromet-
rin (2018, 71) tulokseen, että nuorista 79 % suhtautui omaan tulevaisuutensa op-
timistisesti (mutta maailman tulevaisuuteen pessimistisesti). Vuoden 2019 Nuo-
risobarometrin vastauksissa selkeä enemmistö nuorista (61 %) uskoi ohittavansa 
vanhempiensa tulotason (Myllyniemi ja Haikkola 2020, 61). Optimismi on suo-
rastaan hämmästyttävää, jos sen suhteuttaa aikuisyhteiskunnan nuorille maalaa-
miin karuihin tulevaisuuskuviin. Tällaista toiveikkuutta (tulevaisuudenuskoa) on 
pidetty merkkinä myös Being-tarpeiden täyttymisestä (Simonen 2019, 13). Opti-
mismia saattaakin selittää se, että nuoret uskovat voivansa olla onnellisia, vaikka 
heillä olisi matalampi elintaso kuin heidän vanhempiensa sukupolvella:

Laura/R3: Mulla se on kyllä kans sillai, et en mä tietosesti myöskään 
halua pyrkiä siihen, että olisin erityisen vauras, en mä osaa selittää, et 
miksi, mut kun ei se…

Juuso/R3: Niin, ei munkaan tarvii siis olla edes niin vauras kun meidän 
vanhemmilla, joilla on aivan liian iso talo ja…

Laura/R3: Tavallaan sama, ja vaikka mäkin tuun duunariperheestä, et 
ei meilläkään koskaan oo sillai ylettömästi ollu tavaraa, mutta se, et…

Selvimmin vaurauden tavoittelusta irtisanoutuu Juuso, joka kuvailee keskustelun 
aikana useaan otteeseen oman perheensä varallisuutta turhankin suureksi. Hän 
ei koe tarvetta yhtä korkeaan elintasoon vaan kohtuuteen: ”Ei mun tarviikaan 
omistaa niin paljon, tokihan sitä toivois, et ei vajois ihan täyteen köyhyyteenkään”. 
Duunariperheestä tuleva Laura ei hänkään pidä erityisen pahana näkymää van-
hempiaan alhaisemmasta elintasosta: se on ”tavallaan sama”; hän siis on saattanut 
tottua lapsuudenperheensä mukaisiin elinoloihin (ks. luku 9.1.4).

Saattaa myös olla, että ekologisen kriisin keskellä elävät nuoret eivät tavoittele 
korkeaa elintasoa, koska he ovat tietoisia sen planetaarisista vaikutuksista. Luvus-
sa 5.5 jo tutustuimme nuorten pyrkimyksiin kuluttaa vähemmän, luonnonvaroja 
säästäen. Totesimme myös, että osa nuorten ekoteoista johtui pienituloisuudesta. 
Keskustellessaan väitteestä ”joudun kehittämään uudenlaisia keinoja, miten sel-
vitä vähällä rahalla” nuoret kuvailevat nimenomaan näitä köyhyyden tuottamia 
monenlaisia selviytymiskonsteja: 

Tiina/R4: Mä oon kans silleen joutunut joskus aika hyvinkin kehittä-
mään kaikkea tollaista. Muun muassa mä oon käynyt kalassa ihan sen 
takia, koska on ollut silleen, et no mulla ei oo nyt rahaa oikeesti yhtään. 
Sit mä oon mennyt onkimaan ja sit on saanut vähän jotain syötävää 
siitä. Ja sitten on venytetty niin kun kaikki ryynit ja jauhot ja kaikki 
leivottu ite. Ja tehty tosi paljon ihan omin käsin kaikkea. 



207

Puristuksissa?

Petra/R6: Ja – – vaikka just aina puhutaan niistä hiton, hiton juureksis-
ta, että mua niinku ärsyttää tää juureskeskustelu (naurahdus), mutta 
kyllä sitä niinku… Kyllähän sitä nykyään tietää, että mikä ruoka ta-
vallaan on halpaa, ja mitä kannattaa syödä ja siis silleen, että kyllä se 
tulee niinku ihan silleen kokemuksesta. Niin aika paljon siis… No just 
se, että laitan ruokaa itse ja aika paljon syön kaikkea halpaa ja välillä 
vähän sitten epäterveellistäkin ruokaa, ja siis tosi kasvispainotteisesti. 
Se on kans ollut jossain vaiheessa ehkä semmoinen vähän niinku tulojen 
sanelema asia, mutta sitten se on siitä vähän niinku jäänyt kans sem-
moiseksi vähän elämäntavaksi. Ja on siihen muitakin syitä. Ja sitten, 
no toinen juttu, niin mä mietin noita, kun sä puhuit niistä vaatteista ja 
sun muista, niin mä niinku varmaan 75 prosenttia kaikista vaatteista ja 
kengistä ja semmoisista, niin ostan käytettynä.

Maiju /R1: Joo, siis mun harrastushan on nykyään ruuan hankkiminen 
elikkä siis marjassa ja sienessä käyminen ja jotain tämmöistä.

Vilja/R1: Sitä varmaan tekis, vaikka oliskin rahaa vaik kuinka paljon, 
koska se on niin hauskaa myöskin.

Anni/R1: Ehkä uudenlainen keino on se, et on siirtynyt dyykkauksesta 
leipäjonoihin, kun kaikki roskikset on lukossa.

Vilja /R1: Joo, siis kyllä niin joutuu tehä ihan taidetta siitä siis, et venyt-
tää sitä penniä, et kyl mäkin siis välillä kyllä semmoisiin suorituksiin 
oon…

Sini/R1: Jääkaapin jämät on oikein hyvää ruokaa. 

Vilja/R1: Joo, ja sitten no kasvimaa. No sitäkin mä varmaan pitäisin 
muutenkin, vaikka olis varaa ostaa kaikki kaupasta, mutta siis niinku 
joo. Kyl sitä joutuu kikkailla ihan helvetisti. En ehkä joutuis, jos ei olis 
tota lasta, mutta tai sitten ite nyt voi olla syömättä, mutta eläimet ja 
lapset pitää aina ruokkia kuitenkin.

Keskustelukooste kertoo niin pakoista, kekseliäisyydestä, tekemisen ilosta, eko-
logisuudesta kuin vähään tyytymisestäkin. Edellisessä alaluvussa kuvattiin sitä, 
miten köyhyys yhdistyy nuorten tulkinnoissa rajallisiin toimintamahdollisuuk-
siin. Toisaalta pienituloisuus ja siihen liittyvä selviytymisen pakko tuo muassaan 
aktiivista toimijuutta. Vaikka nuori ei heti keksisikään uusia tapoja selviytyä vä-
hällä rahalla, hän ”yrittää niitä aktiivisesti etsiä muualta ympäristöstä” (Katja/R4). 
Samalla pienten tulojen määrittämää rajallista toimijuutta laajennetaan etsimällä 
uusia keinoja. Luova selviytyminen siis rikkoo pienituloisuuden kahleita. Kun yh-
det ovet ovat kiinni tai sulkeutuvat, avataan toisia. Esimerkiksi Anni ei enää hae 
ruokaansa kauppojen roskiksista vaan leipäjonoista. Ja kuten Petra kuvaa, vaikka 
esimerkiksi kasvispainotteinen ruokavalio onkin pitkälti ”tulojen sanelema asia”, 
siitä saattaa vähitellen muodostua ”elämäntapa”. 
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Pennin venyttäminen vaatii ”taidetta”, luovaa selviytymistä. Keskusteluottees-
sa voi havaita iloa omista selviytymistavoista: ruokaa haetaan metsästä, jolloin 
harrastus ja hyöty yhdistyvät. Eettinen toimijuus suuntautuu siihen, mitä tekisi 
muutenkin kuin köyhyyden pakottamana. Viljan kommentti siitä, että hän hoi-
taisi kasvimaata ja poimisi marjoja myös varakkaampana, kuvastaa hyvin nuoren 
omien toiveiden ja tarpeiden mukaista toimijuutta, omaehtoista minuusskriptiä. 

Nuoret eivät juurikaan unelmoi rikastumisesta. He päinvastoin korostavat, 
etteivät he tarvitse paljon lisää. Ihminen voi olla tyytyväinen juuri siihen, mitä 
hänellä on, ja hyväksyä sen, että vaatimatonkin toimeentulo riittää. Vähään tyy-
tymistä voisi selittää nuorten lähtökohtainen pienituloisuus ja se, että he eivät ole 
vielä kunnolla päässeet kiinni säännöllisiin kuukausituloihin. Toisaalta myöskään 
vuoden 2016 Nuorisobarometrin avokysymysten analyysin mukaan vastaajista 
valtaosalla ei ollut suurellisia rahaan liittyviä toiveita, vaan haaveena oli kohtuul-
linen toimeentulo (Aapola-Kari ja Wrede-Jäntti 2017, 162–163). On mahdollista, 
että nuorten kohtuulliset näkemykset riittävästä toimeentulosta ja elintasosta ovat 
pikemmin sukupolvikysymys kuin omasta taloustilanteesta selittyvä asia. Toisaalta 
se, että nuorilla ei ole taloudellisen vaurastumisen tavoitteita, saattaa olla järkevää 
heidän oman hyvinvointinsa kannalta. Jotkut tutkimukset nimittäin viittaavat sii-
hen suuntaan, että nimenomaan pyrkimys menestyä taloudellisesti heikentää ih-
misten koettua hyvinvointia (Kasser ja Ryan 1993; ks. myös Nickerson ym. 2003). 
Onnellisuus ja hyvinvointi kumpuavat tyytymisestä siihen, mitä on; että ”saa just 
sen verta, mitä tarvii”, kuten Emmi (R6) tiivistää. Mitä sanovat muut nuoret? 

9.1.3 Raha auttaa mutta ei ole onnen tae

Nuorten suosima sosiaalinen media pulppuaa menestystarinoita, hyvin toimeen-
tulevien ihmisten lomakuvia sekä himoshoppailijoiden uusimpia hankintoja. Me-
nestyjät ovat rikkaita ja hyvännäköisiä ihmisiä, joiden upeaa elämää tuhannet, 
jolleivät miljoonat, ihmiset seuraavat. Tutkijoiden havaintojen mukaan nuorten 
tekemä sosiaalinen vertailu kohdistuu nykyään enemmän näihin somejulkkiksiin 
kuin omaan viiteryhmään, millä saattaa olla negatiivisia vaikutuksia hyvinvointiin 
(Loi ym. 2020). Julkisessa keskustelussa rikkaus ja onnellisuus rinnastetaan usein 
toisiinsa, vaikka myös soraääniä kuuluu entistä vahvemmin. Tästäkin näkökul-
masta meitä kiinnosti se, millaista nuorten puhunta rahan ja onnellisuuden suh-
teesta on. Tulokseksi saimme monitahoisen tulkintarepertuaarin. 

Aineistossa esiintyy vain vähäisessä määrin tulkintoja, joissa elintaso tai raha 
liitetään suoraan onnellisuuteen ilman varauksia. Näin tekee oikeastaan vain Lauri 
(R5) todetessaan, että ”kyllä mä sanoisin, että se on aika paljon niinku onnelli-
sempi, jos on isompi elintaso”. Myös Tuomas (R6) toteaa, että ”niin ihminen on 
onnellisempi silloin, kun se saa enemmän”, mutta lieventää ajatusta jo seuraavassa 
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puheenvuorossaan: ”Kun se tietty raja tulee vastaan, niin sitten se raha ei enää 
oikeastaan hirveästi merkitse enää niinku ihmisen onnellisuustasoon”.

Laurin lausumassa rahan ja onnellisuuden yhteys on suoraviivainen: mitä 
enemmän on rahaa, sitä onnellisempi ihminen on. Diskurssi, joka kytkee yhteen 
onnellisuuden ja elin- tai tulotason nousun, on versonut hedonistisesta hyvinvoin-
tikäsityksestä ja utilitarismiin nojaavasta uusklassisesta talousajattelusta. Käsitys 
siitä, että ihmisen onnellisuus lisääntyy sitä myötä, mitä enemmän rahaa hän saa 
tai mitä enemmän hän voi toteuttaa kulutushalujaan on perusolettamus, joka oh-
jaa valtavirtaista taloustieteellistä ajattelua. Sen voi tulkita olevan yksi kasvutalou-
den hegemonisista myyteistä, joka vaikuttaa talouspolitiikan taustalla. (Ks. esim. 
Joutsenvirta ym. 2016.) Tutkimuskeskustelua siitä, missä määrin onnellisuus ja 
tulotaso tai sen nousu korreloituvat, on kuitenkin käyty pitkään (ks. taulukko 
luvussa 4.1 ja esim. Matz ym. 2016). Yksimielisimpiä ollaan siitä, että onnellisuu-
den ja tulotason yhteys ei ole yksiselitteinen. 

Myös nuorten puheessa kaikuvat vahvimpina ne tulkinnat, joissa elintason ja 
onnellisuuden välinen yhteys on monitahoinen. Kuten Tuomaskin edellä, monet 
nuorista toteavat, että ”kyl se elintaso tiettyyn pisteeseen varmasti lisää onnelli-
suutta” (Juuso/R3). Yhteydellä on siis rajansa. Lisäksi nuoret korostavat, että ”ei 
se elintaso takaa sitä onnellisuutta” (Petra/R6). Juuri tähän kiteytyy repertuaarin 
ydin: onnellisuuden ja korkean elintason välillä tulkitaan olevan jonkinasteinen 
yhteys, jolla on kuitenkin selvät rajansa. Lainaamme seuraavaksi nuorten lausu-
mia, joissa käytetään jälleen varsin paljon mutta-sanaa. 

Essi/R3: Mutta kyllähän siis ainakin mä ite koen myös sillee, että en 
usko, että korkeampi elintaso tekis musta onnellisempaa, mut kyllä se 
tavallaan se, että siinä on vakautta elämässä myös, kyllä just sitä taval-
laan, että ei tarvi joka päivä miettiä, että miten paljon mulla on tilillä 
rahaa.

Annika/R3: Sun ei tartte miettiä tulevaisuutta.

Sini/R1: Mitä mä itte silleen tai niinku mitä korkeempi elintaso on, niin 
sitä periaatteessa paremmat mahdollisuudet on siihen, että on onnelli-
nen. Mutta kun on sitten sitä rahaa niin kun millä esimerkiks hankkia se 
telkkari, minkä haluaa tai…

Ville/R1: Maksaa laskut.

Sini/R1: Niin.

Ville/R1: On kyllä ihana asia.

Sini/R1: Että se kuitenkin vähentää stressiä se, jos on sitä rahaa. Mutta 
ei se kuitenkaan automaattisesti onnelliseksi tee.
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Anni/R1: Mut sit kun ne perusasiat on kunnossa, että saa maksut mak-
settua ja sillai, niin ei se sen jälkeen.

Joni/R1: Mut on noilla nyt vähemmän huolia, jotka… Mut en mä tiiä, 
tekeeks se onnelliseksi. Mutta vähemmän huolia. Ei tarvi miettiä niin 
paljon seuraavaa päivää.

Sini/R1: Siis antaa paremmat mahdollisuudet periaatteessa siihen, että 
voi olla.

Maiju/R1: Mutta ne ei oo niin stressaantunu, kun ei tarvi koko ajan 
miettiä, että saanko mä tuon laskun maksettua. Onko mulla ens kuun 
vuokraan varaa.

Juuso/R3: Tiettyyn pisteeseen se auttaa, että siihen asti, kun on perus-
ruokaa ja vaatteet ja lämmin koti missä nukkua, ni siihen asti se toden-
näkösesti edesauttaa sitä onnellisuutta, mutta just tutkimukset, et sen 
jälkeen kun on kaikki perustarpeet elämässä kunnossa, ni sen jälkeen 
raha ei vaan tee yhtään enää sen onnellisemmaks.

Nuorten puheessa mutta-konjunktio ilmentää onnellisuuden ja rahan suhteen ris-
tiriitaisuutta: toisaalta raha vähentää stressiä mutta ei tee kuitenkaan ”automaat-
tisesti onnelliseksi”. Juuso on tietoinen myös tutkimuksista, joiden mukaan tietyn 
pisteen jälkeen raha ei lisää onnellisuutta. Nuorten tulkinnoissa yhteys on ennen 
kaikkea suhteellinen, ihmisen lähtötilanteestakin riippuvainen. Keskustelijoiden 
mielestä korkeampi tulotaso toisi elämään vakautta. Raha mahdollistaa sen, että 
”voi olla”. Raha määrittyy jälleen mahdollistajaksi, vastaavalla tavalla kuin nuorten 
puhuessa köyhien rajallisesta toimijuudesta ja pakoista. Ilmaus ”voi olla” tuo hy-
vin esiin sen, että riittävällä tarpeentyydytyksellä Having-ulottuvuudella on yhteys 
Being-ulottuvuuteen: riittävä tai hyvä toimeentulo saattaa edistää mielenrauhaa – 
joskaan ei voida väittää, että mielenrauha ei olisi mahdollista vähäisilläkin tuloilla. 
Juha tiivistää yhteyden osuvasti, hänkin mutta-sanaan turvautuen: 

Juha/R2: No se, että jos sulla on tosi korkee elintaso, niin ei se välttä-
mättä takaa, et sä oot onnellinen. Kyllä sulla voi olla ongelmia silloinkin. 
Mut no, miten meitsi sen joskus sanoi, että raha ei tuo onnea. Mutta ei 
ketuta niin paljoo. Tavallaan, että enemmän ketuttaa sillai ilman rahaa 
ja surullinen kun rahan kanssa surullinen.

Mutta-sanan käyttö kuvastaa julkisen diskurssin ja omien havaintojen välistä ris-
tiriitaa. Vaikka nuoret näkevät jatkuvasti mediassa raharikkaita ihmisiä, he epäile-
vät heidän onnellisuuttaan: 

Markus/R2: Monesti kaikki ne, jotka paljon rahaa tossa sai Kalifornias-
sa, niin ne ei oo kyllä yhtään onnellisempia kun jotkut tavalliset työn-
tekijät, että niillähän vasta niitä ongelmia onkin siellä, ja tuntuu ettei 
mikään riitä, vaikka rahaa on vaikka kuinka paljon. 
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Markus ilmaisee kommentissaan ymmärryksensä konsumerismiin kuuluvasta 
tyytymättömyydestä, joka osaltaan hapertaa rahan ja onnellisuuden suoraviivaista 
yhteyttä. Miten tulotason nousu voisi lisätä onnellisuutta, jos asenteena on se, että 
mikään ei riitä?

Vaikka tutkimamme nuoret kannattivat kohtuutta ja ajattelivat, että raha ei 
takaa onnellisuutta, eivät he kuitenkaan täysin allekirjoittaneet sitä julkisuudessa 
kuultavaa keskustelua, jossa elintason alentaminen kuvataan kevyesti tehtäväksi 
valinnaksi (ks. myös luku 6.1). Ryhmäkeskusteluissa viitataan mediassa yleisiin 
esimerkkitarinoihin menestyjistä ja yritysjohtajista, jotka päätyvät vapaaehtoisesti 
kohtuullistamaan elintasoaan. Downshiftaaminen ja elämäntavan leppoistaminen 
ovat olleet esillä erityisesti 2000-luvun alkupuolelta lähtien, jolloin aikakauslehdet 
tuntuivat täyttyvän tällaisista uudentyyppisistä sankaritarinoista. Vastoin syrjäy-
tymisdiskurssia hyvätuloisten ihmisten vetäytyminen oravanpyörästä kuvattiin 
niissä tavoiteltavaksi asiantilaksi eikä osoituksena laiskuudesta tai luuseriudesta. 
Kohtuullistamisen diskurssi kyseenalaisti kiireisen työtahdin ja jatkuvan tulota-
son nousun merkityksen (ks. Rajander-Juusti 2010). Jotkut nuoristamme pitivät 
tällaisia tarinoita ärsyttävinä siitä näkökulmasta, että elintason ja onnellisuuden 
yhteydestä puhuvat usein ne ihmiset, joilla ei ole omakohtaisia kokemuksia toi-
meentulovaikeuksista:

Tuomas/R6: Että ne on aina ne ihmiset, jotka puhuu siitä, miten elintaso 
ei oo tärkeä, raha ei oo tärkeätä. Että onnellisuus rakennetaan niinku 
riippumatta rahasta. Niin ne on sellaisia ihmisiä, joilla on aika turvattu 
se taloudellinen tilanne kuitenkin, että niiden on helppo.

Petra/R6: Ne ei oo joutunut kokeen sitä.

Tuomas/R6: Niiden on helppo puhua, ettei sillä rahalla oo väliä, kun 
niiden ei tartte ajatella sitä rahaa. 

Petra/R6: Tai sitten vaikka aina sanotaan, että no kaikki sosiaaliset 
suhteet ja semmoinen, että se on, ja läsnäolo on paljon tärkeämpää ja 
diibadaaba ja muuta, mutta siis (naurahdus)… Mä oon sen takia tässä 
kyyninen, koska usein näitä asioita sanoo myös sellaiset ihmiset… Tie-
tysti myös sellaiset, jotka on ite kokenut niinku siinä tilanteessa, että 
kun ei ole rahaa, että muut asiat on tärkeämpiä. Mutta tuntuu, että 
usein niitä painottaa sellaiset kans, jotka ei oo ite kokenut niinku oi-
keasti köyhyyttä. Tai ehkä on kokenut, ehkä on silleen, että joo, olin 
puol vuotta työttömänä, ja sitten sain taas töitä. Mutta mä uskallan 
kans väittää, että se ei oo niinku sitä oikeata ns. sellaista, tai siis niin-
ku pitkää, koska sitten taas pitkäaikainen työttömyys tai pitkäaikainen 
köyhyys on musta ihan eri asia, koska siihen kasaantuu ne kulutustar-
peet ja niinku kaikki. 

Nuorten tulkinnoissa hyväosaiset ihmiset erotetaan selkeästi ihmisistä, joilla on 
kokemusta pitkäaikaisista ja kasaantuneista puutteista ja joille jo eksistentiaalisten 
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Having-tarpeiden tyydytys tuottaa haasteita. Ensin mainittujen voi olla helppoa 
ottaa kantaa elintason alentamisen puolesta tai hehkuttaa vähään tyytyvän elämän 
autuutta. Se, että turvatusta taloudellisesta tilanteesta käsin ikään kuin kaunistel-
laan tai romantisoidaan pienillä tuloilla elämistä, voi tuntua kohtuuttomalta, ai-
van kuin nuortenkin tulisi olla valmiita panostamaan ”diibadaabaan” ja olemaan 
tyytyväisiä köyhyyteensä. Jos oma kokemus on, että on ”pakko tehä” mitä ”ulkoa 
päin” määrätään (Tuomas/R6, ks. luku 6.1) – siis kokemus alisteisesta subjektipo-
sitiosta – eivät hyvää tarkoittavatkaan elämänohjeet tunnu oikeutetuilta. Vapaaeh-
toisesti valitun köyhäilyn ja pakotetun pienituloisen position välillä on oleellinen 
ero (ks. myös Sen 2009). 

Mitä hyvää raha sitten voi tuoda tullessaan? Ryhmäkeskusteluissa nuoret poh-
tivat – välillä kiitollisinakin – suhteellisen hyvän elintason positiivisia vaikutuksia. 
Esimerkiksi Tuomas (R6) ilmaisee tyytyväisyyttään siihen, että hänen vanhem-
pansa ovat olleet sen verran hyvin toimeentulevia, että heillä oli varaa hänelle tär-
keisiin lemmikkeihin: ”Mä en ois voinut ottaa koiria, jotka on mulle äärimmäisen 
rakkaita, jotka on tosissaan niinku parantanut valtavasti mun elintasoa ja mun 
mielenterveyttä”. Toisessa yhteydessä Tuomas korostaa myös perheensä kesämö-
kin merkitystä, ”mikä on mulle tosi rakas paikka”. Hän tietää, että köyhemmällä 
perheellä ei olisi ollut varaa kesäpaikkaan ja että raha auttaa siinä, että on ”hel-
pompi löytää, missä on hyvä olla”. Keskeisemmäksi ei siis nouse raha sinänsä vaan 
sen mahdollistamat asiat. Näin on myös Maijun tulkinnassa:

Maiju/R1: Mä en haluais miettiä niinku rahaa ollenkaan. Se on ihan tyh-
mä asia. Must ois kiva vaan, että mä voisin syödä joka päivä. Käyvä 
suihkussa joka päivä. Mun kämppä on lämmin, ja kun mä pääsen sieltä 
kämpiltä liikkuun autolla tai pyörällä tai bussilla tai… Sit ois kiva har-
rastaa jotain ja käyvä vaikka viikonloppuisin kaljalla kavereitten kanssa 
ja ikinä ei tarvis miettiä, että mitä tämä kaikki maksoi. Se on vaan mun 
elämää (naurahdus). 

Ville/R1: Samaa mieltä.

Maiju sanoittaa puheenvuorossaan hyvinvoinnin moniulotteisuutta ja sellaisia tar-
peista kumpuavia asioita, jotka olisivat hänelle tärkeitä. Samalla lausumassa kai-
kuu toive irtiotosta: olisi ihanaa elää niin, ettei tarvitsisi ajatella rahaa ollenkaan, 
koska se on ”tyhmä asia”. Seuraavat keskustelijat yhtyvät tällaiseen tulkintaan:

Annika/R3: Kuitenkin nykypäivänä, kun justiin hirveesti painotetaan sii-
hen, et pitää olla rahaa… Totta kai, että sä pystyt elämään, mutta se, 
että miten painotat, et raha on tärkeetä, niin en mä pidä siitä, että raha 
on kaikki kaikessa, että ei tietenkään, että.

Emmi/R6: Toivoisin olevani ihminen, joka ei tarvi rahaa ollakseen onnel-
linen, mutta kyllä mä myönnän sen, että se paljon helpottaa. Sitä, että 
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sä pystyt keskittymään semmoisiin asioihin (naurahdus), mitä sä niinku 
oikeasti haluat funtsata. 

Tulkinnat voisi kiteyttää toiveeseen siitä, että saisi vain elää elämäänsä, vapaam-
pana rahan vallasta. Se on kuitenkin hankalaa yhteiskunnassa, jossa tähdennetään 
sitä, että ”pitää olla rahaa”, kuten Annika osuvasti toteaa. Nuoret eivät kuitenkaan 
niele purematta tällaista julkisista diskursseista nousevaa painotusta. Edellä lai-
nattuja nuorten näkemyksiä voi tulkita irtiotoksi ihanteesta, jossa hyvään elämään 
kuuluu rikastuminen. Samanhenkisiä tulkintoja kuultiin myös tutkimuksessa, 
jossa haastateltiin Tampereella asuvia sosiaalietuuksien varassa eläviä nuoria; yksi 
heistä jopa ilmaisi ”vihaavansa rahaa” (Van Aerschot ym. 2016, 544). Muissakin 
tutkimuksissa on havaittu, että nuorten puheissa korostuvat aineettomat hyvin-
vointia tuovat asiat (Simonen 2019, 36). Anna Juntusen (2018) haastattelemat 
20 nuorta kokivat, että hyvä elämä ei riipu omistamisesta tai aineellisesta vaurau-
desta, vaan tärkeämpiä ovat merkityksellisyys, toiset ihmiset ja tasapainon saavut-
taminen. Rahalla on arvonsa, mutta sillä ei saa läheskään kaikkea sitä, mikä on 
elämässä arvokasta. 

Oman tutkimuksemme nuoret siis kritisoivat rahan valta-asemaa niin yhteis-
kunnassa kuin omassa elämässäänkin. Maiju luetteli edellä keskeisiä hyvinvoinnin 
tekijöitä: saisi ruokaa, olisi puhdas, olisi lämmin asunto ja voisi liikkua ja har-
rastaa ja nähdä ystäviä (Having-, Doing- ja Loving-ulottuvuudet). Haaveena oli, 
että näitä asioita voisi saada miettimättä rahaa. Myös Emmin edellä olleessa lau-
sumassa onnellisen ihmisen muotokuvaan tuntuu yhdistyvän rahan merkityksen 
pieni rooli tai materiaalisen hyvinvointikäsityksen torjuminen. Siitä antaa viitteitä 
Emmin toive siitä, että hän olisi sellainen ihminen, joka ei tarvitse rahaa ollak-
seen onnellinen. Hänen oli silti samaan hengenvetoon ”myönnettävä”, että raha 
helpottaa. Emmi siis kirjoittaa minuusskriptiä, jossa hän on vapaa rahan tarpees-
ta. Samalla hän tunnistaa realiteetit, jotka tekevät skriptistä utopistisen projektin. 
Toisaalta tällaisen utopian saavuttaminen ei ole mahdotonta. Näin on siksi, että 
nuoret liittävät onnellisuuden asioihin, joita ei saa rahalla tai joita ei voi hallita 
rahalla. Onnellisuus kumpuaa ihmisen sisältä:

Saana/R3: Kyllä mä uskon, että onnellisuus loppujen lopuks lähtee sem-
mosista asioista, jotka lähtee joka ihmisestä itsestään, mitä ei pysty 
rahalla ostamaan.

Annika/R3: Et se on niin laaja ongelma, että kaikilla on niin yksilöllisiä 
nää kaikki tähän asioihin… Ni ei se kuitenkaan, ei se, vaikka totta kai 
raha tuo sitä turvaa tulevaisuuteen, mutta ei se nyt onnellisuutta tuo, 
että.

Ville/R1: Niin kun mä voisin miettiä, mitkä asiat tekee mut onnelliseksi-
kin, niin ei niitä kyl rahalla saa, et jotkut asiat on silleen… 
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Onnellisuus kuuluu pitkälti hyvinvoinnin Loving- ja Being-ulottuvuuksille eikä 
siten ole aineellista. Vain materialistisessa yhteiskunnassa onnea tavoitellaan ai-
neellisin asioin ja oletetaan, että niin se voidaan saavuttaa. Halujen tyydyttäminen 
ei kuitenkaan johda onnellisuuteen, ja loppujen lopuksi onnellisuus ei liity edes 
tarpeisiin, sillä onnellinen on se, joka ei tarvitse mitään ulkopuoleltaan.

9.1.4 Tyytymisen suhteellisuus

Sekä köyhyys että rikkaus ovat suhteellisia asioita; kokemus niistä riippuu näkö-
kulmasta. Myös nuorten keskusteluista jäsentyy tulkintarepertuaari, jossa he suh-
teuttavat omaa elintasoaan sekä itseään rikkaampiin että vielä itseään köyhempiin 
ihmisiin ja pohtivat elämäntilanteen, sosiaalisen vertailun ja sosiaalisten odotus-
ten merkitystä onnellisuuden tuntemuksille. 

Nuorten puheessa rahan ja onnellisuuden suhteen tulkitaan riippuvan ihmi-
sen kulloisestakin elämäntilanteesta. Epävarmassa tilanteessa eläville nuorille on 
selvää, että rahalla on merkitystä erityisesti silloin, kun sitä on vähän. 

Kokemus toimeentulon riittävyydestä ja sen suhteesta hyvinvointiin kytkey-
tyy toisaalta siihen, mikä ihmisen viiteryhmä on. Emmi kuvaa seuraavassa tilan-
netta herkullisilla kielikuvilla: 

Emmi/R6: Mä jostain syystä oon niinku tipahtanut – – kahden maailman 
väliin. On maailma, missä on rahaa, ja kukaan ei tunnu tajuavan, että 
mulla ei oo. Ja sitten on taas niinku maailma, missä mulla on enemmän 
kuin muilla, ja sitten mä toimin siin välissä. Ja mä oon koko ajan vähän 
silleen, että, että okei, täällä kahvikuppi on niinku tosi paljon, jos mä 
tarjoan sen. Ja täällä sitä arvostetaan, ja täällä mun pitäis tuoda niinku 
bliniä ja kaviaaria pöytään. 

Pienituloisuus ei haittaa sosiaalisia suhteita niin paljon tilanteissa, joissa muutkin 
ovat samassa asemassa. Nuoret ajattelevat esimerkiksi, että opiskelijana on hel-
pompaa olla köyhä kuin työttömänä. Opiskelijana se on ”ikään kuin sosiaalises-
ti ja yleisesti hyväksyttyä – – koska se on väliaikainen elämänvaihe” (Emmi/R6). 
Elämäntyytyväisyys, onnellisuus ja hyvinvointi ovat siis relationaalisia asioita: ko-
kemus niistä on riippuvainen siitäkin, keihin itseään vertaa – ja tekeekö ihminen 
ylipäänsä vertailuja. 

Nuoret tiedostavat lisäksi sen, että lapsuudenperheen toimeentulon taso vai-
kuttaa elintaso-odotuksiin. Esimerkiksi Tiina (R4) arvelee, että ihmisen, joka on ” 
kasvanut perheessä, missä on rahaa käyttää hyvin paljon”, ”voi olla sitten korkeam-
mat odotukset myös sit niistä tuloista”. 

Korkeaan elintasoon voi tottua, ja tottumus määrittää odotuksia. Yhteys toi-
mii ainakin johonkin rajaan asti myös toisessa ääripäässä ja saattaa selittää sitä, 
että nuoret tyytyvät vaatimattomaankin elintasoon. Taloustieteilijä Amartya Sen 
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(2009, 281–284) on korostanut elintason suhteellisuutta ja sitä, kuinka ihmisillä 
on taipumus sopeutua olosuhteisiin, minkä vuoksi he eivät välttämättä pidä esi-
merkiksi kroonista eriarvoisuutta henkilökohtaisen onnellisuutensa heikentäjänä. 
Myös Erik Allardt (1976b, 20) ajatteli, että mitä hankalammissa oloissa ihmiset 
elävät, sitä vaikeampaa heidän on kuvitella, mitä he toivoisivat, mikäli olosuhteet 
olisivat paremmat. Haastatellut nuoret tiedostavat tämän dynamiikan. Ihmiset 
sopeutuvat elämäntilanteeseensa luopumalla unelmistaan, jos ne näyttävät liian 
kaukaisilta:

Annika/R3: Mut täähän just sillee ihminen ei osaa kaivata sitä, mitä ei 
oo koskaan ollu, että en mäkään…

Juuso/R3: Paitsi jos ei koskaan oo ollu kotia ja kattoo jotain tällästä…

Annika yhtyy ajatukseen siitä, että ihmiset tottuvat alhaiseen elintasoon. Juuso 
kommentoi tätä tuomalla esiin poikkeuksen: asunnottomuuden. Toisin kuin 
Allardt hän toteaa, että myös vaikeissa oloissa haaveillaan paremmasta. Jotkut 
puutteet, vajetarpeet, on tyydytettävä. Nuoret tunnistavat absoluuttisen köyhyy-
den olemuksen ja erottavat sen suhteellisesta, vahvemmin relaatioissa muodos-
tuvasta köyhyydestä. Ensimmäinen nivoutuu vahvemmin Having-tarpeisiin kuin 
jälkimmäinen, jossa köyhäksi määrittyminen myötäilee elintason nousua ja sen 
mukaista halujen lisääntymistä. 

Kuten luvussa 5.2 totesimme, kulutusyhteiskunnassa habitukseen ja kotien 
varustelutasoon kohdistuu voimakkaita sosiaalisia odotuksia. Köyhyyden koke-
mus on kuitenkin asennoitumiskysymys. Tämän voi havaita Annikan lausumasta, 
jossa hän ei suostu määrittelemään itseään köyhäksi, vaikka hän sitä suomalaisia 
vertailtaessa olisikin:

Annika/R3: Ei, just siihen olin tulossa, että mua justiinsa ala-asteella 
kiusattiin sen takia, koska meidän perheellä ei ollu tiskikonetta, et me 
ollaan köyhiä. Mutta siis köyhyys on niin typerä sana tähänkin. Kun 
nykyään uutisissakin on, että minä olen köyhä ja tollai. Mut että sa-
noisinko, et minä olen köyhä? Et mul on kuitenkin alle tonnin mun tulot 
kuukaudessa, mutta mulla on katto pään päällä ja mä saan ruoan pöy-
tään ja vaatteet niskassani. Niin ei se ole köyhyyttä siinä vaiheessa, et 
sulla on asiat vielä hyvin. 

Annika kieltäytyy ottamasta ylleen köyhän kaapua ja subjektipositiota: hänellä 
on asunto, ruokaa ja vaatteita. Hän ei koe ainakaan absoluuttista köyhyyttä, vaan 
”asiat on vielä hyvin”. Annika siis tyytyy tilanteeseensa. Ilmiö saa jälleen kaikupoh-
jaa tamperelaisnuorten haastatteluista. Niissäkin köyhästä perheestä oleva nuori 
lausuu, että ”loppujen lopuks mä oon oppinu tyytymään siihen mitä mulla tällä 
hetkel on ja elää nykyhetkessä” (Van Aerschot ym. 2016, 546–547). 
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Annikan lausuma antaa samalla viitteitä hallinnan tekniikoiden ja julkisen 
diskurssin sekä toisaalta sisäisen kokemuksen välisestä ristiriidasta (ks. Kaisto 
ja Pyykkönen 2010, 17). Huolimatta uutisten välittämistä köyhyysmääritelmistä 
Annika määrittelee köyhyyden ja sitä kautta oman sosiaalisen asemansa toisin, 
omasta minuusskriptistään käsin. Sisäiseen hallintaan viittaa myös se, että hän jat-
kaa pohtimalla asennoitumisen merkitystä. Lausumassa ilmeneekin Being-ulot-
tuvuuteen kuuluvan tyytymisen suuri merkitys ihmisen hyvinvoinnille (ks. myös 
luku 9.4.2). 

Urheasta asennoitumisesta huolimatta köyhänä oleminen ei ole kulutusyhteis-
kunnassa helppoa. Aineellista vaurautta korostava kulttuuri ja toisaalta yhteiskun-
nallinen eriarvoisuus tulevat vääjäämättä vastaan, kun arkisissa tilanteissa joutuu 
toistuvasti pohtimaan, mihin itsellä on varaa tai mahdollisuuksia (Van Aerschot 
ym. 2016, 548). Annikakin kertoo tulleensa ala-asteella kiusatuksi sen vuoksi, että 
hänen perheessään ei ollut astianpesukonetta. 

Nuorten tulkinnoissa onnellisuus on myös kulttuurisidonnaista. Seuraavan 
otteen keskustelijat pohtivat muissa maanosissa asuvien ihmisten onnellisuutta:

Markus/R2: Niin että tää on kans jännä siinä suhteessa, että jos ne 
ihmiset, jotka on eristyksissä kaikesta tämmöisestä, jotka ei tiiä parem-
masta, niin ne on monesti paljon onnellisempia kun ne, jolla on se hyvä 
elintaso.

Otto/R2: Niin, se on kyllä totta. Niin ja se tosiaan raha tuo aina ongel-
mia sitten.

Markus/R2: Niin kun siellä Siperialla tai Afrikassa näin. Niin ne on heti 
niin iloisia ja onnellisia. Ne ei tiiä paremmasta. Se riittää niille.

Juha/R2: Se on kyllä totta.

Markus, Otto ja Juha esittävät sen usein kuullun näkemyksen, että köyhempien 
maiden asukkaat ovat onnellisempia kuin rikkaiden maiden kansalaiset. Nuorten 
mielestä tämä johtuu siitä, että nämä ihmiset eivät elä länsimaisen kulutuskult-
tuurin piirissä: on helppoa tyytyä alhaiseen elintasoon, jos ei tiedä paremmasta. 
Edellä lainattua nuorten puhetta värittää jopa romantisoitu kuva kolmannen maa-
ilman köyhistä: nämä ovat ”iloisia ja onnellisia” ja tyytyvät vähään, koska raha ei 
ole tuonut vielä mukanaan ongelmia. Ehkä romantisointi kielii myös ajatuksesta, 
että kulutuskulttuurin tuolla puolen on villi valtakunta, jota kulutuskulttuuri ei 
vielä pidä niin tiukasti otteessaan. Ei rahaa, ei kulutuskulttuuria: ei ongelmia? 

Onnellisuuden määrittelyä pidetään hankalana. Nuoretkin toteavat, että on 
vaikeaa ottaa kantaa elintason ja onnellisuuden yhteyteen, koska onnellisuus voi-
daan ymmärtää niin eri tavoin. Osa nuorista on perehtynyt asiaa koskeviin tutki-
muskeskusteluihin ja tuo esiin onnellisuuden määrittelyn ja mittaamisen haastei-
ta. Tuomas (R6) pohtii samassa yhteydessä, ovatko ihmiset ”jossain Costa Ricassa 
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oikeasti onnellisempia kuin Suomessa”. Maailman onnellisuusraportissa Suomi on 
sijoittunut toistuvasti maailman onnellisemmaksi maaksi, kun taas Costa Rica on 
sijalla 15 (Helliwell ym. 2020). Toisaalta Happy Planet Index -mittarin mukaan 
Costa Rica todellakin nousee kärkeen maailman maiden vertailussa, koska siellä 
on onnistuttu yhdistämään hyvinvointi ja korkea elinikä pieneen ekologiseen ja-
lanjälkeen (Happy Planet Index 2020). 

9.1.5 Rikasrukat

Nuoret kuvailivat edellä pienituloisena elämisen ahdinkoja. Miten he sitten tulkit-
sevat rikkaiden elämää? Koska raha ei nuorilla kytkeydy yksiselitteisesti onnelli-
suuteen, nuorten tulkinnoissa ei esitetä rikkaiden elämää pelkästään ruusuisessa 
valossa. Aineistosta olikin jäsennettävissä tulkintarepertuaari, jossa rikkaudessa 
nähdään myös varjopuolia eli haasteita monilla hyvinvoinnin ulottuvuuksilla. 

Ensinnäkin nuoret korostavat, että varallisuus ei takaa etenkään läheisiä 
ihmissuhteita: 

Tiina/R4: Niin, ja eihän esimerkiks no just se, että jos sä oot kauheen 
varakas, niin ei se välttämättä tarkoita sitä, et sun ihmissuhteet ois 
tosiaan niinku kunnossa. Vaan et sul voi olla ihan perhehuolia ja muuta 
sellaista, mitkä sit taas nakertaa sen onnellisuuden aika hyvin (naurah-
dus). 

Katja/R4: Tai sit et niinku muut luo semmoisen johonkin, jonkun rajan 
sinne ett jotenkin. Tai että kaverit ei, niillä ei oo rahaa mennä kahvil-
le. Jotenka sitten on niin kun just sen takia yksinäinen esimerkiks. Tai 
silleen.

Vilja/R1: Mut jotenkin mä ajattelen tätä kysymystä siis silleen niin irral-
lisena tästä niin kun itsestäni, että mietin tai vaikka semmoista ihmistä, 
joka on ympäröity muilla ihmisillä ja semmoisella niin kun yhteisöllisyy-
dellä ja vaikka ei niillä nyt elintasoa olis, niin saattaa olla onnellisempi 
kun sit joku yksinäinen rikas jossain norsunluutornissa jossain kauka-
na.

Tiina/R4: Mä voisin kuvitella esimerkiks joku oikein hyvätuloinen, niin 
sillä voi olla ihmissuhteissa esimerkiks kauheen hankalaa, koska se ei 
välttämättä… Se ei voi välttämättä luottaa siihen, että se ihminen kenet 
se tapaa, niin välttämättä on kiinnostunut siitä itsestään eikä niistä ra-
hoista tai, et miten välttyä siivellä eläjiltä tai jotain tällaista.

Tiina, Katja ja Vilja arvioivat rikkaiden hyvinvointia relaationaalisesta näkökul-
masta. Vaikka aineellinen tarpeentyydytys olisi enemmän kuin tolallaan, voi ihmi-
sellä olla kiperiä pulmia Loving-ulottuvuudella. Rahakasat eivät suojaa solmuilta 
ihmissuhteissa ja yksinäisyys voi olla köyhyyttäkin suurempi hyvinvoinnin vaje. 
”Sekä köyhillä että rikkailla on rakkauden ja itsekunnioituksen tarve”, kuten Erik 
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Allardt (1976b, 53) on asian ilmaissut. Nuoret arvelevat, että rikas ihminen voi olla 
onneton nimenomaan varallisuutensa tähden: tällöin on vaikeampi luottaa toisten 
ihmisten pyyteettömään kiintymykseen. Ylenpalttisuus Having-ulottuvuudella 
voi siis haitata Loving-tarpeiden tyydyttymistä myös tätä kautta. 

Toiseksi, samoin kun köyhyys heikentää ihmisen jaksamista, näkevät nuoret 
yhteyden myös siinä, miten vauraus voi uhata mielenrauhaa ja -terveyttä: 

Tiina/R4: Mä sanoisin, et tiettyyn pisteeseen asti toi elintaso on sellainen 
asia, et se lisää onnellisuutta. Mutta sit kun se alkaa meneen siitä yli, 
niin sit tulee taas niinku erilaiset huolet tietenkin pintaan. Ehkä sellaiset 
huolet, joista mulla ei oo minkään näköistä käsitystä, koska mul ei oo 
ikinä ollut niin paljon rahaa, et mä miettisin, minne mä sitä laittaisin. 
Mutta et aivan varmasti silloin ihmisillä on omanlaiset pelkonsa ja huo-
lensa.

Laura/R3: Ja en mä tiä, mä ehkä ite myös mietin sitä, et jos mulla ois 
ihan älyttömästi rahaa, ni kyllä mä varmaan murehtisin, et miten mä 
saan pidettyä tän rahamäärän samana tai miten sitä voi mahollises-
ti lisätä. Siis mulla tulis niin satavarmasti semmonen Roope Ankka 
-kompleksi, ettei mitään.

Anni/R1: Sit kun sitä rupee sitä omaisuutta oleen enemmän, niin sit 
tulee stressi siitä, että sitä pitää suojella sitä omaisuutta, että sitä ei 
menetä ja niin.

Tiinan, Lauran ja Annin käsitysten mukaan omaisuuden kerryttäminen ja sen ar-
von suojeleminen tuottavat paineita. Jos omaisuutta kertyy tietyn rajan yli, ”ihan 
älyttömästi”, on sitä suojeltava ja ylläpidettävä eikä sekään välttämättä riitä, vaan 
omaisuutta on kerrytettävä. Puheessaan siis nuoret liittävät stressin, pelot ja huolet 
paitsi köyhyyteen myös rikkauteen. Hyvinvointi Being-ulottuvuudella voi nuorten 
tulkinnoissa heiketä myös rikkailla, ja he saattavat olla jopa köyhiä onnettomam-
pia: ”Että niillähän vasta niitä ongelmia onkin siellä ja tuntuu, ettei mikään riitä, 
vaikka rahaa on vaikka kuinka paljon” (Markus/R2). Samaa epäilee Emmi (R6), 
joka kertoo opiskelleensa henkilöstöjohtamista ja ymmärtäneensä, että raha lisää 
hyvinvointia jonkin aikaa, mutta ”sitten, kun sulla on niinku tavallaan se kaikki, 
mitä sä tarvit, niin sitten sä rupeat keksimään, että mitä sä vielä voisit haluta. Ja 
sitten se on niinku loputon, että sulla jossain kohtaa siltä rahalta katoaa merkitys.” 
Emmin havainto sivuaa tutkimusmaailmassa käytyä keskustelua hedonistisesta 
juoksumatosta, sopeutumisesta tai oravanpyörästä (hedonic treadmill) (Brickman 
ja Campbell 1971; Büchs ja Koch 2017). Käsitteen viesti on se, että olosuhteiden 
kohentumisesta huolimatta ihmisen onnellisuus palaa nopeasti aikaisemmalle ta-
solle. Tästä johtuen onnellisuuden tavoittelu jatkuu ja jatkuu…
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Nuorten puheessa rikkautta suhteutetaan myös saituruuteen. Varallisuus ei 
välttämättä helpota elämää, jos ihminen ei osaa nauttia etuoikeutetusta asemasta 
eikä pysty kuluttamaan pienituloista enempää: 

Kaisa/R6: Mutta siis voithan sä olla vaikka kuinka rikas, ja sitten sä et 
kuitenkaan… Sä voit olla vaikka kuinka nirso sen rahankäytön suhteen. 
Se voi olla, että sä elät sitten niissä paskaisissa reikäisissä vaatteissa 
(naurahdus) ja syöt sitä HK:n Sinistä, Bleutä, kun ei pysty. 

Esimerkki on kiinnostava, jos sitä tarkastelee suhteessa pienituloisuuden rajoitta-
vuutta käsitelleeseen keskusteluun. Nuorten puheessa nimenomaan taloudelliset 
resurssit määrittävät vahvasti heidän toimijuuttaan. Toisaalta Kaisa epäilee pu-
heenvuorossaan, että joillakin rikkailla heidän oma suhtautumistapansa voi estää 
rikkauden periaatteessa mahdollistamaa toimijuutta. Mikään resurssi ei ole hyö-
dyllinen, jos sitä ei pysty käyttämään.

Kolmanneksi nuoret tuovat esiin, että vauraudesta ei ole mitään hyötyä, jos 
elämältä puuttuu merkityksellisyys: ”Niin se, ei se niinku yksinään luo sulle, jos 
sulla ei oo mitään sellaista, mitä varten sä teet sitten sitä, tarvitset sitä rahaa, niin 
eihän se auta se raha sinällään” (Tuomas/R6). Varallisuus sellaisenaan ei tee onnel-
liseksi, jos elämän tarkoitus ei ole kirkastunut (eli Being-ulottuvuuden toteuttami-
nen kangertelee). Rahan kanssa ollaan hukassa, jos päämäärä puuttuu. Silloin on 
vaikea keksiä tekemisellekään suuntaa. 

Neljänneksi mainitaan sekin riski, että liiallinen vauraus saattaa johtaa toimet-
tomuuteen eli haitata Doing-tarpeiden tyydyttymistä. Eräässä ryhmäkeskustelus-
sa nuoret innostuivat pohtimaan rikkautta kuvitteellisen esimerkin kautta: miten 
he itse toimisivat, jos heillä olisi ”miljoonia tilillä” (Markus/R2). Vaikka heidän ei 
tarvitsisi tehdä töitä rahan takia, elämä voisi olla epätyydyttävää: ”Kyllä siinä var-
maan nopeeta turhautuis, kun kaikki muut käy töissä ja sitten ite vaan istuu koto-
na niiden miljoonien kaa eikä oo mitään tekemistä” (Otto/R2). Repliikki kääntää 
syrjäytymis- ja aktivointidiskurssin kutkuttavasti päälaelleen: myös vauraimmat 
ihmiset saattaisivat olla aktivoinnin tarpeessa. Samalla Oton näkemys kertoo työn 
keskeisestä merkityksestä turhautumisen ja toimettomuuden ehkäisemisessä. 
Doing-ulottuvuus eli mahdollisuus mielekkääseen toimintaan on olennainen täy-
sin riippumatta siitä, onko tekeminen välttämätöntä taloudellisen toimeentulon 
turvaamiseksi (ks. myös luku 9.2.1). 

Rikkauden varjopuolia kuvailevassa tulkintarepertuaarissa tullaan lähelle niitä 
tutkimustuloksia, jotka osoittavat, että mitä enemmän yksilö arvostaa materialis-
tisia ja ulkoisia tavoitteita, sitä enemmän hänen hyvinvointinsa heikkenee. Näissä 
tutkimuksissa ilmenee esimerkiksi se, että materialistiset arvot nivoutuvat kieltei-
siin tunteisiin, heikkoon yhteisyyden tunteeseen ja konfliktintäyteisiin ihmissuh-
teisiin mutta käänteisesti kiitollisuuden ja merkityksellisyyden tunteisiin. Mate-
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rialististen arvojen hallitsevuus heikentää siten keskeisten psykologisten tarpeiden 
tyydyttämistä. (Esim. Kasser 2002; Kasser ym. 2004; Solberg ym. 2004; Kashdan 
ja Breen 2007.) Having- ja Being-ulottuvuuksien yhteys tulee toisesta suunnasta 
esiin myös nuorten keskusteluissa. Se on heikkoon taloudelliseen tilanteeseen liit-
tyvä etu, jota rikkaammilla ihmisillä ei ole. Elämässä koetut toimeentulovaikeudet 
ovat pakottaneet pohtimaan elämää ja omia arvoja: 

Emmi/R6: Väitän kuitenkin, että jos joutuu kerrankin elämässään miet-
timään, että miten tästä pärjätään tästä kuukaudesta, niin se kasvattaa 
ihmistä niinku hyvään suuntaan. Jos mun ei ois ikinä pitänyt miettiä, 
niin mä olisin edelleen niinku jotenkin opetettujen arvojen loukussa en-
nemmin kuin omien arvojeni. Mulle se on vaatinut keskustelun myös 
silleen omanarvontunnon kanssa ja just sen yhteisöllisen niinku mer-
kityksen ja tavallaan, että mikä mun rooli tässä maailmassa on, niin 
sen rahan kautta lähtenyt tavallaan heijastaan paljon tärkeämpiäkin 
asioita. Jos se raha ei ois missään vaiheessa loppunut tai terveys ei ois 
loppunut, niin ei sitä ois tarvinnut miettiä. Mä tiedän tosi monta, ketkä 
menee tosi paljon niinku pidemmän aikaa huonolla ladulla ennen kuin 
tulee stoppi. Perheessä tai lähipiirissä ei oo koskaan ollut ketään, ketä 
on voinut huonosti ja joutunut miettiin sitä. Ja silloin varmaan tietää, 
että se korkea elintaso on tietyllä lailla suojannut sitä onnea. 

Emmin tulkinta on se, että korkea elintaso saattaa suojella ihmistä suurilta ongel-
milta, jolloin hän ei joudu kasvamaan vaikeuksien kautta ja pohtimaan omia arvo-
jaan ja tehtäväänsä maailmassa. Turvatuissa oloissa kasvanut ihminen saattaa elää 
”opetettujen arvojen loukussa” toisin kuin sellainen henkilö, joka on pinnistellyt 
toimeentulo-ongelmien kanssa. Tulkinnasta voi johtaa myös sen päätelmän, että 
varakkaatkin ihmiset ovat tiukasti hallinnan minuustekniikoiden (opetettujen ar-
vojen) piirissä. Näin onkin, sillä kukaan, eivät ”hallitsijat” itsekään, elä täysin hal-
linnan ulkopuolella. Verrattuna rikkaisiin ihmisiin työttömät ja aktivointitoimien 
kohteena olevat kansalaiset ovat kuitenkin heidän toimijuuttaan muokkaavien 
ja rajoittavien rakenteiden voimakkaammassa puristuksessa. Ero on siis vapaus-
asteiden määrässä ja siinä, minkälaisia hallinnan tekniikoita kuhunkin kohdistuu. 

9.2 Doing eli merkityksellinen tekeminen

Tutkimukseemme osallistuneet nuoret olivat ajautuneet eri syistä tilanteeseen, 
jossa he eivät opiskelleet säännöllisesti tai olleet vakituisessa palkkatyössä. Juuri 
tällaiset nuoret ovat työllistämispuheen valokeilassa. Valoa ei kuitenkaan suunna-
ta niinkään nuorten hyvinvointiin kuin siihen, mitä taloudellisia tai yhteiskunnan 
turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia heidän työllistymättömyydellään on. Vähem-
män oleellista tästä näkökulmasta on se, millaisia merkityksiä nuoret itse antavat 
työlle osana hyvinvointiaan. Nuorten työllistymistä tavoiteltaessa olisi kuitenkin 
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ymmärrettävä, minkälaista työtä – tai laajemmin ymmärrettynä mielekästä teke-
mistä – he itse tavoittelevat ja mistä syistä.

Ryhmäkeskusteluihin osallistuneet nuoret puivat mielekkään tekemisen ja 
palkkatyön roolia elämässään. Jäsensimme nuorten Doing-ulottuvuuteen liitty-
västä puheesta viisi tulkintarepertuaaria. Ensimmäisessä nuoret pohtivat sitä, mitä 
merkityksellinen työ heille tarkoittaa. Toisessa he tutkailevat merkityksellisyyden 
ja rahan ansaitsemisen välistä jännitteistä suhdetta. Kolmannessa tulkintareper-
tuaarissa näistä jälkimmäinen pääsee voitolle. Neljännessä repertuaarissa nuoret 
analysoivat työn merkitystä sosiaalisten suhteiden, rytmin ja mielenterveyden nä-
kökulmasta. Viidennessä repertuaarissa he etsivät tasapainoa palkkatyön ja elä-
män muiden ulottuvuuksien välillä.

9.2.1 Merkityksellisyyden merkkejä 

Oletettavasti ihminen on ainoa eläin, joka pohtii elämänsä tarkoitusta. Niin tekee 
erityisesti nuori ihminen, jolla on paljon vuosia edessään; elämää, joka toivotta-
vasti muodostuu mahdollisimman mielekkääksi. Näistä monisyisistä pohdinnois-
ta jäsentyikin yksi tulkintarepertuaari.

Merkityksellisyys kietoutuu nuorten puheessa pitkälti tekemiseen, siihen mitä 
ihminen käytettävissä olevalla ajallaan tekee: 

Aleksi/R3: Niin, miten käyttää aikansa sit, jos sitä kerta on… Kyl mun 
mielest tarvii jotain tekemistä, et pysyy joku merkitys elämällä, että.

Tiina/R4: Mä mietin sen aina niin, et kun ihminen on kuitenkin, se on 
sellainen eläin, että se tekee niin kun selviytymisensä eteen aika pal-
jonkin asioita. Niin se, et alun perin on sit just keräilty jotain ruokaa. 
Varmaan aika suuri osakin päivästä ja tehty semmoisii selkeitä oman 
porukan selviytymiseen suuntaavia asioita. Niin sitten jotain tarvii olla, 
että pysyy tavallaan siis virikettä. Koska muuten sit kuitenkin tylsistyy 
ja alkaa käydä arki kurjaksi. Mutta en mä nyt välttämättä sanois, et 
niin kun työ sellaisenaan kun se nykyään on hyvin usein tai monessa 
tapauksessa, niin et se ois välttämättä kauhean tärkeä osa. Se on vaan 
joku minne mennään, kun ei oo mitään parempaakaan tekemistä tai ei 
pysty välttämättä tekemään muuta, et se on jotain pakollista, mitä vaan 
suoritetaan.

Tiina pohtii syntyjä syviä: mielekäs tekeminen on tarve, joka nousee jo ihmisen 
lajiolemuksesta sekä olemassaolon perusedellytyksistä. Mielekäs tekeminen liittyy 
sekä hänen että Aleksin tulkinnassa elämän merkitykseen, selviytymiseen ja virik-
keisiin. Selviytymisenä työ (labour) yhdistyy välttämättömyyksiin ja biologiseen 
elämänprosessiin ja turvaa koko ihmislajin elämää (Arendt 2013, 16). Ilman teke-
mistä ihminen myös menettää vireytensä. 
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Tekeminen ei kuitenkaan ole sama asia kuin palkkatyö, mikä tulee selvästi 
esiin Tiinan lausumassa, jossa hän kyseenalaistaa palkkatyön ja merkitykselli-
syyden yhteyden. Nykyisenlainen palkkatyö saattaa olla vain ”suorittamista” pa-
remman tekemisen puutteessa tai jotain ”pakollista”, vapauden valtakunnan tuolla 
puolen. Sen sijaan merkityksellinen työ perustuu vapaa-ehtoisuuteen; se on työtä, 
josta ”en ajattele, et se ois pakolla sitten” (Katja/R4).

Mielekkään ja merkityksellisen työn tulee olla myös monipuolista. Nuoret te-
kevät tulkinnoissaan peräeroa tylsään, tympeään, toistuvaan, yksitoikkoiseen ja 
turhauttavaan työhön (ks. myös luku 7.3): 

Juha/R2: Se on jopa silleen vähän ahistavaa, et sun pitää mennä kuu-
deks tunniks sinne tavallaan istumaan, että sulla ei oo silleen mitään 
semmoista tekemistä, mikä ois mielekästä. Sä vaikutat semmoiselta tosi 
laiskalta ja tavallaan semmoiselta tyypiltä, joka ei niinku… Siis se on 
vaan. Se oli niin yksitoikkoista. – – Ja jotenkin silleen justiin harmit-
taa se, että sut voidaan oikeesti tavallaan palkata tommoseen paikkaan 
täytteleen jotain e-maililistaa.

H: Olisitteko te valmiit tekeen ihan mitä tahansa vai niin kun onks teillä 
jotkut rajat, minkä et, minkälaisii töitä ei tekis, vaikka niitä ois tarjolla?

Otto/R2: Mulla on kaupan ala, että se on niinku. Mulla räjähtää pää 
siinä. Kun pitää joka päivä sitä samaa hommaa, ettei oo niinku min-
käänlaista monipuolisuutta.

H: Niin et se on ylivoimaisen tylsää?

Otto/R2: Niin.

Maria/R2: Täytyis nyt ehkä mieluiten tehä sitä, josta on kiinnostunut, 
vaikka siinä ei oo ehkä vielä onnistunu. Että nyt mun ei kannata tehä 
mitä tahansa työtä, just sellasta työtä, joka on enemmän miehille, kos-
ka mä pitäydyn enemmän hoiva-alalla. Just että pitäis olla vähän enem-
män erilaisia asioita, joita tehä. 

Markus/R2: Toisaalta semmoinen itseään toistava työ on niinku haus-
kaa, kun ei tarvi ajatella mitään, et oikeastaan niinku aivot tonne auto-
pilotille. Mut ei sitä niinku pitemmän päälle jaksa kyllä sit että.

Juha/R2: No se on kyllä totta.

Markus/R2: Onhan se hyvä että viihtyy, et mä ite ainakin pitkästyn heti 
jos on semmoista työtä missä ei viihy, et sitten ei viitsi ja jaksa ollen-
kaan. Et pakko on olla mielekästä.

Pahinta on työssä pitkästyminen ja se, että ei löydä työstä merkitystä. Nuorten 
minuusskripteihin kuuluu kiinteästi pyrkimys merkitykselliseen toimijuuteen. 
Skripteissään he siis torjuvat alisteista subjektipositiota ja korostavat pyrkimystä 
autonomiaan. Vaikka yksitoikkoisesta työstä löytyisi hyviäkin puolia, sitä ei jaksai-
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si tehdä ainakaan pidempää aikaa. ”Liukuhihnatyön” sijaan (Otto/R2) ihannetyö 
olisi monipuolista ja vaihtelevaa ja parhaimmillaan ”jotain taiteellista ja luovaa” 
(Katja/R4). 

Mielekkyyden ehdon tärkeys ilmaistaan myös sanavalinnoilla, turvautumalla 
tässäkin nesessiiviverbeihin. Edellä Markus toteaa, että työn on ”pakko olla miele-
kästä”, ja sama ilmaisu toistuu muillakin nuorilla. ”Sen pitää olla sit tosi mielekästä 
sen työn, mihinkä käyttää silleen suurimman osan ajastaan”(Katja/R4); ”sen työn 
pitää olla sellaista, mikä on niinku mielekästä” (Petra/R6). Tämäntyyppinen ajat-
telu on Abraham Maslow’n (1970, 159–160) mukaan luonteenomaista itseään to-
teuttaville ihmisille: heille mielekäs tekeminen on jotain, mitä heidän ”täytyy” teh-
dä – ja yleensä pikemmin yleisen hyvän vuoksi kuin itsekkäistä haluista johtuen.

Maslow’n (1970, 169) mukaan itseään toteuttavat ihmiset arvostavat myös te-
kemisen laatua, tekemistä itsessään. Otto totesi edellä, että työ, jossa ”pitää” tehdä 
koko ajan samoja asioita, saisi hänet voimaan huonosti. Myös muiden nuorten 
puheissa merkityksettömän työn tekemisen riskinä on hyvinvoinnin radikaali hei-
kentyminen: 

H2: Niin, ja se on nimenomaan semmoinen mielekäs työ on tärkeää, 
onks se näin?

Kaisa/R6: Kyllä, koska ihminen oikeasti palaa loppuun siinä vaiheessa, 
että jos on väärässä paikassa, koska se on niin iso osa sun arkea kuiten-
kin, että sä käyt duunissa.

Emmi/R6: Sä et välttämättä pala loppuun, mutta sä et tee sitä niinku… 
Tavallaan sä et anna itestäs sitten niinku vaihtoehtona, että joko silleen 
antaa liikaa, yrittää liikaa, niinku menee solmuun syystä tai toisesta. 
Tai sitten vaihtoehtoisesti se, että mennään vasemmalla kädellä. Ja sit-
ten se ei kyllä edistä ketään, eikä mitään.

Kaisa ja Emmi korostavat, kuinka tärkeää olisi löytää merkityksellistä työtä, jossa 
ihminen ei pala loppuun tai jonka tekeminen ei tunnu väkinäiseltä vaan moti-
voi yrittämään parastaan. Kaisan tulkinnassa nuorten yleisemminkin pelkäämä 
loppuun palamisen riski (ks. luku 5.3) yhdistyy nimenomaan väärän, itselle sopi-
mattoman työn tekemiseen. Emmi nostaa esiin myös kiinnostavan näkökulman: 
epätoivoinen yritys tehdä merkityksetöntä työtä vie ”solmuun” eikä palvele mui-
denkaan etua. Relationaalisesta näkökulmasta työ, joka ei vastaa ihmisen tarpeita, 
ei välttämättä edistä kenenkään hyvinvointia.

Työn merkityksellisyys liitetään nuorten tulkinnoissa syviin ja itseisarvoisiin 
päämääriin. Hyvinvointiteorian kielellä Doing-ulottuvuus kytketään tällöin kiin-
teästi Loving- ja Being-ulottuvuuksiin. Seuraavassa keskusteluotteessa erotetaan 
mielekäs työ sellaisesta työstä, jota tehdään vain välineellisesti, rahan ansaitsemi-
sen takia. 
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Anu/R4: Se voi olla jossain tietyssä hetkessä jollekin tosi tärkeätä tai esi-
merkiksi jollekin opiskelijalle, joka tekee sitä vaikka iltaisin tai silleen, et 
se rahoittaa sen opiskelun, et niin kun se saavuttaa jonkun päämäärän 
esimerkiksi sillä, että se tekee toistuvaa tiskarin työtä, et silleen siis et 
onhan se silleen ihmiselle tärkeetä. Jotenkin niin. 

Tiina/R4: Mut tossakin on just se, et sulla on joku päämäärä, mitä var-
ten sä teet sitä. Eli sä tähtäät johonkin, mikä on sulle oikeasti merki-
tyksellistä, mitä sä haluat. Mut jos se on silleen, et mä en tiedä mitään 
tulevaisuudesta, mä meen nyt sinne tiskarin töihin ja teen sitä. En tiedä, 
kuinka kauan. Mä en tiedä, koska tää loppuu. Se on semmoinen epä-
määräinen pätkä, ja sit sä vaan teet sitä. Niin silloin se on aika, se on 
suhteellisen kurja tilanne, jos et sä tykkää siitä työstä.

Katja/R4: Käytännössä silloin, jos se toimii välinearvona. 

Työllä tulee olla jokin ”päämäärä”, jotta se olisi merkityksellistä. Yksitoikkoiseksi 
mielletty työ tuntuu erilaiselta, jos se on esimerkiksi keino opiskelujen rahoittami-
seen, kuin silloin, jos sitä tehdään ilman sen suurempaa tavoitetta. Tilanne, jossa 
ihminen on tehnyt vuosikymmeniä työtä, jota hän ei koe omakseen, on Tiinalle 
kauhuskenaario. Tutkimus tukee tätä ajatusta, sillä Karl Marxista lähtien merki-
tyksetön työ on yhdistetty vieraantumiseen; se estää ihmistä toteuttamasta syvintä 
olemustaan ja olennaisia tarpeitaan. Myös Erik Allardt (1976b, 46–47) luonnehti 
vieraantumista itsensä toteuttamisen (eli Being-tarpeiden tyydyttämisen) vasta-
kohdaksi (ks. myös luvut 3.3 ja 5.3). Yhteiskuntapolitiikan tutkija Tanja Kuronen 
(2015) ilmaisee asian rankemmin: hän käyttää ”paskatyön” käsitettä synonyyminä 
työlle, joka ”ei toteuta mitään yksilön työlle antamia merkityssisältöjä: siitä ei saa 
rahaa kuin nimeksi, se ei tyydytä eikä tuota mitään sellaista, mitä toiset voisivat 
tarvita tai haluta”. Tällaisen työn tekijä ei myöskään ”toteuta omia taitojaan tai 
taipumuksiaan vaan saattaa joutua toimimaan omien taipumustensa ja periaattei-
densa vastaisesti”. (Kuronen 2015, 143.) Merkityksetön ”paskatyö” siis heikentää 
hyvinvointia sen Being-ulottuvuudella. 

Vieraantumisen vastapooliksi nuoret tähdentävät omatekoisten aikaansaan-
nosten merkitystä. Etenkin maalla asuttaessa voisi elää niin, että sellaiset mah-
dollistuisivat: ”Siis tykkään olla maalla – – Silleen, että ite tekis. Ois oman ittensä 
herra” (Joni/R1). Toiveena on tehdä asioita, joita yksitoikkoinen, suorittava työ ei 
sallisi:

Joni/R1: Mun mielestä ehkä semmoinen, mikä vastaa niitä omia vah-
vuuksia, mielenkiinnon kohteita ja se, missä niinkun sä saat ite toteut-
taa periaatteessa ittees. Mulle on ainakin tärkeetä työssä se, et mun 
oma kädenjälki näkyis mahdollisesti siinä ja palkitsis sitä kautta sitten. 
Ehkä noin mä ajattelen ton.
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Anu/R4: Mut sehän on just tollai esimerkiksi just, et vaikka on puuseppä 
ja sit vaikka on työpaja, ja sit menee sinne tekemään sitä työtä. Silleen 
jotenkin ehkä just sä niin kun sanoit jotenkin, että tuntee ittensä, sen 
mitä tekee ja antaa panoksensa, et jotenkin siitä saa… Niin kun tuntee 
itsensä merkitykselliseksi silleen niin kun.

Anun puuseppäesimerkki kuvastaa havainnollisesti konkreettisten kädentaito-
jen ja kädenjäljen arvoa; niiden yhteys hyvinvointiin voi olla yllättävänkin vahva. 
Käsillä tekeminen opettaa itsetuntemusta ja lisää tyytyväisyyttä. Sama tuli esiin 
saksalaisessa tutkimuksessa, jossa haastateltiin luovan toiminnan keskuksessa 
työskennelleitä vapaaehtoisia. Käsityö vahvisti toimijoiden arvioita heidän omasta 
luovasta potentiaalistaan ja omista kyvyistään sekä antoi heille mahdollisuuden 
tutustua omiin tarpeisiinsa – ja omaan itseensä (Nierling 2012, 243). Kädenjälki 
on luomista, oman ”panoksen” antamista, jollaisena se liittyy vahvasti Being-tar-
peisiin. Myös ympäristökeskustelussa käsite kädenjälki viittaa positiivisiin vai-
kutuksiin, ja sitä käytetään ympäristöhaittoja kasvattavan ekologisen jalanjäljen 
tai esimerkiksi hiilijalanjäljen vastakohtana. Kädenjälkiajattelu ja kädenjälkien 
mittaaminen auttavat vähentämään ympäristölle koituvaa haittaa ja kohdistavat 
huomion kestävyyttä lisääviin toimiin (Guillaume ym. 2020). Kädenjäljen voi siis 
ajatella olevan ympäristön tilan kohentamista, ihmisen aktiivista toimintaa eko-
systeemien tasapainon palauttamiseksi. 

Omaehtoisen tekemisen toive viedään nuorten puheessa omavaraisuuteen 
asti. Tällöin se saa myös yhteiskunnallisen ulottuvuuden:

Tiina/R4: Mulla on kyllä joskus ollut silleen, et tota mua on ottanut pää-
hän se ajatus, että mun pitää mennä tekemään töitä jollekin toiselle, 
että mä saan rahaa, että mä voin ostaa ruokaa. Koska tavallaan ois 
tuntunu järkevämmältä se, että mä teen töitä itselleni ja sit nostan niitä 
pottuja sieltä maasta ja syön ne. Koska siitä lähtis niinku yks välikäsi 
pois välistä, et se ois tavallaan. Mä oon välillä kironnut sitä, että miksi 
en voi olla metsästäjä, keräilijä.

Tiina kirjoittaa autonomista minuusskriptiä ja pyristelee sitä vastaan, että hänen 
”pitäisi” tehdä töitä joillekin toisille. Kommentti palauttaa mieleen luvussa 7.2 re-
feroidun Viljan halun välttää ”kapitalistimulkuille” työskentelemistä. Tiinan ihan-
ne olisi paluu omavaraisuuteen. Se olisi ikään kuin askel historiassa ja evoluutios-
sa taaksepäin, pois rahatalouden ja kapitalismin vallasta, takaisin perusasioiden 
äärelle. Repliikki saa pohtimaan hallinnan kouran lujuutta: voiko kouran otteesta 
irtaantua ainoastaan yhteiskunnasta vetäytymällä? Toisaalta, kuten luvussa 2.3 
kerroimme, tulevaisuudentutkijat ovat lukeneet omavaraisuuden Suomen sadan 
uuden mahdollisuuden joukkoon.

Nuoret nivovat työn merkityksellisyyden lujasti myös autonomiaan. He toi-
vovat omaa päätäntävaltaa sen suhteen, mitä työtä he joutuvat tekemään. Tärkeää 
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olisi, että työn raamit olisivat väljät. Silloin ei tarvitsisi olla huonojen johtajien 
alaisena ja voisi itse vastata tekemisistään sekä olla vapaa tekemään asioita halua-
mallaan tavalla, ilman ”määräyksiä”. Kyseessä on ikään kuin pako hallinnasta:

Tiina/R4: Jos ois ihan semmoinen niinku villi idea, et voi tehdä ihan mitä 
hyvänsä, niin mä varmaan ajautuisin tekemään jotain tosi taiteellista, 
ja sit mä tekisin sitä, et mulla ei varsinaisesti ois työaikaa. Vaan mä 
tekisin sitä vimmatusti jonku 24 tuntii ja sit mä saattaisin pitää parin 
päivän tauon. Niin jotain tällaisia, että saattais olla tosi semmoisii pät-
kittäisiä ja sellaisia. Tai sit just se, et ei ois mitään säännöllisyyttä ja sit 
ois niinkun ainut, mistä pitäis pitää huolta ois se, että söis ja nukkuis 
tarpeeksi välillä. Mut et muuten sitä vois tehdä sit vaik just jossain koto-
na tai jossain omalla pajalla tai jotain. Se ois parasta.

Anu/R4: Mua ei kyl haittais, et jos ois joku tommoinen 9/5 -työ. Mut nyt 
mua kiinnostaa semmoiset vähän niinku suunnittelu-, niin kun valtiolle 
ois siistii mennä. Mut niin kun mä en tiiä, millaista siellä se arki on. Mut 
sit siel työpaikalla se vois olla tavallaan vähän vapaampaa. Et vaik ne 
työajat ois silleen aina samat. Mut et siellä ei oo välttämättä semmoisii 
hirveit aikatauluja tai sillä lailla. Kyllähän niinku tulosta pitää saada. 
Mut voi sit ite sen muokata, mikä on sopiva silleen ehkä. Semmoinen 
ois kiva. 

Juuso/R3: No mul on ehkä semmonen, että ehkä kaikista mieluiten mä 
kuitenkin työllistäsin ite itteni sillai, et mun ei tarttis ottaa määräyksiä 
missään asioissa keneltäkään vastaan, mutta se nyt on vielä vähän työn 
alla tässä.

Tuomas/R6: No mä voin kyllä sanoa, että mä en halua tehdä kokopäi-
väistä palkkatyötä sikäli, että mä mieluummin itseni nään niinku yrit-
täjänä ja sellaisena enemmän ehkä freelancer-tyyppisenä. Mä oon kiin-
nostunut kuitenkin niinku sellaisesti projektilähtöisesti tekemään jotain 
taidejuttuja tai sellaisia aktivismi- tai kirjoittamishommia, sen tyyppis-
tä. En mä halua oikein, että mä… Niinku mä haluan olla mun oma pomo.

Tiinan ilmaus ”villi idea” kertoo siitä, että hän tunnistaa konventionaalisen työn-
teon tavan ja sen, miten erilaiselta vapaa, luovaa flow-tilaa edustava työnteko sii-
hen verrattuna näyttää. Paras vaihtoehto olisi se, että työtä voisi tehdä paikasta 
riippumatta ja silloin, kun se itselle sopii; ainoa, mistä ”pitäisi” pitää huolta, olisi 
oma hyvinvointi.

Vaikka Anu haluaisi päästä työsuhteiseen työhön, kaipaisi hänkin vapautta 
työaikataulujen ja työn sisältöjen määrittelyyn; sitä, että ”voi sit ite sen muoka-
ta”. Verbi ”muokata” rinnastaa kiinnostavasti toimintavapauden ja kädentaitoihin 
kuuluvan vapauden muovata esineitä. Muokkaamisen vapaus viittaa myös oman 
minuusskriptin seuraamiseen toisten kirjoittaman käsikirjoituksen sijaan. 

Autonomian tarve kuuluu monissa puheenvuoroissa hyvin vahvasti. Esimer-
kiksi Juuso toivoo, ettei hänen ”tarttis ottaa määräyksiä missään asioissa keneltä-
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kään vastaan”. Realistisena, kyynisenä tai humoristisena lisäyksenä hän kuitenkin 
toteaa tämän olevan ”vähän vielä työn alla”. Kaikenlaisesta hallinnasta vapautumi-
nen on hänelle – ja meille muillekin – melkoinen, jollei mahdoton tavoite. 

Nuorten autonomian kaipuuta voi tulkita myös yrittäjyyden ihanteen suun-
nasta. ”Omaa pomouttaan” kaipaava Tuomas sanoo suoraan näkevänsä itsensä 
yrittäjänä. Vapaus ja yrittäjyys yhdistetään laajemminkin: vuoden 2019 Nuoriso-
barometrissä kolme neljäsosaa (75 %) nuorista yhtyi väitteeseen, että yrittäjyys 
on vapautta toteuttaa omia unelmia. Lisäksi jokseenkin yhtä suuri osuus (76 %) 
ajatteli, että ”yrittämällä voi vaikuttaa yhteiskuntaan”. (Myllyniemi ja Haikkola 
2020, 85.) Ehkäpä näistäkin syistä kiinnostus yritystoiminnan kokeilemiseen on 
nuorten keskuudessa suurta ja lisääntymään päin (ks. luku 8.3). 

Yrittäjyyden ihanne antaa kuitenkin mahdollisuuden kahteen suuntaan au-
keaviin tulkintoihin: yhtäältä yrittäjyys voi olla aito mahdollisuus vapauteen ja 
vastuulliseen, yhteiskuntaa kehittävään toimintaan (vastuulliseen Doingiin). Toi-
saalta yrittäjyyshypetys on kiinteä osa vallitsevia hallinnan tekniikoita ja niihin 
kuuluvaa sisäisen yrittäjyyden ihannetta (Korhonen ym. 2008; Mononen-Batis-
ta-Costa ja Brunila 2016). Myös Anu on säännöllisen, mutta vapausasteita sisäl-
tävän työn haaveistaan huolimatta omaksunut yrittäjähengen mukaisen ”tulosta 
pitää saada” -ajattelun. Hänen voi siis tulkita kantavan yrittäjyysdiskurssia ja sen 
sisältämiä normeja. 

Nuoret kuvaavat sitä, miltä tuntuu tai tuntuisi, kun oma polku ja paikka ovat 
löytyneet ja työ tuntuu mielekkäältä. Parhaimmillaan työstä tulee elämän ”pääjut-
tu” (Tuomas/R6), ja silloin työtä tehdään niin innostuneena, että ”ei tuu katottua 
kelloa ollenkaan” (Markus/R2). Työtä voidaan tehdä silloin ”tosi paljon” (Tuomas/
R6), vaikka ”kellon ympäri” (Emmi/R6). Aika kuluu siivillä, koska työtä tehdään 
”sydämellä” (Emmi/R6). Työ tuo silloin paitsi toimeentulon myös hyvän olon. Täl-
löin tullaan lähelle unelmatyötä eli ”hyödyllistä työtä, jossa saa ilmaista itseään ja 
josta maksetaan palkkaa” (Kuronen 2015, 144). 

Pelkkä palkka ei siis riitä. Kuten Anu (R4) toteaa, unelmien työ olisi ”jotain 
muutakin kun palkka, et ideaali työnteossa siinä ois joku isompi tavoite, määrän-
pää, ja sit se hyödyttäis muitakin kun vaan itseä”. Essi (R3) on täysin samaa mieltä. 
Hänen toiveenaan on ”semmonen työ, missä pystyy tavallaan levittämään hyvin-
vointia myös muille ihmisille”. Tällaisia muita palvelevia töitä olisivat esimerkiksi 
hoivatyö (Petra/R6, Maria/R2), heikompiosaisten auttaminen (Tuomas/R6), luon-
nonsuojelu (Juuso/R3, Tuomas/R6) sekä eläinten auttaminen (Maiju/R1, Sini/R1, 
Lotta/R5). Myös taiteen tekemisen katsotaan hyödyttävän muita, sillä se tarjoaa 
heille mahdollisuuden kehittyä ihmisenä (ks. luku 7.3).

Mielekkään ja vastuullisen tekemisen toiveen ilmaisivat myös korkea-
kouluopiskelijat haastattelututkimuksessa, jossa selvitettiin heidän hyvinvointi-
kokemuksiaan. Haaveena oli työ, jota tehdään muiden hyväksi; elämä, joka ”ra-
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kentaa eikä hajota” (Hynynen 2019, 48). Omassa tutkimuksessamme Anni (R1) 
kuvaa asiaa vähintään yhtä kauniisti: hän haluaa tehdä työtä ”elämän ylläpitämisen 
eteen”.

Tekemisen merkityksellisyyden päämäärä on siis vahvasti relationaalinen: se 
nousee myös muiden tarpeista ja liittyy muiden auttamiseen. Se kurkottaa yksi-
lön ulkopuolelle. Merkityksellisyyden kokemuksen onkin esitetty syntyvän, kun 
yksilö löytää autenttisen yhteyden työnsä sekä laajemman, oman itsen ylittävän 
(transsendentin) elämäntarkoituksen välillä (Bailey ja Madden 2017). Minuus-
skriptin ”minuus” voidaan tällöin ymmärtää perinteistä kapeaa minuuskäsitystä 
laajemmin, jopa nondualistisesti. 

Monilla nuorista työn sisältö, laatu ja merkityksellisyys ohittavat selkeästi 
rahan merkityksen. Myös vuoden 2019 Nuorisobarometrissä on viitteitä tähän 
suuntaan, sillä siinä 41 % nuorista oli sillä kannalla, että ”minun ei tarvitse teh-
dä töitä ollakseni onnellinen” (Myllyniemi ja Haikkola 2020, 55, vrt. 72). Etenkin 
huonojen työkokemusten jälkeen (ks. 7.2) tuntuu tärkeältä tehdä ”ihan vaan just 
tasan sellaista, mikä itteä niinku kiinnostaa, mistä tulee hyvä mieli. Ihan sama, 
saako siitä rahaa vai eikö” (Maiju/R1). Doing- ja Being-ulottuvuudet nousevat siis 
ainakin toiveissa Having-ulottuvuuden edelle. Unelmien ja todellisuuden välillä 
saattaa kuitenkin olla merkityksettömän palkkatyön mentävä aukko. Sukellamme 
seuraavaksi siihen.

9.2.2 Tasapainoilua: merkityksellisyys vs. realiteetit

Nuorille tuntuu olevaan selvää, mitä merkityksellinen tekeminen tarkoittaa ja 
minkälainen tekeminen tuottaisi heille hyvinvointia. Jännitteisessä Doing-ulottu-
vuuteen liittyvässä tulkintarepertuaarissa tasapainoillaan itsensä toteuttamiseen 
liittyvien Being-tarpeiden ja toimeentuloon liittyvien Having-tarpeiden välillä. 
Kaikki nyky-yhteiskunnassa tarjolla oleva työ ei suinkaan vastaa nuorten (tai ke-
nen tahansa ihmisen) syvimpiä tarpeita. Miten nuoret siis tulkitsevat merkityk-
sellisen työn etsimistä? Mikä on palkkatyön merkitys tasapainoisen hyvinvoinnin 
tavoittelussa?

Vaikka nuoret kykenevätkin määrittelemään, mitä merkityksellinen tekemi-
nen heille tarkoittaa, sen saavuttaminen on kaikkea muuta kuin itsestään selvää 
(ks. myös luku 7.1). Heidän tulkinnoissaan heijastuukin epävarmuus ja epätietoi-
suus. Tämä on myös Tuomaksen tuntemus: 

Tuomas/R6: On vaikea löytää, tai vaikea niinku hahmottaa, että miten 
sitten löytää sitä mieluisaa ja merkityksellistä työtä, että… Että oikeas-
taan se, että en mä muutenkaan niinku urasuunnitelmissa ole sellais-
ta oikein, että kun ei pysty sitä hahmottamaan sitä realistista sellaista 
suunnitelmaa. Että miten päästäis sellaiseen tilanteeseen, että pystyy 
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jotakin tyydyttävää ja sillä tavalla merkityksellistä, merkityksellisen 
tuntuista hommaa tehä, että… 

Tuomas kokee, että on lähes mahdotonta päästä tekemään merkityksellistä työ-
tä tai edes hahmottaa, mistä sitä löytyisi. Tuntemus saattaa liittyä hänen monissa 
yhteyksissä ilmaisemaansa kulutusyhteiskuntakriittisyyteen (ks. luku 5). Toisaalta 
kommentti saattaa heijastella yleisempää oman polun hahmottamisen vaikeutta 
muuttuvassa maailmassa. Tällöin voidaan puhua elinympäristön ja oman elämän-
hallinnan tunteen välillä olevasta monimutkaisuuskuilusta tai kompleksisuuskui-
lusta (ks. Hämäläinen 2013b, 8, 23). 

Tunne omien hallinnanmahdollisuuksien vähäisyydestä vaikuttaa myös 
nuorten tulevaisuudentulkintoihin. Yhtymistä väitteeseen, että yhteiskunta on 
monimutkainen, on tutkimuksessa tarkasteltu yhtenä syrjäytymisen osoittimena 
(Kallunki ja Lehtonen 2013, 133). Emme ole taipuvaisia ajattelemaan näin, sillä 
maailma voi tuntua meistä kaikista monimutkaiselta ja epävarmalta.

Koska merkityksellisen työn löytäminen on samalla ”tosi tärkeätä” (Petra/R6), 
on luonnollista, että sen löytyminen vie aikaa:

Petra/R6: Ja ehkä vielä yks semmoinen vois olla semmoinen, että jos ei 
edes löydä sitä omaa alaa tai ei tiedä, että mikä se vois olla se oma jut-
tu. – – Ja just tätä, että ”miksi, miksi nuoret ei oo töissä, ja mikä siinä on 
niinku niin vaikeata?” – – Se liittyy kans siihen merkityksen löytämiseen 
ja semmoiseen, niin se on mulle itelleni kans tosi tärkeätä – –. Saa ettiä 
sellaista, mikä on itselle niinku merkityksellistä.

Petran puheessa siitä, kuinka nuori ”saa ettiä” merkityksellistä työtä, kaikuu oi-
keuttamisen tarve, ikään kuin vastauksena nuorten kokemaan syyllistämiseen 
(ks luku 6.4). Nuorten pitkittynyt työnhaku tai työmarkkinoiden ulkopuolella ole-
minen löytää siis näin selityksensä merkityksellisyyden ja itsensä toteuttamisen 
tarpeesta (eli Being-ulottuvuuden keskeisestä roolista hyvinvoinnille). Tässä Petra 
osuu eudaimonisten hyvinvointiteorioiden ytimeen, sillä niissä hyvinvoinnissa on 
kyse elämän merkityksellisyydestä ja ihmisyyden täyden potentiaalin tavoittelusta 
(ks. luku 3.1). Väärien töiden tekeminen siis heikentää eudaimonisesta näkökul-
masta ihmisen hyvinvointia. 

Being- ja Having-ulottuvuuksien välinen puntarointi suhteessa työllisty-
miseen tuo mieleen työelämätutkijoiden käyttämän työorientaation käsitteen. 
Laajimmillaan sillä tarkoitetaan ”sitä suhdetta, joka yksilöllä on palkkatyöhön ja 
niihin merkityksiin, joita työllä on yksilöiden elämässä” (Chalofsky 2003). Tutki-
muksissa on tunnistettu kolme erilaista motiiveihin ja arvoihin liittyvää orientaa-
tiota, jotka erottelevat työntekijöitä toisistaan: palkkatyökeskeisyys, urakeskeisyys 
ja kutsumuksen painottaminen. Palkkatyökeskeiset ihmiset suhtautuvat työhön 
välineenä, joka tarjoaa toimeentulon ja mahdollistaa muihin elämänalueisiin 
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suuntautuvien intressien toteuttamisen. Urakeskeisesti suuntautuneet arvostavat 
työssä etenemistä ja siitä saatavia palkkioita, kuten suurempaa palkkaa tai statusta. 
Kutsumusorientoituneet ihmiset taas korostavat työn merkityksellisyyttä ja tois-
ten etua oman edun sijaan. (Sperry 2011; Shea-Van Fossen ja Vredenburgh 2014.) 
Tällöin palkkatyötä tärkeämmäksi saattaa nousta merkityksellinen tekeminen 
riippumatta siitä, maksetaanko siitä vai ei: 

Anni/R1: Jos siinä [väitteessä, että ”työn sisältö on tärkeämpää kuin 
hyvä palkka] ei ois sitä sanaa palkka, niin mä oon ehdottomasti samaa 
mieltä. Siis mun mielestä se on jotenkin… Haluun tuntee, että teen jo-
tain niinku elämän ylläpitämisen eteen tai mielekkään elämän eteen. Oli 
se sitten niinku, sai siitä palkkaa tai ei, mutta niin kun jonkun näköinen 
työskentely kyllä.

Nuorten työorientaatio vaikuttaa siihen, miten he puntaroivat toimeentulon ja 
muiden tarpeiden välistä suhdetta. Työorientaatio puolestaan selittyy myös nuor-
ten taustalla ja elämäntilanteella. Se ei nimittäin ole yksilön kiinteä ominaisuus, 
vaan se, mitä ihminen painottaa (palkkaa, uraa vai kutsumusta vai näiden jonkin-
laista yhdistelmää), riippuu myös senhetkisistä olosuhteista: 

Katja/R4: Jos se [työ] vie [kaiken ajan] niin sit – – sen on pakko olla sem-
moista mielekästä ja jotenkin silleen et se myöskin antaa jotain itelle 
siitä, et siitä saa jotain irti. Et silleen, et sille on valmis ehkä uhraa-
maan sille sitä aikaa. Ja jotenkin itellä on myöskin ollut se realiteetti 
jotenkin et ok, että ehkä haluis luovalle alalle. – – Ok, silloin on surkee 
palkka, niin kun ei oo hyvä työllistyminen. Saattaa olla tulot tiukilla. Nyt 
jotenkin ite on niinku ihan täysin silleen, et ok, hyväksyn tämän. Tai 
siis jotenkin on ollut pienestä pitäen semmoinen jotenkin jo asenne sitä 
kohtaan, että se on paljon tärkeämpää se työn sisältö. Jotenkin silleen et 
siihen on valmistautunut, et silleen et on valmis ottamaan sen toisenkin 
puolen siinä.

Tiina/R4: Siis mä oon ihan sitä mieltä just, et sisältö on tärkeämpää 
kun hyvä palkka, koska no mä oon oikeastaan aina elänyt silleen tosi 
tiukoilla rahoilla. Niin sit on silleen ihan sama (naurahdus). Tähän on 
jo niin totuttu, että sillä ei ole enää niin merkitystä silleen, et kunhan 
sit ois tosiaan kiinnostava homma, mitä tehdä tai kiinnostavia hommia.

Katja/R4: No sekin esimerkiks sitten, jos haluis vaikka säästää rahaa 
johonkin, et nyt lähden vuodeksi ulkomaille. – – Et kyllähän silloin on se 
niinku et hyvä palkka totta kai silleen, niin kun et täähän liittyy tähän, 
mitä aikaisemmin on just käyty silleen, et mikä se on se päämäärä. 
Onks se välinearvona se työ tässä, joka on se työn sisältö vai onks se 
silleen? Mut jos se on, nyt puhutaan siitä ideaalista, jos se on mielekästä 
työtä, niin kyl se silloin niinku on tärkeämpää kun se hyvä palkka.
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Katjan tasapainoilu palkan ja merkityksellisyyden – tai ulkoisen ja sisäisen palkit-
sevuuden – välillä ratkeaa jälkimmäisen hyväksi. Vain silloin voi ”uhrata” omaa 
aikaansa. Hänen ”realiteettinsa” eivät siis ole suurten tulojen vaan merkitykselli-
syyden turvaaminen; se, että työ ”antaa jotain itelle”. Tähän Katja on, samoin kuin 
Tiinakin, valmistautunut jo pienestä pitäen: jos merkityksellisyys merkitsee pieniä 
tuloja, olkoon niin. Tällöin voidaan puhua kutsumuksesta.

Katja ja Tiina tuntuvat periaatteessa löytäneen vastauksen siihen, mikä heidän 
tavoitteensa on, mutta yleisesti ottaen nuorille palkan ja merkityksellisyyden tai 
eri työorientaatioiden välisen tasapainon löytäminen on jatkuva prosessi. Samalla 
kyse on eri hyvinvoinnin ulottuvuuksien välisen tasapainon etsimisestä. Tämä nä-
kyy myös nuorten sanavalinnoissa: verrattuna mihin tahansa tapaan saada sään-
nölliset kuukausitulot työn laatu ”painaa siinä vaakakupissa aika paljon” (Laura/
R3). Samaan sanastoon turvautuu myös Anni: 

Anni/R1: Mä haluisin siitä sanoo, et mun mielestä ne pitäis olla jotenkin 
balanssissa tai silleen. Et jos on tosi hyvä palkka, niin jaksaa tehä sem-
moista työtä, mikä ei sisällöltään ihan niin paljon miellytä. Ja sitten sa-
moin toinen päinvastoin. Mut en mä ihan kumpaakaan ääripäätä ehkä 
jaksais tehä, että niin silleen balanssissa jos myös.

Monien nuorten tulkinnoissa hyvällä palkalla voi tiettyyn rajaan asti kompensoida 
työn sisällön puutteita. Työtä voi tehdä rahan takia ”jonkin aikaa” (Tiina/R4) mut-
ta ei pidemmälle tulevaisuuteen, mikäli työn sisältö ja merkitys jäävät vieraiksi, 
”pakolliseksi pahaksi” (Katja/R4). Ulkoiset palkkiot eivät kanna pitkälle. Työtä, 
josta saa palkkaa ja jossa tuotetaan jotain hyödykettä tai palvelua mutta jossa ih-
minen ei voi ilmaista itseään, on ”leipätyötä” (Kuronen 2015, 144). Leipätyöhön 
leipääntyy, jolloin vaarana on itsestä vieraantuminen. 

Psykologisissa tutkimuksissa on havaittu, että ulkoinen palkitseminen voi 
jopa vähentää sisäistä motivaatiota (Deci ym. 1999; Deci ja Ryan 2000, 233–234). 
Lisäksi ihmisen orientoitumisella on yhteys hyvinvointiin. Kuten luvussa 9.1.5 
kirjoitimme, tutkimusten mukaan materialististen ja ulkoisten tavoitteiden arvos-
tus on käänteisessä yhteydessä hyvinvointiiin. Selitykseksi on ehdotettu sitä, että 
materialistinen suuntautuminen heijastelee ihmisen kokevan oman arvonsa ul-
koisista seikoista riippuvaiseksi, jolloin tuntemus omasta arvokkuudesta perustuu 
enemmän saamiselle (having) kuin olemiselle (Richins ja Dawson 1992; Kasser ja 
Ryan 1993, 420; Csikszentmihalyi 2004, 102). Ihmisen hyväksyvä suhde itseensä 
on toisin sanoen ehdollistunut. 

Lauran ja Annin puhe ”vaakakupista” ja ”balanssista” työn merkityksellisyy-
den ja toimeentulon välillä vastaa relationaalisen HDLB-teorian oletuksia. Kaikil-
la ihmisillä on tarve sekä tulla toimeen että toteuttaa itseään kokonaisvaltaisesti. 
Parhaimmassa tapauksessa ihminen toteuttaa itseään niin työssä kuin muussa-
kin elämässä – ja parhaimmillaan hän toteuttaa elämänsä tarkoitusta työllään 
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(Chalofsky 2003, 79). Tällöin elämän ulkoinen tavoite on linjassa ihmisen sisäisen 
tavoitteen kanssa.

Balanssia etsitään myös eri työorientaation muotojen välille eli ne eivät välttä-
mättä ole toisensa pois sulkevia. Tämä ilmenee myös Emmin seuraavassa pitkässä 
puheenvuorossa: 

Emmi/R6: Itellä on… Tai siis puhuin siitä, että päällään umpihangessa 
seisomista, että mä oon tehnyt niinku raskaitakin ja vähemmän henki-
sesti tärkeitä keikkoja sen takia, että siitä saa hyvää rahaa, mutta mä 
en tekis sitä pitkän aikaa. Niinku tavallaan itellä on joku semmoinen ar-
vojärjestys päässä, että mikä [tahansa] työ on ok hetken aikaa, jos siitä 
saa jonkun palkan. – – Ja mulla on monesti sekin, että työ voi olla mitä 
tahansa, että jos mä oon uskollinen sille palkkaavalle taholle, tai sitten 
sille niinku vaikka tapahtumalle, jota mä oon ollut tekemässä, niin jos 
mä koen sen tärkeäksi, niin se raha ei oo… – – Jotkut toiset varmaan 
tekis niitä hommia, mitä mä oon tehnyt vapaaehtoisena, niin mistään 
hinnasta. Ja mä koen taas sen tärkeänä. Mutta sitten taas, niin kyllä mä 
rahasta teen aika montaa asiaa (naurahdus), että kun on tullut keikka, 
josta on tarjottu rahaa, niin mä en ois lähtenyt halvemmalla. Tavallaan 
kuulostan omaan korvaani kauhean kyyniseltä, mutta kaikki on kaupan 
niinku tietyssä tilanteessa. Ja sitten, kun sulla on vara valita, niin sulla 
on aika hyvin. Aika tämmöinen ympäripyöreä, mutta oon joutunut koh-
taan niinku senkin puolen omasta niinku, että vaikka on korkeat taval-
laan odotukset itelleen, niin huomaan, että kyllä mä alitan ne.

Emmin tulkinnassa itsensä toteuttamisen ja oman työpanoksen myymisen väli-
nen suhde on jännitteinen. Yhtäältä Emmi korostaa sitä, että rahasta voi lyhytai-
kaisesti tehdä mitä vain; tämä on hänen ”arvojärjestyksensä” mukaista. Toisaalta 
se, että Emmi joutuu ”alittamaan” omia odotuksiaan, tuottaa hänelle jonkinlaista 
tuskaa. Emmin kuvauksesta päätellen hän on löytänyt itsestään markkinatoimijan, 
joka asettaa työlleen kovan hinnan, vaikka hänen minuusskriptiinsä kuuluisi ehkä 
vahvemmin olla ihminen, jolle merkityksellisyys on rahaa tärkeämpää. Emmi siis 
koettaa kirjoittaa eettistä minuusskriptiä, mutta sen juoni jää hieman horjuvaksi. 
Ehkä se on vääjäämätöntäkin yhteiskunnassa, jossa ”kaikki on kaupan”. Emmi ei 
seiso vakaasti positiossaan markkinatoimijana eikä eettisenä toimijana. Aiemmas-
sa puheenvuorossaan hän toteaa tehneensä ”virheitä vaan sen takia, että on pakko 
tehä duunia, että pärjää”. Vapaa toimijuus ei ylipäänsäkään istu hyvin köyhän alis-
teiseen subjektipositioon.

Tutkimamme nuoret tiedostavat hyvin sen kulutusyhteiskunnan lainalaisuu-
den, että työstä saatava merkitys ei kulje käsi kädessä taloudellisten palkkioiden 
kanssa. Haaveiden ja realiteettien välille aukeaa kuilu, jos kukaan ei maksa nuoril-
le palkkaa heidän merkitykselliseksi kokemastaan työstä:

Joni/R1: Mutta mitenpä sitten lähet hommaan jonkun oman maatilan. 
Sitä ei varmaan millään starttirahalla saa.
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Maiju/R1: Niin tienaiskohan tommosella eläintensuojelutyöllä penniä-
kään? Miten siitä voi tienata?

Anni/R1: Kuka siitä maksaa?

Maiju/R1: Niin kaikki haluu vaan kyhnyttää kaikkia eläimiä.

Toimeentulon turvaamiseksi voisi olla järkevää luopua merkityksellisen työn ja 
itsensä toteuttamisen tavoittelusta ja valita ala, jossa on tarjolla taattu palkkatyö. 
Tätä puntaroi Tiinakin:

Tiina/R4: Lähinnä ite jotenkin oon ajatellu, et aina on vähän niin kun et 
A- ja B-urat tai semmoiset urasuunnitelmat. Et A on se niinkun se unel-
ma, joka ois just se mieluisa ja merkityksellinen työ. Mut sitten se ei oo 
ehkä se järkevä. Elikkä B ois se, mitä kantsis tehdä. Ja silleen ehkä just 
sen vois liittää siihen, et miks on työttömänä on se, ettei pysty päättä-
mään, koska pitäis niinkun jotenkin koittaa miettiä, että haluaisin kum-
minkin tehdä jotain, mitä tulen tekemään sitten pitkään loppuelämäni. 
Mutta kumminkin pitäis ehkä kumminkin olla järkevä tai se, että ei osaa 
päättää. Veikkaan, et se on enemmän sitä. 

H1: Saanks mä kysyy tarkentavan, et miks se ois järkevää?

Tiina/R4: No siks, että siitä tulis ehkä vaikka nykyaikana se niin kun se 
työllisyysnäkymä, et on aika hatarat joka alalla, tai silleen ne ei oo ehkä 
hirveen turvatut. Niin – – järkevä ois sellainen ala, jossa vois kuvitella, 
että sais toimeentulon, joka tulee aika säännöllisesti ja on ns. semmoi-
nen turvallinen työ tai turvallinen ura.

A vai B, siinä pulma: kumpaa minuusskriptiä kirjoittaisi? ”Järkevää” on sellainen 
työ, joka takaa toimeentulon. Unelmatyö olisi mieluisaa vaan ei ole taloudellisesti 
kannattavaa. Tiina ei ”osaa päättää” eikä ”pysty päättämään”, kumpaan suuntautui-
si, minkä takia työllistyminen on ollut vaikeaa. Samalla – kasvavan epävarmuu-
den leimaamilla työmarkkinoilla – hän tiedostaa senkin, että jopa ”järkevän” työn 
tekemisen näkymät ovat sumuisia. Tiinan hyvin valottamassa epätietoisuudessa 
kiteytyy monen aikuiselämäänsä aloittelevan nuoren dilemma. Ymmärretäänkö 
tätä riittävästi, kun nuoria hoputetaan koulutuspolulle ja työhön?

9.2.3 Työtä toimeentulon tähden

Edellä nuoret puntaroivat työn merkityksellisyyden ja toimeentulon turvaami-
sen jännitteistä suhdetta. Useimmiten ensin mainittu näyttää vetävän pidemmän 
korren. Työn merkityksellisyyttä korostavan puhetavan lisäksi aineistosta löytyy 
kuitenkin pienessä määrin vastakkaista tulkintarepertuaaria, jossa vaaka kallistuu 
enemmän palkkatyöstä saatavan rahallisen palkkion puoleen: 
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Lotta/R5: No mä oon ollu aika rahanahne, koska joutunut aina niinku 
pihistelemään tuon rahan kanssa, niin kyllä mä sit niinku mä olisin taas 
niin päin, että jos on ihan hemmetin hyvä palkka ja paska duuni, niin 
kyllä kelpaa. 

H: Nii että se on ihan, pystyy tekemään töitä, kun ajattelee sitä palkin-
toa. 

Lotta/R5: Joo. Kyllä se motivoi tosi paljon se raha (naurahdus). 

Lotta liittää puheenvuorossaan Doing-ulottuvuuden vahvasti Having-ulottuvuu-
teen ja korostaa palkkatyön henkilökohtaista välttämättömyyttä: ilman työtä ei 
olisi elämiseen tarvittavia asioita. Vaikka sosiaaliturvan varassa tulee jotenkuten 
toimeen, olisi työ – vaikka ”paskakin” – tärkeää vähän paremman elintason saa-
miseksi. Mistään ylimääräisestä kulutuksesta on ”turha haaveillakaan, jos ei oo 
töissä”, kuten Juha (R2) asian ilmaisee. 

Työ on tie parempiin kulutusmahdollisuuksiin, joiden puutetta käsittelimme 
edellä luvussa 9.1.1. Työtä tarvitaan köyhyyden ehkäisemiseksi ja sitä kautta hy-
vinvoinnin edistämiseksi. Joissakin tutkimuksissa onkin todettu, että työttömyy-
den myötä lisääntyvät taloudelliset vaikeudet selittävät kaikkein eniten työttömien 
subjektiivisen hyvinvoinnin heikkenemistä (Ervasti 2004, 314). 

Työllistymisen tärkeys ja palkan merkitys voi korostua iän myötä. Ville (R1) 
kertoo, että mitä vanhemmaksi hän on tullut, sitä enemmän hänestä on alkanut 
tuntua siltä, että ”kyl se palkan saaminen on joskus ihan kivaa”. Aikuistumisen 
vaikutus näkyy myös Tilastokeskuksen työoloaineistojen analyysissa: yli 30-vuo-
tiaat pitävät ansiotyötä erittäin tärkeänä useammin kuin 15–29-vuotiaat (Pyöriä 
ja Ojala 2016, 35). Selitystä voi hakea paitsi aikuisuuteen kuuluvasta taloudellisen 
itsenäisyyden tarpeen mukaisesta Having-ulottuvuuden vahvistumisesta myös 
Loving-ulottuvuuden uudenlaisesta painottumisesta. Jo aiemmin nostimme esiin 
sen, että lasten saaminen saa ajattelemaan, että ”kyllä se niin kun palkka kelpaisi” 
(Vilja/R1). Palkkatyö palvelee siis myös toisten hyvinvointia.

Palkkaa korostavassa tulkintarepertuaarissa ei aseteta suurta arvoa työn mer-
kityksellisyydelle tai sen ulkoiselle arvostukselle. Tämä tulee esiin esimerkiksi seu-
raavassa keskustelupätkässä:

Lauri/R5: No mulla ei oo mitään ihmeellistä haavetyötä. Mut tota nii. Mä 
en oo mikään semmonen, että mä haluisin johonkin toimistojohtajaks 
tai tämmöseks isoks pomoks, tai mitään semmosta. Ei. Jonkun normaa-
lin duunin, jossa on niinku normaalit työt ja normaalit palkat. 

Lotta/R5: Ihan perusduunia. 

Lauri/R5: Nii ihan perusduunii (naurahdus). Nii silleenkin vois sanoo.
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”Perusduuni” voisi olla esimerkiksi ”jossain konttorissa” (Lotta/R5) tehtävää suo-
rittavaa työtä, johon ei tarvita korkeaa koulutusta. Perusduuni otetaan vastaan sen 
enempää mukisematta: ”Ei mulla mitään ihmeellisiä niinku ei mulla mitään niin-
ku työn kannalta mitään unelmia ole mitään. Vaan silleen, et jos tulee joku tarjous 
johonkin, niin ottaa, tai ei.” (Lauri/R5.) Tällaista puhetapaa ilmenee muillakin: 

Juha/R2: No mulla se taas vähän on silleen, että en mäkään nyt ihan 
ilmaiseks töitä haluais tehä. Mutta ei sen nyt aivan pakko oo olla mikään 
unelmaduuni, että kyllä sitä pitää vähän ihmisen tota mukautua mun 
mielestä. Aina ei voi saada mitä haluaa. Niin selvästi. Kyllä mä suosin, 
et se on mielekästä kuitenkin, tai tahtoisin.

Saana/R3: Onhan se siis totta kai kivaa, jos saa palkkaa, mutta vaikka 
sen työn mieluisuuskin on tärkeetä, niin kyllä se on loppujen lopuks 

pakko saada itsensä elätettyä myös jotenkin.

Juha on jossain määrin hyväksynyt sen, että työn ei ole ”aivan pakko” olla ”unel-
maduunii”. Hän siis ajattelee, että ihmisen ”pitää” olla kykenevä myös mukautu-
maan. Voisi siis ajatella, että hän on osin luopunut merkityksellisyyden ja autono-
misuuden pyrkimyksestä. Toisaalta sanat ”pakko” ja ”pitää” viittaavat siihen, että 
tilanteen hyväksyminen ei ole Juhalle helppoa. Loppukaneettina hän toteaakin 
suosivansa tai ”tahtovansa” mielekästä työtä. Saana puolestaan laskeutuu maan 
pinnalle: lopulta työssä on kyse itsensä elättämisestä, mikä palauttaa työn välttä-
mättömän selviytymisen kehykseen. 

Toimeentuloa korostavaan tulkintarepertuaariin kytkeytyy myös puhe palk-
katasosta. Nuoret toivoisivat järjellistä palkkaa tekemästään työstä: jokaisella pi-
täisi olla ”mahdollisuus tehdä sitä palkkatyötä sellaisella palkalla, millä tulee toi-
meen” (Petra/R6). Toivetta voisi pitää vähintäänkin kohtuullisena. Vaikka työssä 
käyvien köyhyysriski on Suomessa vähentynyt (Kangas 2019), vahvimmin se on 
usein kohdistunut juuri nuoriin aikuisiin (Kainulainen 2013, 23). Erityisesti pää-
kaupunkiseudulla osa-aikaisten palvelualojen työntekijöiden kuukausiansiot saat-
tavat jäädä niin pieniksi, että pelkällä palkalla ei tule toimeen vaan on haettava 
myös esimerkiksi asumistukea. 

Nuoret tiedostavat, että työn arvo ei yhteiskunnassa ole välttämättä yhteydessä 
palkan suuruuteen. Kriittisiä kommentteja kirvoittavat erityisesti sosiaali- ja ter-
veysalan pienet palkat, kuten Kaisan (R6) mainitsema iltapäiväkerhon ohjaajana 
saamansa huono palkka, tuhat euroa kuukaudessa. Tämä ei ole hänestä oikein ot-
taen huomioon yksin kannetun ison vastuun. Muutkin nuoret jakavat ajatuksen: 

Petra/R6: Ja mielellään sitä työn vaativuutta tai niinku jotenkin kom-
pensoida, mitä siis sosiaalialalla todellakaan niinku ei, tai harvemmin 
on tilanne. 
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Lotta/R5: Nii. Siitä on ainakin ollu uutisissa paljon, että hoitajat tosi 
vähän, tai lähihoitajat saa tosi huonoa palkkaa. Ja sit kun niitä on niin 
vähän, niin heillä ei oo sitten aikaa, vaikka keskustella siellä vanhusten 
kaa ja tällasta. Pitää niille seuraa. 

Nuorista tuntuu kohtuuttomalta se ekonomisoituneen yhteiskunnan piirre, että 
hoivatyössä palkka ei vastaa tehtävän vaativuutta, vaikka sen tekijät kantavat suur-
ta inhimillistä vastuuta. Keskustelu huonoista palkoista sivuaa Lotan lausumassa 
isoa yhteiskunnallista ongelmaa eli hoivan kehnoa laatua nyky-Suomessa. Hoiva-
työn heikosta arvostuksesta tuohtuneiden nuorten mielestä hoidettavien ihmis-
ten huolenpidon tarpeet jäävät rahallisten seikkojen alle. Tästä harmistuminen 
kytkeytyy myös Loving-tarpeiden tyydyttämiseen oleellisesti kuuluvaan muiden 
ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseen, johon palaamme luvussa 9.3.2.

9.2.4 Työn aineettomat annit 

Parhaimmillaan työllä ja muulla säännöllisellä tekemisellä on monia positiivisia 
vaikutuksia nuorten hyvinvointiin. Anneli Pohjola tutki väitöskirjassaan (1994) 
toimeentulotukea saavia nuoria aikuisia. Heille työllä oli vahva sekä toimentuloon 
liittyvä että sisällöllinen merkitys. Työ jäsensi elämää, toi mielekkyyttä ja vahvisti 
heidän ihmisarvoaan ja sosiaalista asemaansa. Raha ei siis ollut työn ainoa mitta. 
(Ks. myös Pohjola 2001, 194.) 

Klassikkotutkimuksessaan 1930-luvulta Marie Jahoda (1982, 83) määritteli 
viisi keskeistä palkkatyön funktiota: työ rytmittää ajankäyttöä, laajentaa sosiaa-
lisia verkostoja, tarjoaa sosiaalisen statuksen, vaikuttaa yksilön identiteettiin ja 
suuntaa ihmisiä toimimaan laajemminkin kuin omien yksilöllisten tavoitteidensa 
mukaisesti. Sosiaalisen statuksen merkitykseen viittasimme jo luvussa 6.2, kun 
tutustuimme nuorten palkkatyöhön ja ihmisarvoon liittyviin tulkintoihin. Tässä 
jäsennämme aineistosta myös tulkintarepertuaarin, jossa nuoret puhuvat työn tai 
muun tekemisen merkityksestä sosiaalisten suhteiden ja mielenterveyden kannal-
ta, etenkin suhteessa työttömyyskokemuksiin.

Tässä repertuaarissa nuoret tunnistavat ensinnäkin Jahodan jäsennyksestä tu-
tun työn mahdollistaman sosiaalisten verkostojen laajentumisen:

Otto/R2: No saa paremmin rahaa ja paljon enemmän uusia ovia avau-
tuu ja…

Juha/R2: Niin ja saattaa tulla sitten suhteita sitä kautta, että just et 
tekee yhteistyötä eri ihmisten kanssa ja tälleen. Mutta varmaan se, että 
pystyy elättään ittensä tai jonkun muun, niin se on se. 

Lotta/R5: Sit siellä työpaikalla voi olla hyviä kavereitki niinku. Tai saada 
sieltä hyvii niinku. Tietenkin nyt näit semmosiikin paikkoja on, että siel-
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lä ei tulla toimeen välttämättä niin hyvin. Mutta kyllä se on silti niinku 
silleen taas tosi tärkeetä. 

Työn kautta elämään voi tulla lisää merkityksellisiä suhteita, jolloin Doing-ulot-
tuvuus tukee Loving-ulottuvuutta. Toisaalta on muistettava, että työ ei ole ainoa 
tapa luoda sosiaalisia suhteita, vaan suhteita solmitaan muillakin elämänalueilla. 
Joidenkin tutkimustulosten mukaan työttömät eivät tapaa ystäviään harvemmin 
kuin työssä käyvät (Ervasti 2004, 208). Palkkatyöllä on kuitenkin myös toisenlai-
nen yhteys Loving-ulottuvuuteen. Kuten Juha toteaa, palkalla on huomattavasti 
helpompi elättää myös läheisiä ihmisiä kuin sosiaalietuuksien varassa. 

Toiseksi työ tuo mukanaan säännöllistä tekemistä, rytmiä ja rakennetta. Ihmi-
nen tarvitsee tekemistä, ja juuri siitä syystä Doing-ulottuvuudella on tärkeä rooli 
kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Kuten Tiina (R4) luvussa 9.2.1 totesi, muuten 
”tylsistyy ja alkaa käydä arki kurjaksi”. Työn positiivisia vaikutuksia ei silti liitetä 
ainoastaan palkkatyön tekemiseen vaan myös esimerkiksi työkokeilussa tai työpa-
jalla olemiseen: ”Et on tällainen arkirutiini, nyt niin kun on tää, et tulee tänne [pai-
kan nimi] aina töihin” (Katja/R4). Säännöllisen elämänrytmin löytämisen onkin 
usein todettu olevan aktivointitoimenpiteiden keskeisin anti. Se näkyi esimerkiksi 
Paltamon täystyöllisyyskokeiluun osallistuneissa, joiden työkunto, itseluottamus 
ja usko tulevaisuuteen paranivat (Huotari 2018, 339). Tutkimamme aktivointitoi-
menpiteisiin osallistuneet nuoret eivät välttämättä mieltäneet itseään työttömiksi, 
koska heillä oli säännöllinen aikataulu ja heillä oli paikka, mihin mennä. Tällöin 
työttömyydestä saatettiin puhua menneessä aikamuodossa, kuten Laura seuraa-
vassa koosteessa. 

Säännöllinen tekeminen nousee arvoonsa etenkin työttömyyskausien aikana:

Katja/R4: Kun on ollut työttömänä pitemmän pätkän, niin sen jälkeen 
just silleen se kokopäiväinen palkkatyö tai säännölliset työajat tai sem-
moinen kokotyö, kokoaikainen työ on silleen niinku tällä hetkellä silleen 
mitä kaipaa jotenkin ainakin ite. Silleen kun on ollut työttömänä pidem-
män osan, niin sit sitä oikein kaipaa silleen. Et on se ideaali sit, et on 
vapaat työajat. Mutta jotenkin sit, et se tietenkin riippuu missä elämän-
tilanteessa on, et mitä kaipaa just silloin, et nyt jotenkin esim. kaipaa 
sitä struktuuria. Miten se on niinkun hyväks itelle. Ja sithän se on kiva 
siellä töissä haaveilla, et ”ooh, oispa vapaapäivä, niin vois vaan katella 
Netflixiä”. Mut silleen, sit kun sitä on katellu sitä Netflixiä kuukauden 
eikä saa töitä, niin sit se alkaa tuntua siltä, niin kun se jotenkin se hohto 
häviää siitä. Niin jotenkin silleen lopulta, vaikka sitä ajattelis et se ois 
tosi kiva, et voi kun ei tarvis olla töissä ja vois vaan olla kotona, et kun 
ois rikas tai voittais miljoonan. Mutta lopulta sitä jotenkin niin kun siis 
silti tarvii jonkun, minne ehkä mennä päivisin tai jonkun semmoisen ns. 
elämänrytmin. On se sitten vaikka, et käy avoimessa yliopistossa päivi-
sin, vaikka tunnin ees. Eihän se tarvi olla pitkä aika ees päivästä, et se 
ois kokopäiväinen. 
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Petra/R6: Ehkä just sen takia, että on ollut tavallaan työelämän ulko-
puolella nyt ehkä pitempäänkin – – ja silleen ehkä etenkin sinä aikana 
on tullut sellainen, että mä en niinku halua, että mun loppuelämä on 
tällaista. Mä oon joskus niinku saattanut haaveilla siitä, että oispa kiva, 
että ei tarttis mennä kouluun, ei tarttis mennä töihin tai jotain. Niin 
nytten tavallaan, että vaikka jos esimerkiksi vaikka voittaisin lotossa ja 
voittaisin silleen, että ei tarvis käydä töissä tyyliin enää ikinä, niin kyllä 
mä luulen, että mä silti haluaisin tehdä jotain niinku vapaaehtoistyötä 
tai jotain, missä tulis niinku arkeen sitä sellaista just struktuuria ja ru-
tiinia ja niinku sitä… Tavallaan se, että mitä siitä työstä niinku sitten 
saa kans itelleen, niin monenlaisia asioita.

Laura/R3: Ihan ehdottomasti. Varsinkin itekin muistan sen mitä olin 
työttömänä, ni kyllä se tuntu ihan tosi siistiltä sen kaks ekaa viikkoo, 
kun sai nukkua menemään miten halus.

Essi/R3: Ei se pidemmän päälle kyllä niinku.

Saana/R3: Ei todellakaan, tavallaan se semmonen säännöllisyys, mitä 
siinä kuitenkin saa, niin kyllä se on mun mielestä parempi kun se, että 
saa voi levätä vaan laakereillaan.

Tiina/R4: No mul on silleen kans, et se siis pitää olla jonkinlainen rutiini, 
et se on ihan hyvä. Siis oikeastaan se on ihan sama, mikä rutiini se on, 
mut niin kun jonkinlainen sitten.

Kaisa/R6: No, jotkut tarvii sitä rutiinia enemmän kuin toiset. Toiset taas 
niinku on sellaisia, että niitten on helpompi olla niinku, just niinku täl-
leen yrittäjähenkisesti, että saa tehdä mitä haluaa, milloin haluaa. 

Nuoret pohtivat osuvasti sitä, miten ihminen haaveilee eri elämäntilanteissa eri 
asioista ja eri ihmisillä on erilaisia tarpeita. Töissä ollessaan ihminen haikailee va-
paa-ajan perään, etenkin jos työ ei ole itselle mieluisaa. Päiväunissa saattaa siintää 
lottovoittokin, jonka turvin ei ”tarvis” tehdä mitään. Vaikka unelmaan olla teke-
mättä (liikaa) töitä kuuluu vapauden hohtoa, työttömyys on kuitenkin palauttanut 
edellä lainatut keskustelijat maan pinnalle. Katja ja Petra kuvaavat eri keskusteluis-
sa lähes yhteen ääneen, kuinka tärkeäksi ”struktuuri” ja ”elämänrytmi” tulevat pit-
kän työttömyysjakson jälkeen. Vaikka he äkkirikastuisivat, kaipaisivat he arkeen 
rutiinia. Rikkaus ei sittenkään, lottovoittopuheista huolimatta, kohoa puhujien 
arvoasteikossa toimeliaisuuden tuomaa mielekkyyttä arvokkaammaksi. 

Myös yrittäjyys mainitaan jälleen eräänlaisena hallintavapaana vyöhykkeenä, 
jolla ihmisen tarvitsema tekeminen olisi sitä ”mitä haluaa, milloin haluaa”. Toi-
mettomana oleminen, ”laakereilla lepääminen”, heikentää ”pidemmän päälle” hy-
vinvointia. Nuorten kokemukset viittaavatkin siihen, että aktiivisuus ja aktivoitu-
minen eivät ole pelkästään ulkoisen hallinnan tuottama pakko vaan liittyvät myös 
ihmisen omiin tarpeisiin. Ihminen on pohjimmiltaan aktiivinen toimija. Tiinan 
puhe siitä, että ihmisellä pitää olla rutiini, kertoo kuitenkin myös itsehallinnan 
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pyrkimyksestä. Avoimeksi kuitenkin jää, missä määrin tämä pyrkimys on oma-
ehtoinen, missä määrin ulkoisista paineista (hallinnan tekniikoista) johtuva. Ky-
symys herää Laurin yhdistäessä työn itsehallintaan ja syrjäytymisen estämiseen:

Lauri/R5: Kyllähän se on tietenkin siihenkin kans, että niinku tota sano-
taan, että se [työ] on niinku pitää ittensä niinku semmosessa jonkinlai-
sessa semmosessa niinku kunnossa, että sä et niinku just niinku syrjäy-
dy, että et sulle ei tuu mitään muitakaan ongelmia niinku elämään, että 
sulla on joku semmonen sä kuulut johonkin.

Laurin mukaan työ on tärkeä osa elämää, koska ”niinku tota sanotaan”, työssä 
ihminen pitää itsensä ”kunnossa”. Hän siis kuvaa itsehallintaa eräänlaisena syr-
jäytymisen hallintana. Viittauksen siihen, miten ”sanotaan”, voisi nähdä osoituk-
sena hegemonisten diskurssien vallasta. Lauri on omaksunut ajattelutavan, jonka 
mukaan ihmisen on pidettävä itsensä hyvässä (työ)kunnossa, ettei tule ”ongelmia” 
eikä ”syrjäydy”. Tulkinta resonoi vahvasti vallitsevan syrjäytymisdiskurssin kanssa, 
jossa korostetaan työn, aktiivisuuden ja itsehallinnan merkitystä. Toisaalta lausu-
ma kertoo myös terveenä ja toimintakykyisenä pysymisen sekä yhteisyyden tar-
peesta ja työn roolista näiden tarpeiden tyydyttymisen mahdollistajana. 

Kolmanneksi työn hyväksi puoleksi verrattuna työttömänä olemiseen nousee-
kin mielenterveys: 

Juha/R2: Sitten löytyy ainakin tekemistä, ja niinhän se on, että kyllä sitä 
vähemmän miettii ongelmia jotenkin, kun on töissä. Tai silleen, et siinä 
tulee kumminkin aina sitten keskityttyä niihin hommiin. Sitten tuntuu 
jotenkin sitten kun ei oo töitä, niin monesti voi vähän masentuakin käm-
pillä, että kun ei oo mitään muuta kun omat ajatukset. 

Vilja/R1: Jos ei tee mitään, niin sit silleen… Olin itekin tossa vuoden 
ainakin tekemättä yhtään mitään. Niin siis tulee tosi semmoinen hyödy-
tön ja turha olo, kun on vaan himassa. Kyllä pitää olla semmoinen joku 
päiväohjelma ainakin itelle, ettei turhaudu.

Sen ohella, että työ tuo mukanaan uusia suhteita ja rytmiä päiviin, työssäolo saat-
taa myös ehkäistä mielenterveyden ongelmia – eli edistää hyvinvointia Being-ulot-
tuvuudella. Juhan tulkinnassa työttömyys ja yksinolo masentavat. Vilja puolestaan 
kuvaa sitä turhautumista, jonka päiväohjelman puute tuottaa. Havainnot näyttäi-
sivät tukevan deprivaatioteoriaa, jonka mukaan työttömyys heikentää olennaisesti 
psyykkistä hyvinvointia. Tutkimusten mukaan yhteys ei ole kuitenkaan väistämä-
tön, sillä vain osa työttömistä kokee hyvinvointinsa heikentyneen, ja silloinkin 
suurimpana selityksenä ovat työttömyyden mukanaan tuomat taloudelliset ongel-
mat – ei työn puute sinänsä (ks. Ervasti 2004, 312). Hegemoninen syrjäytymis-
diskurssi vaikenee kuitenkin näistä eroista ja pitää yllä käsitystä, jossa työttömyys 
liitetään suoraan hyvinvoinnin romahtamiseen ja turmiolliseen syrjäytymiseen. 
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Palkkatyöhön ja kulutukseen perustuvassa yhteiskunnassa työttömyys kuva-
taan tavallisesti henkisesti ja sosiaalisesti rankaksi kokemukseksi. Sitä se usein 
onkin, mutta on syytä kiinnittää huomiota myös siihen pahimmillaan essentiali-
soivaan tapaan, jolla työttömyys- ja syrjäytymisdiskurssit luovat kohteilleen sub-
jektipositioita toimintakykynsä menettäneinä yksilöinä. Ihmisen työttömyydestä 
vedetään tällöin heidän luonnettaan koskevia moraalis-psykologisia johtopää-
töksiä (ks. Dean 1999, 61 ja 2002). Tällainen diskurssi on paitsi leimaavaa myös 
paisuttaa palkkatyö-Doingin osuutta hyvinvoinnin kokonaisuudessa. Lisäksi se 
kuvaa palkkatyön lähes kaikkivoipaiseksi ongelmien estäjäksi täysin riippumatta 
siitä, minkälaisesta työstä on kysymys. Tutkimiemme nuorten tulkinnat viittaavat 
kuitenkin siihen, että hyvinvoinnin kannalta tärkeintä on mielekäs tekeminen, ei 
välttämättä palkkatyöasema:

Emmi/R6: Mä en osaa kuvitellakaan, että, että mä jatkaisin pidemmästi 
silleen, että mulla ei oo… Tai välttämättä se niinku, kaikille se ei ole se 
työ, mutta työn kaltainen, että jonkunlaista runkoa, rakennetta, suhtei-
ta, odotuksia, toiveita, tavoitteita, että siihen niinku yhdistyy mulla sil-
leen kaikkea. Tää tulee niinku, mä luulen, että tää on myös semmoinen 
perhekulttuurillinen asia tai semmoinen, että kukin varmasti ajattelee 
omalta kannaltaan. Mutta mä en niinku omissa ympyröissäni ja joten-
kin perheessä, niin mä koen sen… En vaan niiden perhesuhteiden takia, 
mutta omana ittenänikin, niin tosi hankalaksi olla niinku sen työmaail-
man ulkopuolella, että siitä saa tosi paljon hyvää.

Ihmiselle lajiolentona on tärkeää mielekäs tekeminen, riippumatta siitä, saako sii-
tä palkkaa. Emmin lista – ”runkoa, rakennetta, suhteita, odotuksia, toiveita, ta-
voitteita” – tiivistää hyvin, miten moniin asioihin ”työn kaltainen” säännöllinen 
tekeminen hyvinvoinnin kokonaisuudessa liittyy. Tällainen tekeminen voi haas-
teistakin huolimatta olla palkitsevaa ja antaa kokemuksen hyödyksi olemisesta, 
kuten Anni (R1) kuvailee vapaaehtoista Protu-leirien vetämistä (ks. myös luku 
9.3.2). Hyödyllisyyden tunnetta voi tulkita hyvinvoinnin Being-ulottuvuuteen 
kuuluvaksi merkityksellisyyden tarpeen täyttymiseksi. Samalla kyse on relationaa-
lisesta hyvinvoinnista: oman panoksensa antamisesta osaksi yhteyksien verkkoa. 

9.2.5 Palkkatyö ei saa olla koko elämä

Edellisessä tulkintarepertuaarissa korostuivat työn aineettomat positiiviset vaiku-
tukset työttömänä oloon verrattuna. Aineistosta jäsentyy kuitenkin myös toisen-
tyyppinen tulkintarepertuaari, jossa asetetaan rajoja sen suhteen, kuinka ison osan 
työ saa viedä elämästä ja kuinka suuri rooli työllä saa olla suhteessa muuhun ajan-
käyttöön. Kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa työn ja muun elämän välillä vallit-
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see oikeanlainen tasapaino. Nuorten pyrkimys sitä kohti vastaa jälleen HDLB-jä-
sennykseemme sisältyvää ajatusta hyvinvoinnin ulottuvuuksien harmoniasta. 

Vaikka nuoret arvostavat palkkatyötä ja hyödyllistä tekemistä, elämässä tulee 
olla tilaa muullekin. 

Sini/R1: Ja sopiva semmoinen tasapaino siihen, että sille työlle ja haus-
kanpidolle, että ei oikein voi olla elämään silleen, että jompikumpi olis 
pois. Kun sit se vähän tuntuis tympeältä.

Laura/R3: Mä sanon, että se [työ] on olennainen, mut ei se välttämättä 
ole se kaikista tärkein, että mä itse ehkä koen myös sen, että työ on 
tärkeää joo, mutta työ antaa semmosta tasapainoo sitten myös sille 
vapaa-ajalle ja sille muulle elämälle sen ulkopuolella. Et esimerkiksi 
semmonen tilanne, että mul ois koko ajan työt päällä, ni se kuulostaa 
ihan kamalalta. Että esimerkiks joku tämmönen todella hektinen, joku 
hektinen työn ala, niin just semmonen, missä se työ kulkee ihan koko 
ajan mukana, ni se kuulostaa kamalalta. Vaikka se oiskin jostain tosi 
tärkeestä aiheesta tai vastaavasta esim. jostain luonnosta tai hyvinvoin-
nista, ni siitä huolimatta en pystyis siihen.

”Palkkatyö ei saa olla koko elämä” -tulkintarepertuaarissa työ ja muu elämä ovat 
sopivassa suhteessa. Vapaa-aikaan ulottuva hektinen työ olisi Lauran sanoin ”ka-
malaa” ja liian vaativaa, jotain johon hän ei ”pystyisi” (ks. myös luku 7.2). Näke-
mys perustuu kokemukseen: Laura on käväissyt alalla, joka oli niin nopeatem-
poista, että työstä oli vaikea irrottautua. Kuormittumisen pelko on aiheellinen, 
sillä vuoden 2019 Nuorisobarometrissä joka viides (20 %) työssä käyvistä nuoris-
ta tunsi usein ahdistuvansa työasioista myös vapaa-aikana ja runsas kolmannes 
(36 %) koki joutuvansa usein venyttämään työpäiväänsä saadakseen työt tehdyksi 
(Myllyniemi ja Haikkola 2020, 37).

Työn ja vapaa-ajan välisen rajanvedon korostaminen voi olla vastalause työ-
elämän muutokselle, jossa työn ja muun elämän ero on hämärtymässä. Edelleen 
vuoden 2019 Nuorisobarometrin mukaan työssä käyvistä nuorista vain vähem-
mistö (45 %) piti työn ja vapaa-ajan rajaa täysin selvänä (Myllyniemi ja Haikkola 
2020, 41). Työ liukuu kotiin ja mieleen vapaa-ajallakin: tämän on Lauran sanoin 
”pakko” antaa tapahtua, jotta ei putoaisi kelkasta. Substantiivi ”pakko” viittaa jäl-
leen kerran puhujan alisteiseen subjektipositioon. Se ei tietenkään ole ihanteelli-
nen olotila, vaan ihminen ”tarvitsisi” enemmän vapautta, kuten Aleksikin (R3) 
kuvailee: ”tietenkin tarvii taukonsa aina sillee kaikesta, et ei mitään jaksa ihan 
jatkuvasti”. Myös Emmillä (R6) on kokemuksia liian kovatahtisesta opiskelusta ja 
työssäkäynnistä, ja hän epäilee ”jaksamistaan” ja ”pystymistään” kokopäivätyössä. 
Joillakin jo rankka kesätyö saattaa havahduttaa työnteon rajoihin:
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Anu/R4: Kesällä olin keittiöhommissa. Tosi raskasta. – – Sai hyvät rahat. 
Mut sit niinku se työ vei sit kaiken ajan. En mä jaksanut tehä yhtään 
mitään, et sit mä mietin, kun ne kyseli jotain, et haluunks mä sit jatkaa 
tai voiks ne ottaa yhteyttä. Niin vähän oli silleen vaikee miettii, et ha-
luisko sitä kuitenkaan sit tehä. Et tää [työllistymistä edistävä palvelu] 
on esimerkiks ollut paljon kivempi. Vähemmän saa rahaa mut niinku on 
sit vähän muutakin voi tehä. Niinku opiskella esim. Et en haluis vaihtaa.

Koska raskas keittiötyö vei ”kaiken ajan”, Anu ei jaksanut tehdä ”yhtään mitään”. 
Vaikka palkka olisi parempi, eivät siitä saatavat hyödyt voi korvata menetetyn ajan 
määrää. Myös muissa tutkimuksissa on todettu nuorten arvostavan vapaa-ajan ja 
ansiotyön välistä tasapainoa (esim. Pyöriä ja Ojala 2016). 

Lauran, Emmin ja Anun tunnot heijastelevat yleisempää kokemusta työn hen-
kisen ja fyysisen kuormittavuuden lisääntymisestä (ks. myös luku 5.3). Näin on 
Työolobarometri 2018 -raportin mukaan ollut kaikilla ikäluokilla vuodesta 2002 
lähtien. Nuorilla kasvu on ollut suurinta. Vuonna 2018 kuormittavuudesta rapor-
toi 63 % nuorista, mikä on 20 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2002. 
(Lyly-Yrjänäinen 2019, 100–101.) 

Viime vuosina nuorisoa koskeva huoli onkin enenevästi kohdistunut nuorten 
uupumiseen ja työssä jaksamiseen. Syrjäytymisdiskurssin ja loppuun palamisdis-
kurssin samanaikainen esiintyminen ehkä herättää hämmennystä. Kummankin 
huolenaiheen – syrjäytymisen ja loppuun palamisen – taustalla on kuitenkin sama 
asia: pyrkimys saada nuoret osallistumaan työmarkkinoille (Myllyniemi ja Haik-
kola 2020, 11).

Kilpailuyhteiskunnan ihanne, huippusuorittajuus, on monille liian kova vaa-
de – ehkäpä useammille kuin halutaan julkisesti tunnustaa. Vähintäänkin olisi, 
kuten Sini (R1) edellä totesi, luotava työn ja vapaa-ajan välinen tasapaino. Rela-
tionaalisen HDLB-teorian mukaan ihmisen hyvinvointi vaarantuu, mikäli Doing 
palkkatyönä korostuu liikaa suhteessa Being-ulottuvuuteen. Juuri näiden kahden 
ulottuvuuden välisen tasapainon hakeminen korostuu nuorten puheessa. Palkka-
työn yltiömäistä roolia vieroksuvassa tulkintarepertuaarissa he vetävät rajaa sen 
suhteen, kuinka paljon työssä pitäisi jaksaa ja kuinka paljon yksilö voi venyä. Uu-
puminen jo nuorena ei lupaa hyvää työkyvyn säilymiselle. Nuorille masennuksen 
perusteella myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet ovatkin lisääntyneet merkittävästi 
aikavälillä 2008–2018: alle 25-vuotiailla 67 % ja 25–34-vuotiailla 79 % (Koskenvuo 
ym. 2019). Myös vuonna 2016 kerätyt, 49:n työn ja opiskelun ulkopuolella ole-
van nuoren elämänkulkuhaastattelut osoittivat, että nimenomaan opiskelujen ja 
työelämän kuormitukset olivat yksi keskeisistä työkyvyttömyyden taustatekijöistä 
(Rikala 2018, 168). 

Työn ja vapaa-ajan oikean suhteen korostuminen aktivointitoimien kohteena 
olleiden nuorten ryhmäkeskusteluissa on kiinnostavaa myös siksi, että se saattaa 
olla heikko signaali siitä kiinnostuksesta, joka kohdistuu laajemminkin työajan 
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lyhentämiseen. Jos nuoret kyseenalaistavat lähtökohtaisesti kokoaikaisen palkka-
työn merkityksen, se voi ehkä vauhdittaa kestävään työelämään siirtymistä. Ha-
vainto vapaa-ajan arvostamisesta suhteessa palkkatyöhön esitetään usein myös 
elämäntavan kohtuullistamista koskevassa keskustelussa (esim. Rajander-Juusti 
2010). Ainakin osa nuorista kantaa tällaista kohtuullistamisen ja leppoistamisen 
(Kopomaa 2009) diskurssia ja pyrkii aktiivisesti rajoittamaan palkkatyön osuutta 
hyvinvoinnin kokonaisuudessa. 

Työn ja vapaa-ajan välisen suhteen puntaroiminen ja niiden parhaan yhdistel-
män etsiminen liittyvät laajempiin elämäntapaa koskeviin valintoihin, mikä ilme-
nee myös Emmin pohtiessa lähivuosien suunnitelmiaan: 

Emmi/R6: Mä en tiedä, mikä tää on tää mun lähivuosien suunnitelma, 
mutta se, mihin mä silleen asetun, se tulee todennäköisesti olemaan 
yhdistelmä niinku siitä, että mistä saa rahaa ja mikä hyödyttää mua 
ja muita, ja sitten ehkä elintavasta, että se tulee vaikuttaan myös paik-
kaan, missä mä asun ja elän ja mitä mä teen niinku vapaalla, että täm-
möinen työn ja vapaa-ajan yhdistelmä. 

Etenkin nuorilla työnteolle annettavat merkitykset ovat kiinteä osa elämänkoko-
naisuuden suunnittelua. Elämää ei voi pirstoa erillisiin saarekkeisiin. Nuorille ura, 
työssä käyminen, opiskelu ja työttömyys eivät välttämättä muodosta heidän to-
dellisuuttaan jäsentäviä, toisistaan erillisiä elämäntilanteita (Sell 2007, 4). Relatio-
naalisesti ajatellen kaikki valinnat liittyvät toisiinsa. Optimaalinen elämäntilanne 
on ”yhdistelmä” erilaisia asioita, mutta optimia ei aina ole helppo saavuttaa, kuten 
Laurakin kuvaa:

Laura/R3: Se ois mulle kaikkein ideaalein tilanne, jos mä pystysin sillee 
ihan oikeesti tekee, et sillon kun lähtee työpaikalta ja sulkee oven ja ne 
kaikki jutut jäis sinne eikä tartteis. Mutta mä myös tiedän, että olen 
sellainen tyyppi, joka ei todennäkösesti pysty toimimaan [siten]. – – Ja 
toisaalta sekinhän voi olla, että jos se on myös niin just tolla tavalla 
intohimojuttu se työ, että jos se on niin selkee intohimo, niin tavallaan 
kyllähän se siis tulee luonnostaan sille vapaa-ajalle. Et esimerkiks pys-
tyy saamaan tosi hyviä ideoita, vaikka kun käy ns. työpajan ulkopuolella 
luonnossa ni sit tulee ”Hei, tätä mä voisin soveltaa”. 

Lauralle ”ideaalein tilanne” olisi se, että työn voisi jättää työpaikalle. Tilanne kui-
tenkin muuttuu, jos työ on intohimo. Työn ulottumisesta vapaa-ajalle aukeaa siten 
kaksi erilaista tulkintaa. Ensimmäinen liittyy koventuneisiin hallinnan vaatimuk-
siin, siihen, että tuottavan yksilön on uhrattava myös vapaa-aikansa työlle. Tämä 
kuuluu myös yrittäjyyden perusasetelmaan. Loman pitäminen on yrittäjille vai-
keaa – ja ”itsensä yrittäjille” jopa mahdotonta. Toinen tulkinta on vastakkainen: 
ihminen, jolle työ on aito intohimo, elää unelmaansa vapauden valtakunnassa.
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9.3 Loving eli yhteyksien merkitys

Rakastaminen ja rakastetuksi tuleminen ovat syvältä kumpuavia inhimillisiä tar-
peita. Kukaan meistä ei selviä yksin eikä kasva ehjäksi, autonomiseksi itsekseen 
ilman läheisiltä saatua rakkautta ja tukea. Hyvinvointiin kuuluvat yhteydet muihin 
ihmisiin, eläimiin ja luontoon. Se, millaisen painoarvon ne saavat, selittyy kuiten-
kin paitsi lapsuuden kasvuoloista myös vallitsevasta elämäntavasta ja yhteiskun-
nallisista rakenteista ja niistä raameista, jotka ne yksilöiden psykologialle asettavat. 

Minkälaisia merkityksiä nuoret antavat hyvinvoinnin Loving-ulottuvuudelle? 
Ryhmäkeskusteluissa aiheesta puhuttiin lähinnä avointen hyvinvointikysymysten 
yhteydessä, koska väitteissä ei ECOSOS-hankkeen lähtökohdista johtuen ollut 
Loving-ulottuvuutta koskevaa muotoilua. Tämä selittää myös sitä, miksi tätä ulot-
tuvuutta käsitellään aineistossa selvästi vähemmän kuin Having- ja Doing-ulottu-
vuuksia. 

Erotimme aineistosta kolme tulkintarepertuaaria, joista ensimmäisessä jä-
sennetään erilaisten suhteiden merkitystä hyvinvoinnin lähteenä. Toisessa re-
pertuaarissa nuoret puhuvat siitä, miten tärkeää muiden hyvinvointi on heille. 
Kolmannessa tulkintarepertuaarissa he tähdentävät sosiaalisuuden rajoja ja yksin 
olemisen merkitystä. 

9.3.1 Ihminen tarvitsee ihmistä – ja eläimiä

”Yksikään ihminen ei ole saari, täydellinen itsestään”, kuten runoilija John Don-
nen tunnettu säe kuvaa. Myös nuorten puheesta voidaan jäsentää tulkintareper-
tuaari, jossa yhteys muihin eläviin olentoihin on korvaamaton hyvinvoinnin 
lähde. ”Parisuhde tuo mulle ainakin ihan mielettömästi onnea ja ystävät”, toteaa 
esimerkiksi Saana (R3). Hyvinvointia tuo myös ”työpaikka ja tämä meiän yhteisö 
tässä” (Annika/R3). Syykin on selvä: ”Ollaan kumminkin sosiaalisia laumaeläimiä 
osittain” (Katja /R4). Juha kuvailee seuraavassa tavallaan myös lauman antamaa 
turvaa:

Juha/R2: Tuota no, [hyvää elämää on] varmaan se, että on elämässä 
semmoinen ainakin tietyn verran ihmisiä, jotka välittää susta ja sä väli-
tät niistä, ja ois semmoinen rauha tavallaan, että ei oo mitään konflikte-
ja päällä, ettei tarvi ruveta käsirysyileen tai tämmöisiä, ja sitten tuota… 

Kokemus läheisten ihmisten merkityksestä hyvinvoinnille heijastelee yleisempää 
nuorten kokemusta: vuoden 2019 Nuorisobarometrissa koti ja perhe olivat tärkei-
tä jokseenkin kaikille nuorille (93 %), ja sama päti rakkauteen ja ihmissuhteisiin 
(Myllyniemi ja Haikkola 2020, 87–88). On siis, Katjan sanoin, oltava ihmisiä, ”ke-
nen kanssa jakaa asioita”. Vaikka perhesuhteet saattavat toisinaan hiertääkin, ei 
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perheen merkitystä voi kiistää: ”Välillä on semmonen ’Ah, maailman parasta’, ja 
välillä semmonen ’välttämätön paha’ -asennoituminen siihen, mutta kyllä perhe 
on tärkee” (Saana/R3).

Perheen merkitys on suuri ensinnäkin henkisen tuen ja kannustuksen nä-
kökulmasta. Tällöin tarpeiden tyydyttyminen Loving-ulottuvuudella kantaa ja 
heijastuu Being-ulottuvuuteen: itsensä toteuttamiseen ja oman arvon sekä tur-
vallisuuden tunteisiin. Tasapainoinen perhe on yhteisö, jossa nuoret voivat jakaa 
kokemuksiaan ja peilata omia valintojaan vailla pelkoa. Tämä ilmenee esimerkiksi 
seuraavassa otteessa, jossa Emmi kertoo lapsuudenperheensä merkityksestä: 

Emmi/R6: Mä koen, että se helpottaa, että on rahaa. Mutta taas mun 
perhe on näyttänyt, että se ei oo kaikki kaikessa. – – Toivottavasti… Ois 
kiva, jos äiti ja iskäkin kuulis sen joskus, mutta kyllä mä niinku koetan 
sen niille näyttää omissa teoissani. – – Ja mä luulen, että myös se, että 
me ollaan niin tiiviisti tekemisissä koko mun elämän, että vaikkei asuta 
enää samaa taloutta kukaan, niin mä tota luulen, että se mahdollistaa 
sen, että mä pystyn keskustella mun elämänvalinnoista. En mä aina 
pystynyt, mutta on myös halu jutella niiden kaa, että ne on niinku, ne on 
tavallaan se mun miniyhteiskunta, että mun tekemiset niinku vaikuttaa 
heihin ja heidän muhun. Ja mielipiteet vaikuttaa vielä enemmän kuin 
mitä vältsii haluis. Mutta myös tavallaan, että kun mä onnistun perus-
teleen heille valintojani, ja saan sieltä niinku kannustusta, niin sillä on 
enemmän väliä kuin sillä, mitä työkkärissä joku sanoo tai, tai ystäväpii-
rissä joku sanoo.

Perhe on rahaa arvokkaampi asia. Se on ”miniyhteiskunta”; se, mihin nuori ko-
kee vahvimmin kuuluvansa ja mihin hänen suhteensa (relaationsa) ovat vahvat ja 
vastavuoroiset. Kun perheenjäsenten välit ovat hyvät, nuori pystyy reflektoimaan 
omia elämänvalintojaan heidän kanssaan. Perheen mielipiteet ja kannustus ovat 
silloin (ja epäilemättä yleensä muutenkin) sosiaali- ja TE-toimiston virkailijoiden 
näkemyksiä merkittävämpiä. Perhesuhteet eroavatkin yhteiskunnallisista suhteis-
ta siten, että niissä nuori ”tulee ymmärretyksi ihmisenä” ja hänestä ”puhutaan lä-
heisyyden tai rakkauden käsittein” (ks. Kortteinen ja Tuomikoski 1998, 69). 

Perheen ja suvun tuki on toiseksi tärkeää käytännön syistä, etenkin silloin, 
kun nuorella on toimeentulo-ongelmia. Edellä käsittelimme sitä, miten puutteet 
Having-ulottuvuudella heijastuvat myös Loving-ulottuvuuteen, jos nuoret jäävät 
kaveririentojen ulkopuolelle rahanpuutteen vuoksi (ks. luku 9.1.1). Toisaalta Lov-
ing liittyy Havingiin myös niin, että läheiset ihmiset voivat auttaa pienituloisena 
selviytymisessä. Puutteet Having-tarpeiden tyydytyksessä saavat ihmisen arvosta-
maan läheisiä entistä enemmän:

Annika/R3: Sekin on minulla ainakin justiinsa, et on mulla aina ollu mun 
perhe ympärilläni ja mä aina pystyn luottamaan heihin, jos mulla ei oo 
rahaa.
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Laura/R3: Mut onhan sekin tosi hyvä, et on semmonen turvaverkko ym-
pärillä, et pystyy kuitenkin kokeilemaan, miten pitkälle ite pystyy pär-
jäämään ja sitten, jos kaikki kusee, niin sitte on se joku taho, mihin 
pystyy muu kun pelkästään sossun luukulle marssimaan. Ja sekin, että 
kaikilla ei välttämättä oo sitä.

Sukulaiset ja perhe ovat ”turvaverkko”, johon voi aina luottaa. He ovat ihmisiä, 
joiden luokse voi mennä hädän hetkellä. Pelkästään tieto heidän potentiaalisesta 
avustaan lisää turvallisuuden tunnetta ja omaa toimijuutta: voi rauhassa testata, 
kuinka pitkälle ”pystyy” selviytymään omillaan. Kuten Laura korostaa, ensisijaista 
on ensin yrittää ”ite”. 

Läheisten tuki voi ilmetä vaikkapa veljen antamana tietokoneapuna (Tuomas/
R6) tai äidin antamina neuvoina ja huolenpitona (Emmi/R6). Vaikka nuoret toisi-
naan hermostuvatkin vanhempiensa neuvoista, huolenpito tulkitaan myönteises-
ti, osoituksena välittämisestä. Nuoret kertovat esimerkkejä myös konkreettisesta 
avusta, kuten sukulaisten luona syömisestä (Annika/R3) tai tädin viljelyksiltään 
tuomista luomuvihanneksista (Lotta/R5). Lisäksi aiemmin (ks. luku 9.1.2) mai-
nittu tilanne, jossa pesukoneen puute kävi kissataloudessa ylivoimaiseksi, ratkesi 
lopulta isovanhemmilta saadulla avulla. Heidän apunsa on Lotalle muutenkin rat-
kaisevan tärkeää:

Lotta/R5: Tota mulla on vielä isovanhemmat elossa, ja mummu vielä 
käy mun kaa, tai mulle kaupassa. Sillä vähän jäi myös se auttaminen 
päälle, kun mun isä oli alkoholisti, niin sitten kun hänestä aika jätti, 
niin nyt mummulla jäi se päälle se auttaminen, niin sit mä saan silleen 
aina kerran viikossa, käydään kaupassa. Välillä mä yritän niinku pitkit-
tää sitä, että mä selviin vähemmällä. Mut sit se on silleen, et sä kuolet 
nälkään.

Lotalle isoäidin huolenpito näkyy kerran viikossa kauppakassin muodossa. Hän 
vaikuttaa kuitenkin potevan huonoa omaatuntoa siitä, että mummu joutuu häntä 
auttamaan, sillä hän korostaa, miten hän ”yrittää” selvitä yksin ja ”vähemmällä”. 
Itsehallinnan pyrkimyksestä kertovan yrittämisen tarkoituksena on autonomian 
vahvistuminen köyhän ahtaasta pakkoraosta huolimatta. Samanaikaisesta avun 
mahdollisuuden arvostuksesta mutta omaehtoisen pärjäämisen merkityksestä 
kertoo myös Juuson (R3) kommentti: ”Oisin mäkin voinu soittaa äidille, et laita 
ny kymppi tilille, et mä selviän nyt ite”. Muistakin kuin Lotasta ja Juusosta avun 
pyytäminen on usein vaikeaa ja nöyryyttävää:

Vilja/R1: Joo, ja joutuu kyllä aika usein nieleen ylpeytensäkin siis silleen, 
et soittelee jollekin sukulaiselle, et oisko kymppiä heittää.

Maiju/R1: No joo, se on niin ihanaa näin 28-, 29-vuotiaana, et soitella 
jollekin sukulaiselle, että saisko vähän ruokarahaa. – – Mun käy lähinnä 
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sääliksi mun porukoita, kun mä joudun jatkuvasti londaan niiltä rahaa. 
Ehkä sen pitäis mennä tässä kohtaa jo toisinpäin silleen, että kun he 
lähestyy eläkeikää, mutta…

Kaisa/R6: Mun isä on [pienpalkkatyössä], äiti on aina ollut työtön. – – Ja 
isä on tällä hetkellä lainannut mulle kolme tonnia rahaa, ja sen kuu-
kausitulot on pienemmät kuin mun päiväkodin palkka oli, että niinku…

Aikuiseksi kasvamiseen kuuluu itsenäistyminen omista vanhemmista tai suku-
laisista ja taloudellisen riippumattomuuden saavuttaminen. Tässä kehityskulus-
sa kohdattujen takapakkien ikävyys näkyy nuorten lausumissa. Pienituloisuuden 
synnyttämä pakkorako, jossa ”joutuu” pyytämään sukulaisilta apua, murtaa ki-
peästi tätä kehitystavoitetta ja iskee laajemminkin yhteiskunnassa vallitsevaan it-
senäisen pärjäämisen eetokseen. Avun pyytämisen häpeällisyys kuvastuu Viljan 
kommentissa siitä, miten hän ”joutuu nielemään ylpeytensä”. Samalla hän joutuu 
hylkäämään minuusskriptin ihmisestä, joka pärjäisi omillaan. Sen sijaan hän ase-
moituu muiden avun varassa elävän ihmisen subjektipositioon. 

Toisin kuin muilta aneltua apua nuoret kuvaavat positiiviseen sävyyn ystävien 
merkitystä ja muita keskinäisen avun verkostoja. Yhdessä tekeminen, jakaminen 
ja vastavuoroisuus yhdistyvät vahvemmin omaan toimijuuteen, aktiiviseen vaih-
toehtojen etsimiseen, ja ne ovat siksi merkittäviä hyvinvoinnin osatekijöitä. Tam-
perelaisnuorten haastatteluissa havaittiin jopa, että rahan puute vahvisti perhesuh-
teita sekä samanlaisessa tilanteessa olevien nuorten välisiä suhteita (Van Aerschot 
ym. 2016, 546). 

Oman tutkimuksemme nuoret kertovat, kuinka tarpeellisten hyödykkeiden 
jakaminen ystävien ja naapuruston kesken auttaa säästämään kuluissa:

Tiina/R4: Vaatekierrätys kaveripiirin kesken, jos on yhtä samankokoisii 
ihmisii, niin joo. Ja sit toinen on se, et ruoka tai eläinten ruoka kiertää 
kyl kanssa silleen ”Et hei, mun kissalleni ei sopinu nää nappulat, haluuk 
sä ne?”, et siis tollaiset kaikki.

Katja/R4: Jaetaan ns. ruokakulut silleen, et tehään yhessä se ruoka. – – 
Siitä tulee säästöjä, kun tekee kaverin kanssa sitä yhessä sitä ruokaa, ja 
sit vaikka kummatkin ottaa sen kotiinsa valmiiksi. Mikä tuli tohon lisäksi 
just se niinku vaatteiden vaihto, esimerkiks sitä ollaan tehty paljon. Niin 
antaminen eteenpäin.

Tiinan ja Katjan tulkinnoissa sosiaaliset suhteet ovat merkittäviä, koska verkos-
toissa kierrätetään vaatteita ja vaikkapa lemmikkien ruokia. Ystävien kanssa voi 
myös tehdä ruokaa, mikä voi lisätä hyvinvointia paitsi Having- myös Loving-ulot-
tuvuudella. Yhteisyyssuhteet voivat toimia ikään kuin puskurina tai tyynynä, 
joka lieventää köyhyyden vaikutusta; ”(k)aurapuurokin voi olla herkullista, jos se 
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on rakkaudella tehtyä ja sitä syödään yhdessä” (Kortteinen ja Tuomikoski 1998, 
137–138; ks. myös Silvasti 2012).

Ihmisyhteisöissä on aina jaettu asioita, mutta uudenlainen digitaalisiin alus-
toihin perustuva vaihtotalous on laajentanut jakamisyhteisöjen piiriä: 

Emmi/R6: Facebookin kirppisryhmät, annetaan, tuo jotain tilalle. Sil-
leen, että saat tämän, niin tuo kahvia. Pyydän kavereita kattoon mun 
kamoja, ja ne laittaa omansa kiertoon ja mä meen hakeen sieltä. Mä 
sanon, että saa tulla hakeen ilmaiseksi. Ja automaattisesti kysytään, 
mitä sä tuot. Ja sitten hävikkisafkoja [haetaan]. 

Petra/R6: Niin, tai joku kaveri ilmoittaa… Että mä just rupesin miettiin, 
että mitä kaikkea, kun mä oon saanut tosi paljon, että sellaisia tutta-
vilta kans… Tai siis silleen yks esimerkiksi laittoi Facebookiin, että täl-
lainen telkkari hänellä on ylimääräisenä, että kuka niinku ekana tulee 
hakeen, niin saa. Mä kävin hakeen, sain kaverilta kyydin.

Kavereiden ja naapuruston kesken kiertävät vaatteet, ruoka ja tavarat. Kavereil-
ta saadaan myös kyytejä. Nuorten kokemukset vahvistavat havaintoja siitä, miten 
vastavuoroinen ”vaihtokauppatalous”, jossa vaihdetaan monenlaisia palveluksia, 
helpottaa pienituloisten selviytymistä (Isola ym. 2015, 67). Toisaalta kyseessä ei ole 
pelkästään pienituloisten selviytymiskamppailu vaan myös urbaani uusyhteisölli-
syys, jota sosiaalinen media mahdollistaa etenkin isommissa kaupungeissa (Lahti 
ja Selosmaa 2013, 60).

Laura muistutti kuitenkin edellä olleessa sitaatissa siitä tärkeästä asiasta, että 
kaikilla ei ole ystävä- ja sukulaisverkkoa tukenaan. Useissa muissa tutkimuksissa 
(Aaltonen ym. 2019; Hynynen 2019; Simonen 2019) nuoret ovat kertoneet yksinäi-
syyden kokemuksistaan. Omissa ryhmäkeskusteluissamme kukaan nuorista ei ja-
kanut kokemuksiaan yksinäisyydestä, mutta alhaisesta elintasosta keskustellessaan 
nuoret viittasivat siihen, että rahanpuute lisää yksinäisyyttä ja vaikeuttaa sosiaali-
sia suhteita. Hyvinvoinnista puhuessaan he myös korostivat, kuinka ystävät ovat 
ehdottoman tärkeitä hyvinvoinnille – joskus jopa perhettä merkityksellisempiä: 

Saana/R3: Sitten varmasti sosiaalinen elämä, että ystävät on todella 
tärkeitä. Tai tietyissä määrin ehkä välillä tärkeempiä kun esim. oma 
perhe tai verisukulaiset tai vastaavaa, mutta ne on todella isossa osas-
sa, ja eläimet.

Nuoruus on tyypillisesti elämänvaihe, jossa ikätovereiden merkitys korostuu. Kun 
nuori on irtautumassa vanhemmistaan, hän tarvitsee muiden nuorten tukea. Ystä-
vyyssuhteet mahdollistavat myös ryhmään kuulumisen kokemuksia, hyvinvointia 
Loving-ulottuvuudella. Koska suhteet ikätovereihin ovat nuorille erittäin merkit-
täviä, nuoret yhdistävät yleisesti ”syrjäytymisen” ennen kaikkea sosiaalisen elämän 
ulkopuolelle jäämiseen. Tämä ilmeni esimerkiksi tutkimuksesta, jossa valtaosa 
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teini-ikäisistä peruskoulun 7.–9. luokilla olevista nuorista tulkitsi syrjäytymisen 
ystävyyssuhteiden puutteeksi ja vain jotkut nuoret liittivät sen köyhyyteen tai huo-
noon yhteiskunnalliseen asemaan (Törrönen ja Vornanen 2002). 

Nuorten näkemyksiä syrjäytymisen syistä on seurattu Nuorisobarometrissä 
jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Koko tämän ajan ystävien puute on ollut 
keskeisin nuorten antama selitys. Näin oli myös vuonna 2017 ilmestyneessä Nuo-
risobarometrin erillisnäytteessä. Lisäksi mielenterveysongelmat ja koettu syrjintä 
nousivat vastauksissa kärkeen. Työpaikan puute ja koulutuksen puute syrjäytymi-
sen syynä jäivät näistä huomattavasti jälkeen. (Gretschel ja Myllyniemi 2017, 13, 
34–36.) Tämä on huomionarvoista, sillä julkisuudessa ”syrjäytyminen” samaste-
taan usein palkkatyön ja opintojen ulkopuolelle jäämiseen – siis NEET-statukseen. 

Se, että nuoret yhdistävät syrjäytymisen ystävien puutteeseen, ei tule suoraan 
esiin aineistossamme. Kuten edellä (ks. luku 6.3) olemme kuvanneet, tutkimuk-
seemme osallistuneet eivät juuri käytä syrjäytymisen käsitettä (vain noin viisi ker-
taa koko aineistossa). Käsitteen käyttäjistä Lauri liittää syrjäytymisen yhteenkuu-
luvuuteen: jos ei ole syrjäytynyt, ”kuuluu johonkin” (ks. luku 9.2.4). 

Aineistomme perusteella näyttää siltä, että erilaisiin työelämän ulkopuolisiin 
yhteisöihin kuuluminen on nuorille tärkeä hyvinvoinnin ulottuvuus. Vastaavia 
havaintoja teki myös Anna Juntunen (2018) haastattelututkimuksessaan: vaikka 
nuorilla oli yksilökohtaisia hyvän elämän tavoitteita ja unelmia, sen kulmakivenä 
oli yhteenkuuluvuus. Sen merkitys näkyy omassa aineistossamme esimerkiksi sii-
nä, miten nuoret puhuvat maaseudun tiiviisistä kyläyhteisöistä. Niillekin nuorille, 
jotka eivät ole ehtineet elää entisessä agraari-Suomessa, yhteisöllinen elämä maa-
seudulla siintää onnelana: 

Joni/R1: Siis muutenkin semmoinen maatila-arki niin se on jotenkin. Tai 
siis on se paikka, mihin ihminen mun mielestä kuuluu. Semmoiset kylä-
yhteisöt. Maatilat.

Ville/R1: Niin, mua on kiinnostanut hirveesti toi Keuruun ekokylä, joka 
on semmoinen pääosin omavarainen kommuunikyläyhteisö.

Nuorten kaipuuta kyläyhteisöihin voi tulkita äärimmilleen viritetyn indivi-
dualistisen elämäntavan torjunnaksi. Yhteisöllisyyshaave näkyy myös julkisessa 
keskustelussa, jossa puhutaan yhteisöllisyydestä usein juuri maaseudulle muut-
tamisen yhteydessä. Esimerkiksi Sitran trendianalyysissa tulevaisuuden maaseu-
dun yhtenä vetovoimatekijänä pidetään nimenomaan uusyhteisöllisyyttä ja luon-
nonläheistä asumista, ja ne mahdollistavat myös elämäntavan kohtuullistamisen 
(ks. Hienonen 2011). Myös Villen tulkinnassa yhteisö mahdollistaisi omavaraisen 
elämäntavan. Tällöin Loving- ja Having-ulottuvuudet yhdistyvät.

Olemme HDLB-teoriassa esittäneet, että Loving-ulottuvuus sisältää olennai-
sesti yhteenkuuluvuuden paitsi ihmisten myös eläinten kanssa. Siksi on merkille 
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pantavaa, että ihmissuhteiden lisäksi nuoret korostavat suhteita eläimiin asiana, 
joka lisää heidän hyvinvointiaan (esim. Saana/R3, Annika/R3). Myös muissa tut-
kimuksissa on todettu eläinten ja lemmikkieläinten merkitys nuorten hyvinvoin-
nille (esim. Juntunen 2018). Jenni Simosen (2019, 26–27) tutkimuksessa korostui 
eläinten tärkeys nimenomaan työttömien nuorten hyvinvoinnille. 

Taloudellisten resurssien niukkuus saattaa kuitenkin estää työmarkkinoiden 
ulkopuolella eläviä nuoria ottamasta lemmikkiä tai viettämästä niin paljon aikaa 
eläinten kanssa kuin he toivoisivat:

Tuomas/R6: Mä niin mielellään ottaisin koiran, mutta mä en pysty, kos-
ka mä en voi sitä… Jos mä niinku katon, että mun elintaso on, eikä 
tuu olemaankaan sellainen, että sillä pystyis, mä pystyisin niinku hyvät 
puitteet antamaan millekään koiralle. Ja se niinku kyllä parantais to-
dellakin mun… Se tekis mut todella, todella paljon onnellisemmaksi, jos 
mä pystyisin.

Lotta/R5: No mä harrastaisin ratsastusta, mutta kun sekin on niin älyt-
tömän kallista, niin ei riitä rahat siihen. 

H: Niinpä. Mut että se lisäis sun hyvinvointia?

Lotta/R5: Kyllä se lisäis, koska se on terapeuttista. 

H: Nii hevosten kanssa. Nii että se ois sitä jotain mielekästä tekemistä, 
semmosta harrastus…

Lotta/R5: Nii, ja se että kun sitä on tutkittu jonkin verran, että se on 
aika terapeuttista niinku justiinsa mielenterveyspotilaille ja kaikille täl-
leen. Ajattelen vaan tätä mun kuntoutumista tässä. Mä oon tällä het-
kellä kuntouttavassa toimintaterapiassa, mutta jotenkin tuntuu, että 
sekään ei vielä riitä. 

H: Nii että eläinsuhde olis hyvä? 

Lotta/R5: Joo. Silleen no, kissojen kaa mä nyt siellä kotona oon ja vien 
niitä ulos, jos ne sinne haluaa. Mutta tota tietenkin mun vaari haluaa 
sitten viedä sitä vanhinta kissaa. Se on sen juttu. Se on kans hänelle 
terapeuttista. Ei muuten puhu, mutta kissalle puhuu. 

Lauri/R5: Eläimet on just niinku yksinäisille, tai yksin asuville semmosia 
hyviä, että jos ei muuta niin. 

Lotta toteaa lemmikkieläimen lieventävän yksinäisyyttä ja tuovan mielekästä te-
kemistä elämään. Jälkimmäinen selittänee sitä, miksi nuoret kokevat lemmikit hy-
vinvoinnille merkittäviksi. Suhde eläimiin on vahvasti yhteydessä hyvinvointiin 
sen Being-ulottuvuudella: eläinten kanssa oleminen on ”terapeuttista”. Nuoret vai-
kuttavatkin olevan hyvin perillä eläinten tutkitusti hyvinvointia lisäävästä vaiku-
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tuksesta (esim. Hautamäki ym. 2018). Sama pätee, kuten tuonnempana näemme, 
myös laajemmin luontoon. 

9.3.2 Jaettu hyvinvointi

Yksilökeskeisessä hyvinvointidiskurssissa ihmisistä saatetaan puhua ikään kuin 
he olisivat toisistaan erillisiä saarekkeita. Hyvinvointitutkimuksessakin mitataan 
yksilöiden tyytyväisyyttä tai onnellisuutta. Vaikka sosiaalisten suhteiden merkitys 
tunnistetaan yleisesti onnellisuuden lähteeksi, ei yksilökeskeinen tarkastelu tavoi-
ta riittävästi yhteisen hyvinvoinnin merkitystä. Relationaalisessa HDLB-teoriassa 
korostammekin hyvinvoinnin yliyksilöllisyyttä eli intersubjektiivisuutta. Sanan-
laskua mukaillen: jaettu hyvä on kaksin-(tai monin)kertainen hyvä. 

Myös nuorten tulkinnoista voidaan poimia tulkintarepertuaari, jossa oma ja 
muiden hyvinvointi asettuvat osaksi samaa kokonaisuutta. Tulkinnassa tiivistyy 
tällöin relationaalisuuden ydin: omaa hyvinvointia ei voida erottaa toisten hyvin-
voinnista. Hyvinvointi on toisin sanoen inklusiivista (ks. luku 3.1): 

Annika/R3: No ainakin itelleni hyvinvointia tuo, että nään, että muilla-
kin ihmisillä on hyvä olla.

Laura/R3: Joo tuo on ihan täysin totta. – – Kyllä mä koen, että mitä 
useampi yhteisössä voi hyvin, niin sitä paremmin mä ymmärrän, se on 
tavallaan se yhteisöllisyys, siinä sitten korostuu sillä tavalla.

Kuten aiemmin kuvasimme (ks. luku 8.4), joillakin nuorilla hyvinvoinnin inklu-
siivisuus käsitti myös sosiaalialan työntekijät. Sosiaaliturvajärjestelmän haluttiin 
toimivan paremmin myös työntekijöiden vuoksi, jotta heillä olisi ”hyvä olla” töissä 
ja heidän voimavaransa riittäisivät (Emmi/R6). Myös työstä puhuessaan nuoret 
esittivät toiveen muiden hyvinvoinnin edistämisestä. Kuten luvussa 9.2.1 kerrot-
tiin, nuorten unelmatyö ”hyödyttäis muitakin kun vaan itseä” (Anu/R4). Samoin 
tuumii Essi: 

Essi/R3: Mä ehkä itse koen, et semmonen työ missä pystyy tavallaan 
levittämään hyvinvointia myös muille ihmisille esimerkiks just täällä 
[työkokeilupaikan] kautta mitä ollaan visioitu, niin tämmönen, minne 
ihmiset saa tulla rentoutumaan ja voimaantumaan. Koska itse on ollut 
kyllä hyvin ensi kädessä kokemassa ja huomaamassa ihan samanlaista 
vaikutusta itsessään, niin sitä haluaa kyllä ehdottomasti pistää eteen-
päin.

Yhteisen hyvinvoinnin hengessä Essi haluaa jakaa muille sitä hyvää, jota kokee 
itse saaneensa. Aikomuksen voisi ajatella kumpuavan being-moodista, jossa Erich 
Frommin (2011, 66) mukaan onnellisuuden lähteet ovat rakastaminen, jakaminen 
ja antaminen. Lukuisissa empiirisissä tutkimuksissa on osoitettu ihmisten pyrki-
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vän antamiseen ja jakamiseen (ks. esim. Fehr ja Fischbacher 2003; Raworth 2017, 
88–91). Frank Martela ja Richard Ryan (2016) ovat korostaneet hyväntahtoisuu-
den merkitystä tarvekategoriana. Heidän mukaansa hyväntahtoisuus on ihmi-
selle luontaista ja hyvän tekeminen tuottaa hyvinvointia (ks. myös Martela 2017; 
Martela ym. 2017). Avun antaminen on relationaalista, ja Loving-ulottuvuuteen 
sisältyvät luontaisesti toisten auttaminen, myötätuntoisuus sekä muista huolehti-
minen. Tämä näkyi myös siinä, miten nuoret kertoivat muiden ihmisten tukeneen 
itseään. Joissakin tutkimuksissa on havaittu nimenomaan pienituloisten ja työt-
tömien olevan auttamishaluisia (Kortteinen ja Tuomikoski 1998; Isola ym. 2015). 
Kyse on usein vastavuoroisuudesta. ”Koska heitä on autettu, on heidän vuoronsa 
auttaa”, kirjoittavat Anna-Maria Isola ym. (2015, 69) pienituloisten kertomuksiin 
nojaten. Tämä pätee myös toisinpäin, kuten yksi nuoristamme toteaa: ”Jos sä autat 
muita, niin kyllä suakin sit autetaan” (Eemil/R1). Hyvä kannattaa laittaa kiertoon.

Muiden auttaminen on havaittu nuorille keskeiseksi asiaksi muissakin tutki-
muksissa (esim. Juntunen 2018, 51). Vuoden 2016 Nuorisobarometrissa liki kaikki 
vastaajista pitivät tärkeänä tulevaisuuden saavutuksenaan sitä, että he voisivat olla 
avuksi toisille ihmisille (Myllyniemi 2017, 27). Jonnekin kuulumisen sekä tois-
ten auttamisen merkitys oli vahvana juonteena myös korkeakouluopiskelijoiden 
haastatteluissa (Hynynen 2019, 51). Hyvän jakamisesta ollaan jopa valmiita mak-
samaan. Näin teki Juuso (R3) ollessaan muutaman kuukauden vapaaehtoistöissä 
Afrikassa.

Nuorten tulkinnoissa korostuu muiden auttamisen eettinen velvoittavuus. Se, 
ettei auttaisi muita, jos siihen pystyy, olisi itsekästä:

Maria/R2: Ja jos mulla olis miljoonia tilillä, niin kyllä mä tekisin jotain 
itelleni, mut tekisin kyl rahoilla myös jotain hyvää. Se olis tosi itsekästä 
niitä muita kohtaan, jos tietää, että muilla ei mee niin hyvin.

H2: Millä tavalla sä auttaisit esimerkiksi?

Maria/R2: En mä tiiä. Et mä lahjottaisin myös jotain. Niille, jotka ehkä 
tarvii rahaa, mutta tietysti paljon enemmän kuin… Jotta osoittaa, että 
välittää muistakin kun itestä. 

Sanoessaan, että auttamatta jättäminen sivuuttaisi toisten ihmisten tarpeet, Maria 
ilmaisee moraalista vastuuta heidän hyvinvoinnistaan. Tällainen solidaarisen vas-
tuunkantajan minuusskriptin omaksuminen haastaa jälleen omaa etuaan tavoit-
televan homo economicus -ihmiskuvan perusoletuksia. Maria ei pyri maksimoi-
maan omaa taloudellista hyötyään muista välittämättä. Ihmisillä on ylipäänsäkin 
kuvattu olevan sisäinen vastavuoroisuuden taju. Erityisen vahva tämä on Abra-
ham Maslow’n (1970, 165–167) mukaan itseään toteuttavilla ihmisillä; siis oman 
teoriamme kielellä niillä, joiden hyvinvoinnin ydin sijaitsee Being-ulottuvuudella.
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Itsekkyyttä uhmaava auttaminen ja muista huolehtiminen tarkoittaa myös 
sitä, että toisten olentojen tarpeet saatetaan asettaa jopa oman tarpeentyydytyksen 
edelle. Kolme kissaa omistava Lotta (R5) kertookin, että ”se pitää niinku ottaa jos-
tain omasta pois, että ne saa ruuan”. 

Vastavuoroisuuden ja yhteisen hyvinvoinnin merkitys ilmeni myös siinä, mi-
ten nuoret suuntaavat tekemistään ja mihin he käyttävät aikansa. Yhdessä ryhmäs-
sä nuoret keskustelivat pitkään erilaisista talkoo- ja vapaaehtoistyön kokemuk-
sistaan. Ne kuvastivat selkeästi sitä, miten Loving liittyy Doing-ulottuvuuteen. 
Vaikka tekemisestä ei saisi palkkaa, maksaa se itsensä muilla tavoin takaisin:

Eemil/R1: Ja kyl semmoinen yleensä tommonen vapaaehtoistyö niin jol-
lain tapaa jopa palkitsee sit niinku muuten kun silleen rahallisesti.

Maiju/R1: Joskus on jotain teatteriprojekteja just väännetty silleen viel 
keskellä yötä, ja siellä on ollut koko teatterin väki tekemässä lavastei-
ta ja laittamassa asioita kuntoon silleen. Ja kenellekään ei palkka just 
juokse siitä asiasta, et kyl sitä kaikkee itsensä viihdyttämiseen ja muit-
ten eteen kyllä tekee.

Ville/R1: Joo, Protulla etenkin, kun siellä tosi monet ihmiset on just vuo-
desta toiseen vetämässä niitä leirejä, on siinä toiminnassa mukana. Kun 
niist leiriläisistä nuorista, siis niin kun siis niiden silmistä oikein rupee 
näkeen, kun ne rupee kelaileen asioita ja kuinka niin kun tärkee koke-
mus se viikko on niille, niin se kyllä vetää tekemään vuodesta toiseen.

Vilja/R1: Koen kans, että on tärkeetä olla osa, jotta aina tehä, olla hyö-
dyksi ja siis sillä tavalla. Mutta onko se sitten työtä, jos niin, jos se on… 
Joo enpäs tiedä. Mutta tärkeää on olla osa jotain kyllä.

Nuorten tulkinnat kuvastavat sitä, miten he ovat valmiita osallistumaan raskai-
siinkin vapaaehtoisprojekteihin yötä myöten ja vuodesta toiseen, jos se palkitsee 
ja siinä voi olla hyödyksi muille. Loving- ja Doing-tarpeet liittyvät siis lujasti toi-
siinsa ja kummankin merkitys laajenee virallisen talouden ja kapeasti määritel-
lyn palkkatyön ulkopuoliseen mielekkääseen tekemiseen (ks. esim. Hirvilammi 
ja Joutsenvirta 2020). Samalla tekeminen laajenee myös Being-ulottuvuuteen ja 
itsensä toteuttamiseen, mihin Maiju vaikuttaa viittaavan puhuessaan teatterihar-
rastuksesta, jolla hän ”viihdyttää itseään” – mutta myös muita. Toisten hyväksi toi-
miminen jäsentyy siis sekä Loving- että Being-ulottuvuuden näkökulmasta. Vilja 
tiivistää relationaalisuuden ytimen: ”Tärkeää on olla osa jotain”.

Nuorten relationaaliset tulkinnat toisintavat tuloksia, joita on saatu muis-
sa hyvinvointitutkimuksissa (esim. White ja Jha 2020). Erityisen kiinnostava on 
23  maassa tehty yli 20  000 köyhän ihmisen haastattelututkimus (Narayan ym. 
2000). Huolimatta maiden ja ihmisten tilanteiden suurista eroista tutkimuksessa 
toistui näkemys siitä, että hyvinvointi kytkeytyy moraaliseen velvollisuuteen aut-
taa toisia. Kuten eräs 54-vuotias kirgialaismies asian ilmaisi, ”jos jonkun hyvin-
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vointi perustuu toisten pahoinvointiin, se ei ole todellista hyvinvointia” (Narayan 
ym. 2000, 30). Kaisa Hynysen (2019, 52) tutkimuksessa yksi nuorista toistaa aja-
tuksen melkein sanasta sanaan: ”Että meidän hyvinvointi ei voi olla riippuvaista 
siitä, että joku toinen voi pahoin – että se ei oo silloin kestävää”.

9.3.3 Toiset ihmiset hyvinvoinnin esteenä

Sosiaalisten suhteiden merkityksellisyyden lisäksi nuorten puheessa nousi esiin 
myös näiden suhteiden kääntöpuolta puiva tulkintarepertuaari. Relationaalisuu-
teen sisältyvä asioiden jatkuva vuorovaikutteisuus merkitsee hyvinvoinnin kan-
nalta sitä, että eri ulottuvuuksien muodostama kokonaisuus ei ole staattinen. 
Ihminen etsii siksi hyvinvoinnin ulottuvuuksien välille sopivaa tasapainoa. Seu-
raavassa lausumassa jännitteisessä suhteessa ovat sosiaaliset suhteet ja yksin ole-
minen (eli Loving- ja Being-ulottuvuudet):

Tiina/R4: No mä kaipaan kyl sit niin kun sen sosiaalisuuden vastapai-
noks tosi paljon omaa aikaa eli siis ihan semmoista, et milloin mä voin 
olla keskenäni hiljaisuudessa ja piirtää, lukea, kirjoittaa, pelata, ihan 
mitä vaan. Mut kuitenkin silleen et mun ei tarvi sietää muita ihmisiä just 
sillä hetkellä. Ja sit taas toisaalta niin kun just semmoinen sopiva määrä 
sitä sosiaalista kanssakäymistä.

Tiina tarvitsee sosiaalista kanssakäymistä, mutta vain sopivassa määrin. Sen ohel-
la hän tarvitsee ”omaa aikaa” eli tilaisuutta olla vain itsekseen. Ehkäpä juuri yk-
sin olemisen tuomassa rauhallisessa tilassa on mahdollista löytää omin itsensä 
ja omimmat toiveensa. Tärkeää on löytää aikaa, jolloin ei tarvitse ”sietää” muita; 
sanavalinta, joka viittaa siihen, että Tiina viihtyy erinomaisen hyvin omissa olois-
saan. Samalla hän on löytänyt jotain, mikä on tutkimustenkin mukaan hyvinvoin-
nille olennaista, nimittäin yksinolon merkityksen luovalle itsensä toteuttamiselle 
(esim. Long ja Averill 2003). Abraham Maslow’n (1970, 160 ja 2011, 29) mukaan 
yksin olemisesta nauttiminen on tyypillistä nimenomaan itseään toteuttaville ih-
misille sekä terveyden merkki.

Yksin olemisen tärkeys mainitaan myös asumisesta puhuttaessa. Vaikka mo-
net nuoret asuvat kämppisten kanssa, ei se aina ole ruusuista:

Anni/R1: Mä oon suosinu kimppakämppiä. Se tulee yleensä halvemmak-
si, mutta siinä on omat lieveilmiönsä.

Maiju/R1: Ihan mielenterveydellisistä syistä asun nykyään yksin. Ennen 
oon asunu kans kämppisten kans. Mut ei siitä saatana tuu yhtään mi-
tään.
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Arjen jakaminen muiden kanssa voi olla mielenterveydelle vaativaa. Aineistossa 
esiintyykin tulkinta, jossa muut ihmiset koetaan hyvinvointia vähentäväksi teki-
jäksi nimenomaan siksi, etteivät he ymmärrä nuoren mielenterveysongelmia: 

Lotta/R5: Mulla on ihmissuhteet aika hankalia, koska mulla on epäva-
kaa persoonallisuushäiriö. Mä saatan olla erittäin hankala ihminen. Ja 
se on tullu huomattua, että kaikki ihmissuhteet ei vaan toimi senkään 
takia, että muut ihmiset eivät sitten ymmärrä mua, mun pointteja. Ei-
vätkä niinku osaa kattoo välttämättä mun kannalta jotain tiettyä asiaa. 
He ajattelevat vain itseään siinä jutussa, niin sit ne yleensä sit kariutuu 
ne niinku ihmissuhteet sen takia. On joitakin oikeesti, jotka niinku ym-
märtää sitten minuu, mutta tosi vähän semmosii ihmisiä elämässä. 

Jean-Paul Sartren ”Suljetut ovet” -näytelmän kuuluisan repliikin mukaan ”helvetti 
on toiset ihmiset”. Kaikuja tästä on Lotankin lausumassa, mutta hän kykenee it-
seään reflektoiden siihen relationaaliseen tunnustukseen, että hän voi itsekin olla 
hyvin hankala. Missä syy sitten piileekin, yhdessäolo on Lotalle työlästä. Kun näin 
on, ihmiseltä puuttuu Juhan (R2) edellä kuvailema ”rauha tavallaan, että ei oo mi-
tään konflikteja päällä, ettei tarvi ruveta käsirysyileen” (ks. luku 9.3.1). 

Kyvyttömyys ymmärtää toisia voi siis johtaa ”käsirysyilyyn”. Sivusimme aiem-
min köyhiin kohdistuvaa stigmatisointia ja suoranaista kiusaamista (luvut 6.2 ja 
9.1.4). Ilkeilyn syynä saattoi olla vain se, että perheellä ei ollut astianpesukonetta 
(Annika/R3). Muista omakohtaisista kiusaamiskokemuksista nuoret eivät kuiten-
kaan puhuneet (vrt. Simonen 2019). 

Kiusaamista on kuitenkin monenlaista, ja myös leimaaminen ja alentuva 
puhe voidaan tulkita sellaiseksi – ja samalla ongelmaksi Loving-ulottuvuudella. 
Tätä kautta myös se tapa, jolla sosiaaliviranomaiset kohtaavat nuoret asiakkaansa, 
saattaa heikentää näiden hyvinvointia (ks. luku 8.2). Näin tekee myös aikuisyhteis-
kunnan edustajien harrastama nuorten syyllistäminen (ks. luku 6.4). 

Ihmissuhteet eivät välttämättä ole helppoja. Elämme kuitenkin aina elämääm-
me suhteissa toisiin. Loving-ulottuvuuteen liittyykin se haaste, että ihmisten tulisi 
ymmärtää toisiaan eikä se välttämättä onnistu, jos he tulevat hyvin erilaisista läh-
tökohdista. Tämä on ongelma etenkin nykyisessä suomalaisessa yhteiskunnassa, 
jossa vihapuhe on vallannut alaa. Siksi tarvittaisiin empatiaa ja myötätuntoa sekä 
kykyä dialogiin, kuten Annika toteaa:

Annika/R3: Ja meiän täytyis kaikkien vaan ymmärtää toisia, että joitain 
ihmisiä loukkaa joku asia ja meidän pitäis osata keskustella asioista 
ilman, että haukutaan niitä ihmisiä justiinsa, että ”muslimit on kaiken 
pahan alku”.

Dialogit ovat kautta aikain tarjonneet rauhanomaisia ja luovia yhteistoiminnan 
keinoja ihmisryhmien keskinäisten ristiriitojen ja jännitteiden purkamiseksi 
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(Helne ym. 2014, 19). Rakentava dialogi ja relationaalisuudesta ammentava kom-
munikaatio ovat kuitenkin taitolajeja, ja harva hallitsee ne. Hyvinvoinnin relatio-
naalisuus ilmenee myös siten, että muiden negatiivinen kommunikaatiotapa saa 
nuorten puheessa merkityksen hyvinvoinnin estäjänä:

Annika/R3: Että se negatiivisuus semmosesta turhasta asiasta, ni on 
semmonen.

Laura/R3: Kyllä, ja siis itse olen ihan samaa mieltä semmonen turha 
negatiivisuus, koska se kuitenkin vaan… Ja minä valitan paljon asioista 
ja tavallaan tuuletan sitä tavallaan, mut semmonen ylenmääränen ne-
gatiivisuus, se kyllä siis syö ihmistä ja niitä kanssaolijoita. Koska kyllä 
mä ainakin itse olen sellanen ihminen, että mä koen, että mitä useampi 
yhteisössä voi hyvin, niin sitä paremmin mä ymmärrän. Se on tavallaan, 
se yhteisöllisyys siinä sitten korostuu sillä tavalla.

Lauran tulkitsemana hyvinvointi on jälleen yhteinen kokemus, mutta tällä kertaa 
ei vain hyvässä vaan myös pahassa. Lauran esimerkissä kielteinen ilmapiiri ”syö 
ihmistä” eli se vaikuttaa hyvinvointia heikentävästi. 

Vaikka haastattelija suuntaa ryhmäkeskustelun nuoria kysymyksellään jo 
muihin hyvinvoinnin tekijöihin, haluavat he jatkaa muiden ihmisten hyvinvointia 
heikentävästä vaikutuksesta:

H: Tuleeko mieleen muita hyvinvoinnin rakennuspalikoita?

Juuso/R3: No ehkä enemmän semmosia, mitkä sitä syö pois sitten, et 
jos vaikka ihmiset ympärillä ei voi hyvin ja koittaa sit vaikka tiedosta-
mattaankin työntää sitä pahaa oloonsa sulle. Ja sitten tai, et on täysin 
väärät ihmiset ympärillä ja sillee. Mulle toi ehkä on lisänny hyvinvointia 
se, että mä oon saanu jättää vaan tietyt ihmiset pois mun elämästä. Että 
mä en välttämättä jaa kaikkee elämästäni semmosten ihmisten kans-
sa, ketkä vetää mua mukaan sillee alas, et koittaa saada sut voimaan 
pahoin. Että tai siis ei ne todellakaan todennäkösesti tietosesti sitä tee, 
mutta.

Annika/R3: Mutta siinä vaiheessa pitäis ihmisille sanoa, että kuulostaa-
ko tuo nyt mitenkään hyvältä, et sä koko ajan tästä asiasta sanot täl-
lee ja näin, että maailmassa ihmisillä on vielä pahemminkin asiat. Ni 
toki onhan, Suomessakin voidaan aina valittaa, mutta sitten pitää myös 
miettiä, että onhan meillä täällä hyvin asiat, että.

Laura/R3: Tiettyyn pisteeseen asti se valittaminen sehän on niinku tuu-
lettamista. Se on ikävien asioiden prosessointia, mut sitten kun se on 
just semmosta hedelmätöntä, et se ei johda mihinkään tai se just ehkä 
enemmänkin vaan levittää sitä.

Nuoret tuovat otteessa vahvasti esiin kielteisen kanssakäymisen haitallisia seu-
rauksia: jotkut ihmiset voivat Juuson sanoin ”saada sut voimaan pahoin”. Vaikka, 
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kuten Katja (R4) toisessa ryhmäkeskustelussa toteaa, on tärkeää, että voi ”ilmaista 
itseään ja niitä tunteitaan ja pahaa oloakin pois ehkä muille ihmisille”, joskus pa-
han olon ilmaiseminen saattaa mennä liiallisuuksiin. Juuso kertoo sulkeneensa 
elämästään sellaiset ihmiset, jotka vetävät häntä ”alas”, ehkä kohti hyvinvoinnin 
vajeita. Hän tuntuu silti ymmärtävän näitä pahan olon levittäjiä: he eivät tee niin 
tarkoituksellisesti.

Julkisuudessa puhutaan usein nuorten ongelmallisista vertaissuhteista ja ko-
rostetaan, kuinka kaverit saavat nuoria lintsaamaan koulusta tai käyttämään päih-
teitä. Edellä olevassa otteessa on kuitenkin kyse pikemmin siitä, miten toisten 
ihmisten pahoinvointi ja siitä kumpuava kommunikaatio kylvävät pahoinvointia 
ympärilleen. Hyvinvointi on tässäkin mielessä relationaalista: puhetavat voivat 
rakentaa ja levittää ikävää ilmapiiriä yhteistä hyvinvointia heikentäen. Nuoret ko-
rostavatkin myös sitä, että he itse eivät itse haluaisi nakertaa toisten hyvinvointia 
vaikkapa palkkatyössään: 

Saana/R3: Koska olen älyttömän sosiaalinen ihminen, niin siitä huoli-
matta en halua semmosta työtä, missä joutuu painostamaan ihmisiä, 
kuten perinteinen puhelinmyynti tai vastaava tai semmonen, missä tar-
vitaan semmosta ihan älyttömän ns. hyökkäävää asennetta. 

Toisten ihmisten kanssa oleminen on, kuten dialogikin, taitolaji. Se on maastoa, 
”jolle enkelitkin pelkäävät astua”, kuten Alexander Popen runosta maailmalle le-
vinnyt muotoilu kuuluu. Myynnin lisäämiseen tähtäävässä yhteiskunnassa ajatus 
on kuitenkin unohtunut, nettikeskusteluista puhumattakaan. Nuorilta näyttää 
kuitenkin löytyvän myös sitä herkkyyttä, jota toisten ihmisten oman tilan tai kos-
kemattomuuden kunnioittaminen edellyttää. 

9.4 Being eli täysi ihmisyys

Hyvinvoinnin ulottuvuuksista Being on kokonaisvaltaisin ja samalla vaikeimmin 
sanoin ilmaistava. Yksinkertaistaen ulottuvuus sisältää fyysisen, psyykkisen ja 
henkisen terveyden ja itsensä toteuttamisen eli täyteen ihmisyyteen kasvamisen. 
Laajemmin se kuvastaa erityistä olemisen tapaa eli moodia: tilaa ja kokemusta, 
jossa ihminen on sisäisesti ja omaehtoisesti aktiivinen, avoin uudelle, avoimessa 
suhteessa maailmaan, yhteydessä muihin ja luontoon, todellinen itsensä. Being 
merkitsee siten kykyä kasvaa, rakastaa, antaa ja ”ylittää eristyneen egonsa rajat”. 
(Fromm 2011, 21, 71–72, 139–140.) Kaikkia näitä elementtejä löytyy nuorten pu-
heesta.

Erotamme Being-ulottuvuudella neljä tulkintarepertuaaria, joista yksi kiinnit-
tyy terveyteen, toinen sisäiseen merkityksellisyyteen ja kaksi viimeistä luontosuh-
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teeseen. Kuten Loving-ulottuvuudella, myös Being-ulottuvuudella on tutkimuk-
semme taustasta johtuva rajoite: haastattelurungossa ei ollut erikseen terveyttä tai 
henkistä hyvinvointia koskevia väitteitä. Tästä huolimatta nuoret puhuivat kum-
mastakin moneen otteeseen. Edellä Doing-luvussa keskustelimme oman polun 
löytämisen ja palkkatyön jännitteistä ja jo tällöin ilmeni, miten monipolvisesti 
nuoret keskustelivat Being-ulottuvuuteen liittyvistä merkityksistä. Lisäksi väite-
lomakkeeseen sisältyi relationaalista luontosuhdetta koskeva väittämä ”Luonto on 
ihmisen hyvinvoinnin perusta, koska ilman luontoa ihminen ei tule toimeen”, josta 
kumpuava keskustelu tuotti runsaasti Being-ulottuvuudelle sijoittuvia lausumia. 

9.4.1 Henki ja ruumis eli terveys osana hyvinvointia

Terveys ja mielenterveys ovat ihmisen toiminnan, jaksamisen ja hyvinvoinnin pe-
ruskivet. Siksi ei ole mitenkään yllättävää, että esimerkiksi vuoden 2019 Nuoriso-
barometrissä jokseenkin kaikki nuoret (94 %) arvostivat omaa terveyttään (Myl-
lyniemi ja Haikkola 2020, 87). Myös omassa tutkimuksessamme nuoret puhuvat 
terveydestä hyvinvoinnin osatekijänä. Tämä puhunta muodostaa Being-ulottu-
vuuden ensimmäisen tulkintarepertuaarin.

Kuten ihmiselämässä usein on, terveyttä osataan arvostaa eniten silloin, kun 
siinä on ollut ongelmia:

Kaisa/R6: Tässä näin, kun olin [töissä] päiväkodissa ja viikon välein olin 
kipeänä, ja mun kurkku oli koko ajan kipeänä. Ja mä olin koko ajan 
väsynyt (naurahdus). Ja nyt mä oon ollut tiedättekö, mitä mä oon ollut 
kolme kuukautta…

Emmi/R6: Kesästä.

Kaisa/R6: No kuitenkin tässä näin, mitä mä nyt oon ollut, niin mä oon ol-
lut terve, ihan täysin terve. Mä kyllä vaihtaisin ihan oikeasti mikä päivä 
vaan sen mun työnteon terveyteen, niinku työttömyyteen ja terveyteen. 
Ihan niinku satasella. Ja niinku tuntuu, että on ihan eri ihminenkin ko-
konaan, että kyllä mä sanon, että jos terveys menee, niin se on paljon 
pahempi kuin se raha, että kyllä mä mieluummin…

Emmi/R6: Tavallaan, että se terveys on niinku, että jos ei ole se talous, 
niin terveys… Komppaan ihan täysin, sekä niinku fyysinen että henki-
nen terveys. Että mä oisin kyllä vaihtanut kans niinku, jos tavallaan 
jotenkin se, että mä olen työttömänä, niin veis mun mielenterveyden pa-
remmalle tasolle, niin kyllä mä mieluummin olisin työtön jonkun aikaa, 
vähän niinku kitsastelisin sen rahan kans, jos mä tietäisin automaat-
tisesti, että se jeesaa. Ja niin mä oon myös tehnyt. Mä oon tavallaan 
joutunut tehä sen päätöksen.
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Kaisan ja Emmin puheenvuoroissa asetetaan terveys ja työssä käyminen selkeään 
prioriteettijärjestykseen niin, että terveys vie voiton. Mieluummin työttömänä 
kuin sairaana. Terveys menee myös taloudellisen toimeentulon edelle. Lausumissa 
nuoret arvottavat siis vahvasti Being-ulottuvuudelle sijoittuvan terveyden Doing- 
ja Having-ulottuvuuksien tarpeentyydytystä merkittävämmäksi. Tätä tulkintaa 
vahvistavat myös nuorten esittämät ajatukset siitä, että vääränlaiset työt voivat 
heikentää terveyttä ja siksi niitä ei mielellään otettaisi vastaan (ks. luvut 5.3, 9.2.1, 
9.2.2). 

Toisaalta terveys on osin riippuvainen muista hyvinvoinnin ulottuvuuksista. 
Edelliseen keskusteluun osallistuva Tuomas huomauttaakin, että ilman rahaa ei 
voi hoitaa terveyttään. Kohtuullinen toimeentulo (Having) vaikuttaa siis myös 
Being-ulottuvuuteen sen terveysmerkityksessä: 

Tuomas/R6: Tietenkin siinä on sitten se, että kun monesti ilman sitä 
rahaa, niin ei voi olla sitten terve. Jos sä, jos sä sairastut, ja sulla ei oo 
rahaa tai ylipäätään, jos sulla ei oo rahaa, niin sulla ei oo oikein tilai-
suuksia myöskään huolehtia itsestäsi. Jos sulla on niin vähän rahaa, 
että sä, että sä et voi niinku vaikka…

Kaisa/R6: Mennä sinne lääkäriin.

Tuomas/R6: Mennä lääkäriin, tai sä et voi käydä lenkillä, koska se ku-
luttaa niin paljon kaloreita, että sä joutuisit ostaan enemmän ruokaa 
kuin sä pystyt ostaan.

Lausumissa ilmenee rahan rooli hyvinvoinnin mahdollistajana (ks. luku 9.1.1). 
Pienituloisuus heikentää terveyttä, jos ei ole varaa terveydenhoitoon tai moni-
puoliseen ja riittävään ravintoon. Tuomas kuvailee myös sellaista köyhyyttä, jossa 
ihminen joutuu rajoittamaan jopa liikunnan harrastamista energiankulutustaan 
vähentääkseen. Esimerkki kertoo jälleen köyhyyden tuomista rajoitteista ja toi-
saalta siitä, miten taloudellinen ja terveydellinen huono-osaisuus käytännössä kie-
toutuvat toisiinsa. 

Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus. Kuten Laura (R3) toteaa, ”henkinen 
tasapaino on aika iso plussa, koska se myös vaikuttaa usein fyysiseen oloon”. Juhan 
mielestä psyykkinen terveys ei ole pelkästään plussa, vaan jopa ensisijaista: 

Juha/R2: Sitten ainakin se, että on fyysisesti ja psyykkisesti terve. 
Oikeas taan melkein psyykkisesti vielä enemmän, koska jos sulla on joku 
jalka kipeänä tai jotain, niin ei se oo niin paha kun se, että sulla ois 
täällä asiat huonosti [osoittaa päätään].

Nuorten tulkinnoissa tuodaan esiin myös terveyden vaikutus ihmissuhteisiin ja 
muihin ihmisiin saatavaan yhteyteen. Esimerkiksi Anni (R1) on oivaltanut, että 
”hyvinvoivat ihmiset yleensä on vähän kiinnostuneempia asioista muistakin kun 
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itestä kun sellaiset, joilla on kauheesti terveysvaivoja tai muita huolia”. Terveys ja 
mielenterveys ovat siis relationaalisia: ne pitävät yhteydet toisiin ihmisiin avoi-
mena. Tämä on merkittävä oivallus hyvinvointiteoriankin kannalta. Terveyteen 
liittyvien Being-tarpeiden toteutuminen mahdollistaa avoimen ja empaattisen 
suhtautumisen maailmaan.

Nuoret tulkitsevat terveyden relationaalisesti myös laajemmassa, yhteiskun-
nallisessa merkityksessä. Lainasimme jo luvussa 5.3 Annikan (R3) huomiota siitä, 
kuinka jatkuvan tuoton tekemisen vaikutus ei ole ”mitenkään terveellistä”. Myös 
Laura (R3) toteaa, että joillekin myös yhteiskunnassa vallitseva kilpailuhenkisyys 
on ”sairasta meininkiä”. Kommentit tuovat esiin sen vaikeuden tai mahdottomuu-
den, joka nousee yrityksestä pysyä terveenä sairaassa yhteiskunnassa. Lisäksi, 
kuten luvun 9 lopussa näemme, nuoret ulottavat terveyden tavoittelun luontoon: 
myös sitä olisi kohdeltava ”terveellisesti” (Anni/R1). 

9.4.2 Sisäinen merkityksellisyys

Ihminen ei elä pelkästä leivästä. Nuorten puheesta onkin jäsennettävissä reper-
tuaari, jossa hengen ravinto eli sisäinen merkityksellisyys kuvataan keskeiseksi hy-
vinvoinnin lähteeksi. Tämä ilmenee kirkkaasti myös Katjan pohtiessa ääneen siitä, 
mitä hänelle tuli ensin mieleen kysyttäessä, mitä hyvinvointiin kuuluu:

Katja/R1: Lähinnä nyt ite rupesin ajattelee jotenkin henkistä hyvinvoin-
tia. Sitä että jotenkin silleen, koska ei voi ajatella, että se kaikille se tois 
silti mitään niinku hyvinvointia, jos ois perusasiat kunnossa. Meinasin 
ekana sanoa silleen, et no jos niinku että se on vaan katto pään päällä 
tai saat ruokaa ja on silleen vaatteet päällä ja pystyt peseytymään. Mut 
jotenkin silleen, niinkun että jokuhan voi hyvin voida, jos se vaan on 
sademetsässä silleen, et se ei niinku…

Mitä sitten tarvitaan ”perusasioiden” lisäksi? Kuten Erich Fromm (2011, 71–72) 
on kirjoittanut, being-moodi on sanojen tuolla puolen. Siitä huolimatta hän on-
nistuu kuvaamaan sitä kirjoituksissaan kauniisti ja vuolaasti (esim. Fromm 2011, 
139–140; ks. myös luku 10.6). Myös nuoret tavoittavat lausumissaan hyvinvoinnin 
Being-puolen hyvin, kuka yksinkertaisemmin, kuka monisanaisemmin asian il-
maisten. Hyvinvointia on tällöin esimerkiksi ”no terveys ja sitten, että mahollista 
toteuttaa itteensä” (Valtteri/R3) tai sitä, ”että ihminen voi hyvin, että on elämän-
halua, että jaksaa, että elää jotakin varten” (Maria/R2). Kyse on lopulta siitä, että 
ihminen ”elää sellaista elämää, mitä haluaa elää” (Ville/R1). 

Jonin (R1) vastaus kysymykseen siitä, mitä kuuluu hyvään elämään, tiivistyi 
yhteen sanaan: ”itsetunto”. Itsetunto ja itsetuntemus liittyvät läheisesti itsensä to-
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teuttamisen mahdollisuuteen. Jotta ihminen voisi toteuttaa itseään, on tunnettava 
itsensä ja uskallettava pyrkiä toiveidensa täyttymistä kohti. 

Omien päämäärien asettamisen merkitys tulee esiin myös alla lainatussa hy-
vinvoinnin lähteitä koskevassa pohdinnassa:

Anu/R4: Mulla on ollut silleen, oon huomannut, et se on tosi tärkee et 
on joku. Ei välttämättä suunnitelma mut joku päämäärä, mitä niin kun 
tavoittelee. Yleensä nyt niin kun joku ura, jos ei sitä oo. Niin sit se on 
aika outo tunne silleen. Ei tiiä, mitä ajatella.

H2: Niin ettei oo semmoista et just mihin päin, mitä kohti suuntaa. 

Anu/R4: Niin joo ja sit joku semmoinen hieno visio liittyen siihen työhön. 
Se on tosi tärkeä ja silleen et sitä voi sit aina hioa edelleen (naurahdus). 
Ja sit et jos voi olla yksin tarpeeksi, niin se on elintärkeää oikeastaan.

Ihminen on tasapainossa, kun hänen elämänsä ulkoinen päämäärä on yhdenmu-
kainen hänen sisäisten tuntemustensa eli sisäisen päämääränsä kanssa. Sisäistä 
päämäärää saattaa kuitenkin olla vaikea löytää nykyisenlaisessa kiihkeätempoi-
sessa kulutusyhteiskunnassa. Siksi on, kuten Anukin edellä mainitsee, suorastaan 
”elintärkeää” olla välillä yksin, kuunnella sisintään ulkoisen hälyn sijaan. Tulkin-
noissa arvostetaan erityisesti luonnon helmassa vietettyä aikaa, sillä silloin ei ole 
”paljoa ihmisiä ympärillä” vaan ”saa semmoista omaa rauhaa siellä luonnon kes-
kellä” (Otto/R2).

”Oma rauha” tekee tilaa sisäisille merkityksille. Tämän tilan löytäminen on 
kiireisessä ja ahdistavassakin nykymaailmassa olennaista – eikä suinkaan vain 
työssä käyville ihmisille. Joskus työttömyyden tuoma lisääntynyt oma aika opastaa 
oivallusten tielle:

Emmi/R6: Kun on työttömänä vähissä rahoissa, niin sitten yhtäkkiä pi-
tää keskittyä niihin juttuihin, mitä varmaan jotenkin opiskelijana väisti, 
ei hoksannutkaan, että ne on niinku niin paljon tapetilla. – – Rakas poi-
kaystäväni on sanonut sen näin, että kun tulee tilaa ajatella, niin kyllä 
ne ajatukset tulee. Kun sulla on tarpeeksi kiire, niin et sä edes mieti, 
että mikä tekee sut onnellisemmaksi, tai mistä sä saat sitä hyvinvointia. 
Sitten, kun sitä tyhjää tilaa on ja tuntuu, että niinku sinne ei tuu mitään 
muuta kuin mustaa ajatusta ja pilveä, niin sitten sä yrität ettiä keinoja, 
että se valo voittais.

Emmin tulkinnassa työttömyys antaa mahdollisuuden pysähtyä miettimään, mis-
tä hyvinvointi kumpuaa. Hänen tapauksessaan se, että on ”tyhjää tilaa” ja ”tilaa 
ajatella”, auttoi etsimään valoisampaa näkökulmaa omaan elämään yhdessä poi-
kaystävän viisaiden neuvojen kanssa.

Hyvinvointi Being-ulottuvuudella on lähtökohtaisesti sisäinen kokemus. Kun 
hyvinvoinnin sisäinen lähde pulppuaa, ulkoisten olosuhteiden painoarvo elämän-
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kokonaisuudessa vähenee. Arkisemmin ilmaistuna hyvinvoinnissa on ratkaisevaa 
ihmisen oma asennoituminen. Näin ajattelivat niin Anna Juntusen (2018, 45) 
haastattelemat kaksikymmentä nuorta kuin Annikakin seuraavassa lausumassaan: 

Annika/R3: Asenteistahan se riippuu loppujen lopuks, miten sä elämäs-
sä oot. Et totta kai, jos sä oot sillee, että jos sä oot sillai, että elämä on 
paskaa ja tämmöstä, ni totta kai se siinä vaiheessa on sun mielestä pas-
kaa. Mut siinä vaiheessa kannattaa vaan yrittää nähä niitä hyviä asioita 
elämässä. Vaikka haluaisin tuon asian, haluan tämän asian, mutta ei 
nekään välttämättä tuo sitä.

Annika kuvaa, kuinka synkkyyteen vajoamisen sijaan voi yrittää muuttaa asen-
noitumistaan ja nähdä ”hyviä asioita elämässä”. Niitä hän ei selvästikään samaista 
tavaroiden tuomaan vaurauteen. Annikan tulkinnassa asiat tai esineet (korostunut 
Having-ulottuvuus) eivät takaa hyvinvointia, koska jatkuva haluaminen heikentää 
mielenrauhaa eli hyvinvointia Being-ulottuvuudella. ”Tyytyminen” ei kuitenkaan 
aina ole helppoa kulutuskulttuurissa eläville. Annika tuntuu sanavalinnallaan 
”kannattaa vaan yrittää” viittavan juuri tähän; tyytyminen on ponnistuksen taka-
na. Aiemmin (ks. luku 9.1.5) näimme, että nuoret tulkitsivat omaan tilanteeseen-
sa tyytymisen olevan vaikeaa rikkaillekin ihmisille: rahavuorta on kasvatettava ja 
kasvatettava. 

Annika on oivaltanut kulutuskulttuurin keskeisen piirteen: mitä enemmän 
haluat, sitä tyytymättömämpi olet. Siksi hänen tulkintansa lähestyy eudaimonis-
ta hyvinvointikäsitystä. Eudaimoniset hyvinvointiteoriat korostavat, että vaikka 
ihminen saavuttaisi sen, mitä hän haluaa, se ei välttämättä johda hyvinvointiin 
(Ryan ja Deci 2001, 145). Halujen noudattaminen voi tuottaa mielihyvää, mutta 
ainoastaan ihmisen lajiolemukseen kuuluvien tarpeiden tyydyttäminen edistää 
inhimillistä kasvua ja mahdollistaa todellisen hyvinvoinnin (Fromm 2011, 3). Sil-
loin, kuten Kaisa (R6) kauniisti toteaa, ihminen on löytänyt ”tavallaan sen oman, 
missä on hyvä olla”. Juuri tätä hyvinvointi Being-ulottuvuudella merkitsee. 

9.4.3 Luonnon hyvät vaikutukset 

Julkisessa keskustelussa ja sosiaalisessa mediassa törmää yhä useammin tekstei-
hin, joissa ylistetään metsien ja muun luonnon rauhoittavia vaikutuksia. Myös 
niin mielenterveyden ammattilaiset kuin luonnontieteilijätkin julkaisevat kilvan 
aihetta koskevia artikkeleita (ks. esim. Mielenterveystalo.fi, Mieli.fi, Luke.fi). Ryh-
mäkeskusteluihin osallistuneet nuoret tunnistivat tällaisen ”luonto tekee hyvää” 
-diskurssin ja yhtyivät siihen ilmeisen täydestä sydämestään. 

Luonnon merkitys hyvinvoinnin lähteenä ja mielenterveyden edistäjänä on 
nuorten puheesta jäsentyvä vahva tulkintarepertuaari. Ryhmäkeskusteluissa 
enemmistö oli täysin samaa mieltä siitä, että ”luonto on ihmisen hyvinvoinnin 
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perusta, koska ilman luontoa ihminen ei tule toimeen” (ks. liite 4). Ainoastaan 
yhdessä tulkinnassa kyseenalaistetaan suoraan luonnon arvoa todeten, kuinka ”se 
[luonnonvarojen säästäminen] on toissijainen juttu ainakin mulle. Mä en ajatte-
le luontoa” (Markus/R2). Kuitenkin tämäkin puhuja täsmentää, että ”(j)oo, kyllä 
mäkin tykkään niinku luonnosta, vaikka mä en mikään luonnonsuojelija ookaan. 
Että mutta kuitenkin, sitä viihtyy paremmin”.

Miten nuoret jäsentävät luonnon merkitystä eri hyvinvoinnin ulottuvuuksil-
la? Seuraavassa neljästä ryhmäkeskustelusta koostetussa otteessa nuoret puhuvat 
luonnon kokonaisvaltaisesta yhteydestä niin ruumiin kuin mielenkin terveyteen: 

Lauri/R5: Jos niinku luontaista hyvinvointii. Just jos tiiät sä niinku tyk-
käät luonnosta, kyllä se niinku tuo sulle just sitä hyvää vointia. Kyllähän 
se varmasti. Ja just nää kaikki virkistysalueet ja kaikki puistot ja met-
sät, niin kyllä ne mun mielestä aika tärkeitä on.

H: No mikä siinä luonnossa on, mikä tuo sitä hyvinvointia?

Annika/R3: Luontoa voi aina ihmetellä, sieltä aina tulee jotain uutta.

Saana/R3: Must tuntuu, että luonto auttaa. Jos mä oon luonnossa, ni 
mun on helpompi tavallaan olla myös siinä hetkessä läsnä, et kaikki 
se semmonen pään sisäinen hälinä, kyllähän se siellä hälinä siis pysyy 
pään sisällä, mut tavallaan mä pystyn keskittymään muuhun kun sii-
hen, se tavallaan sitoo mut siihen hetkeen.

Vilja/R1: No onhan se nytten terapiaa.

Maiju/R1: Nostaa mielialaa. Tulee sellainen luova olo, kun siellä on.

Tiina/R4: Joo kyllä, jo vuodenaikojen vaihtuminen esimerkiks on sellai-
nen, et sitä tulee seurattua jotenkin. Sit kaikki hajut ja äänet ja kaikki 
tällaiset asiat voi olla tosi tärkeitä. Ihan vaan se, et käy jossain met-
sässä kävelyllä voi tosi paljon laskea sitä semmoista stressaamista ja 
hermoilua.

Luonto inspiroi, virkistää, sytyttää uteliaisuutta, herkistää aisteja ja lisää luovuutta. 
Saana puolestaan tiivistää luonnon hyvinvointivaikutuksen sanoin ”luonto aut-
taa”. Nuoret puhuvatkin luonnosta ikään kuin lääkkeenä. Se vaikuttaa mielialaan 
ja jaksamiseen. Keskiöön kohoaa luonnon rauhoittava ja pysähdyttävä vaikutus. 
Keskittyminen paranee, kun ”pään sisäinen hälinä” rauhoittuu. Tällöin havainto-
kykykin saattaa parantua:

Tiina/R4: Tässähän on esimerkiks tosi paljon just luontoa ympärillä ja 
siis mä oon ainakin ite huomannut, et tosi monet ihmiset kulkee just 
silleen laput silmillä. Et ite on oikeastaan varmaan alun perin sen takia, 
et kuljin paljon silleen, et mulla oli koira vapaana. Niin mun piti huo-
mioida niin kun ihan kaikkea ympärillä koko ajan. Ja nyt mä huomaan 
tekeväni sitä edelleen itekseni yksin ollessani. Niin et mä kyllä huomaan 
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kaikki linnut ja ötökät ja kaikki mitä vaan koko ajan ympärillä tapahtuu 
hirveesti. Niin tota tulee huomioitua. Ja se on kans jotenkin osaltaan sil-
leen rentouttavaa, et ei oo sit vaik nenä kii siinä puhelimessa tai jossain 
koko ajan.

Luonnon tyynnyttävä ja vahvistava vaikutus on osoitettu lukuisissa empiirisis-
sä tutkimuksissa, joissa keskittymisen ja tarkkavaisuuden todettiin parantuneen 
luontoyhteyden ansiosta. Luonto onkin erinomaiseksi todettu mindfulness-har-
joittelun paikka (Djernis ym. 2019). Luonnossa oleminen helpottaa tutkitusti 
stressiä, koska se alentaa sykettä, madaltaa kortisolitasoja ja parantaa vastustus-
kykyä. Esimerkiksi jo lyhyet ulkoilulenkit parantavat mielialaa, myös mielenter-
veyden häiriöistä kärsivillä. (Ks. Capaldi ym. 2015.) Nuorten tulkinnat vastaavat 
hyvin pitkälle tällaisten tutkimusten tuloksia. Tulkinnoissa tulee esiin myös se, 
että luonto voi olla erityisen tärkeä silloin, kun on muuten vaikeaa: ”esimerkiks 
jos ihmisellä on mielenterveysongelmia, on tosi tärkeää mennä ulos luontoon” 
(Maria/R2).

Luonnolla on havaittu olevan selkeästi positiivinen merkitys suomalaisten 
pienituloisten selviytymiselle. ”Luonto hoivaa, antaa voimaa ja rauhoittaa”, niin 
kuin Anna-Maria Isola ym. (2015, 70) tuloksiaan tiivistävät. Edellä Tiina kuvaili 
vuodenaikojen vaihtumisen ja luonnossa toistuvien rytmien seuraamisen elvyttä-
vää vaikutusta. Luonto saattaakin juuri rytmillisyytensä vuoksi olla erityisen tär-
keä arjen epätietoisuudessa kamppaileville. Kuten Isola ym. (2015, 70) kirjoittavat: 
”(l)uonto on myös ennakoitavissa toisin kuin haavoittuvassa asemassa olevien 
elämä yleensä”. Ennakoitavuus ja syklisyys ovat selvästi osa luonnon rauhoittavaa 
ja juurruttavaa vaikutusta. Valitettavasti ilmastonmuutos ja biodiversiteettikriisi 
uhkaavat vakavasti tätä hyvinvointimme perustaa. 

Luonnon hyvinvointivaikutuksia koskevat tutkimukset ovat osalle nuorista 
tuttuja: ”No onhan siitä vissiin tutkimuksiakin tehty, että kaiken vihreän, esimer-
kiksi luontokuvien, katselu laskee stressitasoja” (Tiina/R4). Seuraavassa ryhmä-
keskustelussa nuoret eivät kuitenkaan raportoi tutkimustuloksia vaan kertovat 
omakohtaisesti, miten luonnossa vietetty aika on heihin vaikuttanut: 

Ville/R1: Mä vietin vajaan kaks viikkoo yksin vaelluksella, niin mulla 
oli ihan erilainen olo. Sit kun me tehtiin se yhteinen leiri sen vaelluksen 
päätteeksi, me nähtiin niitä muita, jotka oli ollut siellä samalla alueella. 
Niin ihmiset sanoi, et mä vaikutin erilaiselta. Mä olin niinku sosiaalisem-
pi ja avoimempi ja puheliaampi kun mitä mä ehkä normaalisti oon ja 
innostuneempi.

Vilja/R1: Niin totta kai, kun yksinään hiljentyy ja siis silleen. Niin totta 
kai sitä on paremmin balanssissa.

Joni/R1: Niin ja luonto vaikuttaa aisteihin niin, että siellä ne herää sit-
ten.
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Ville/R1: Kyllä ja sen hetken aikaa ei tarvinnut miettiä tätä globaalia 
ympäristökatastrofia tai yhteiskunnan lisäongelmia tai omaa tulevai-
suutta tai menneisyyttä. Mä haen puut tuolta, mä paan tulet, mä syön 
ja pistän teltan.

Maiju/R1: Siellä on kaikki sellaista yksinkertaista ja selkeetä, ei tarvi 
miettiä mitään papereitten pyörittelyy tai semmoista.

Ville/R1: Tietää mitä tekee.

Keskustelussa nuoret kertovat Being-ulottuvuuden tärkeästä ilmentymästä, läs-
näolon kokemuksesta ja aistien heräämisestä. Ajatukset vetäytyvät taka-alalle, ja 
suora kokeminen mahdollistuu. Kun huomio on vain kokemisessa, murehtiminen 
vähenee ja syntyy kokemus tasapainosta. Villelle vaellus luonnossa toi helpotus-
ta hänen ympäristöahdistukseensa. Kuten Erich Fromm (2011, 103) kirjoittaa, 
”being-moodi on olemassa vain tässä ja nyt (hic et nunc)”, kun taas ”having-moodi 
on olemassa vain ajassa: menneessä, nykyisessä tai tulevassa”. 

Tutkimuksissa on todettu, kuinka ihmiset kokevat olevansa enemmän elossa 
ja energisempiä silloin, kun he ovat viettäneet aikaa luonnossa. Luontokontaktit ja 
luontoyhteys vahvistavat myös autonomiaa, ihmisenä kasvamista, itsearvostusta, 
itsesäätelyä ja sosiaalista kyvykkyyttä. (Capaldi ym. 2015, 5.) Ikään kuin tutkimus-
tuloksia vahvistaen Villekin kertoo vaelluksen jälkeen olleensa avoimempi, innos-
tuneempi ja sosiaalisempi. Luonnossa oleskelu ja luontoaktiviteetit siis paransivat 
Loving-ulottuvuuden yhteisyyssuhteita. Samalla ne ovat tärkeitä Doing-ulottu-
vuudelle sijoittuvia hyvinvoinnin edistämisen keinoja. Niille olisikin nuorten mu-
kaan tärkeää raivata tilaa muunlaiselta hektiseltä ja paineita luovalta tekemiseltä:

Katja/R4: Ehkä jotenkin sen on ottanut jotenkin liian itsestäänselvyyte-
nä. – – Tai siis et itse vasta sen tajuaa, kun on siellä metsässä, et vau, 
mitenkä paljon tää tuokin, niin kun antaa tuon hyvän mielen. Jotenkin 
sitä, et sen niin kun tavan arjessa unohtaa. Mut se jotenkin, et pitäis 
aina jotenkin muistuttaa siitä, että ottais sille aikaa, et menis sinne 
metsään. Koska sit sen aina muistais siitä, että se tuo sitä hyvinvointia 
jotenkin. Et joutuu muistuttamaan itseään siitä, että se on tärkeää eten-
kin silleen, et se ei oo niin osana siinä arkea vaan se oottaa siellä, että 
sen luokse menis.

Emmi/R6: Työttömänä pitää ettiä niitä muita keinoja voida paremmin. 
Ja sitten on tullut luonto. Ja ei sillain kliseisesti, että mene metsään ja 
tunne itsesi paremmaksi, vaan silleen, että mulle tulee ihan semmoinen 
sisältä kumpuava tarve mennä. – – Ei silleen, että mä jotenkin teen sen, 
koska mä tiedän, että lenkkeily tekee mulle hyvää, vaan mä menen sin-
ne, koska mä en voi olla ilman. Ja sitten se luontosuhde on tavallaan, 
niin sille on ollut myös aikaa voimistua. Silloin, kun oli opiskeluja, ja 
niinku aina oli dedis. – – Ja niitä deadlineja, niissä ei oo mitään rytmiä, 
se on jatkuvaa painetta. Ja sitten siitä siirtynyt työhön, joka ei niinku… 
Siinä ei ollut edes sitä tietä, että se loppuu se paine. Niin sitten taval-
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laan, kun irrotetaan siitä, että on jatkuvasti työn alla jotain, jotta saa 
jotain, niin irrottautuu, niin sä oot yhtäkkiä silleen, että mun on pakko 
päästä ulos. 

Katjan kuvauksessa kuuluu, kuinka kiireensä tai huoliensa keskellä ihminen voi 
unohtaa tehdä juuri niitä asioita, jotka parantaisivat hänen oloaan. Katja pyrkii 
suorastaan muistuttamaan itseään tästä, ohjaamaan itseään sellaisen asian pariin, 
jonka hän tietää kokemuspohjaisesti parantavan oloaan. Hän siis koettaa hallita 
itseään, mutta hyvinvointia lisäävällä tavalla: joskus tarvitaan päättäväisyyttä, jotta 
ihminen tekisi niitä asioita, joita hänen olisi syvemmän tietämyksensä mukaan 
syytäkin tehdä.

Katjan sanoin luonto ”odottaa”, että ihminen muistaisi tulla sen luo. Tämän 
voisi tulkita myös yhteiskunnalliseksi ohjeeksi. Mikä meitä estää noudattamasta 
luonnon kutsua? Vieraantunut, hektinen elämäntapamme; se, että emme kuuntele 
tarpeitamme. Emmi on ymmärtänyt, että luonnon sivuuttaminen johtaisi henki-
seen umpikujaan. Luontoyhteys on hänelle ”sisältä kumpuava” tarve. Hän kertoo 
menevänsä luontoon, koska ei ”voi olla ilman”. Myös tarveteorioiden mukaan tar-
peet ovat asioita, joita ilman ihminen ei voi olla riippumatta siitä, haluaako hän 
kyseistä asiaa vai ei (esim. Gough 2015). Tarve on siis välttämättömyys (ks. lu-
vut 3.3 ja 5.2). Sen sijaan, että Emmi järkeilisi luonnon hyvinvointivaikutuksia ja 
perustelisi niillä luontoon menemistä, hän kuuntelee sisäistä ääntään, tarvettaan 
tai suoranaista ”pakkoa” päästä luonnon helmaan. Tällöin pakko kumpuaa sisäl-
tä eikä ulkoisesta hallinnasta. Emmille työttömyys on vahvistanut yhteyttä itseen 
eli vähentänyt omista tarpeista vieraantumista, mikä viittaa jälleen siihen, että 
Doing-ulottuvuuden liiallinen tai vääränlainen kuormittaminen – jatkuva ja tur-
hanpäiväinen tekeminen – haittaa Being-tarpeiden tyydyttämistä.

Luonto yhdistyy myös asumiseen ja asuinympäristöön ja liittää siten Being- 
ja Having-ulottuvuudet toisiinsa. Koska luontoyhteys on erittäin keskeinen tekijä 
monen nuoren hyvinvoinnille, on järkeenkäyvää, että he tähdentävät luonnonlä-
heisen asumisen merkitystä. Se ilmenee erityisesti sanavalinnoissa, joissa kauhis-
tellaan ”betoniviidakkoa” (Markus/R2), ”betonihelvettiä” (Lauri/R5) ja ”asfaltin-
harmaita” suurkaupunkeja (Annika/R3). Metsään on päästävä helposti kotiovelta:

Juuso/R3: Niin kyl se vaikuttais varmaan mun mielenterveyteenkin jo-
tenkin. Siis täällä kun on mahollisuus aina, tai luonto on niin lähellä. 
Meidän takapihalta pääsee suoraan semmoselle isolle metsäalueelle, ja 
niin kyl se on varmaan aika iso osa sitä hyvinvointia, et mä käyn siellä 
kyllä joka päivä. – – En mä siis tiiä, että se on vaan osa mua, ja sit mä 
voin hyvin kaikkineen tällee ku on. Ja en mä tiä, jos multa vietäis pois, 
et mä asuisin yhtäkkiä jossain New Yorkin keskustassa sillee, että mä 
en ikinä näkis puita, niin se ois aika iso osa mun hyvinvoinnista kerralla 
pois. Mut en mä osaa kuvailla tarkemmin, et mistä se siinä tulee siinä 
luonnossa olemisessa se.
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Juha/R2: En mä esim. haluais asua jossain Helsingin keskustassa, koska 
se on vaan niin jotenkin harmaa ja semmoinen tavallaan. – – Että kyllä 
mä tykkään siitä enemmän, että jos on vähän semmoinen luontomeinin-
ki, että on justiin niitä puita ja on vaikka joku meren tai järvenranta tai 
tämmöistä näin. Ja semmoinen maisema ja se… Ja sitten tosiaan siel on 
vähän raikkaampaa ilmaa. Näin, niin kyllä mä tykkään enemmän siitä 
luontomeiningistä että. Koskaan ollu semmoinen mikään city oikein kui-
tenkaan. Siks vähän harmittaa, että ehkä joutuu töitten perässä muut-
taa tonne etelämpään. Mutta onhan sielläkin paikkoja, missä on vähän 
enemmän semmoista luontoa.

Monien unelmakaupunki, New York, ei luonnonrakastajan näkökulmasta ole 
ihanteellinen asuinpaikka. Etelä-Suomeen muuttokin vierastuttaa, jos arvostaa 
enemmän ”luontomeininkiä”. Juha ilmaisee ”joutuvansa” muuttamaan töiden pe-
rässä itsestä riippumattomista syistä: kotipaikkakunnalta ei löydy töitä. Noudatta-
malla työmarkkinakansalaisuuteen kuuluvaa liikkuvuuden normia (ks. luku 8.3) 
hän etääntyy toiveestaan elää puiden ja rannan läheisyydessä. Samalla hän toisin 
sanottuna pelkää vieraantuvansa Being-tarpeidensa tyydytyksestä. 

Se, että ympärillä ei kasvaisi puita, heikentäisi Juuson hyvinvointia oleellisesti 
– sitä, että hän ”voi hyvin kaikkineen tällee ku on” (jälleen oiva Being-ulottuvuuden 
tiivistys). Tutkimukset kertovat samaa tarinaa. Niiden ihmisten keskuudessa, joi-
den lähellä oleva luonnonympäristö on muuttunut huonompaan suuntaan, on ha-
vaittu enemmän masentuneisuutta ja emotionaalista stressiä (Myers ym. 2013). 
Vastaavasti on havaittu positiivinen yhteys elinympäristön viheralueiden läheisyy-
den ja positiivisten mielentilojen välillä. Viheralueet vahvistavat myös sosiaalisia 
suhteita ja sosiaalista tukea naapuruston kesken – hyvinvointia Loving-ulottu-
vuudella. (Ks. Capaldi ym. 2015, 4, 6.)

Seuraavassa keskustelussa luonto asettuu kaupunkimaisen elämäntavan – ja 
samalla koko länsimaisen elämäntavan – antiteesiksi: 

Annika/R3: Ei oo niin hektistä, ei oo ympärillä sitä kaupungin kiirettä.

Juuso/R3: Joka on ihan täysin keinotekosta. Se on meiän oma keksintö, 
ei luonnolla oo kiire mihinkään, kaikki tapahtuu, mut ei ajallaan.

Annika/R3: Siellä on luonnon lait.

Juuso/R3: Niin siellä on luonnon lait eikä meidän keksimät monesti hel-
vetin typerät lait.

Laura/R3: Kyllähän luonnossakin tapahtuu koko ajan, mut se tapahtuu 
niin eri nyansseilla kun kaupungissa, et kyllähän sielläkin on hirvee vi-
linä käynnissä, mut se on niin pienessä mittakaavassa, et ei sitä tajua, 
koska on tottunu semmoseen isoon hälinään.

Annika/R3: Joo ei sitä sillai huomaa, kun se on niin pientä.
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Laura/R3: Se ei ole häiritsevää.

Juuso/R3: Mitenhän se meni joku kiinalainen sananlasku, jonka joku 
on kääntäny sitten suomeks. Mutta luonto ei koskaan kiirehdi, mut silti 
kaikki tapahtuu ajallaan, et elämä vaan menee eteenpäin sillee kun se 
on tarkotettu menevän ja mitään ei turhaan hoppuilla, stressaannuta. 
Sen näkee, miten elämä oikeesti toimii, et kaikki tää meidän kiire ja 
stressi on kuitenkin aika epäolennaista ja...

Annika/R3: Ja kaikki on aina väliaikasta.

Juuso/R3: Nii ja kaikki muuttuu ja on väliaikaista. Ja siellä luonnossa 
oleilu ni se saa jotenki ainaki mulla helpottaa pistää asioit perspektiivii 
sillai, et jos joku täällä stressaa hirveesti. Ja mä luulen, et se on oikeesti 
aika merkityksellinen asia tässä maailmassa.

Autenttisen luonnon ja ihmisten luoman kiireen ja ”helvetin typerien lakien” ver-
taaminen toisiinsa kertoo nuorten kokemasta vallitsevan elämäntavan turhautta-
vuudesta. Nykymeno on ”epäolennaista”, ja kaupungin kiire ja vilinä häiritsevät. 
Sitä vastoin luonnossa voi laittaa asioita perspektiiviin ja oivaltaa ihmiselämän 
väliaikaisuuden. Nuorten tulkinnoissa luonto auttaakin näkemään todellisuuden 
selkeämmin; kyky, jota Erich Fromm (2011, 81) pitää being-moodille tyypillisenä. 
Tällaiset havahtumiset voivat kantaa elämässä pitkälle: elämän pienet harmit me-
nettävät merkitystään ja ihminen tiedostaa, mikä on aidosti oleellista. Luonnossa 
koetut kohottuneisuuden tunteet tarjoavatkin parhaimmillaan häivähdyksen siitä 
”universaalista olemuksesta, joka yhdistää ihmiskunnan” (Hamilton 2008, 182). 
Yksilön hyvinvointikokemuksessa ei siis ole kyse vain hyvän olon tuntemuksista 
vaan eudaimoniasta ja siihen kuuluvasta transsendenssistä (Capaldi ym. 2015, 5). 
Tällaiset väkevät luontokokemukset Being-ulottuvuudella voivat auttaa heikentä-
mään Having-ulottuvuuden ylipaisunutta roolia yhteiskunnassamme. 

Edellinen keskusteluote on kiinnostava myös hallinnan näkökulmasta: kuvaa-
vathan nuoret oikeastaan sitä, miten luonto on ihmisen hallinnan ulkopuolella. 
Luonnossa asiat menevät omalla painollaan, ilman kiirehtimistä. Luonnossa ei-
vät ”päde järjestäytyneen yhteiskunnan säännöt” (Isola ym. 2015, 7). Siellä eivät 
päde myöskään syrjäytyneen, työttömän tai pienituloisen sosiaaliset kategoriat ja 
niiden asettamat ideologiset minuudet. Luonto ei arvota ihmistä, minkä vuoksi 
hän voi olla oma itsensä ulkopuolelta määritellyn identiteetin sijaan: luonnossa 
”ihminen voi laajentaa reviiriään ja irrottautua köyhän identiteetistään, johon on 
vaarana jäädä silmukoimaan” (Isola ym. 2015, 70). Tällaisten roolien karistami-
nen vapauttaa ihmisen näkemään itsensä itsenään, nimikkeitä suurempana. Kun 
ihminen tarkentaa katseensa luonnon pieniin ihmeisiin tai tuntee koko luonnon 
suunnattoman ihmeellisyyden, murheet ja stressi katoavat, ja ihminenkin on het-
ken hallinnasta vapaa. 
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9.4.4 Osana luontoa

Niin kauniisti kuin nuoret edellisessä alaluvussa puhuivatkin luonnosta ja luon-
tokokemuksistaan, tulkintarepertuaarin fokuksessa oli kuitenkin enimmäkseen 
luonnon merkitys omalle hyvinvoinnille. Näin ajateltaessa luonto vääjäämättä vä-
lineellistetään.33 Samaten ryhmähaastattelujen luontoa koskeva väite (”Luonto on 
ihmisen hyvinvoinnin perusta, koska ilman luontoa ihminen ei tule toimeen”) oli 
muotoiltu tavalla, jonka voisi ymmärtää välineellisesti. Luonnon tuoman mielihy-
vän korostamisen voidaan myös ajatella edustavan hedonistista luontosuhdetta ja 
hyvinvointikäsitystä (Capaldi ym. 2015, 3).

Luonnosta on toki vaikeaa puhua tekemättä dualistista subjekti–objekti-erot-
telua. Sellainen kuitenkin erottaa ihmisen luonnosta; luonto kuvautuu itsellem-
me ulkoisena ympäristönä, josta ammennamme resursseja ja hyvinvointimme 
aineksia. Luonnosta siis tulee ”toinen”, ihmislajille ulkopuolinen objekti. Ajatte-
lu johtaa kestämättömään kehitykseen. Välineellinen suhtautuminen luontoon 
onkin Clive Hamiltonin (2008, 213) mukaan paitsi taloudellinen, tieteellinen ja 
teknologinen ongelma myös ja ennen kaikkea metafyysinen virhe ja moraalinen 
epäonnistuminen.

Monet tutkimuksemme nuorista olivat havahtuneet ihmisen ja luonnon erot-
telua ylläpitävään diskurssiin. Sille vaihtoehtoinen tulkintarepertuaari ilmenee 
seuraavissa, neljästä eri ryhmäkeskustelusta poimituissa lausumissa:

H2: Noin, me mentiin jo tähän 11. väitteeseen, niin mitä te muut ajatte-
lette tästä luonnon merkityksestä?

Tuomas/R6: No mä laitoin tohon sen vitosen, kun en mä ajatellut sitä 
sillain jonakin luonnossa oleskeluna ja sellaisena, vaan mä ylipäätään 
ajattelin sitä niinku yhteiskunnalliselta kannalta, että ihminen on ko-
konaan riippuvainen kuitenkin ympäristöstään, että se on niinku aika 
ilmeinen… Yhtä ilmeinen asiana kuin mun mielestä, että aurinko nousee 
idästä, että… 

Katja/R4: Niin se on hassu juttu tai siis, et miks ajattelen niin, että se 
luonto on siellä jossain, vaikka se kumminkin on meidän ympärillä kaik-
kialla. Tietenkin ehkä silleen se onkin just silleen, että on sulkenut ns. 
silmänsä, että kävelee sokeena.

Juuso/R3: Joo, kyl se luonnossa oleminen rauhottaa tietysti ihmistä 
maailman kaikesta kiireestä ja muusta, mut sillee mä jotenkin... On 
vaikee ajatella, kun mä nään itteni niin osana sitä luontoa, ja sit sen, 
että se on jotenkin itsestäänselvyys.

33 Myös monet Kaisa Hynysen (2019, 55) haastattelemista korkeakouluopiskelijoista kuvasivat 
instrumentalistisesti luonnolta saamiaan hyviä asioita.
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Anni/R1: Jaksaa paremmin. Mut en mä tiedä sitten, et siis semmoinen 
luonnosta hyötyminen, että menee jonnekin metsään nuotion ääreen 
lataamaan akkujaan, niin ei se välttämättä oo kuitenkaan niin kun sit 
luonnosta ja ympäristöstä huolen pitämistä. Et se on vaan niin kun tapa 
hyödyntää sitä. 

Ville/R1: Niin että tää silleen mitä me tässä tarkoitetaan luonnolla, kos-
ka esimerkiksi tässä työpajatoiminnassa niin se luonto on joku ympäris-
tö, johon mennään ja sitä käytetään siinä. Mutta tässä kysymyksessä, 
että voiko ilman luontoa ihminen tulla toimeen, niin ei se… Se on kysy-
myksenä vähän samanlainen, et onko vesi märkää.

Nuoret pysähtyvät puheenvuoroissaan pohtimaan luonnon merkitystä pintaa sy-
vemmältä. Heille oli tällöin selvää, että luonto ei ole ihmisestä erillinen ”ympä-
ristö” (ks. myös Stevens 2010). Sen sijaan luonto on ”vaan osa mua”, kuten Juuso 
jo edelliseen alalukuun sijoittamassamme repliikissä totesi, tai, kuten hän edel-
lä sanoo, hän itse on osa luontoa. Vallitsee harmonia; sana, jolla Erik Allardtkin 
luonnehti Being-ulottuvuutta (ks. luku 3.3).

”Osana luontoa” -tulkintarepertuaarissa raja luonnon ja ihmisen väliltä hä-
viää. Sen korvaa vahvan relationaalinen luontoyhteyden tai pikemmin nondualis-
tinen luontoykseyden kokemus. Näin ajattelevat nuoret tiedostavat, että ”jos sitä 
luontoa ei ole, niin meitäkään ei tule enää olemaan” (Ville/R1). Ylipäänsäkin ”jos 
ei ois luontoa, niin ei olis mitään” (Otto/R2). Monet nuorista lähtivätkin aivan pe-
rusteista: ”Jos aurinko ei nouse, niin kauhean vähän täällä on elämää” (Emmi/R6). 

Koska ihminen on perustavalla tavalla riippuvainen luonnosta, vaikuttavat 
luonnossa tapahtuvat muutokset väistämättä itseemme. Vuoden 2019 Nuorisoba-
rometrissa luonnon hyvinvointia piti ainakin melko tärkeänä 80 % nuorista (Myl-
lyniemi ja Haikkola 2020, 87–88). Omaan tutkimukseemme osallistuneet nuoret 
painottivat lisäksi sitä, että ihmisen toiminnalla on biofyysiset rajat, joiden ylittä-
minen satuttaa myös ihmistä itseään:

H: Seuraava väittämä on tämmöinen, että luonto on ihmisen hyvinvoin-
nin perusta, koska ilman luontoa ihminen ei tule toimeen.

Tiina/R4: Toi on aika fakta mun käsittääkseni. Toi on silleen, että jos 
me nyt vaik raiskataan kaikki maa ja kaadetaan kaikki puut ja meillä 
on kohta hirveet kasvihuonepäästöt ja sit käy hassusti pikkuhiljaa, et 
kyl se niin kun aika omaan nilkkaan osuu, jos sössitään tommoset asiat. 

Lauri/R5: Ei voida vaan pistää koko maapallosta tämmöstä betonihel-
vettiä. Sen voi sanoo, että semmosta ei voi tapahtua. 

Lotta/R5: Niin no toisaalta jos se menis siihen pisteeseen, että ei olis 
enää niinku minkäänlaisia. Ehkä muutamia vihreitä pilkkuja siellä tääl-
lä. Eikä eläimiä, eikä tälleen, niin kyllä musta tuntuu, että maailma ro-
mahtais siinä vaiheessa. 
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Laurin ja Lotan tulkinnoissa tiedostetaan luonnonjärjestelmän realiteetit ja se 
mahdoton ajatus, että ihminen pärjäisi ilman muuta luontoa. Siksi luonnosta huo-
lehtiminen on pakollista; täydellistä hävitystä ”ei voi tapahtua”. Samalla tulkinnois-
sa osutaan luonnontieteilijöiden synkimpiin skenaarioihin siitä, mitä biodiversi-
teetti- ja ilmastonmuutoskriisien jatkuminen maailmassa merkitsisi: täydellistä 
”romahdusta”.

Kun nuoret näkevät itsensä osana luontoa, he puhuvat siitä, miten ihmisten 
toiminta heikentää ekosysteemien toimintaa. Samalla ihminen sahaa oksaa oman 
hyvinvointinsa alta:

Maiju/R1: Ja sit jos taas ajattelee vaikka vesistöjä silleen mitä syö ja juo, 
niin sitten kun se menee tuonne viemärin kautta vesistöihin, niin sit niin 
kaikki lääkejäämät päätyy vaikka sinne vesistöön. Ja sit ne tulee taas 
takaisin ihmiseen, kun syö sitä kalaa sieltä. Et kusee omiin muroihinsa 
täs pallolla.

Joni/R1: Niin ja yleensä ne mitkä on haitaksi itelle, on myös haitaksi sille 
ympäristölle.

Ihmisen hyvinvointi ja terveys kuvataan luontoon perustuvaksi. Jos luontoa saas-
tuttaa, vahinko ”iskee omaan nilkkaan”. Näin puhuessaan nuoret jakavat tulkin-
takehyksen, jossa ymmärretään ihminen osana systeemisiä vaikutusketjuja. Niitä 
ja itseään vahvistavia huonoja kehiä kuvaamalla luonnontieteilijätkin yrittävät 
viestittää ekosysteemien merkityksestä ja ihmisen toiminnan haitallisista vaiku-
tuksista (esim. Steffen ym. 2018). Nuorten tulkinnoissa relationaalisuus pätee niin 
hyvässä kuin pahassakin: hyvät tekomme vaikuttavat maailmaan, ja niin myös 
kestämätön toimintamme. 

Vahvasti relationaalinen tai pikemmin nondualistinen näkemys ihmisestä ja 
luonnosta elää voimakkaana myös seuraavassa keskusteluotteessa:

Anni/R1: Mut mä ajattelen niinku luonnon hyvinvoinnin perustana sillä 
tavalla, että se, et me pidetään huolta ympäristöstä, ei saastuteta ja koi-
tetaan säästää luonnonvaroja, niin se on vähän niinku jatkettua omasta 
kehosta huolehtimista. Se et me halutaan syödä terveellisesti, niin miks 
ei me kohdeltais myös sitä ympäristöä terveellisesti?

Ville/R1: Silleen se erillisyys näkyy just tällaiseen, kun me ei asuta siis 
siellä metsässä kuitenkaan. Me ajatellaan sitä eri tavalla, et enhän mä 
nyt kuse omaan kotiinikaan niin silleen ja heittele kaikki sinne ympäriin-
sä. No joskus mut… (yhteistä naurua). Siivosin täs eilen melkein neljä 
tuntia. Mut kuitenkin silleen, et jos sitä luontoa ei ole, niin meitäkään ei 
tule enää olemaan. 

Anni/R1: Pitäis pitää ympäristöstä huolta. Se on vähän niin kun jatket-
tua itsestä huolenpitämistä.
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Terveyteen, siisteyteen ja huolenpitoon liittyvät merkitykset ulotetaan koskemaan 
paitsi itseä myös luontoa. Niin Annin toteamus siitä, että huolenpito luonnosta 
on jatkettua itsestämme huolen pitämistä kuin Villenkin torjuma harha ”erilli-
syydestä” vastaavat hyvinvointiteoriamme relationaalisen ja viime kädessä non-
dualistisen minuuden ajatusta (ks. luku 3.2). Tällaisessa minuudessa ihmisen rajat 
liukuvat ja sulautuvat osaksi luontoa ja kosmosta. Ihminen on siis yhtä maailman 
kanssa, kuten Erich Fromm (2011, 16) muun muassa luonnehtii being-moodissa 
olemista. Tämän kokemuksen kuvaaminen – mitä sanoja sitten käytetäänkin – 
yhdistää myös eri näkökulmista asiaa lähestyviä suuria henkisiä perinteitä. Mistä 
traditiosta käsin kokemusta sitten lähestytäänkin, sitä luonnehditaan ihmisen mi-
nuuden laajenemiseksi; toisin sanoen ihmisen samaistuminen egoon häviää ja sen 
korvaa holistinen suureen, universaaliin itseen samaistuminen (esim. Hamilton 
2008, 212–213). Tutkimuksemme kielellä tällaisen yksilön minuusskripti on ulot-
tuvuudeltaan huomattavasti laaja-alaisempi kuin niissä skripteissä, joita konsume-
ristisen yhteiskunnan yksilöiden haluttaisiin omaksuvan.34

Nuorten tulkinnat sivuavat myös kysymystä siitä, mikä on ihmisen paikka 
muiden lajien joukossa. Tällöin nuoret asemoituvat kriittisesti viimeistään va-
listuksen ajoista yhteiskuntia hallinneeseen ihmisen erivapauden paradigmaan 
(Catton ja Dunlap 1980; ks. myös Helne ym. 2012; Hirvilammi ja Helne 2014). Sen 
perusoletuksena on ihmisen erillisyys luonnosta ja se, että ihminen on muita la-
jeja ylempiarvoinen, mikä oikeuttaa niiden ja luonnon hyväksikäytön. Luonto siis 
asemoidaan paikaksi, josta saamme resurssimme. Tarveteorioiden kielellä eriva-
pauden paradigma merkitsee sitä, että luontoon suhtaudutaan vajetarpeiden nä-
kökulmasta; jonain, jota me käytämme, eikä niinkään olemuksessaan arvokkaana 
(ks. Maslow 1993, 324 ja 2011, 77). Mikäli luontoa tuhoutuu, se on korvattavissa 
teknologisin keinoin. 

Erivapauden paradigman mukainen ajattelu on siten ekologisen kriisin juuri-
syy. Näin on Villenkin mukaan: 

Ville/R1: Niin mehän ajatellaan nyt luontoa silleen välineenä aika pal-
jon täs yhteiskunnassa. Et ”True detective” oli tosi hyvä telkkarisarja, ja 
siinä oli hyvä sitaatti, että evoluutio on tehnyt selkeästi jotain hassusti, 
kun se on luonut eläimen, joka ajattelee itseään erillisenä luonnosta.

Ville osuu ytimeen siinä, että ajattelutavat ja narratiivit ohjaavat toimintaamme. 
Siksi yhteiskuntaa muutetaan niitä muuttamalla. Muutos onkin jo havaittavissa 
nuorten kriittisissä puhetavoissa. He tunnistavat vallitsevan ihmisen erillisyyden 
oletuksen mutta haastavat sitä korostaen paitsi ihmisen yhteyttä luontoon myös 

34 Semioottisesti ilmaisten ”minä” on ”kelluva merkitsijä”, jolla on muuntuvat rajat. Se, millai-
seksi ne muodostuvat, riippuu myös yhteiskunnallisista ja kulttuurisista arvoista. (Flood 2013, 
193, 199.)
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sitä, miten tarpeeton ja vahingollinen asema ihmisellä on luonnon kokonaisuu-
dessa:

Juuso/R3: Mä nään ainakin ihmisen osana luontoa, jos ei oo ihmistä 
ilman luontoa, ja luonto vois pärjätä ilman ihmistäkin, mutta…

Saana/R3: Varmaan paremmin.

Annika/R3: Todellakin.

Juuso/R3: Nii totta kai, koska siis me ollaan osa luontoa, et siis…

Saana/R3: Ja luonnostahan me ollaan tultu, ei siitä pääse eroonkaan 
enkä ymmärrä, miksi pitäisi.

Juuso/R3: Ja päinvastoin se voi viedä sitä hyvinvointia pois ihmisiltä, 
jos ihmiset hävittäis oman yhteytensä luontoon ja tai, eihän sitä voi 
hävittää, koska me ollaan osa sitä luontoa, mut ei havaitse sitä, vaan 
jotenkin ajattelee elävänsä siitä täysin erilleen ja…

Saana/R3: Riippumaton tavallaan.

Juuso/R3: Niin, se kyllä varmasti aiheuttaa pahoinvointia ja ongelmia.

Ihmisen erivapauteen ja riippumattomuuteen nojaavien ajattelutapojen tulkitaan 
aiheuttavan ”pahoinvointia ja ongelmia”. Juuson ja Saanan esittämä ajatus siitä, 
että ihminen ei pärjää ilman luontoa mutta luonto selviytyisi erinomaisesti il-
man ihmislajia ja sen tuhoisaa toimintaa, toisintaa vahvassa kestävyysteoriassakin 
olennaista käsitteellistä eroa: riippuvuus on eri asia kuin keskinäisriippuvuus. 

Luonto ei siis ole nuorten tulkintarepertuaarissa korvattavissa: 

Juuso/R3: Ruoka kuitenkin kaikki tulee luonnosta, vaikka se menis min-
kä tehtaitten läpi, niin se on alun perin kuitenkin jostain luonnosta.

Otto/R2: Silloin [ilman luontoa] ei ois happeakaan eikä ois mitään. Ellei 
ihmiset tekis jonkun tekoluonnon, että kasvattaa puita jossain. Pitäis 
jotain niinku tekaistua luontoa, mikä tekis happea ja tälleen. Mutta se 
nyt ois ihan tyhmä idea.

Oton hypoteettisen pohdinnan lopputulema on tyrmäys: luonnonprosessien kor-
vaaminen ”tekoluonnolla” olisi ”ihan tyhmä idea”. Vaikuttaa siltä, että Otto kiin-
nittyy vahvan kestävyyden diskurssiin, jossa korostetaan luonnon itseisarvoa ja 
luonnon prosessien korvattavuuden rajallisuutta, siinä missä heikkoon kestävyy-
teen pohjautuvat diskurssit pitävät niiden korvaamista mahdollisena (ks. esim. 
Daly 1996, 76). Äärimmillään vietynä heikon kestävyysajattelun mukainen toi-
minta merkitsisi sitä, että päästöjä tai luonnonvarojen käyttöä ei hillittäisi, koska 
oletettaisiin ihmisen pystyvän kehittämään tekniikoita, jotka sitovat hiilidioksidia 
ilmasta tai vaikuttavat maapallolle tulevan auringonsäteilyn määrään. Samoin voi-
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taisiin korvata mittavasti ihmisille välttämättömiä ekosysteemipalveluita35 – ole-
tus, joka on sangen kyseenalainen vaikkapa puhtaan veden saannin ja pölyttäjien 
työn turvaamista tavoiteltaessa. ”Tekaistun” luonnon varaan ei voida rakentaa kes-
tävää tulevaisuutta – eikä edes kestävää nykyisyyttä.

Nuoret puhuvat monisanaisesti ja eri yhteyksissä siitä, miten suuren jäljen 
ihminen maapallolla jättää. Yhdessä ryhmäkeskustelussa viitataan antroposeeniä 
koskevaan tieteelliseen keskusteluun (ks. myös luvut 2.4 ja 5.1): 

Tuomas/R6: Nyttenhän sitä sanotaan, että ollaan siirrytty siihen, mikä 
se termi on antropos… Joku sellainen.

H2: Antroposeeni.

Tuomas/R6: Antroposeeni, että ihmistä ja luontoa ei voi enää erottaa, 
että, ihminen on niin kaikilla, kaikilla tavoin niinku läpäisee luonnollisen 
ympäristön niin, että ihmisen vaikutus… Ei oo enää sellaista ihminen, ja 
sitten luonto erikseen. Ja ylipäätään ennenkin niin on ollut harhakuvi-
telma tehä sitä jakoa…. Että musta, kun puhutaan luonnosta ja ympä-
ristöstä, niin sitä ajatellaan jotain metsää, mutta se luonto ja ympäristö 
on totakin, mikä tuolla on, tuolla ikkunan takana. 

Tuomas osoittaa marraskuisen harmaaseen kaupunkimaisemaan, jossa näkyy 
korkeita betonitaloja. Niitäkään ei voi erottaa luonnosta, koska kaupungitkin ra-
kennetaan luonnonvaroilla. Tuomas torjuu luontoa koskevan ”harhakuvitelman” 
ja ”jaon” ja tulkitsee luonnon laajasti niin, että se käsittää paitsi varsinaisen luon-
non myös materiaalisen ympäristömme. 

Ihmisen ja luonnon erottaminen on siitäkin syystä vaikeaa, että kaikkialla 
maapallolla näkyy ihmisen vaikutus, mihin antroposeenin käsitekin viittaa. Ant-
roposeenissä on viime kädessä kysymys valtasuhteesta; siitä, mitä on seurannut 
ihmisen vimmaisesta yrityksestä hallita luontoa, jonka yläpuolelle hän on itsen-
sä asettanut. Kriittiseen konstruktionismiin kuuluu pyrkimys purkaa hallitsevia 
ajatusmalleja. Voisi ajatella, että ne tulkinnat, joissa nuoret kyseenalaistavat käsi-
tyksen siitä, että luonto on ”siellä jossain”, ovat tällaista dekonstruktiota. ”Osana 
luontoa” -tulkintarepertuaari horjuttaa näin hegemonista ihmisen erivapauden ja 
luonnon toiseuden diskurssia. Samalla se avaa tietä relationaalisuudelle, laajalle 
hyvinvointikäsitykselle, jota voitaisiin kutsua ”luonnon sisältäväksi eudaimoniak-
si” (Knippenberg ym. 2018). Ilmaus viittaa olotilaan, jossa luonto kuuluu kiinteästi 
ihmisen hyvinvointiin ja kukoistavaan elämään. Puheen sisältönä on toisin sanoen 
kestävä hyvinvointi.

35 Ekosysteemipalvelut on kiistanalainen käsite (ks. Schröter ym. 2014). Itse tulkitsemme sen 
osaksi ihmiskeskeistä paradigmaa, jossa luonto on olemassa tarjotakseen ihmisille ”palveluita”.







10 Kestävän hyvinvoinnin ehdot
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"Se, kenen ääni nousee vaihtoehtojen paljoudesta vallitsevaksi, voi olla ratkaisevaa yk-
silön, yhteisön ja ihmiskunnan tulevaisuuden kohtalolle."

Kenneth Gergen 1989

Olemme kulkeneet pitkän matkan nuorten, toistemme ja lukijan kanssa. Aivan 
tutkimuksemme alussa kysyimme, mitä nuoret tahtovat. Kysymys liittyy kiinteästi 
siihen, millaista hyvinvointia nuoret tavoittelevat elämässään ja millaisia ehtoja 
tai esteitä sen saavuttamisen tiellä on. Olemme siksi tutkimuksessamme analy-
soineet, miten nuoret puhuvat hyvinvoinnista, minkälaista hyvinvoinnin ehtoihin 
liittyvää puhetta heidän kulutusyhteiskuntaa, työtä ja sosiaaliturvajärjestelmää 
koskevista tulkinnoistaan voidaan löytää ja miten heidän hyvinvointitulkintansa 
resonoivat esittämämme Having–Doing–Loving–Being-hyvinvointijäsennyksen 
kanssa. Näin tehdessämme olemme kuljettaneet rinnan kestävän hyvinvoinnin 
teoriaa ja hallinnan analytiikkaa. 

Analyysiluvuissa jäsensimme nuorten puhunnasta useita erilaisia tulkintare-
pertuaareja. Loppujen lopuksi ne kaikki kertovat samaa, moniäänistä tarinaa, jos-
sa nuoret tavoittelevat kestävää hyvinvointia ja sen mukaista elämää. Ennen kaik-
kea he kertovat omasta ponnistelustaan ja omasta tahdostaan elää merkityksellistä 
elämää – joskus hapuillen, joskus määrätietoisemmin, niin kuin nuoruuteen kuu-
luu, mutta hyvin tietoisina siitä, että vapaiden valintojen tekeminen ei useinkaan 
ole yhteiskunnassamme ja maailmassamme mahdollista. Tässä yhteenvetoluvussa 
tiivistämme tutkimuksemme tulokset ja johtopäätöksemme. 

10.1 Järjestelmäkritiikkiä ja 
ympäristötietoisuutta

"Ihmiskunta on riittävän mahtava hallitsemaan koko luomakuntaa, mutta siltä puut-
tuu kyky hallita itseään."

Osmo Soininvaara 1986, 16

Nuoria hallitaan, mutta miten nuoret suhtautuvat hallinnan koneistoon ja siihen, 
mitä nykyisenlaisen hallinnan pyrkimykset merkitsevät laajemmin maailmassa? 
Tutkimiemme nuorten tulkinnoissa ympäristötietoisuus yltää laajempaan, yhteis-
kuntakriittiseen pohdintaan nykyisenlaisen kasvutalouden kestävyydestä. Nuoret 
ovat paitsi huolissaan luonnon tilasta ja kulutuksen jäljistä myös varsin tietoisia 
siitä, miten ne juontuvat talousjärjestelmän valuvioista ja kulutuskeskeisestä elä-
mäntavasta. 
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Luvussa 5, ”Elämää kuormitetulla maapallolla”, vastaamme siihen, minkälaisia 
merkityksiä nuoret liittävät kulutusyhteiskuntaan. Kulutusta ja nykyistä talousjär-
jestelmää koskevista tulkinnoista jäsensimme viisi tulkintarepertuaaria. 

Nimesimme ensimmäisen tulkintarepertuaarin kestämättömäksi kasvutalou-
deksi. Siinä nuorten minuusskripteissä puhuu yhteiskuntakriitikko, joka moittii 
sitä, että kulutuksen lisääminen asetetaan yhteiskunnassa kestävyyden edelle. Joh-
dannossa esitimme sen väitteen, että nuorten kansalaisuus toteutuu uusliberaa-
lissa hallinnan tavassa vasta koulutuksen, työllistymisen ja verojen maksamisen 
myötä. Kriittisissä tulkinnoissa nämä kansalaisuuden velvollisuudet yhdistyvät 
oravanpyörään eli siihen, että ihmisiä ”osallistetaan” ansaitsemisen ja kulutta-
misen koskaan pysähtymättömään kehään (work and spend cycle) (Schor 1998). 
Nuoria rasittavat tuotteiden tahallinen vanhentaminen ja sen tuottama ostami-
sen pakko, mainonta, halpatuotanto, yritysten näennäiseksi jäävä pyrkimys kestä-
vyyteen, luonnonresurssien hupeneminen, loputtoman kasvun mahdottomuus… 
Kapitalistista yhteiskuntaa käynnissä pitävä oravanpyörä on tässä repertuaarissa 
jonkinlainen helvetinkone, niin ihmisen hyvinvoinnille kuin luonnon elinvoimai-
suudellekin haitallinen ikiliikkuja, jonka kyytiin ihmisiä kuitenkin väen väkisin 
työnnetään. 

Kapitalismi on rikki. Tämänsuuntaisesti eivät puhu pelkästään tutkimamme 
nuoret vaan myös johtavat taloustieteilijät ja arvostetut kansainväliset lehdet – 
joskin usein suunnaten huomionsa enemmänkin epätasa-arvoon, demokratian 
kohtaloon ja tuottavuuden vähenemiseen kuin ympäristökysymyksiin (ks. esim. 
Reeves 2019; Wolf 2019). Sen sijaan nuoret ovat huolissaan etupäässä konk-
reettisista kulutuksen jäljistä. Kestävyystutkijoiden ja valistuneiden poliittisten 
päättäjien tavoin he kantavat huolta suomalaisen kulutuksen ympäristövaiku-
tuksista sekä globaalin talouden eettisesti kestämättömistä tuotanto-olosuhteista. 
Tällainen maailmantuska ilmenee huonona omatuntona ja eettisesti kyseenalais-
ten ostopäätösten katumisena. Ainakaan äänessä olleille nuorille ei ole sama, kuka 
heidän T-paitansa valmistaa ja millä ehdoilla. Mieluiten he kuluttaisivat ympäris-
töystävällisemmin (tai peräti jättäisivät kuluttamatta). 

Eri vuosien Nuorisobarometrit osoittavat, että nuorten asennoituminen ta-
louskasvun välttämättömyyteen eroaa radikaalisti vanhemman väestön näkemyk-
sistä. He suhtautuvat näitä epäilevämmin siihen ajatukseen, että jatkuva kasvu oli-
si talousjärjestelmän ja siten myös hyvinvoinnin kulmakivi (Piispa ja Myllyniemi 
2019). Tällainen epäilys löytyy myös oman tutkimuksemme nuorten tulkinnoista. 
On väitetty, että ryhmäkeskustelussa voi olla helpompaa esittää kriittisiä näke-
myksiä yhteiskunnallisista ilmiöistä ja instituutioista kuin yksilöhaastatteluissa 
(Pietilä 2010, 218). Emme kuitenkaan usko, että haastattelun muoto olisi ollut kes-
kustelijoiden kipakoita kannanottoja selittävä tekijä. Uskomme selityksen nuor-
ten asennoitumiselle löytyvän pikemmin siitä, että kulttuuriset käsitykset hyvästä 
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ja tavoittelemisen arvoisesta elämästä eivät vielä ole juurtuneet nuorten mieliin 
yhtä lujasti kuin aikuisiin (Häkkinen ja Salasuo 2017, 178). Koska nuoriin on eh-
ditty kohdistaa hallintaa lyhyemmän aikaa kuin aikuisväestöön, heidän voi olla 
helpompaa haastaa vallitsevia arvoja, käsityksiä ja käytäntöjä sekä mahdollisesti 
luoda uusia niiden tilalle. Ehkä he voivat olla kriittisiä, koska he eivät ole vielä 
kytkeneet itseään asuntolainaan tai vallitsevien normien mukaista elintasoa yllä-
pitäviin osamaksuihin. 

Toisaalta olisi erikoista, jos nykyistä yhteiskuntamallia ja sen käytäntöjä ei 
kritisoitaisi vallitsevassa maailmantilanteessa. Varhaisaikuisuuttaan elävät nuoret 
joutuvat kohtaamaan maailman, jossa ekologinen tuho ja ilmastonmuutos uhkaa-
vat nykyisyyttämme ja tulevaisuuttamme sekä kyseenalaistavat menneisyydes-
tämme kirjoitetun menestystarinan. Aiempien sukupolvien suuret kertomukset, 
edistys ja talouskasvun loistokkuus, ovat menettäneet uskottavuutensa. Nuorten 
tulkinnoissa heijastuvat muutokset hyvän elämän ideaaleissa saattavat siten selit-
tyä ulkoisilla syillä (ks. myös Häkkinen ja Salasuo 2017, 180). Samalla ne horjut-
tavat niitä ihmisen ja luonnon suhdetta koskevia käsityksiä, jotka ovat johtaneet 
maapallon kestävyyskriisiin. 

Vuosisataisessa ihmisen erivapauden paradigmassa ihminen on luomakun-
nan ja itsensä herra. Luonnonkatastrofit murentavat tätä paradigmaa sen perus-
tuksia myöten. Emme hallitse luontoa, vaikka erivapauden paradigma on tätä har-
hakuvitelmaa meihin iskostanutkin. Koska on käynyt selväksi, että toimintamme 
vaarantaa oman selviytymisemme, on surullisen helppoa todeta lainaamamme 
Osmo Soininvaaran tavoin, että ihminen ei hallitse itseään. Vai onko niin, että 
hallitsemme itseämme (tai toisiamme), mutta oman hyvinvointimme kannalta 
haitallisella tavalla?

Kapitalistinen yhteiskunta perustuu vaurauden alituiseen kasvattamiseen. Mi-
käli kapitalistinen yhteiskunta olisi yksilö, voitaisiin sanoa, että sen tarpeita hallit-
see korostunut tai liiallinen pyrkimys Having-ulottuvuuden tyydyttämiseen. Poh-
joismaiset hyvinvointivaltiot eivät ole tästä vapaita. Hyvinvoinnin yhdistäminen 
vaurauteen näkyy esimerkiksi tämänhetkisessä hallitusohjelmassa, jonka mukaan 
”(i)hmisten hyvinvointiin ja osallisuuteen ei ole investoitu vain siksi, että siihen on 
ollut varaa, vaan jotta vaurastuisimme kansakuntana” (VN 2019, 141). 

Kapitalismiin sitoutuneilta toimijoilta on jäänyt huomaamatta tai ainakin si-
säistämättä, että vaurauden kasvattaminen ei ole ilmaista. Globaalisti talouskasvu 
on maksettu muun muassa kärjistyvinä jäteongelmina, massiivisena lajikatona ja 
alati kiihtyvänä ilmaston lämpenemisenä. Emme haluaisi kirjoittaa tätä, mutta 
emme voi siltä välttyä: ekologisesta perspektiivistä nuorten tulevaisuus on täynnä 
mustia myrskypilviä, elottomia aavikoita, kalattomia meriä, kadotettuja sademet-
siä, tulvivia kaupunkeja, sietämättömiä lämpöaaltoja, pandemioita, pakolaiskrii-
sejä ja niin edelleen – jos suuntaa ei nyt käännetä. Tämä on se reaalimaailma ja se 
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kestävän hyvinvoinnin ehto, jota vasten nuorten on peilattava omia unelmiaan ja 
toiveitaan. 

Synkän näkymän vastakohtana nuorten haaveissa siintää parempi ja oikeu-
denmukaisempi maailma. Elämäänsä rakentaessaan nuorten on navigoitava näi-
den kahden ääripään, utopian ja dystopian, välissä. He ovat tietoisia siitä, että 
jälkimmäiseen suuntaan vetävät ympäristöhaittoja kiihdyttävä talousjärjestelmä, 
merkityksettömän työn tekeminen ja omista tarpeista vieraantuminen – voima, 
jota hallinnan tuottavuus-, syrjäytymis- ja laiskuusdiskurssit vahvistavat. Toiseen 
päähän, kohti utopiaa, suuntaavat ekologisesti ja eettisesti kestävät kulutuksen ja 
työn tekemisen tavat – ja kyky kriittiseen autonomiaan (ks. luku 3.4). 

Aineistomme perusteella nuoret tiedostavat hyvin, millaisia hyvinvointivai-
kutuksia heidän työ- ja elämäntapavalinnoillaan saattaa olla niin heidän omas-
sa elämässään kuin planetaarisessakin laajuudessa. Siksikin on kestämätöntä, 
että kriisitietoisuus loistaa poissaolollaan aktivointidiskurssista eikä ekologisen 
jälleenrakennuksen tarpeeseen ole riittävästi havahduttu koulutus- ja työllistä-
mistoimissa. Olemme kirjoittaneet nuorten ”väärin tunnistamisen” ongelmasta 
(ks.  luku  2.2). Väärin tunnistaminen on kuitenkin myös koko järjestelmän on-
gelma: vauhtisokea yhteiskunta takertuu vanhasta tottumuksesta kysymyksiin, 
jotka ovat kuin yksittäinen muovikorkki valtameressä, sen sijaan, että ponnis-
tukset suunnattaisiin niihin lukuisiin huonoihin ihmisen toimintamalleihin, jot-
ka tuhoavat valtamerien ekosysteemeitä. Kyseessä on toisin sanoen jälleen yksi 
”objektivirhe” (ks. luku 2.3). Objektivirhe on sekin, että hallinnan kohteina ovat 
nimenomaan nuoret eivätkä esimerkiksi raskaan ekologisen jalanjäljen jättävät 
hyvätuloiset kotitaloudet. 

Toinen nuorten kulutuskriittisistä tulkintarepertuaareista, jonka nimesimme 
tarpeiden vastaiseksi tuotannoksi ja kulutukseksi, osuu kapitalistisen talousjärjes-
telmän ydinhaasteeseen: miten kasvattaa tuotantoa ja ruokkia kulutusta, vaikka 
ihmisten tarpeet ovat rajalliset? Vastoin markkinointipuhetta ja kulutuskeskeisiä 
hallinnan tekniikoita nuoret ajattelevat, että osa tuotannosta on ylimääräistä: vä-
hempikin riittäisi ja vähemmänkin töitä voisi tehdä. Kulutuskeskeinen, elintason 
kohottamiseen tähtäävä elämäntapa ei siis palvele aitoja tarpeita. Osa nuorista 
toivoo tähän rakenteellisia ratkaisuja, kuten mainonnan kieltämistä, mutta jotkut 
soimaavat itseään, mikäli he eivät onnistu noudattamaan omia vihreän kulutta-
juuden standardejaan. Tällöin vastuu yksilöidään, mikä vastaa hyvin nykyistä hal-
linnan tapaa. 

Kolmannessa tulkintarepertuaarissa, nimeltään tuottavuusvaatimusten hinta, 
nuoret ottavat kantaa tuottavuuden ja taloudellisen hyödyn tavoittelun psykolo-
gisiin seuraamuksiin. Yhteiskuntakriitikon asemasta käsin, kulutuskriittistä dis-
kurssia kantaen nuoret arvostelevat tuottavuudelle annettua suurta painoarvoa, 
sillä se vaarantaa paitsi luonnon elinvoimaisuuden myös ihmisten mielentervey-
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den. Se, että työntekijät ovat yrityksille kulutustavaraa, joista pyritään saamaan irti 
maksimaalinen suoritusteho, kostautuu loppuun palamisena. Myös herkeämätön 
työpaikoista kilpaileminen ja paine olla parempi kuin muut tulkitaan haitalliseksi. 
Nuoret ottavat samalla etäisyyttä diskurssiin, joka erottelee ihmisiä tuottavuuden 
perusteella ja väheksyy pehmeitä arvoja, hoivatöitä ja palkkatyön ulkopuolella 
tehdyn työn, kuten kotivanhemmuuden, merkitystä. 

Neljännessä, jokseenkin toiveikkaassa tulkintarepertuaareissa pilkistää kestä-
vyysmurroksen mahdollisuus. Nuoret kuvaavat taitekohtaa, jossa he kokevat elä-
vänsä. Erityisesti isommissa kaupungeissa asuvat nuoret todistavat muutosta, joka 
näkyy kestävyysdiskurssin ja kestävien käytäntöjen yleistymisenä, kuten kaupun-
kiviljelynä ja pyrkimyksenä omavaraisuuteen. Kestävyysmurros saattaa kuitenkin 
synnyttää yhteiskuntaan uusia jakolinjoja eri sukupolvien tai rikkaampien ja köy-
hempien väestönosien välille. 

Viidennessä tulkintarepertuaarissa nuoret esittelevät ekotekoja. Vaatteiden ja 
huonekalujen kierrättäminen on trendikästä, roskiksia voi legitiimisti dyykata ja 
kasvissyönnistä ja jätteiden lajittelusta on tullut ainakin osittain uusi normi, josta 
lipeämistä selitellään. Arjen ekotekoihin pyritään, ja vihreän kuluttajuuden nor-
mi vaikuttaa olevan monilla nuorilla ”päähän rakennettu sisäinen juttu”. Joillakin 
nuorista tämä pään sisäinen ääni ilmenee vihreän kuluttajuuden tuolle puolen 
menemisenä eli pyrkimyksenä olla kuluttamatta mitään ja kulutuksen tuomana 
tuskana. Toisaalta pienituloisilla nuorilla ei ole varaa aina valita, jos esimerkik-
si ekologisempi ja eettisempi tuote on selvästi kalliimpi. Tämäkin puntarointi ja 
tilanteen harmittelu kertoo nuorten kokemasta ristipaineesta ja kestävän hyvin-
voinnin ehdoista. Koska vähävaraiset nuoret eivät aina voi kuluttajina elää täysin 
omien arvojensa mukaisesti, syyllisyys kalvaa.

Vihreän kuluttajuuden normi näkyy aineistossa pitkälti yksilötason ratkai-
sujen kuvailuna. Kyynisesti ajatellen vihreän kuluttajuuden normisto pyrkiikin 
juuri tähän, koska se palvelee edelleenkin konsumerismia, ei siitä luopumista, 
sekä uusliberaalia, talouskasvuvetoista hallintaa (ks. Moisander 2004; Eräranta 
ja Moisander 2006). Kuten syrjäytymisenkin kohdalla, järjestelmä tunnistaa jäl-
leen (tahallisesti?) ongelmat väärin: tapojensa parantamista vaaditaan yksilöiltä, 
ei yhteiskunta- ja talouspolitiikalta. Tällainen yksilön vastuuttaminen kertoo epis-
temologisesta harhasta (ks. luku 2.2) ja reduktionisesta kestävän kehityksen edis-
tämisestä (ks. luku 5.5).

10.2 Työtä sydämellä

Kesällä 2020, viimeistellessämme tätä tutkimusta vertaisarvioitavaksi, Ylioppi-
lasteatteri esitti Mustikkamaalla nuorten suhdetta työhön käsittelevää näytelmää 
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”Kesätyöpaikka – mitä emme tahdo emme tee”. Nuoria ei enää ”huvita tehdä 
paskaduuneja, jotka tuhoavat biosfäärin”, kerrotaan näytelmän esittelytekstissä. 
”Töihin, töihin, muttei kaikkiin töihin – – Miksi me teemme edelleen töitä, jot-
ka vahingoittavat vakavasti meitä ja ympäristöämme?” (Ylioppilasteatteri 2020). 
Tekstin kysymys ”ovatko nämä paskat talkoot?” tuo mieleen luvussa 2.1 mainit-
semamme taloustalkoot, joiden vapaaehtoisuutta sopii epäillä. Mitä tutkimamme 
nuoret tuumivat talkoisiin osallistumisesta? Mitä merkityksiä he antavat työlle?

Luvussa 6 analysoimme, miten työn rooli ja palkkatyön eetos sekä syrjäy-
tymishenkinen diskurssi ilmenevät työn syrjässä olevien nuorten tulkinnoissa. 
Jäsensimme neljä tulkintarepertuaaria. Ensimmäisen niistä nimesimme vääjää-
mättömäksi työksi, koska siinä nuorten tulkinnat työstä lähtevät liikkeelle työn 
välttämättömyydestä jo aivan elämän perusedellytysten, kuten ruuan tuottamisen, 
takaamiseksi. Nuoret ymmärtävät, että ihmisten on tehtävä työtä itsensä ja läheis-
tensä elättämiseksi, yhteiskunnan toimivuuden varmistamiseksi ja hyvinvointi-
valtion ylläpitämiseksi. Nuoret eivät siis vieroksu työhön kuuluvaa ponnistelua ja 
toisten auttamista. Myös pienituloisuus sitoo työhön, ja jotkut nuorista suhtau-
tuvat varauksellisesti siihen helppouteen, jolla hyvätuloiset aikuiset hehkuttavat 
elämän hidastamista ja oravanpyörästä irtaantumista. 

Vaikka monet tutkimuksemme nuorista esittivät tiukkaa yhteiskuntakritiik-
kiä, työn vääjäämättömyyden repertuaarissa osa nuorista tuntui ottavan vallitse-
van elämäntavan annettuna. Repertuaarissa kuvataan yhteiskuntaa suhteellisen 
neutraalisti, vain todeten, mikä pelin henki on. Oravanpyörä samaistetaan yhteis-
kuntaan, eikä sen ulkopuolella voi olla. Tämä tietysti onkin totta: yhteiskunnan 
ulkopuolelle ei ole pääsyä. Toki voidaan myös kysyä, heijastaako kokemus oravan-
pyörässä olemisen välttämättömyydestä realismia vai alisteista subjektipositiota. 
Kumpi tulkinta sitten onkin osuvampi, repertuaarissa ei ole havaittavissa merkke-
jä sellaisesta ”syrjäytymisestä”, joka tarkoittaisi ”yksilön siteiden katkeamista yhtei-
sön moraaliseen koodiin” (Karjalainen ja Virtanen 1997, 289).

Työnteko on siis ensimmäisessä tulkintarepertuaarissa jonkinlainen itsestään-
selvyys. Toisessa repertuaarissa mennään tätä pidemmeälle ja tulkitaan palkkatyö 
ihmisarvon määrittäjäksi. Nuoret sitoutuvat vahvasti palkkatyön eetokseen eivätkä 
haluaisi elää tukien varassa; muu olisi selkärangatonta. Vahvan palkkatyön normin 
– ja ihmisten minuuksiin tunkeutuvien vahvojen hallinnan tekniikoiden – vuoksi 
työttömyydestä seuraa tuttujen ja naapureiden vieroksuvaa suhtautumista ja omia 
häpeän tuntemuksia. Työttömänä menettää osan ihmisarvostaan, ja työtön nuo-
ri joutuu pinnistelemään pitääkseen yllä itsekunnioituksensa ja minuusskriptinsä 
aktiivisena toimijana. Helppoa se ei ympäristön asennoitumisen vuoksi ole. 

Vallitsevat asenteet näkyvät myös kolmannessa repertuaarissa, jolle annoim-
me nimeksi Ne ”toiset”. Siinä nuoret ottavat etäisyyttä palkkatyön eetosta nou-
dattamattomiin ihmisiin. Puhujat itse eivät näihin lukeudu. Ristiriita sen välillä, 
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mitä nuoret ajattelevat omasta tilanteestaan ja yleisestä syrjäytymistä koskevasta 
huolesta, muistuttaa aiempien tutkimusten havaintoja (ks. luku 2.1). Vaikka nuo-
ret eivät koko aineistossa juuri mainitse sanaa syrjäytyminen, tässä repertuaarissa 
syrjäytymisdiskurssin mukainen puhetapa pulpahtaa esiin. 

Syrjäytymisdiskurssiin liittyvät nuoret tuntuvat tiedostavan, mitä laiskan ja 
”syrjäytyneen” asemaan kuuluu, ja kenties juuri siksi he pyrkivät aktiivisesti ul-
koistamaan sen toisiin nuoriin, nirsoilijoihin, päihteiden väärinkäyttäjiin ja ”loi-
siin”, siis yhdenlaisiin ”epäkansalaisiin”. Ulkoistamisen taipumus viittaa siihen, 
miten summittainen puhe työtä välttelevistä nuorista todellakin stigmatisoi ja 
kuormittaa vaikeissa elämäntilanteissa eläviä nuoria. Samalla nuoret kantavat syr-
jäytymisdiskurssiin kuuluvaa yksilöllistävää puhetapaa ja uusintavat yhtä diskurs-
sin paradokseista: syrjäytyminen on yhteiskunnan luoma ongelma, mutta vastuu 
sen ratkaisemisesta sälytetään ”syrjäytyneille” itselleen: jos he eläisivät kunnolli-
semmin, ongelmaa ei olisi (ks. Helne 2002, 10, 87). 

Yksi nuorista kuitenkin selittää työhaluttomuutta kiinnostavasti sillä, että 
ehkä työtä vieroksuvat ihmiset eivät oikeastaan ”tarvitse” juuri mitään. Tämä avaa 
jälleen kysymyksen siitä, miksi nuorten vapaaehtoiseen niukkuuteen ja omien ku-
lutustarpeiden vaatimattomuuteen perustuva elämäntapa halutaan usein tulkita 
laiskuudeksi ja ”syrjäytymiseksi”. Vastaus tuntuu selvältä: kulutuksen lisäämiseksi. 

Kuten totesimme, nuorten puheesta selviää, että heihin on suhtauduttu torju-
vasti heidän ollessaan työttöminä. Tällainen jokaiselle kuuluvan, yhteiskunnalli-
sesta positiosta riippumattoman ihmisarvon sivuuttaminen voi murentaa ihmisen 
identiteettiä ja heikentää mielenterveyttä (eli hyvinvointia sen Being-ulottu-
vuudella). Se, että nuoret eivät käytä sanaa syrjäytyminen, kertoo myös siitä, että 
käsitteeseen sisältyy asymmetrinen, yksisuuntainen luokittelu. Tällaisten luokitte-
lun kohteet tunnistavat, että heihin viitataan mutta heitä ei tunnisteta (Koselleck 
1985, 159; Helne 2002, 35). Kukapa haluaisi kantaa syrjäytyneen nuhruista viittaa?

Neljännessä repertuaarissa ilmeneekin nuorten vastalause laiskuusdiskurssille. 
He löytävät nuorten työttömyydelle eri selityksiä, kuten terveysongelmat ja sosiaa-
liturvaa koskevat säädökset. Tulkinnoissa kuvastuu myös nuorten ja hyvätuloisten 
ihmisten välinen kuilu: nuoret epäilivät rikkaiden olevan parempien lähtökoh-
tiensa vuoksi kyvyttömiä ymmärtämään muiden ihmisten elämäntilanteita ja siksi 
kantavan leimaavaa laiskuusdiskurssia. Aikuisten nuoriin kohdistaman syyllistä-
misen arveltiin selittyvän myös katkeruudesta: työllä itsensä uuvuttaneet ihmiset 
eivät soisi helpompaa elämää muillekaan.

Luvussa 7 analysoimme työyhteiskunnan murtumia. Jäsensimme neljä tulkin-
tarepertuaaria. Ensimmäisessä repertuaarissa, otsikoltaan kun (pysyvää) työtä ei 
löydy, nuoret korostavat työllistymisen vaikeuksia. Työttömyys ei ole nuorille va-
linta vaan rakenteellinen ja maailmantalouden suhdanteisiinkin liittyvä ongelma. 
He tiedostavat työelämän epävarmuuden, pirstaleisuuden, kasvaneet tuottavuus-
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vaatimukset ja työpaikan saamiseen liittyvät epäreiluudet. Nuoret voivat juuttua jo 
työmarkkinoiden kynnysmatolle, jos he eivät pääse kerryttämään työkokemusta, 
jota työllistymiseen vaaditaan. 

Aktivointitoimet aiheuttavat turhautumista, jos ne johtavat vain toistuviin 
työkokeiluihin, pajajaksoihin tai palkatta tehtyihin ”paskaduuneihin”. Nuorten 
tulkinnat vahvistavat sen, että Suomessa työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat 
nuoret ohjataan yleensä lyhytaikaisiin projekteihin (ks. Brunila 2012, 271). Sanna 
Aaltosen ym. (2015, 132) tavoin onkin aiheellista kysyä, onko työelämä muut-
tunut joustavammaksi vai ovatko lähinnä nuoret niitä, jotka joustavat? Nuorten 
toiveiden mukaista olisi tarjota heille ”oikeaa” työtä, josta maksetaan kunnollinen 
korvaus (vrt. Aaltonen ym. 2015, 129). 

Luvun toisessa tulkintarepertuaarissa nuoret kuvailevat erilaisia elämän tilan-
teita, jotka estävät työllistymistä. Niihin kuuluvat terveydelliset syyt, oma soveltu-
vuus, perhetilanne, kokemukset työyhteisöjen ongelmista sekä ylivelkaantumisen 
aiheuttama työnteon kannattamattomuus. Myös koulutuksen puute mainitaan, 
mutta vastoin NEET-diskurssia ei mitenkään painokkaasti. Osaamista ja koulu-
tustakin olisi, mutta huolta nostattaa kysymys omasta jaksamisesta työelämän ko-
vien vaatimusten paineessa. Nuoret tuntevat omalla kohdallaankin sen, kuinka 
työelämä on täynnä kilpailua ja tehokkuusvaatimuksia, jotka heikentävät heidän 
hyvinvointiaan. Loppuun palamisen pelko kuuluu selvästi nuorten kokemusmaa-
ilmaan.

Kolmannessa tulkintarepertuaarissa, jonka nimesimme arvottomiksi töiksi, 
huomio suuntautuu työn laatuun, merkityksellisyyteen ja kestävyyteen. Reper-
tuaari sisältää nuorten pohdintaa työn rajoista. Kaikki nuoret eivät ole valmiita 
työhön, joka ei vastaa heidän arvojaan. Tulkintoja sävyttää kriittinen suhtautu-
minen kapitalismiin ja huoli työn aiheuttamista ympäristöhaitoista. Työtä kyllä 
ollaan valmiita tekemään, kunhan se ei tuota huonoa omaatuntoa. Omien arvojen 
vastainen työ tuottaisi musertavaa ristipainetta; siksi mihin tahansa työhön ei voi 
venyä mielenterveytensä kustannuksella. Nuoret siis haluvat välttää hyvinvoin-
tiaan vähentävää ”eettistä stressiä” (ks. Huhtala 2014). 

Palkkatyön tarve ja merkityksellisen elämän tavoittelu eivät ole nuorille toi-
sistaan erillisiä asioita. Työn on vastattava suurempia elämän päämääriä eikä se 
saisi olla vain ulkoisten palkkioiden metsästämistä omien arvojen kustannuksella. 
Jos vaikuttaa siltä, että omia arvoja vastaavaa palkkatyötä ei löydy, työelämän ul-
kopuolelle hakeutuminen saattaa tuntua paitsi moraalisesti myös rationaalisesti 
parhaalta valinnalta. Työelämän ulkopuolella oleminen voi olla houkuttelevampi 
vaihtoehto yhteiskunnassa, jossa talousjärjestelmä tuotanto- ja kulutuskoneistoi-
neen näyttää nuorten silmissä perustuvan muiden lajien ja ihmisten vahingoit-
tamiselle. Tästä huolimatta nuorten huolta luonnosta ja pyrkimyksiä kestävän 
työn tekemiseen ei yleensä huomioida, kun puhutaan heidän liittämisestään työ-
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elämään. Voidaankin esittää kysymys siitä, ”pakkointegroidaanko” nuoria aikui-
sia sellaisiin rooleihin, paikkoihin tai instituutioihin, jotka eivät lainkaan vastaa 
heidän tarpeitaan (ks. luku 2.2). Kysymys nuorten hyvinvoinnista jää tällöin pait-
sioon – samoin kuin kysymys luonnon elinvoimaisuuden turvaamisesta. 

Nuorilla tulisikin olla enemmän päätäntävaltaa sen suhteen, minkälaista yh-
teiskuntaa he työ- ja aikapanoksellaan rakentavat. Tähän ei ole mahdollisuuksia 
silloin, kun nuoria kannustetaan sokeasti työelämään siinä uskossa, että ”kaikki 
työ on arvokasta”. Nuoret ovat valikoivia, mutta kyse ei ole aineistomme perus-
teella siitä, että nuoret olisivat nirsoja tai periaatteessa välttelisivät työn tekemistä. 
Kyse on sen sijaan siitä, että nuoret haluavat kokea tekevänsä jotain, jolla on mer-
kitystä ja joka vastaa heidän mielekkään tekemisen tarpeitaan. Nuoret siis halua-
vat ”elää jotakin varten”. 

Tietoisen palkkatyön ulkopuolelle jättäytymisen ajatellaan yhteiskunnassam-
me rikkovan yhteiskuntasopimusta ja myös perustuslain 19 §:n henkeä. Pykälän 
muotoilun ”(j)okaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edel-
lyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon” voi 
tulkita siten, että jokaisella siihen kykenevällä on velvollisuus elättää itseään. Toi-
saalta perustuslain 18 §:n mukaan ”(j)okaisella on oikeus lain mukaan hankkia 
toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla” (kurs. tekijät). 
Annetaanko nuorille kuitenkaan tähän aidosti mahdollisuuksia? Miten nuoret 
voivat valita kestävän työn, jos työjärjestelmä on pitkälti kestämätön? Entä miten 
onnistuu elinkeinon valitseminen tilanteessa, jossa esimerkiksi luovan alan teki-
jöiden tai hoiva-alan ammattilaisten palkkataso on niin alhainen, että ansioilla ei 
välttämättä tule toimeen? Nuorten syyllistämisen sijaan on uudistettava palkka-
työyhteiskunnan yhteiskuntasopimusta ja työmarkkina-asemaan sidottua sosiaa-
liturvajärjestelmää. 

Neljännessä tulkintarepertuaarissa nuoret pohtivat sitä, ovatko nuoret työyh-
teiskunnan uudistajia (ja jos, millä tavalla). Tutkimuskeskusteluissa on esitetty, että 
nimenomaan nuorilla voi olla suuri rooli kestävyyssiirtymässä ja työn murroksessa 
aikuisia suuremman joustavuutensa ja saamansa hyvän koulutuksen vuoksi. Myös 
meidän tutkimukseemme osallistuneet uskoivat siihen, että nuorilla olisi uusia 
ideoita. Jotkut heistä huomauttivat samalla, että kaikki nuorten innovaatiot eivät 
välttämättä liity ekologisempiin käytäntöihin. Nuoret ovat myös hyvin skeptisiä 
sen suhteen, otettaisiinko heidän innovaationsa käyttöön. Työelämän ulkopuolel-
ta on vaikea huudella eikä ääni kanna sisälle saakka. Myös työpaikoilla uudistukset 
saatetaan tyrmätä, kun nuoret asetetaan ikänsä vuoksi alisteiseen asemaan, josta 
käsin on mahdotonta muuttaa käytäntöjä. Politiikan kentällä tulppana ovat torju-
viksi tulkitut päättäjät. Nuorten tulkinnoissa siis peilautuvat hallinnan tekniikat, 
jotka tähtäävät vallitsevan hegemonian ylläpitämiseen uudistusten sijaan. 
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10.3 Risuja sosiaaliturvalle (ja muutama 
ruusukin)

Luvussa 8 kysymme, onko sosiaaliturva hyvinvoinnin mahdollistaja, ja analy-
soimme nuorten tulkintoja sosiaaliturvajärjestelmästä ja työllisyyspalveluista. 
Jäsensimme aineistosta viisi tulkintarepertuaaria. Niihin kuului myös arvostavia 
tulkintoja ja puhetta järjestelmän uudistamisesta, mutta hallitseviksi nousivat jär-
jestelmän ongelmia ruotivat tulkinnat. Toisin kuin syrjäytymishenkisessä nuori-
sodiskurssissa, jossa nuoret ovat ongelma, nuorten omasta näkökulmasta epäluo-
tettava ja moniongelmainen onkin järjestelmä itse. 

Ensimmäisen repertuaarin olemme nimenneet hämärässä harhailuksi. Nuor-
ten kokemukset sosiaaliturvajärjestelmästä ovat kafkamaisia: he kuvaavat kartal-
ta putoamista, kujalla olemista, silmukoihin jäämistä ja spiraaleissa kieppumista. 
Myös järjestelmän kieli jää hämäräksi ”byroslaaviksi” – nimitys, joka kuvastaa 
kielen asemaa diskursiivisen vallan välineenä. Koska byroslaavi on nuorille vie-
rasta, heille jää epäselväksi, mitä päätökset tarkoittavat ja millaisiin tukiin he ovat 
oikeutettuja. 

Kaikesta epäselvyydestä johtuen nuoret pitävät järjestelmän toimintaa en-
nakoimattomana. Järjestelmä kuvataan huteraksi rakennelmaksi, jossa päätökset 
riippuvat pitkälti siitä, kuka niitä tekee, ja jossa on pakko itse olla aktiivinen, jotta 
asiat etenisivät. Aktiivisuus saa milloin tiukan vaatimisen ja tappelun, milloin ane-
lun ja rukoilemisen muodon. Toisinaan nuoret eivät kuitenkaan kykene tekemään 
muuta kuin odottamaan – tilanne, jota he ymmärrettävästi pitävät hyvin turhaut-
tavana.

Järjestelmän sekavuuden lisäksi nuoret olivat tyytymättömiä siihen, miten he 
tunsivat itseään kohdeltavan. Olemme nimenneet toisen repertuaarin pallotteluk-
si, rankaisemiseksi ja tarkkailuksi. Nuoret kritisoivat työllisyyspalveluita siitä, että 
niissä on ohjattu heitä turhille kursseille, joiden hyöty pelkistyi lähinnä karenssin 
välttämiseksi. Myöskään aktivointipolitiikan mukainen kannustamisen tavoite ei 
toteutunut ilmaisun varsinaisessa merkityksessä, vaan nuoret kuvasivat järjestel-
mää rankaisevaksi raippajärjestelmäksi. 

Politiikkalinjauksissa nuoria pyritään pelastamaan pois syrjäytymisestä ja 
syrjäytymisriskin alaisuudesta. Jo tämä kuvastaa valta-asetelmaa: ”syrjäytyneitä” 
katsotaan (ja tarkkaillaan) keskuksesta käsin, ylhäältä alas ja viranomaislinssin 
läpi. Valta-asetelma ilmeni myös nuorten sanastossa. He luonnehtivat järjestelmän 
edustajien suhtautumista heihin alentavaksi kyttäämiseksi ja kyykyttämiseksi. 
Järjestelmän edustajat vaikuttivat nuorten tulkinnoissa toimivan syrjäytymisdis-
kurssista kumpuavien ennakko-oletustensa sekä valtansa osoittamisen pohjalta, 
alisteisia ”patalaiskan paskan” subjektipositioita tuottaen. Tällöin tapahtuu kak-
soissyrjäyttäminen: ”syrjäytymistä” eivät tuota vain talousjärjestelmän ominaisuu-
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det vaan myös sosiaaliturvajärjestelmä (vrt. Helne 2002, 185). Tämä ei kuitenkaan 
ole sattumaa, vaan kyse on hallinnan tekniikoiden yhteen kietoutumisesta. 

Äkkiseltään ajateltuna alisteisen subjektiposition tuottaminen ei käy yksiin 
aktivointipyrkimysten kanssa. Periaatteessahan järjestelmä tavoittelee nuorten 
toimijuutta lannistamisen sijaan. Jos kuitenkin tiukan linjan aktivointipyrkimyk-
set lannistavat ja syrjäyttävät osan nuorista, ne toimivat itseään vastaan. Voisiko 
kuitenkin olla niin, että aktivointitoimien piiloagendana on pyrkimys siihen, että 
pysyvää epäonnistujan polttomerkkiä välttääkseen nuoret yrittävät vielä enem-
män? Jos et yritä, syrjäydyt. Tällainen tulkinta ei liene täysin tuulesta temmattu, 
jos sen liittää uusliberaalin hallinnan pyrkimykseen kasvattaa nuorista tuottavia, 
talouskasvun koneistoa voitelevia kelpo kansalaisia. Hallinta on tehnyt tehtävänsä, 
kun vallitseva palkkatyön eetos ja yrittäjäminuus saadaan nuorten ”pään sisälle”, 
syyllistymisen avulla osaksi heidän itsehallintaansa. 

Nuorten esittämä kritiikki ja kokemukset epäkohdista jäsentyvät suhteessa 
hyvinvointivaltiota koskeviin odotuksiin ja järjestelmän julkilausuttuihin periaat-
teisiin. Nuoret tietävät, että lakisääteiset tuet on luvattu heillekin. Heidän kriittiset 
tulkintansa uusintavatkin sosiaalipoliittista diskurssia hyvinvointivaltion epäkoh-
dista ja lunastamattomista lupauksista. Ne heijastelevat kohtuuttomuuden koke-
musta: sitä, että oma tilanne mielletään hyvinvointivaltion lupauksen ja yleisen 
oikeustajun vastaiseksi (Metteri 2012, 52–53). 

Kaikkein kriittisimmät tulkinnat suuntaavat kysymään, onko sosiaaliturva to-
della nuorten hyvinvointia edistävä ja kannustava auttamisjärjestelmä vai pikem-
minkin pahoinvointia ja torjutuksi tulemisen kokemusta ruokkiva hallintakoneis-
to. Nuoret kuvaavat, kuinka heidän on vaikea löytää oikeaa ja luotettavaa tietoa tai 
ihmistä, jolla on aikaa auttamiseen. Arvaamattomaksi koetun järjestelmän vuoksi 
nuoret eivät pysty luottamaan saavansa apua ajoissa tai tuen saannin jatkuvuuteen. 
Eriarvoiseksi tulkittu kohtelu ja mielivaltaisilta tuntuvat päätökset ruokkivat kat-
keruutta. Kaiken kaikkiaan nuorten kielteistä sosiaaliturvapuhetta luonnehtivat 
pitkälti samat asiat kuin muuallakin raportoidut nuorten kokemukset: tiedon puu-
te, leimautumisen ja häpeän pelko, luottamuksen puute, kankeat palvelurakenteet 
ja kokemukset kuulluksi tulemattomuudesta (Pajamäki ja Okkeri 2018, 72). 

Kolmannen repertuaarin aiheena on kysymys työnteon ja sosiaaliturvan yh-
distämisestä. Olemme antaneet repertuaarille nimen kun yrittäminen ei kannata. 
Uusliberaalin hallinnan ihannesubjekti, työmarkkinakansalainen, liikkuu ripeästi 
asuin- ja työpaikasta toiseen, tarvittaessa eri toimeentulon muotoja yhdistellen. 
Siksi järjestelmän julkilausuttunakin tavoitteena on työnteon tai yrittämisen ja so-
siaaliturvan joustava yhteensovittaminen (esim. VN 2019, 100). Nuoria tämä lä-
hinnä huvittaa. Heidän tulkintansa paljastavat järjestelmän ja aktivointidiskurssin 
sisäisen ristiriitaisuuden: järjestelmän tuloloukut estävät aktivoitumisen eli järjes-
telmän omien vaatimusten noudattamisen. ”Aktivoivan” järjestelmän paradok-
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saalisena tuloksena näyttääkin olevan se, että se vähentää nuorten toimeliaisuutta 
hyvinvoinnille keskeisellä Doing-ulottuvuudella.

”Yrittäminen” on uusliberalistisen hallintasanaston keskeisimpiä ilmaisuja. 
Myös monet tutkimuksemme nuorista suhtautuvat yrittämiseen myönteisesti tai 
haaveilevat siitä, mistä voidaan kiittää (jos niin halutaan) Suomen poikkeukselli-
sen vahvaa sitoutumista yrittäjyyden edistämiseen sekä koulutuksessa että työlli-
syyspalveluissa: kevytyrittäminen ja yrittäjäksi ryhtyminen ovat suositeltuja kei-
noja työttömyyden taittamiseksi. 

Yrittäjämäiset minät suhtautuvat itseensä kuin he olisivat liikeyritys; he ovat 
aktiivisia, ottavat riskejä ja selviytyvät vaikeuksista, kirjoittaa kulttuurintutkija 
Christina Scharff (2016, 108). Nuorten riskinottokyky on kuitenkin rajallinen ei-
vätkä he pidä yrittämistä realistisena vaihtoehtona, vaikka se vapaiden työaikojen 
ja ”oman itsensä herrana” olemisen puolesta houkuttelisikin. Miten ponnistaa al-
kuun ilman alkupääomaa ja sosiaaliturvan tukea? Nuorten tulkinnoissa ongelma 
ei ole yrittämisen puute vaan sen esteet. Siksi nuori saattaa ajatella, että kannus-
tinloukkujen vuoksi rationaalisinta on jäädä passiiviseksi. Kukaan nuorista ei kui-
tenkaan halunnut heittäytyä loppuelämäkseen sosiaaliturvan varaan. Heidän tul-
kinnoissaan korostuu itsenäisyys: pyrkimys sinnitellä ”loppuun asti omin voimin”, 
elättää itse itsensä ja säilyttää ylpeytensä. Vaikuttaa siis siltä, että hallinta on tässä 
kohden onnistunut pyrkimyksessään luoda yrittäjähenkisiä kansalaisia. Sellaisia 
ei noin vain loihdita, jos etuuksilla ja tuilla eläminen tehdään liian helpoksi ja 
miellyttäväksi. Tällaisen mahdollisuuden hallinnan tekniikat ovat sulkeneet pois 
– tarjoamatta kuitenkaan käytännössä riittäviä mahdollisuuksia yrittäjäksi ryhty-
miselle. 

Se, että nuoret eivät edes halua pyytää apua vaan yrittävät selviytyä itse, 
kumpuaa palkkatyöyhteiskunnan ja itsensä elättämisen eetoksesta. Nuorten tul-
kinnoissa heijastuu myös vanha jaottelu kunnollisiin ja kelvottomiin köyhiin 
(ks. esim. Kangas ja Sikiö 1996). On siis yhtäältä yritteliäitä, itsensä elättämiseen 
pyrkiviä nuoria ja toisaalta ”niitä” nuoria, jotka eivät haluaisi tehdä mitään. Toi-
saalta omillaan toimeen tulemisen pyrkimys saattaa olla myös torjutuksi tulemi-
sen tai ”poiskäännyttämisen” (Hänninen ym. 2007; Määttä 2012) seurausta: jos 
nuori on yrittänyt saada apua mutta on jäänyt väliinputoajaksi tai järjestelmä 
on esittänyt hänelle vain sopimattomia vaihtoehtoja, voi se ruokkia uhmakasta 
omatoimisuutta: tästäkin täytyy selvitä itse. Mieluummin itsensä hallitsijana kuin 
(epäoikeudenmukaisesti) hallittuna? 

Aivan kaikki nuorten kokemukset sosiaaliturvajärjestelmästä eivät kuiten-
kaan ole täysin lohduttomia. Jäsensimme aineistostamme tulkintarepertuaarin, 
joissa nuoret puhuvat sosiaaliturvasta ja järjestelmän työntekijöistä kiitolliseen ja 
ymmärtävään sävyyn. Tämä neljäs repertuaari sai nimen tarpeellista työntöapua 
ja empatiaa (puolin ja toisin). Siinä nuoret ilmaisivat arvostavansa saamaansa ta-
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loudellista tai muuta tukea, ja työkokeilutkin tuntuivat hyödyllisiltä. Sosiaaliturva 
jäsentyi pelastusköydeksi, johon voi tarrautua silloin, kun omat voimat eivät riitä. 
Jopa järjestelmän monimutkaisuus sai tässä tulkinnassa ymmärrystä, sillä sen ar-
veltiin voivan estää väärinkäytöksiä. 

Vaikka nuoret etupäässä kuvaavat auttamisjärjestelmää, jossa on vaikea löy-
tää heidän kanssaan aidosti kasvokkain asettuvaa ihmistä, on heillä kokemuksia 
myös vastavuoroisista suhteista. Näissä tilanteissa nuoret tunsivat tulleensa kuul-
luiksi ja autetuiksi. Ehkäpä saamansa avun vuoksi positiivista repertuaaria kanta-
vat nuoret suhtautuvat empaattisesti ja ymmärtäväisesti sosiaaliturvajärjestelmän 
toimijoihin. He ovat huolissaan työntekijöiden jaksamisesta ja myöntävät, että he 
eivät itsekään ole aina helpoimpia mahdollisia autettavia. Nuorten tulkinta on siis 
vahvasti relationaalinen. Jotta hyvinvointivaltio voisi lunastaa lupauksensa ja olla 
tuottamatta kohtuuttomuuden kokemuksia, vielä tarpeellisempaa kuitenkin olisi, 
että ymmärrystä löytyisi myös tiskin toiselta puolelta. Tärkeää olisi pyrkiä pait-
si asiakkaan sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet toteuttavaan yhteiskunnalliseen 
tunnustussuhteeseen myös työntekijän ja asiakkaan välille muodostuvaan, per-
soonien väliseen tunnustussuhteeseen (Metteri 2012, 237). 

Nuorilla on myös ratkaisuehdotuksia nykyisen sosiaaliturvajärjestelmän on-
gelmiin. Viidennen repertuaarin nimeksi annoimmekin sosiaaliturva remonttiin. 
Nuorten konkreettisiin toiveisiin kuuluivat muun muassa Kelan verkkosivujen 
ja päätösten selventäminen, neuvonnan lisääminen ja viranomaisyhteistyön pa-
rantaminen sekä vähemmän syyllistävä kohtelu. Viimeksi mainittu toive voi olla 
helpompi sanoa kuin toteuttaa. Toiveen toteutuminen edellyttää nähdäksemme 
laajempaa hegemonisten diskurssien dekonstruktiota sekä hallinnan pyrkimysten 
ja puhetapojen muutosta kaikilla hyvinvointijärjestelmän tasoilla, ministeriöiden 
ohjeistuksista työpaikkojen kahvipöytäkeskusteluihin. Se, miten ammattilaiset 
puhuvat nuorista, heijastuu myös asiakaskohtaamisissa. 

Nuorten kaiken kattavana toiveena on koko sosiaaliturvajärjestelmän yksin-
kertaistaminen. Tällöin perustulo nousi kirkkaasti esiin toivottuna ratkaisuna. 
Perustuloa kannatetaan, koska se tekisi palkkatyön ja etuuksien yhteensovittami-
sesta helpompaa ja edistäisi siten mielekkään työn etsimistä tai yrittäjäksi ryhty-
mistä. Se siis lisäisi nuorten autonomiaa sekä vapauttaisi heidät arvaamattomaksi 
koetun järjestelmän aiheuttamasta stressistä ja ahdistuksesta. Kestävän hyvinvoin-
nin teorian kielellä perustulo voisi edistää tarpeentyydytystä hyvinvoinnin kaikilla 
osa-alueilla eli Having-, Doing-, Loving- ja Being-ulottuvuuksilla. 

Entä miten muuten sosiaaliturvajärjestelmää pitäisi uudistaa, jos tukeudum-
me tutkimuksemme nuorten tulkintoihin?

Nuorten tulkintoja byrokratiaviidakosta leimaa ennen kaikkea kokemus hal-
linnan kohteena olemisesta (tai vähintäänkin yrityksestä tulla hallituksi). Tutki-
muksemme nuoret kuitenkin vastustavat pontevasti alisteista subjektipositiota: he 
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korostavat omaa osaamistaan, sitä, miten he ovat ottaneet oma-aloitteisesti selvää 
asioista ja kuinka he kokevat toisinaan olevansa jopa työntekijöitä paremmin sel-
villä heille kuuluvista tuista. Näistä syistä olisi toivottavaa siirtyä palvelumalliin, 
jossa nuoret eivät enää olisi toiminnan kohteita vaan osallisina sen kehittämisessä 
ja järjestämisessä (Snellman ym. 2016, 90). Samalla nuorten tukemisessa olisi siir-
ryttävä heidän vajeistaan heidän voimavaroihinsa. Nuorilla ei ole vain ongelmia, 
vaan myös (ja ennen kaikkea) monenlaisia resursseja. Nuoret olisikin tunnistetta-
va myönteisesti (ks. Kallio ym. 2015).

”Syrjäytyneiksi” tai ”syrjäytymisriskin alaisiksi” kategorisoituihin nuoriin 
kohdistetaan lukuisia tukitoimia. Niiden ohella tarvitaan kuitenkin yksinkertaisia, 
näennäisen pieniä tekoja, jotka vahvistavat nuorten hyvinvointia. Tutkimuksem-
me nuorille oli keskeistä kohdatuksi ja kuulluksi tuleminen. (Ks. myös Simonen 
2019, 59.) Tätä edistävät ”pienet” teot ovat suuria tekoja. 

Järjestelmän tulisi siis suuntautua enemmän hyvinvointiin – ja ennen kaikkea 
hallinnan tekniikoiden sivuuttamiin (merkityksellisen) Doingin ja Beingin ulot-
tuvuuksiin. Tämän mahdollistaisi nykyistä relationaalisempi sosiaaliturva, jossa 
elämä nähtäisiin kokonaisuutena. Tulevaisuuden palvelumalli rakentuisi tällöin 
aktivoinnin ja järjestelmäkeskeisyyden sijasta ihmisten aitojen tarpeiden varaan 
(Snellman ym. 2016, 89) ja keskittyisi pelkän ongelmien ratkaisemisen lisäksi ”hy-
vän olemisen ja tekemisen” (Alanen 2015, 85) mahdollistamiseen. Moniulotteista 
hyvinvointia tukevien työllisyyspalveluiden tehtävänä voisi olla opiskelu- tai työ-
paikan löytämisen ohella nuorten arvokkuuden ja merkityksellisyyden kokemuk-
sen vahvistaminen (ks. Alanen 2015, 89) sekä yhteisyyssuhteiden lujittaminen. 

Koska nykyinen sosiaaliturva- ja työllisyysjärjestelmä on sidottu kapeaan palk-
katyön määritelmään, se ei tunnusta palkkatyön ulkopuolella tehtävää ”ei-tuotta-
vaa” työtä, vapaaehtoistyötä ja moninaista omaehtoista kansalaistoimintaa. Tällöin 
järjestelmällä on hyvin rajalliset mahdollisuudet kannustaa nuoria vaihtoehtoisen 
talouden rakentamiseen ja erilaisten ekologisesti kestävien ja sosiaali sesti vastuul-
listen ekososiaalisten innovaatioiden kehittämiseen (Hirvilammi ja Joutsenvirta 
2020; Matthies ym. 2020). Sosiaalityöntekijät eivät voi tukea aktivointitoimien 
kohteina olevia nuoria toimimaan ilmastoaktivisteina, tekemään musiikkia tai 
käyttämään aikansa luomuruoan kasvattamiseen, ellei tällaisia toimintoja joten-
kin onnistuta paketoimaan työllistämistoimien palveluvalikoimaan. Pahimmassa 
tapauksessa nuoria ohjataan sellaisiin töihin tai aktivointitoimiin, jotka eivät lain-
kaan vastaa heidän omia toiveitaan ja tarpeitaan. Uudenlaiset työn ja toimeentu-
lon muodot, kuten perustulo, työajan lyhentäminen ja yhteisövaluutat, voisivat 
laajentaa paitsi nuorten myös sosiaalialan ammattilaisten toimintamahdollisuuk-
sia kestävän hyvinvoinnin suuntaan (Hirvilammi ym. 2016). 

Aktivointipolitiikan muuttaminen merkitsee laajemmin sitä, että sosiaali-
turvan perinteisestä, hyvänä pidetystä mutta haitallisten ympäristövaikutustensa 
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vuoksi kestämättömästä kehästä siirryttäisiin kestävämmälle kehälle, jossa elin-
tason nousuun ja joukkotuotantoon ja -kulutukseen tähtäämisestä on luovuttu 
moniulotteisen hyvinvoinnin tavoittelun hyväksi. Kestävässä hyvinvointivaltiossa 
hyvinvoinnin tavoittelu kytkeytyisi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja luonnon 
monimuotoisuuden vahvistamiseen. Uusintava ja uudelleen jakava kiertotalous 
korvaisi bruttokansantuotteen kasvuun tähtäävän talouden. (Hirvilammi ja Helne 
2020; Hirvilammi 2020.) Samaan suuntaan eli kasvun jälkeisen yhteiskunnan luo-
miseen osoittavat myös haastattelemiemme nuorten kriittiset tulkinnat nykyisestä 
talousjärjestelmästä. 

10.4 Harmonista hyvinvointia

Nuorten tulkinnoissa hyvinvointi on moniulotteista ja kokonaisvaltaista. Heidän 
puheessaan nousivat luontevasti esiin Having–Doing–Loving–Being-jäsennyk-
semme mukaiset tarpeet sekä ulottuvuuksien väliset yhteydet. Hyvinvoinnin ko-
konaisvaltaisuus näkyi siten, että nuoret saattoivat yksittäisissä puheenvuoroissaan 
viitata useampiin tai kaikkiin hyvinvoinnin ulottuvuuksiin. Luvussa 9 (”Hyvin-
vointia kestävästi, kiitos”) kuvasimme nuorten hyvinvointia koskevia tulkintoja 
Having-, Doing-, Loving- ja Being-ulottuvuuksien mukaisesti tuoden samalla 
esiin ulottuvuuksien niveltymistä toisiinsa.

Having-ulottuvuudella jäsensimme viisi erilaista tulkintarepertuaaria. Ensim-
mäisessä, taloudellista niukkuutta käsittelevässä repertuaarissa Having-ulottuvuu-
den puutteet yhdistyvät rajalliseen toimijuuteen. Siksi nimesimme repertuaarin 
rajoittavaksi köyhyydeksi. Nuoret tietävät ja tuntevat nahoissaan, millaista sinnit-
telyä elämä pienten etuuksien ja tukien varassa on. Rahanpuute tuottaa stressiä ja 
murhetta, vaikeuttaa sosiaalisia suhteita ja kaventaa tekemisen mahdollisuuksia. 
Epävarmuus toimeentulon jatkuvuudesta nostattaa pelkoa siitä, että ei pysty sel-
viämään välttämättömistä menoista; silloin henkinen hyvinvointi on koetuksella.

Nuoret yhdistävät köyhyyden stressiin, kun taas riittävä toimeentulo yhdis-
tetään huolettomuuteen. Vaikka taloudellisen toimeentulon turva on merkittävä 
hyvinvoinnin lähde, kohtuullinen elintaso riittäisi. Toinen repertuaari, riittävän 
toimeentulemisen taito, tarkentuukin nuorten toiveiden maltillisuuteen ja heidän 
keinoihinsa tulla toimeen vähällä. Säästöön olisi hyvä saada muutama ropo, velka-
kierrettä olisi vältettävä ja joskus tulisi olla mahdollisuus pieniin nautintoihinkin. 
Nuoria ei liiemmin huoleta se mahdollinen näkymä, että heillä ei tulevaisuudessa 
kenties ole yhtä korkea elintaso kuin heidän vanhemmillaan. 

Kolmantena tulkintarepertuaarina erottuu käsitys siitä, että raha auttaa mutta 
ei ole onnen tae. Nuoret pohtivat rahan ja onnellisuuden väitettyä yhteyttä päätyen 
siihen, että se on monitahoinen. He uskovat, että tiettyyn pisteeseen asti turvattu 
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toimeentulo helpottaa elämää ja saattaa lisätä onnellisuutta, mutta sen jälkeen sil-
lä ei välttämättä ole vaikutusta onnellisuuteen. Neljännen repertuaarin sisältönä 
onkin tyytymisen suhteellisuus. Nuoret korostavat, että se, mihin ihminen tyytyy, 
riippuu asennoitumisesta, tottumuksista, perhetaustasta, elämäntilanteesta sekä 
yhteiskunnan odotuksista. 

Viidennessä repertuaarissa, joka kantaa nimeä rikasrukat, nuoret tuovat hie-
man yllättävästikin esiin rikkauden varjopuolia. Voiko rikas olla varma siitä, että 
häntä rakastetaan hänen itsensä eikä rahojensa vuoksi? Varoista huolehtiminen 
on kuormittavaa, ja onko myös niin, että rikkaalle ei riitä mikään? Käykö elämä 
tylsäksi, jos ei tarvitse käydä töissä? Nuorten asennoituminen on tässä jälleen hy-
vin ymmärtävää ja relationaalista – päinvastoin kuin Kantolan ja Kuuselan (2019) 
haastattelemien huipputuloisten nihkeä suhtautuminen vähäosaisempiin ihmisiin 
ja laiskoiksi tulkittuihin nuoriin.

Nuorten Doing-ulottuvuuteen liittyvät tulkinnat jäsensimme samaten viidek-
si tulkintarepertuaariksi. Ensimmäisessä etsitään merkityksellisyyden merkkejä. 
Nuoret unelmoivat monipuolisesta työstä, jossa he voisivat toteuttaa itseään mah-
dollisimman luovasti, autonomisesti ja oman kädenjälkensä jättäen. Doing-ulot-
tuvuus kytkeytyy tällöin vahvasti Being-ulottuvuuteen. Merkityksellinen työ on 
myös eettistä ja muita hyödyttävää eli eudaimonisen hyvinvointikäsityksen mu-
kaista. Työn on siis oltava relationaalista. Tässä kohden tullaan aineistossamme 
lähimmäksi Erik Allardtin (1993, 91) toista Being-ulottuvuuden indikaattoria, 
”tarvetta integroitua yhteiskuntaan” (ks. luku 3.3). Se ei siis suinkaan tarkoita ”ora-
vanpyörään” liittymistä vaan muiden hyvinvointia edistävää toimintaa. 

Itsensä toteuttamisen tavoite voi kuitenkin olla jännitteisessä suhteessa toi-
meentulon tarpeeseen, mikä tulee esiin toisessa tulkintarepertuaarissa nimeltään 
tasapainoilua: merkityksellisyys vs. realiteetit. Hyvinvointia tavoittelevat nuoret 
puntaroivat, kuinka paljon he voivat painottaa työn merkityksellisyyttä suhteessa 
rahan ansaitsemiseen. Osa päätyy kompromissiin: työtä voi tehdä rahan takia jon-
kin aikaa, mutta ensisijaista on merkityksellisen työn löytäminen. Jotkut nuorista 
ovat kuitenkin päätyneet siihen, että elannon turvaaminen on ensisijaista ja että 
aina ei voi saada sitä, mitä haluaa. Kolmas tulkintarepertuaari kantaakin nimeä 
työtä toimeentulon tähden, ja siinä työn merkitys on välineellinen. Tässä reper-
tuaarissa nuorten autonominen ääni kuuluu vaimeimpana, joskaan mielekkään 
työn haaveita ei ole täysin haudattu. 

Neljännessä repertuaarissa, työn aineettomat annit, nuoret puhuvat työn ja 
ylipäätään säännöllisen tekemisen merkityksestä sosiaalisuuden, päivittäisen ryt-
min ja mielenterveyden näkökulmasta. Työ mahdollistaa hyvinvointia ylläpitävää 
arjen sujuvuutta ja sosiaalisia suhteita sekä vahvistaa henkistä hyvinvointia. Vii-
meisessä repertuaarissa tähdennetään silti, että palkkatyö ei saa olla koko elämä: 
palkkatyön painoarvon tulee olla sopivassa suhteessa muihin hyvinvoinnin ulot-
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tuvuuksiin. Työelämä saattaa myös olla hyvin kuormittavaa, ja omaa mielenter-
veyttä on suojeltava. 

Loving-ulottuvuudella jäsensimme aineistosta kolme tulkintarepertuaaria. 
Ensimmäisessä repertuaarissa ihminen tarvitsee ihmistä – ja eläimiä. Vaikka akti-
vointidiskurssin representoima yksilö on vapaa ja vailla sidoksia, elävässä elämäs-
sä niitä tarvitaan. Repertuaarissa siis tähdennetään yhteisyyssuhteiden merkitystä 
hyvinvoinnille, oli sitten kyse muista ihmisistä tai eläimistä. Läheisiltä saatu apu, 
ystävät ja lemmikkieläimet ovat nuorille hyvinvoinnin lähteitä. Myös keskinäisapu 
on pienituloisille nuorille merkityksellistä. 

Jaettu hyvinvointi -repertuaarissa yhteyksiä lähestytään vastavuoroisesti eli 
vielä relationaalisemmin kuin ensimmäisessä repertuaarissa: keskeiseksi nousee 
toisten hyvinvointi. Nuorten tulkinnat noudattavat siten kauniisti relationaalisuu-
teen kuuluvaa inklusiivisuutta (ks. luku 3.2). Muiden ihmisten ja eläinten hyvin-
vointi koetaan arvokkaaksi sinänsä eikä omaa hyvinvointia eroteta näiden hyvin-
voinnista. Tämä näkyy yhtäältä siten, että muiden auttamisen ja vapaaehtoistyön 
kuvataan lisäävän omaa hyvinvointia, ja toisaalta siten, että muiden pahoinvoin-
nin tunnetaan estävän omaa hyvinvointia. 

Kolmannessa tulkintarepertuaarissa nimeltään toiset ihmiset hyvinvoinnin 
esteenä ilmenee relationaalisuuden kääntöpuoli: muiden ihmisten kielteisyys 
(sosiaaliviranomaiset mukaan lukien) tai hankalat ihmiset heikentävät omaa oloa. 
Tällöin hyvinvointia saattaa edistää se, että välttää pimeyttä ympärilleen levittäviä 
ihmisiä. Toisaalta yksinolo on monille nuorille tärkeää sosiaalisuuden vastapai-
noa, vaikka toisia ihmisiä ei kokisikaan hankaliksi. Relationaalisuus sisältää myös 
suhteen itseen, jota sitäkin on hoidettava. 

Being-ulottuvuudella esitämme neljä tulkintarepertuaaria. Niistä ensimmäi-
sessä, otsikoltaan henki ja ruumis eli terveys osana hyvinvointia, terveys kuvataan 
hyvinvoinnin kulmakiveksi. Nuoret arvostavat terveyttä etenkin silloin, jos heillä 
on ollut siinä ongelmia. Lisäksi he korostavat henkistä terveyttä, sillä se mahdol-
listaa yhteydet toisiin ihmisiin. 

Toisen tulkintarepertuaarin olemme nimenneet sisäiseksi merkityksellisyydek-
si. Siinä nuoret tähdentävät hiljaisuuden ja oman asennoitumisen merkitystä mie-
lenrauhan ja henkisen hyvinvoinnin saavuttamisessa. Erityisesti yksin luonnossa 
vietettyä aikaa arvostetaan. 

Kolmannessa repertuaarissa nuoret painottavatkin luonnon hyviä vaikutuksia 
eli luonnon merkitystä hyvinvoinnin lähteenä. Nuorten tulkinnat ovat kuin suo-
raan luonnon terapeuttisia hyvinvointivaikutuksia raportoivasta tutkimuskirjalli-
suudesta: luonto inspiroi, lisää luovuutta, virkistää, sytyttää uteliaisuuden, herkis-
tää aisteja, nostaa mielialaa, auttaa olemaan hetkessä läsnä, selkeyttää oloa, edistää 
tasapainoa, vähentää stressiä ja asettaa asiat oikeisiin mittasuhteisiin.
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Nuoret kuvaavat luonnon hyvinvointivaikutuksia monisanaisesti ja vivahteik-
kaasti. Luonnon merkitys heidän hyvinvoinnilleen on niin suuri, että luontoon on 
suorastaan ”pakko päästä”. Luontoon pääseminen kuvastuu siis tarpeena. Nuorille 
on tärkeää niin luonnossa tekeminen kuin luonnossa oleminenkin, mikä vastaa 
Erik Allardtin ajatusta siitä, millaiset indikaattorit kuvaavat Being-ulottuvuudelle 
kuuluvaa harmoniaa luonnon kanssa (ks. luku 3.3). Koska repertuaarissa keski-
tytään luonnon vaikutuksiin hyvinvoinnin edistäjänä, repertuaari jää kuitenkin 
jossain määrin välineelliseksi. Sen sijaan neljännessä repertuaarissa, nimeltään 
osana luontoa, nuoret torjuvat luonnon välineellistämisen ja luonnon näkemisen 
joksikin ihmisen ulkopuolella olevaksi. Neljäs repertuaari rakentuukin vahvan re-
lationaalisesti tai nondualistisesti kuvatun luontoyhteyden (tai pikemmin luonto-
ykseyden) varaan: ihminen elää osana luontoa eikä ihmisten hyvinvointia tulisi 
erottaa luonnon hyvinvoinnista. Kun niin tehdään, seurauksena on pahoinvointia 
ja ongelmia.

Millaisia johtopäätöksiä nuorten hyvinvointitulkinnoista voi vetää? Vastaam-
me tähän seuraavaksi hyvinvointiteorian näkökulmasta. Analyysi osoitti, että teo-
riamme HDLB-jäsennys ja nuorten tulkinnat soivat hyvin yhteen. Näin on aina-
kin viidestä näkökulmasta. 

Ensinnäkin nuoret todellakin jäsentävät hyvinvointia moniulotteisesti ja ho-
listisesti. Hyvinvoinnin toteutuminen edellyttää tarpeiden tyydyttymistä kaikilla 
hyvinvoinnin ulottuvuuksilla. Nuoret määrittelevät hyvinvoinnin kokonaisuu-
tena, jossa eri tarvekategoriat eli hyvinvoinnin ulottuvuudet ovat dynaamisessa 
suhteessa toisiinsa – pitkälti samoin tavoin kuin muun muassa Erik Allardt (esim. 
1976b) ja Manfred Max-Neef (1992) esittävät. 

Toiseksi nuoret korostavat hyvinvoinnin osatekijöiden välisiä yhteyksiä ja nii-
den välisen tasapainon merkitystä elämässään: hyvinvointia on se, että tarpeiden 
tyydytys on tasapainoista. Nuorten tulkinnat vastaavat sitä hyvinvointiteoreettis-
ta näkemystämme, että hyvinvoinnin yhden ulottuvuuden korostuminen toisten 
kustannuksella voi heikentää hyvinvointia, ja hyvinvointi yhdellä ulottuvuudel-
la ei voi täysin korvata puutteita jollakin toisella ulottuvuudella. Heidän tulkin-
noistaan ilmenee yhtäältä se, miten tarpeet muodostavat keskinäisriippuvaisen, 
relationaalisen systeemin, ja toisaalta se, että tarvekokonaisuuden tyydyttämiseen 
liittyy jännitteitä ja ristiriitoja, joilla voi olla kielteinen hyvinvointivaikutus. Jäl-
kimmäiseen asiaan emme kenties olleet aikaisemmin kiinnittäneet riittävästi huo-
miota. Empiirinen analyysi siis täydensi teoreettista ymmärrystämme. Katsomme 
seuraavaksi tarkemmin tätä aineistosta hahmottunutta yhteyksien kenttää:

Having–Doing. Pienituloisuus rajaa toimintamahdollisuuksia, pakottaa suun-
nitelmallisuuteen ja kasaa esteitä pidemmälle kouluttautumiselle. Se myös voi pa-
kottaa ihmisen sellaiseen palkkatyöhön, jonka tekeminen ei vastaa omia toiveita 
ja arvoja. Toisaalta pienituloisuuteen kuuluva pärjäämisen pakko tuo muassaan 
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aktiivista toimijuutta ja saa nuoret keksimään selviytymiskeinoja, joista monet 
ovat samalla myös ekotekoja. Sen sijaan rikkaita ihmisiä voi uhata ikävystyminen.

Having–Loving. Myönteisesti tarkastellen riittävä toimeentulo mahdollistaa 
huolenpidon omasta perheestä, kun taas kielteisestä näkökulmasta liian pienet 
tulot vaikeuttavat sitä. Lisäksi kulutuskeskeisessä yhteiskunnassa toimeentulo-on-
gelmat rajoittavat usein sosiaalisia suhteita. Silloin nuori joutuu tinkimään sellai-
sesta kanssakäymisestä, joka edellyttää rahaa. Toimeentulo-ongelmiin voi myös 
joutua pyytämään apua muilta ihmisiltä, mikä voi kuitenkin tuntua ikävältä ja 
kuormittavalta sekä heikentää itsekunnioitusta (suhdetta itseen). Toisaalta rikkaat 
ihmiset joutuvat epäilemään, rakastetaanko heitä aidosti. Nuorten tulkinnoissa 
ilmenee sekin, että muista olennoista välittävä ihminen tiedostaa kipeästi oman 
aineellisen tarpeentyydytyksensä haitalliset vaikutukset näiden hyvinvointiin.

Having–Being. Riittävä toimeentulo mahdollistaa paremman huolehtimisen 
terveydestä: on varaa terveelliseen ravintoon, lääkkeisiin jne. Lisäksi toimeentu-
lolla on yhteys henkiseen hyvinvointiin. Nuoret liittävät yhtäältä stressin ja jat-
kuvan murehtimisen köyhyyteen ja toisaalta huolettomuuden ja turvallisuuden 
tunteen kohtuulliseen elintasoon. Jos pienituloisuudesta haluaa löytää hyviä puo-
lia, sen voi ajatella lisäävän kekseliäisyyttä. Toisinaan toimeentulovaikeudet voivat 
myös edistää ihmisenä kasvamista. Suuret tulot eivät takaa rikkaiden mielenrau-
haa, vaan omistaminen voi tuoda mukanaan omat huolenaiheensa. 

Doing–Having. Palkkatyön tekeminen takaa tukia paremman toimeentulon ja 
elintason. Työttömyys aiheuttaa toimeentulo-ongelmia ja voi johtaa köyhyyteen. 
Pienipalkkaiset työt tai työllistämistoimiin osallistuminen eivät välttämättä paran-
na toimeentuloa riittävästi. 

Doing–Loving. Palkkatyön ja muun tekemisen motiivi ei nuorilla yleensä 
ole pelkästään rahaan liittyvä. Työ tarjoaa parhaimmillaan elämää rikastuttavia 
sosiaa lisia suhteita ja mahdollisuuden palvella muita eli edistää suuremman koko-
naisuuden hyvinvointia.

Doing–Being. Palkkatyötä pidetään lääkkeenä moneen vaivaan niin yksilöta-
solla kuin laajemminkin yhteiskunnassa. Usein työllistyminen tukeekin henkistä 
hyvinvointia. Työttömyys voi masentaa ja lisätä yksinäisyyttä, kun taas merkityk-
sellistä työtä tai tekemistä löytäessään ihminen tuntee itsensä hyödylliseksi ja par-
haimmillaan pääsee flow-tilaan, jossa ajantaju häviää. Toisaalta kaikenlainen työ 
ei ole välttämättä ihmisen terveydelle hyväksi vaan vieraannuttaa hänet itsestään. 
Nuoret kuvailevat töitä, jotka eivät edistä hyvinvointia sen Being-ulottuvuudel-
la. He arvostavat suuresti sellaista palkkatyön ulkopuolista tekemistä, joka lisää 
niin omaa kuin muidenkin mielihyvää. Tärkeää on myös mahdollisuus olla te-
kemättä mitään: se antaa tilaa asioiden todellisen merkityksen pohtimiselle ja 
havaitsemiselle. 



297

Puristuksissa?

Doing–Having–Being. Nuoret tasapainoilevat arvojensa mukaisen mielekkään 
tekemisen ja toimeentulon tarpeiden välillä. Vaikka omat arvot ja omana itsenään 
elämisen tavoite olisivatkin suorastaan pyhiä, pelkällä pyhällä hengellä ei elä, vaan 
myös aineelliset tarpeet olisi turvattava. Näiden asioiden välinen laukeamaton jän-
nite ilmenee selkeästi aineistossa. 

Doing–Loving–Being. Tasapainoilua on myös työn ja muun elämän välisen oi-
kean suhteen löytäminen. Työ ei saa olla koko elämä, koska aikaa tulee jäädä myös 
läheisille ihmissuhteille ja luovalle tekemiselle tai vain olemiselle ja luonnossa 
vietetylle ajalle. Merkityksellinen tekeminen edistää korkeampia, itseä suurempia 
päämääriä ja yhteistä hyvinvointia. 

Loving–Having. Ihmissuhteilla voi olla positiivinen yhteys taloudelliseen tur-
vaan. Läheisten ihmisten – ystävien, perheen tai suvun – antama tuki on turvasa-
tama tilanteessa, jossa rahahuolet painavat ja tulevaisuudennäkymiä varjostavat 
tummat pilvet. Keskinäinen palvelusten ja tavaroiden vaihto myös vähentää ku-
lutustarvetta. 

Loving–Doing. Yhdessä tekeminen on nuorille arvokasta sinänsä, monesti sii-
näkin tapauksessa, että siitä ei maksettaisi. Hyvä työyhteisö lisää työn houkuttele-
vuutta – ja huonot kokemukset työelämässä vähentävät sitä.

Loving–Being. Rakastava lähipiiri tarjoaa tilan, jossa voi jakaa tuntemuksiaan 
ja tulla kuulluksi, arvostetuksi ja tunnustetuksi itsenään. Tällainen lisää turvalli-
suuden tunnetta ja itsensä arvostamista ja sitä kautta luottamusta itsensä toteut-
tamiseen. Vaikeudet itselle rakkaiden ihmisten ja eläinten elättämisessä tuottavat 
huolta ja murhetta.

Being–Having. Ihmisen asennoituminen ja mielentila ratkaisevat, millaiseksi 
hän elämänsä kokee. Näin on myös toimeentuloon ja elintasoon tyytymisen osal-
ta. Pienituloisenkaan ei ole pakko sanoa olevansa köyhä. Tyhjän tilan löytäminen, 
being-moodissa oleminen, auttaa löytämään sen, mikä on olennaista, ja lisää tyy-
tyväisyyttä siihen, mitä on. 

Being–Doing. Itsensä löytäneellä ja itsessään läsnä olevalla ihmisellä on val-
miudet selvittää itselleen, millaisen tekemiseen hän suuntautuu – ja olla läsnä 
siinäkin. Lisäksi hyvä ruumiillinen ja henkinen terveys on toimijuuden ja myös 
työllistymisen edellytys. Psyykkisesti huonossa kunnossa ollessaan ei jaksa yrittää 
ainakaan kokopäivätöihin, vaan vaarana on kotiin jämähtäminen. 

Being–Loving. Fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ongelmat heijastuvat ih-
missuhteisiin. Sen sijaan hyvinvoivat ihmiset ovat avoimia muille ihmisille. Hil-
jentyminen, luonnossa oleminen, tuo paremman mielen, jolloin muidenkin kans-
sa on helpompi olla.

Having–Doing–Loving–Being. Hyvinvointi on kokonaisuus, jossa kaikki vai-
kuttaa kaikkeen. Ulottuvuuksien keskinäinen yhteys ilmenee kirkkaasti etenkin 
silloin, kun nuoret pohtivat Doing-ulottuvuudelle kuuluvan palkkatyön asemaa 
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elämässään. He toivovat, että se työ, johon he viimein pääsevät, vastaisi itsensä 
toteuttamisen tarpeita (Being) ja olisi myös eettisesti kestävää sekä muiden hy-
vinvointia edistävää (Loving). Toiveena on lisäksi, että työ takaisi kohtuullisen 
toimeentulon; sen että voi elättää itsensä ja mahdollisen perheensä eläimineen 
päivineen (Having). 

Ennen tämän tutkimuksen tekemistä olimme keskittyneet hyvinvointiteorian 
kehittämiseen melko abstraktilla tasolla. Empiirinen analyysimme toi teoriaan 
konkretiaa, lihaa luiden väliin. Empiria toi esiin, mitä eri tarpeiden tyydyttämisen 
välinen tasapainoilu tarkoittaa käytännössä ja miten tasapainon hakeminen ilme-
nee hyvinvointitulkinnoissa. Aineiston tarjoamat esimerkit tukivat HDLB-teorian 
perustaan kuuluvaa ihmiskäsitystä, jonka mukaan ihminen on moniulotteinen 
olento: paitsi toimija, joka tarvitsee katon ylleen ja ruokaa pöydälleen, ihminen 
on myös rakastaja ja kokija; kaikkinensa yhteyksissä elävä ja niitä hakeva olento. 
Tällaista ymmärrystä eli nuorten näkemistä monine tarpeineen ja kykyineen toi-
vomme myös yhteiskuntapolitiikkaan ja sosiaaliturvajärjestelmään.

Kolmantena analyysimme hyvinvointiteoreettisena tulemana on se, että teo-
riaamme sisältyvä Erich Frommin (2011, 69–70) inspiroima erottelu olemassaoloa 
turvaavaan Havingiin ja liialliseen Havingiin sai vahvistusta. Nuorten toimeen-
tulotoiveet ovat vaatimattomia eikä rikastuminen ole heidän odotushorisontis-
saan. Ryhmäkeskusteluissa nuoret eivät kadehdi rikkaita ihmisiä vaan tulkintoja 
sävyttää toisinaan sääli. He ovat lujasti sillä kannalla, että raha ei loputtomiin lisää 
onnellisuutta. Lisäksi he kritisoivat tiukkaan sävyyn tarpeetonta tuotantoa ja kulu-
tusta. Tämä tukee olemassaoloa turvaavan ja kohtuuttoman tai liiallisen Havingin 
erottamista toisistaan. 

Neljänneksi nuorten hyvinvointitulkinta vastaa pitkälti eudaimonista hy-
vinvointikäsitystä. Siinä hyvinvointi on merkityksellistä, ”hyveellistä” ja kukois-
tamiseen johtavaa tekemistä ja olemista – mihin toki kuuluu myös mielihyvä.” 
”Syrjäytyneiden” on joskus väitetty olevan ”olemassaolonsa välittömien tarpeiden 
sitomia” (Clavel 1998, 232–233). Tutkimuksemme ei anna tällaiselle tulkinnal-
le vahvistusta. Tarpeiden tyydyttäminen Having-ulottuvuudella ei nuorten pu-
heissa määritä heidän koko olemistaan tai dominoi heidän tulkintojaan hyvin-
voinnista, vaan vaakakupissa painavat kohtuullisen toimeentulon ohella muut, 
aineettomammat asiat; erään nuoren sanoin se, ”että ihminen voi hyvin, että on 
elämänhalua, että jaksaa, että elää jotakin varten”. Eudaimonisen hyvinvointikäsi-
tyksen mukaisesti hyvinvointi merkitsee nuorille ihmisyyden täyden potentiaalin 
tavoittelua ja eettisesti kestävää elämää. Homo economicus on siten käsite, joka ei 
sovi kuvaamaan tutkimiamme nuoria, eikä liioin heidän minuuttaan voi kuvata 
ekonomisoituneeksi (ks. luku 2.1). Analyysimme vahvisti käsitystämme siitä, että 
eudaimoniselle hyvinvoinnille keskeinen Being-ulottuvuus tulisi sisällyttää hyvin-
vointitutkimukseen rutiininomaisesti (ks. luku 3.3). 
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Viidenneksi: luonnon merkitys nuorille niin yksilöinä kuin ihmislajin selviy-
tymisenkin kannalta on ensiarvoinen samoin kuin kestävän hyvinvoinnin teorias-
sa. Nuorten luontokäsitys on toisin sanoen yhtä relationaalinen tai nondualistinen 
kuin teoriammekin. 

Hallinnan diskurssit konstruoivat tietynlaisia toimeentulon (Having), tekemi-
sen (Doing), yhteisyyssuhteiden (Loving) ja olemisen (Being) tapoja (ks. luku 4.3). 
Ne kohdistuvat ihmisen koko elämään ja luovat tietynlaisen käsityksen hyvin-
voinnista ja sen osatekijöistä, ja juuri siihen vallitseva yhteiskuntapolitiikka no-
jaa. Tutkimuksessamme olemme olleet kiinnostuneita siitä, miten nuoret itse 
konstruoivat hyvinvointia ja sen ulottuvuuksia. Miten heidän puheensa suhteutuu 
valtavirtaisiin diskursseihin ja mitä yhteiskuntapoliittisia johtopäätöksiä nuorten 
hyvinvointitulkinnoista voi johtaa? Esitämme viisi johtopäätöstä.

Ensinnäkin se, että nuorten hyvinvointitulkinta vastaa hyvin moniulotteis-
ta ja tarveperusteista hyvinvointiteoriaa, antaa tukea tarvelähtöisen hyvinvoin-
timäärittelyn omaksumiselle yhteiskuntapolitiikassa. Toisin kuin halut tarpeet 
ovat sisäsyntyisiä. Siksi niiden esillä pitämisen avulla on periaatteessa mahdollista 
määrittää ja edistää sellaisia yhteiskunnallisia oloja, joissa ihmiset kykenevät täy-
dellisimmin tyydyttämään näitä hyvinvointinsa ehtoja ja toteuttamaan inhimil-
listä potentiaaliaan (ks. luku 3.1). Tarvelähtöinen diskurssi vastaa ihmisten omia 
tuntoja ja voisi edistää sellaisen yhteiskuntapolitiikan kehittämistä, jonka ihmiset 
tuntevat itselleen läheiseksi eikä vieraannuttavaksi. 

Toiseksi huomiota ansaitsevat nuorten tulkinnat tasapainoisesta tarpeiden 
tyydytyksestä, sillä tällaisista tulkinnoista vaarin ottaminen voisi vaikuttaa sii-
hen, mitä tarpeita yhteiskunnassa painotetaan. Tällä painotuksella on suora yh-
teys ympäristövaikutuksiin sekä siihen, mistä ja miten hyvinvointia tavoitellaan 
(ks. luku  3.3). Elintason kohtuullisuutta ja muidenkin kuin Having-tarpeiden 
merkitystä tähdentävät nuorten tulkinnat haastavat materiakeskeistä ja talouskas-
vusuuntautunutta hyvinvointikäsitystä, johon valtavirtaiset diskurssit pitkälti no-
jaavat. Niissä hyvinvointi liitetään hyvään toimeentuloon ja elintasoon, kun taas 
korkean elintason ekologisesti haitallisista seurauksista ei ole ollut tapana puhua. 
Sosiaalipolitiikan ääneen lausuttuna tavoitteena on ollut erityisesti sotien jälkeise-
nä aikana elintason kohottaminen, mutta tutkimuksemme nuorille se ei ole tärkeä 
pyrkimys. Nuorten elintason nousuun heikommin sitoutunut hyvinvointikäsitys 
voi olla merkittävä ja toivoa antava kestävyysmurroksen edellyttämän ”kohtuul-
lisuusstrategian” (Alcott 2008) kannalta (ks. luku 3.3), sillä tulevaisuutemme riip-
puu pitkälti siitä, onnistuuko ihmiskunta heikentämään Having-painotteisen ku-
lutuskulttuurin normeja ja leikkaamaan kulutustaan kestävämmälle tasolle. 

Kolmanneksi aineistossa on yhteiskuntapoliittisesti merkittävää nuorten ko-
rostama luonnon ohittamaton merkitys hyvinvoinnille. Nuorille luonto on paitsi 
virkistäytymisen ja mielenylennyksen paikka myös – ja ennen kaikkea – elämän 
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perusta. Nuorten tulkinnat kertovat vahvasta luontoyhteydestä osana hyvinvoin-
tia. Tämä on hyvä pitää mielessä yhteiskunnan ekologista jälleenrakennusta pe-
rusteltaessa ja valmisteltaessa. Nuorten suuri luonnon arvostaminen ja siihen 
kytkeytyvä kulutuskritiikki antavat tukea myös uudenlaisen ekososiaalipolitiikan 
ja nykyistä kestävämmän, kasvun jälkeisen hyvinvointivaltion luomiselle, kaupun-
kisuunnittelua unohtamatta. Luonnossa vietetty aika sekä positiiviset luontokoke-
mukset ovat merkittäviä paitsi ihmisen hyvinvoinnin myös luonnon hyvinvoinnin 
vuoksi, sillä tutkimusten mukaan ne lisäävät myönteistä suhtautumista ympäris-
tönsuojeluun (ks. esim. Rosa ym. 2018). 

Luontoon pääseminen on nuorille itsestään selvä hyvinvointiin kuuluva asia 
ja sisäinen tarve. Myös eläinrakkaus tulee vahvasti esiin Loving-ulottuvuudella ja 
samalla suru siitä, että pienituloisena ei ole mahdollista pitää lemmikkejä. Eläimet 
voisivat tukea nuorten hyvinvointia myös erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluissa, joissa eläinavusteisten interventioiden hyödyistä jo onkin runsaasti 
näyttöä (esim. Hautamäki ym. 2018). Erilaisia eläinavusteisia terapiamuotoja ja 
laajemmin vihreän hoivan (green care) toimintoja olisi siis syytä tukea nykyistä 
pontevammin. 

Neljänneksi analyysimme tukee muissakin tutkimuksissa esitettyä vaadetta 
siitä, että sosiaaliturvajärjestelmässä olisi suhtauduttava ihmiseen holistisemmin. 
Aiemmassa tutkimuksessa on todettu, että ”syrjäytymisvaarassa olevien nuorten” 
huono-osaisuuden moniulotteisuuden ja voimakkaan kasautumisen vuoksi on 
yhteiskuntapoliittisesti riittämätöntä kiinnittää huomiota ainoastaan heidän kiin-
nittymiseensä työmarkkinoille vaan huomioon olisi otettava myös huono terveys 
ja yksinäisyys (Karvonen ja Kestilä 2014, 173–174). Olemme luonnollisesti samaa 
mieltä hyvinvoinnin moniulotteisuudesta sekä siitä, että vain työmarkkinakiin-
nittyneisyyden tarkastelu ei riitä. Oma lähtökohtamme eroaa mainituista perus-
teluista kuitenkin siinä, että emme jaa syrjäytymisdiskurssia emmekä tarkastele 
niinkään pahoinvoinnin vaan hyvinvoinnin moniulotteisuutta. Yhdymme sikäli 
siihen nuorisotutkimuksen piirissä esitettyyn suositukseen, että on luotava tilaa 
tiedontuotannolle, jossa tuodaan esiin hyvinvoinnin osa-alueiden välisiä yhteyk-
siä (Aaltonen ym. 2019, 301). 

Aktivoiva ja syrjäytymisen estämiseksi viritetty sosiaaliturvajärjestelmä (tai 
laajemmin nuorten auttamisjärjestelmä) ei siis tue riittävästi nuorten kokonais-
valtaista hyvinvointia. Se jättää sivuun merkityksellisen työn löytämiseksi tarvit-
tavan tuen, muun tekemisen kuin palkkatyön sekä hyvinvoinnin tukemisen sen 
Loving- ja Being-ulottuvuuksilla. Siksi, kuten muussakin nuorisotutkimuksessa 
on suositeltu, ”yksipuolisen, kurssitusten ja sanktioiden avulla tapahtuvan työ-
elämään ’aktivoinnin’ sijaan tulisi pohtia pikemmin hyvinvoinnin vahvistamista” 
(Aaltonen ym. 2015, 133). Monipuoliseen nuorten hyvinvoinnin edistämiseen py-
ritään jo nykyisin esimerkiksi moniammatillisissa työvoiman palvelukeskuksissa 
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ja Ohjaamo-toiminnassa. Nuoret tarvitsevat elämäntilanteidensa kokonaisuuden 
huo mioivia, integroituja palveluja.

Myös se, että viimesijaisessa turvassa keskitytään ensisijaisesti materiaalisiin 
puutteisiin ja taloudellisten tukien myöntämiseen, saattaa heikentää mahdolli-
suuksia vahvistaa hyvinvointia muilla tavoin (Kivipelto ja Saikkonen 2018, 67). 
Nuorten tukeminen heidän taloudellisissa ongelmissaan on toki tärkeää, mutta 
se ei saisi viedä ammattilaisten huomiota laajemmin hahmotetun hyvinvoinnin 
tukemisesta. Tarvitaan nuoria kokonaisvaltaisesti kohtaavaa palvelua sekä yhtei-
söjä, joista työelämän ulkopuolella olevat nuoret löytävät mielekästä tekemistä ja 
sosiaalisia suhteita. 

Viidenneksi nuorten tulkinnat muodostavat tärkeän aktivointidiskurssin vas-
tadiskurssin. Oletus toimettomuudesta nauttivista laiskoista työttömistä nuorista 
sotii nuorten tulkintoja vastaan. Tällöin repeää tunnistamiskuilu (Lamont 2019, 
667; ks. luku 2.2), joka sivuuttaa nuorten toimijuuden ja heidän painottamansa 
merkityksellisen tekemisen tarpeen. Laiskuusdiskurssi jättää siten syrjään oleelli-
sen osan ihmisyydestä ja samalla suuren osan ihmisen hyvinvoinnista. Tämä on 
seikka, jota ei voi liikaa korostaa aktivointi- ja syrjäytymisdiskurssia kriittisesti 
kommentoitaessa – eli joitakin koko nykyisen yhteiskuntapolitiikan implisiittisiä 
perusoletuksia kyseenalaistettaessa ja horjutettaessa. Koska asia ei ole pienimmäs-
tä päästä, omistamme sille seuravan alaluvun. 

10.5 Ylös tunnistamiskuilusta 

Analyysimme vahvisti, että nuoria kunnon kansalaisista erottava tunnistamiskuilu 
todellakin on olemassa. Nuoret ovat hyvin tietoisia julkisessa keskustelussa har-
rastettavasta ”kotona makailevien” nuorten syyllistämisestä. Tällainen diskurssi 
on äärimmäisen kuluttavaa, jos, kuten nuoret painottavat, pysyviä töitä ei löydy, 
työn ja sosiaaliturvan yhdistäminen on hankalaa ja yrittäjäksi ryhtymisen tiellä on 
monia esteitä. Tunnistamiskuilu aukeaa leveänä etenkin sosiaaliturvajärjestelmäs-
sä, jossa nuorten asiointia kuvaavat tulkinnat eivät yleensä kerro tilanteista, joissa 
ihminen kohtaa toisen ihmisen, vaan tilanteista, joissa alamainen saapuu kylmän 
järjestelmän kylmän ja nuorta väheksyvän edustajan puheille (ks. luku 8.2). Lais-
kuusdiskurssin leimaavuus kuuluu selkeästi nuorten tulkinnoissa. Ehkäpä siksikin 
he tähdentävät omaa ihmisarvoaan ja kykyjään sekä konstruoivat itsensä aktiivi-
siksi ja yritteliäiksi toimijoiksi. Jos järjestelmä ei tunnista nuoria oikein, on heidän 
itsensä se tehtävä. 

Nuoret kuvailevat myös oman sukupolvensa ja vanhempien sukupolvien vä-
listä kommunikaatiokatkosta: uraputkessaan riutuneet aikuiset eivät suostu hy-
väksymään nuorten harhailua mielekkään työn löytämiseksi eivätkä heidän vallit-
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sevan elämäntavan perusoletuksia kyseenalaistavia näkemyksiään. Tämä saattaa 
johtua psykologisesta torjuntamekanismista. Ehkä (meidän) vanhempien suku-
polvien on tuskallista myöntää, että elämänsä olisi voinut elää toisinkin, paljon 
tyydyttävämmin ja merkityksellisemmin, ja että meidän oma elämäntapamme on 
yksi ekologisen kriisin syistä ja ylläpitäjistä. Syrjäytymisdiskurssi tukee tätä tor-
juntaa: ylläpitämällä palkkatyön etiikkaa se legitimoi oravanpyörässä pysymistä 
ja oikeuttaa elämänsä siinä askeltaneiden ihmisten valintoja. Jos syrjäytymisdis-
kurssia ei olisi, kyseenalaistaisivatko entistä useammat nuoret palkkatyön ja koko 
ansiotyöhön sidotun hyvinvointivaltion logiikan? 

Nuorten ja heitä vanhempien sukupolvien väliin revennyt tunnistamiskuilu ja 
heitä erottava kommunikaatiokatkos näkyvät nuorten turhautumisena. Nuorille 
on kiistatonta, että nykyiset olosuhteet ovat aiempien ikäluokkien aikaansaannos, 
jonka nuoret kohtaavat, halusivat tai eivät. Kun kuilu on haljennut, ei sitä ole help-
poa kuroa kiinni. Siksi nuoretkin ottavat etäisyyttä heitä edeltäviin sukupolviin. 
Nämä eivät ole kykeneviä edistämään kestävää yhteiskuntaa vaan nuorten uudis-
tusehdotukset törmäävät muutosvastarintaan ja kyyniseen asennoitumiseen. 

Miten ylittää kuilu? Ilmeisin vastaus on eri sukupolvien ja erilaisessa talou-
dellisessa tilanteessa elävien ihmisten välinen dialogi (Helne ym. 2014; ks. myös 
Nätkin 2016, 82) hegemonisten diskurssien valta-aseman haastamiseksi. Jyrkkien 
somekeskustelujen asemasta tarvitaan relationaalista vuoropuhelua, joka perustuu 
aitoon kuunteluun ja lisää siksi empatian mahdollisuuksia. Toivoa rakentavan kes-
kustelun yleistymisestä antaa Suomessa viime vuosina käynnistynyt ”dialoginen 
käänne” eli yhä laajemmalle levinnyt innostus dialogien järjestämiseen (Heikka 
2018). Osallistujien kokemuksiin perustuvia dialogeja voidaan käyttää myös nuor-
ten työllistymismahdollisuuksien parantamiseen, koska dialogit lisäävät yhteistä 
ymmärrystä mahdollisista ratkaisuista (ks. Heikka 2018, 6–8). Dialogit voisivat 
olla erinomaisia vastalääkkeitä myös sille, että ”syrjäytymiseksi” kutsutusta toi-
seuttavasta ilmiöstä ylipäänsä puhutaan. Meidän kaikkien olisi hyvä olettaa vä-
hemmän ja kuulla nuoria (ja muita ihmisiä) enemmän. 

Onko kuilun ylittämisestä toivoa? Toiseutta luova ja ylläpitävä syrjäytymis-
diskurssi on jatkunut vuosikymmenestä toiseen. Diskurssin haastaminen tuntuu 
tuskastuttavan vaikealta etenkin siksi, että olennainen on jo moneen kertaan to-
dettu. Niin teki Anneli Pohjolakin nuoria työttömiä käsittelevässä väitöskirjassaan 
parikymmentä vuotta sitten: 

”Yhteiskunnallisena haasteena on luottamukseen perustuvan toiminnan omaksu-
minen. Nuorten kohdalla haaste kasvaa, sillä vallitseva retoriikka näyttää olevan 
jyrkässä ristiriidassa nuorten elämän todellisuuden kanssa. Muutos edellyttäisi val-
linneesta ongelmakielestä luopumista. Ilmeisesti yleistävän kollektiivikielen ’nuori-
so’-nimikkeen takaa olisi kaivettava esiin nuoret inhimillisinä ja aktiivisina oman 
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elämänsä rakentajina, joilla on voimavaroja ja joihin voi luottaa. Toisinaan tuntuu, 
että koko syrjäytymisen diskurssi olisi lopetettava. Nykyisellään se ruokkii ongelma-
puhetta, leimaavaa ajattelua ja kohderyhmään liittyvää yleistämistä. Se on käsitteenä 
epämääräinen. Samalla se ylläpitää epäluottamuksen varaan rakentuvia ajattelumal-
leja. Nuorten kohdalla syrjäytymiskeskustelun tuottamat yleistykset ovat kohtalok-
kaita. Niiden seurauksena nuoret ongelmallistetaan. Kuitenkin selkeästi suurin osa 
nuorista täyttää jo nyt kuuliaisesti yhteiskunnallisen keskustelun edellyttämän aktii-
visuuden, työyhteiskuntaan ankkuroitumisen ja oman elämänsä ’norminmukaisen’ 
rakentamisen vaatimukset. Nuorilla ja myös niin sanotuilla syrjäytyneillä nuorilla 
voisi päinvastoin olla paljon annettavaa yhteiskunnallisten asioiden kehittämistyö-
hön. Sen vastaanottamiseksi tarvittaisiin myönteinen perusviritys ja luottamuksen 
ilmapiiri, joka palvelisi myös uusien muotojen löytymistä ’syrjäytyvien’ tukemiseen”. 
(Pohjola 2001, 202–203.)

Diskursseja operationalisoidaan ja tuetaan sosiaalisesti, taloudellisesti, institutio-
naalisesti ja lainsäädännöllisesti (Brunila ja Ikävalko 2012, 291). Myös syrjäyty-
misdiskurssista ammentavaa nuorison syrjäytymistutkimusta rahoitetaan avokä-
tisesti eri maissa (ks. Holte 2018, 11). Kyynisesti onkin todettu, että syrjäytyneitä 
nuoria kyllä löytyy, kun hankerahaa on tarjolla (Järvinen ja Jahnukainen 2001, 
131).

Juuri siksi, että yhteiskuntapolitiikalla tuetaan syrjäytymisdiskurssia ja syr-
jäytymisdiskurssin vastainen kuoro on pieni, siihen on liityttävä sen äänen voi-
mistamiseksi. Tällä voi olla yllättävää muutosvoimaa. Kuten sosiologi Michèle 
Lamont (2019) on kirjoittanut, sosiaaliset ”mielikuvavarannot” (imaginaries)36 
muokkautuvat sekä ylhäältä alas että alhaalta ylös kulttuurisen diffuusion kautta 
niin makro-, meso- kuin mikrotasollakin. Makrotasolla kyse on esimerkiksi po-
liitikkojen ja median ylläpitämistä kansallisista ideologioista, mesotasolla tieteen 
ja kulttuurien edustajien tuottamasta puheesta ja mikrotasolla stigmatisoitujen 
ryhmien viesteistä. (Lamont 2019, 691.) Koska makrotason diskurssit dominoivat 
sosiaalisia mielikuvavarantojamme, on tärkeää voimistaa meso- ja mikrotasolta 
korviimme kantautuvia kuiskauksia ja huutoja. Näin on siksikin, että nuorten itse 
ilmaisemien huolien huomiotta jättämisellä voi olla heihin demoralisoiva, lamaut-
tava vaikutus, jolloin visiot paremmasta tulevaisuudesta karkaavat yhä etäämmäl-
le (Piispa ja Myllyniemi 2019, 67). 

Anneli Pohjola (2001) on kertonut, että hänen väitöskirjansa työnimenä oli 
”Tavallisia nuoria”. Hänen tutkimansa työttömät nuoret ”eivät olleet yhteiskunnan 
perusarvot hylännyt epäluokka, vaan suurin osa heistä oli yllättävänkin perin-

36 Lamont viittaa filosofi Charles Taylorin (2003, 23) käsitteeseen. Sillä Taylor tarkoittaa yh-
täältä niitä tapoja, joilla ihmiset kuvittelevat sosiaalisen olemassaolonsa ja sen, miten he sopivat 
joukkoon sekä toisaalta niihin syvempiin normatiivisiin käsityksiin, jotka ovat ihmisten oletus-
ten taustalla. 
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teisen arvomaailman kannattajia. Heille tärkeitä elämän ankkureita olivat perhe, 
sukulaiset ja ystäväverkosto, työ sekä kiinnittyminen paikalliseen ympäristöön 
ja luontoon” (Pohjola 2001, 193). Voimme pitkälti yhtyä tähän: meidänkin tut-
kimuksemme nuoret olivat ”tavallisia”, omaa arkeaan eläviä nuoria aikuisia, jotka 
kiinnittyivät tai halusivat kiinnittyä edellä mainittuihin asioihin puhuessaan hy-
vinvoinnin ulottuvuuksista. Koska aika on jo toinen ja luonnon tila on entisestään 
heikentynyt, oman tutkimuksemme nuoret erkanevat kuitenkin ”perinteisyydes-
tä” vahvalla kulutusyhteiskuntakritiikillään. 

Voidaankin kysyä, onko ympäristötietoisuudesta tulossa nuorison keskuu-
dessa jo uusi normaali. Siihen viittaavat ainakin ilmastonmuutoksen nouseminen 
nuorten suurimmaksi huoleksi (Myllyniemi ja Kiilakoski 2019, 74) ja se, että yli-
voimainen enemmistö (80 %) nuorista pitää luonnon hyvinvointia tärkeänä (Myl-
lyniemi ja Haikkola 2020, 87). Nähtäväksi jää kuitenkin, onko kyse nuoruuteen 
kuuluvasta kriittisyydestä vai syvemmästä murroksesta, jossa materiaaliset arvot 
korvautuvat pysyvämmin muilla arvoilla (ks. myös Joutsenvirta 2020). Lisäksi 
nuoret eroavat arvostuksissaan toisistaan, mikä toki näkyy myös omassa tutki-
muksessamme.

Tutkimiemme ”tavallisten” nuorten tulkinnat haastavat yksioikoista diskurs-
sia, jossa nuorten työttömyyden katsotaan johtuvan lähinnä heidän saamattomuu-
destaan. Nuoret erittelivät työllistymisen esteitä tätä osuvammin ja tarkemmin 
ja havaitsivat rakenteiden ja yksilöllisten tilanteiden yhteenkietoutuneisuuden. 
Nuorten tulkinnat ovat siis syrjäytymisdiskurssia relationaalisempia. Myös julki-
sen diskurssin vieminen relationaalisempaan suuntaan olisi tarpeen. Nuoria tukisi 
enemmän, jos he tulisivat tunnustetuiksi omana itsenään (esimerkiksi ihmisenä, 
jota vallitsevat suoritusvaatimukset kuormittavat), kuin että heidät esitettäisiin 
yhtenä joukkona alentavassa ja holhoavassa valossa, epäkelpoina syrjäytynei-
nä tai syrjäytymisriskin alaisina ihmisinä. Yksinomaan sanaston ja diskurssien 
korjaaminen eli ”semanttinen terapia” (Allport 1992, 187; Helne 2002, 46) ei silti 
riitä. Kuten filosofi Nancy Fraser toteaa, ihmisten aito tunnistaminen edellyttää 
identiteettipolitiikan ohella myös resurssien uudelleenjakoa sekä politiikan ja 
talouden murrosta (ks. Fraser ja Naples 2004, 1122). Palataksemme luvussa 2.1 
esittelemiimme käsitteisiin: tarvitaan siirtymää kapeasta riskipolitiikasta laajaan 
hyvinvointipolitiikkaan. 

Hyvinvointipolitiikkaan kuuluva tunnistamiskuilun ylittäminen tai umpeen 
kurominen edellyttää huomion suuntaamista nuorten vajeista heidän kykyihinsä 
ja mahdollisuuksiinsa toteuttaa täyttä ihmisyyttään ja sitä kautta muuttaa maa-
ilmaa. Nämä hyvinvoinnin Being-ulottuvuudelle kuuluvat asiat on syrjäytymis-
diskurssissa jätetty pimentoon. Nuorten tulkinnoissa ei tule esiin, että heidän 
vahvuuksiaan ja kasvupotentiaaliaan olisi aktiivisesti tuettu palveluissa. Vain har-
va kokee tulleensa nähdyksi. Nuoret itse pyristelevätkin tulkinnoissaan irti vaje-
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malliin pohjautuvista määrittelyistä ja korostavat oman tiensä etsimistä; sitä, että 
löytäisivät omien arvojensa ja tarpeidensa mukaista työtä ja tekemistä. Nuoresta 
iästään johtuen heillä ei välttämättä vielä ole käsitystä siitä, mitä tämä työ olisi, 
mutta sitäkin selvempää oli se, että tekemisen tulisi olla merkityksellistä ja siten 
osa hyvinvointia (ks. myös Simonen 2019, 48). Nuoret eivät siis suostu olemaan 
vain jotain vailla vaan puhuvat siitä, mitä kohti he pyrkivät kulkemaan: tärkeää on, 
että on visio. Kohtaavatko kuitenkaan nuorten ja hallinnan visiot toisensa?

10.6 Hallittua elämää?

"Kaikki nykyiset kamppailut liikkuvat tämän kysymyksen ympärillä: keitä me olem-
me? Ne tarkoittavat kieltäytymistä taloudellisen ja ideologisen valtion väkivallan 
tuottamista abstraktioista, jotka sivuuttavat sen, mitä me olemme yksilöinä. Ne ovat 
kieltäytymistä myös tieteen ja hallinnon tuottamista määritelmistä, jotka rajoittavat 
identiteettiämme."

Michel Foucault 1982, 781 

”Kuka minä olen?” on olennaisin kysymys, jonka ihminen voi esittää itselleen. 
Aikuisiällä moni saattaa unohtaa kysymyksen ja tuudittautua tavanomaiseen elä-
mänmenoonsa päästäkseen helpommalla. Nuorille kysymys on kuitenkin äärim-
mäisen ajankohtainen. Kuka minä olen, ja miksi minä haluan tulla? Näiden ky-
symysten pohtimiseen voisi varmaankin tiivistää kenen tahansa nuoren ihmisen 
elämäntilanteen. 

Nuori ihminen ei vastaa isoihin kysymyksiinsä ympäristöstään riippumatta. 
Aikaisemmin perhe, mutta nykyisin ennen kaikkea yhteiskunta asettaa lukemat-
tomia ehtoja sille, miten elämä olisi elettävä ja millainen identiteetti on toivottava. 
Aikuistuva nuori joutuu luomaan identiteettinsä näitä odotuksia vasten tai niitä 
vastaan taistellen. Yhteiskunnan hallintajärjestelmät tarjoavat nuorille valmiita 
identiteettejä; ota tai jätä, mutta jos jätät, hintana on hallinnan alempiarvoiseksi 
määrittelemä epäkansalaisen identiteetti tai subjektipositio. Sana tunnistamiskui-
lu kuvaa tilannetta vain osittain; kyse on enemmänkin siitä, että vain tietynlaisia, 
hallinnan intressien mukaisia subjektipositioita pidetään legitiimeinä. Tämä on 
yksi keskeinen nuorten kohtaama kestävän hyvinvoinnin ehto. 

Hallinta on enemmän tai vähemmän hienovaraista, päivittäistä tekoihin ja 
valintoihin vaikuttamista. Hallinta kuuluu esimerkiksi opettajien, nuorisotyönte-
kijöiden tai sosiaalityöntekijöiden normatiivissa äänenpainoissa ja psykoemotio-
naalisessa puheessa, jolla he muovaavat nuorista yrittäjäminuuksia ja aktiivikan-
salaisia (ks. esim. Brunila ym. 2019). Hallintaa ei pääse pakoon kaduilla, lehtiä 
lukiessaan tai tv:tä katsoessaan. ”Osta tämä tuote, tule onnelliseksi”, huutavat mai-
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nokset. Hallinta lyö silmille myös uutisvirran otsikoissa: ”Syrjäytymisen ytimes-
sä kymmeniä tuhansia nuoria” (Ilta-Sanomat 1.2.2012). Syrjäytyminen ”(k)oskee 
jopa 100 000 nuorta – ’Suomen suurin ongelma, kaikki keinot käyttöön heti” (Uusi 
Suomi 15.10.2018). Hallinnan tekniikoita ovat myös vaikeasti hahmottuva sosiaa-
liturva, matala perusturvan taso, erilaiset säädökset ja ”Työtön, työtön” -lomak-
keen täyttäminen Kelalle työmarkkinatuen maksatusta varten. 

Hallinta on hybridimuotoista, jolloin on usein vaikea erottaa, kuka hallitsee 
ja keitä. Hallinnan hybridiluonne kuvastuu aineistossamme esimerkiksi nuoren 
puhuessa kaukaiselta tuntuvasta taloudesta. Hallinta on kaikkialla, ja voisi sanoa, 
ettei missään, ellei se konkretisoituisi selvästi aktivointitoimien kohteena olevien 
nuorten ihmisten elämässä heidän etsiessään merkityksellistä, omaehtoisesti valit-
tua työtä tai harhaillessaan byrokratian käytävien sokkelossa ja koettaessaan saada 
selkoa sosiaaliturvajärjestelmän kummallisesta kielestä. 

Nuorilla, kuten kaikilla ihmisillä, on kuitenkin kahtalainen asema sekä hal-
linnan kohteina että omien tarpeidensa ja pyrkimystensä subjekteina. Nämä kaksi 
asiaa ovat jännitteisessä suhteessa, ja vain ihminen itse (jos hänkään) voi viime 
kädessä sanoa, kumpuavatko hänen tekonsa hänen omista tarpeistaan ja arvois-
taan vai yhteiskunnan ja hallinnan koneiston häneen iskostamista normeista eli 
ovatko ne osoitus yhteiskuntaluonteen tai ”psykokapitalismin” (Värri 2018) voi-
masta. Jännitettä voisi kuvata myös subjektiposition ja minuusskriptin väliseksi 
– joskin sillä varauksella, että myös minuusskriptit ovat hallinnan tekniikoiden 
vaikutuksen alaisia.

Emme voi mennä ihmisten pään sisään, mutta olemme tutkimuksessamme 
olleet kiinnostuneita siitä, löytyykö nuorten puheesta hallinnan diskursseja haas-
tavia, niille vastakkaisia tulkintoja – vai kuuluuko siinä vallan ja hallinnan ääni. 
Tähän meitä innosti sekin huomio, että ”(h)allinnan analytiikka ei ole onnistunut 
lähestymään yhtä oivaltavasti vapauden ulottuvuutta eli ’henkilökohtaisen vapau-
tumisen’ elämänkäytäntöjä kuin yhteiskunnallisen hallinnan käytäntöjä ja järkeä” 
(Helén 2010, 45–46). 

Ovatko tutkimamme nuoret omaksuneet hallinnan vaatimukset? Vastaus ky-
symykseemme on kyllä ja ei. Nuorille autonomia – se, että saisi ”tehä päätöksiä 
omasta elämästään” – on selkeästi keskeinen arvo. Olemme kautta tutkimuksem-
me kysyneet itseltämme, kertooko tämä todellisesta itseään toteuttavan ihmisen 
autonomiasta tai pyrkimyksestä siihen vai uusliberaalin hallinnan eetokseen kuu-
luvan itsehallinnan normin sisäistämisestä (ks. luku 3.4). Edellisessä tapauksessa 
ihminen kykenee (siinä määrin kuin se on mahdollista) vastustamaan enkulturaa-
tiota eli kulttuurinsa arvojen, normien ja maailmankatsomuksen omaksumista. 
Tätä Abraham Maslow (2011, 29) pitää osoituksena henkisestä terveydestä ja Len 
Doyal ja Ian Gough (1991, 187) merkkinä kriittisestä autonomiasta.
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Olemme löytäneet aineistostamme selviä merkkejä nuorten pyrkimyksestä 
tällaiseen enkulturaation torjuntaan: he kritisoivat kulutuskulttuuria kovin sanoin, 
ottavat välimatkaa vallanpitäjiin ja edellisen sukupolven valintoihin. He tavoitte-
levat sisällyksekästä työtä ja elämää, ja vaikka työllä on heille kiistaton merkitys, 
he eivät välttämättä ole valmiita mihin tahansa, jos se sotii heidän arvojaan tai 
omaatuntoaan vastaan. Monet nuoristamme arvostavat luovuutta ja kädentaitoja; 
asioita, jotka ovat olennainen osa itseään toteuttavan ihmisen muotokuvaa. He 
arvostavat myös yksin hiljentymistä, luontoa ja sen kiireettömyyttä. Nuorille hy-
vinvointi ei merkitse vain omien halujen tyydyttämistä (niin kuin kulutusyhteis-
kuntaan kuuluisi) vaan myös muiden auttamista. Muunlainen toiminta kuvataan 
itsekkääksi. Nuoret tulkitsevat hyvinvoinnin moniulotteiseksi ilmiöksi, mitä voi 
pitää osoitukseksena autonomisesta tarvelähtöisen hyvinvointikäsityksen omak-
sumisesta. Tarpeet ovat sisäsyntyisiä ja sikäli periaatteessa hallinnasta vapaita; 
sikäli kuin tarpeet asettavat pakkoja, ne nousevat muualta kuin hallinnan teknii-
koista, kuten sisältä kumpuavasta tarpeesta päästä luonnon helmaan.

Kaiken kaikkiaan nuorten kuvaus itsestään toimijoina lähenee monessa suh-
teessa sitä, miten Erich Fromm (2011, 72) kuvailee being-moodia:

”Being-moodin perustava ominaisuus on aktiivisuus, ei kuitenkaan ulkoisen aktii-
visuuden tai kiireisyyden merkityksessä, vaan sisäisenä aktiivisuutena, inhimillisten 
voimavarojen hedelmällisenä käyttönä. Aktiivisena oleminen merkitsee sitä, että 
ilmaisee ominaisuuksiaan ja taitojaan, sitä lahjakkuuden rikkautta, joka on suotu 
kaikille ihmisille – joskin vaihtelevassa määrin. Aktiivisuus merkitsee sitä, että uu-
distuu, kasvaa, virtaa ulospäin, rakastaa, ylittää eristyneen egonsa rajat, on kiinnos-
tunut, että tekee mitä tahtoo, antaa.”

Being-moodissa oleminen on keino kurottaa hallinnan tuolle puolen. Ihminen, 
joka kuuntelee ja noudattaa ensisijaisesti sisäistä ääntään, ei koskaan ole täysin 
muiden auktoriteettien hallittavissa.

Nuorten autonomian pyrkimyksistä kertoo sekin, että he eivät pidä laiskuus-
henkisen syrjäytymisdiskurssin piirtämää muotokuvaa näköisenään vaan korosta-
vat milteipä henkeen ja vereen omaa toimijuuttaan, itsenäisen selviytymisen mer-
kitystä. Monet heistä uskovat myös nuorten muutospotentiaaliin. Olemme tällöin 
kuitenkin veitsen terällä ja kysymyksemme ytimessä. Uusliberalistisen hallinnan 
normina ja ihanteena on autonominen, itseään hallitseva yksilö. Hallinnan pa-
radoksaalisena imperatiivina kohteilleen on: ”Olkaa autonomisia!” (Helne 2002, 
40). Tottelevatko nuoret tätä käskyä vai omaa imperatiiviaan? Lopullista vastausta 
emme voi saada, sillä ”hallinnan on mahdollista muovata kohteidensa subjektiut-
ta, sikäli kuin hallinnan kohteet saadaan kokemaan itsensä ja ajattelemaan itseään 
hallinnan tarjoamien luonnehdintojen ja kytkentöjen kautta” (Kaisto ja Pyykkö-
nen 2010, 18). Autonomia on siten suhteellista. Jopa itsenäisyyttään korostavat 
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yrittäjät ja huipputuloiset menestyjät toimivat hallinnan kannalta optimaalisesti 
– eivätkä he edes ole samalla tavalla hallinnan kohteina kuin aktivointitoimien 
kohteina olevat nuoret, joille hallinnan paimenvalta on paitsi minuuksiin tunkeu-
tuvaa myös kurinpidollista. 

Aktivointiparadigman läpäisemä hallinta on ollut siinä mielessä onnistunutta, 
että tutkimamme nuoret ovat omaksuneet aktiivisen yhteiskunnan eetokseen kuu-
luvan itsensä muokkaamisen vaatimuksen (ks. luku 2.1). He ovat vastuullistaneet 
itsensä eivätkä ”huuda yhteiskuntaa apuun” (Lähteenmaa 2011, 55) (joskin he toi-
vovat, että järjestelmä, kun siihen on turvauduttava, toimisi paremmin). 

Raha näyttelee luonnollisesti suurta roolia tässä hallinnan mukaisen ”itsenäi-
sen” subjektiposition omaksumisessa. Pienituloisuus ja alhaiset tuet rajoittavat 
toimijuutta. Kulutusyhteiskunnassa köyhyys rajoittaa valinnanvapautta, mikä hei-
kentää autonomiaa. Nuoret haaveilevatkin palkkatyön mukanaan tuomasta talou-
dellisesta jouston varasta ja siitä, että he voisivat turvata elantonsa ilman jatkuvaa 
rahojen laskemista. Nuorten toimeentulo- ja elintasotoiveet ovat hyvin maltillisia, 
mutta samalla he ovat kipeän tietoisia siitä, että tässä yhteiskunnassa raha mahdol-
listaa monia tärkeitä asioita asumisesta alkaen. Rahan kautta talouskasvua palve-
leva hallinta tapahtuu siis ikään kuin tuplavarmistimella: rahattomuus kannustaa 
työntekoon ja rahan saaminen kannustaa kulutuskeskeiseen elämäntapaan. Kulu-
tuskeskeiseen elämäntapaan kiinnittyminen kasvattaa rahantarvetta ja kas: ora-
vanpyörä on pyörähtänyt käyntiin ja hallinta on saanut nuoret otteeseensa. 

Tutkimiemme nuorten suhde syrjäytymisdiskurssiin saa sekin kahtalaisen 
tulkinnan. Se, että nuoret torjuvat laiskuusväitteitä ja kieltäytyvät syrjäytyneen 
subjektipositiosta, kertoo autonomisesta asemoitumisesta suhteessa hegemonisiin 
diskursseihin. Toisaalta nuoret ulkoistavat laiskuuden ”toisiin” eli kantavat tällöin 
syrjäytymisdiskurssia itsekin. Emme ole lähteneet erittelemään sitä, ovatko ky-
seessä samat vai eri nuoret; ihminen on ristiriitainen olento ja yksi ja sama ihmi-
nen voi puhua vastoin itseään ja omaa asennoitumistaan, kantaa eri diskursseja 
eri tilanteissa.

Nuoret, jotka ovat sisäistäneet uusliberaalin hallinnan vaatimukset ”omaan 
psyykeensä, näyttävät kilteiltä ja yhteiskuntarauhan kannalta vaarattomilta työt-
tömiltä” ja ”ponnistelevat kehittyäkseen, ei vain paremmiksi tulevaisuuden työn-
tekijöiksi vaan paremmiksi työttömiksi” (Lähteenmaa 2011, 55). Tässä mielessä 
nuoria voisi hyvinkin luonnehtia työmarkkinakansalaisiksi. Isona ”muttana” on 
heidän työn laatuun ja ekologisiin vaikutuksiin kohdistama kritiikkinsä. Siksi 
voimme analyysimme perusteella vastata myönteisesti Jaana Lähteenmaan (2011, 
55) esittämään kysymykseen siitä, voivatko työttömät nuoret ”jossain vaiheessa 
kääntää kriittisen katseensa yhteiskuntaan ja talousjärjestelmään”. Uusliberaali 
hallinta on paradoksaalinen rakennelma, joka kaivaa omalla toimintalogiikallaan 
perustuksiaan: siitä, että se kannustaa yksilöitä itsenäisyyteen, voi seurata, että yk-
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silöt kääntävät itsenäisyyden omaksi vahvuudekseen (ks. Hakala ym. 2013, 263) 
– kriittiseksi autonomiaksi. 

Jaana Lähteenmaa (2011, 55) pohti jatkona edelliselle kysymykselleen, ovatko 
työttömät nuoret sittenkin ”olosuhteiden ja ulkoa määriteltyjen pakkojen puris-
tuksessa niin tiukasti, että toimijuus eli oman autonomian, biografian ja intimi-
teetin säilyttäminen sekä oman tahdon suuntaaminen ja kykyjen käyttäminen 
on mahdotonta”. Tähän voimme ainakin oman aineistomme osalta vastata: eivät 
ole. Nuorten tulkinnoista paistaa läpi vapautumisen toive. He eivät etsi peilistä 
oman epäonnistumisensa merkkejä vaan vierittävät järjestelmälle ja laajemmin 
yhteiskunnalle tai globaalitaloudelle vastuuta heidän kokemistaan työllistymi-
sen vaikeuksista. He eivät puhu alistuneesti vaan uhmakkaasti ja suorasanaisesti, 
olivatpa kritiikin kohteena sosiaaliturvajärjestelmä tai kulutuskapitalismi ja sen 
edustajat. He eivät liioin luovu unelmistaan ja hyvinvoinnin tavoittelusta, vaikka 
ovia suljetaan heidän edessään. Heillä on toiveensa ja tahtonsa. Kaikki tämä ku-
vastaa nuorten tarvetta kirjoittaa minuusskriptiä, jossa he ovat kriittisiä toimijoita 
eivätkä vain hallinnan kohteita. 

10.7 Nuorisohuolesta nuorten ääneen

Nyt on ”ratkaiseva aika”, kuten Osmo Soininvaara (1986) otsikoi kirjansa, tosin jo 
vuosikymmeniä sitten. Hän tähdensi sanomaansa sukupolvinäkökulmasta: ”Maa-
pallolla elää nyt ihmiskunnan historian tärkein sukupolvi. Se voi saavuttaa paljon 
tai menettää kaiken.” (Soininvaara 1986, 17.) Tärkeintä sukupolvea huudetaan 
apuun myös nyt, kun ilmastosankarin viittaa lasketaan nuorten ylle. Jos edelliset 
sukupolvet ovat epäonnistuneet, voisivatko nuoret onnistua ja johdattaa meidät 
turvallisemmille vesille?

Tällainen toive on kova taakka kenen tahansa hartioille. Nuorten tulkinnoista 
heijastuu, että he ovat monin tavoin rakenteiden ja hallinnan tekniikoiden pih-
deissä, ulkoa tulevien määräysten pakottamia. Heillä ei ole vahvaa ääntä yhteis-
kunnassa eikä heitä välttämättä kuunnella edes TE-toimiston asiakastilanteessa. 
Jos heillä ei ole valtaa ja mahdollisuuksia päättää omasta työllistymisestään tai 
koulutuksestaan eikä ehkä edes asuinpaikastaan, miten he voisivat pelastaa mei-
dät, itsensä ja tulevat sukupolvet siltä ekokatastrofilta, jonka heitä edeltävät suku-
polvet ovat aiheuttaneet? 

Ehkä nuoret voisivat, jos heille annettaisiin oikeat työkalut ja mahdollisuudet. 
Tutkimukseemme osallistuneiden nuorten yhteiskuntakriittiset tulkinnat ja syväl-
liset pohdinnat hyvinvoinnin olemuksesta sekä ihmisten ja luonnon yhteydestä 
antavat viitteitä toisenlaisesta elämäntavasta, johon nuoret meitä opastaisivat, jos 
heitä ei aktiivisesti ohjattaisi tai suorastaan pakotettaisi toisaalle. Kestävän tulevai-
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suuden kannalta on huolestuttavaa, että etsikkoaikaansa elävien nuorten päivät 
kuluvat siihen, että heidän on keskityttävä parantamaan työllistymisvalmiuksiaan 
ja kerryttämään työkokemustaan tehtävissä, jotka eivät välttämättä ole heidän 
etunsa tai yhteiskunnankaan edun mukaisia. Virallisessa auttamis- ja koulutus-
järjestelmässä kukaan ei varsinaisesti aktivoi nuoria vallitsevan hallintavallan kri-
tiikkiin tai kestämättömän talousjärjestelmän uudistamiseen, ja koulutuskin on 
valjastettu talouskasvun palvelukseen (Nussbaum 2011; Mononen-Batista Costa 
ja Brunila 2016; Ruuska 2017). Muuta tuskin voisi vallitsevalta hallinnalta odot-
taakaan. 

Tutkimuksemme johdannossa kuvasimme sitä valtavaa huolentäyteistä kiin-
nostusta, jonka kohteena nuoret jatkuvasti ovat. Aktivointipolitiikkaa kannattelee 
pelko siitä, että nuoret eivät ole riittävästi sosiaalistuneet palkkatyöyhteiskunnan 
normeihin ja että ”ongelmaisten nuorten” joukko kuormittaa liikaa palveluita ja 
kansantalouden kantokykyä. Erityisesti sosiaalipoliittisessa keskustelussa tähyil-
lään työelämän ulkopuolella olevien nuorten suuntaan: heidät tulisi pelastaa ”syr-
jäytymiseltä” erilaisten projektien ja kehittämishankkeiden avulla. 

Ryhmäkeskusteluaineistomme analyysin perusteella emme kuitenkaan ole 
huolissamme nuorista – emme ainakaan edellä kuvatusta näkökulmasta. Tähän 
tutkimukseen osallistuneilla nuorilla on selkeä käsitys hyvinvoinnin lähteistä, 
mikä on tärkein eväs matkalla aikuisuuteen. Nuorilla on toimijuutta, joka suun-
tautuu kestävällä tavalla. Heillä on kriittistä autonomiaa, joka auttaa kyseenalaista-
maan vallitsevia rakenteita ja kuuntelemaan omia tarpeitaan hallinnan lietsomien 
halujen sijaan. Heillä on myös kyky empatiaan ja muun olevaisen rakastamiseen. 
Voimme siis tältä osin julistaa nuorisohuolen aiheettomaksi. Se ei kuitenkaan tar-
koita, että kaikilla nuorilla menisi hyvin. Se ei myöskään tarkoita, etteivät nuoret 
tarvitsisi taloudellista ja sosiaalista tukea, riittävästi koulutuspaikkoja ja mielek-
käitä työmahdollisuuksia. Nuorten polkuja on syytä tasoitella.

”Syrjäytymisen” sijaan olemme huolissamme nykyisenlaisesta kulutus- ja 
palkkatyöyhteiskunnasta, johon nuoria pyritään integroimaan. Nuorten tavoin 
tunnemme murhetta jätteiden määrästä, ilmastopäästöistä, kiihtyvästä globaalista 
kulutuksesta, palavista metsistä ja loppuun palaneista ihmisistä. Kannamme huol-
ta siitä, että aktivointipolitiikkaa ja sosiaalipolitiikkaa pusketaan yhä eteenpäin 
taloudellista menestystä tavoittelevan uusliberaalin hallinnan kehyksessä täysin 
irrallaan niistä ekologisen kriisin näkymistä, joista luonnontieteilijät ovat vuosi-
kymmenet varoitelleet. Näiden asioiden kytkemiseen tulisi ryhtyä mitä pikimmi-
ten (nyt!) ja nuorilla voisi olla tässä merkittävä rooli. Vaikka kaikki nuoretkaan 
eivät tulkitse nuoria ekologisen rakennemuutoksen edelläkävijöiksi, heillä on tuo-
reita ajatuksia, joita kannattaisi kuunnella nykyistä herkemmin. 

Nuoret eivät (vielä) ole vallan ytimessä vaan reunoilla, sisäänpääsyä odotta-
massa – mutta kenties he odottavat pääsyä sellaiseen yhteiskunnan keskukseen, 
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jonka luonteen he ovat itse muokanneet. Marginaalissa eläminen tuo tervetullut-
ta välimatkaa keskuksen arvoihin ja sitoumuksiin ja auttaa näkemään selkeäm-
min niiden vaikutuksia ihmisten ja planeettamme hyvinvointiin. Marginaalisuus 
voi mahdollistaa myös innovatiivisuutta, uudenlaista edistystä ja vastarintaa 
(ks.  Helne 2002, 100). Jopa pienituloisuus ja elämässä koetut vaikeudet voivat 
kääntyä voimavaraksi ja tarjota elämään laajaa perspektiiviä (Pohjola 2001, 197.) 
Kuten yksi nuorista kertoo, rikkaampana hän eläisi vielä tiukemmin ”opetettujen 
arvojen loukussa”. 

Voimme allekirjoittaa sen ajatuksen, että ”vahva pyrkimys integroida nuoria 
yhteiskunnallisen toiminnan ja vallan keskuksiin samalla hävittää heidän erilai-
suutensa tai erillisyytensä tuottamaa rikkautta” (Pohjola 2001, 197). Ehkä juuri 
siksi nuoret halutaankin integroida työyhteiskuntaan kaikin hallinnan tekniikoi-
den mahdollistamin keinoin. Nuorten ”parvekenäköala” voisi kuitenkin ”palvel-
la keskusta tuottamalla sille kriittistä palautetta”, kirjoittaa Anneli Pohjola (2001, 
197). Avoin ja polttava kysymys on, jääkö tämä utopiaksi, sillä juuri kriittistä pa-
lautetta vallan ytimessä vierastetaan. Olemme siksi tässä tutkimuksessa tuoneet 
esiin mahdollisimman paljon nuorten omaa ääntä. Kriittistä tiedonintressiämme 
ja diskurssianalyysiämme on motivoinut usko siihen, että vastarinnan mahdolli-
suus on aina olemassa. 

Tutkimuksemme peruslähtökohtana on ollut relationaalisuus. Relationaali-
suuden yksi keskeinen seuraus on, että ”syrjäytymistä” tai ”nuoriso-ongelmaa” ei 
tarkastella yhteiskunnasta irrallaan. Kuten filosofi ja historioitsija François Ewald 
(1986, 18–22) on kirjoittanut: jos yhteiskunta haluaa taistella ”sosiaalista pahaa” 
vastaan, sen on otettava maalitauluksi itsensä eli vaihtosuhteensa, kansalaisvel-
vollisuutensa, moraalinsa ja yhteiskuntasopimuksensa muodot. Minkä tahansa 
ilmiön tarkastelu on siis yhdistettävä sen yhteiskunnan tarkasteluun, jossa tuo 
ilmiö syntyy tai synnytetään. Yhteiskuntatieteilijän tehtävänä ei ole tutkia ilmiöi-
tä yhteiskunnassa, vaan yhteiskuntaa ilmiöissä (Pietilä 1999, 9). (Ks. Helne 2002, 
190–191.) Emme siis ole huolissamme marginaaleista, vaan yhteiskunnastamme 
ja sen keskuksesta. Käännämme näin toisinpäin sen uusliberaalin hallintatavan 
oletuksen, että ”riskiyksilöiden” ongelmat johtuvat heistä itsestään, siinä missä yh-
teiskunta on hyvä ja terve, syrjästä sisälle tavoittelemisen arvoinen. 

On toki totta, että nyky-yhteiskunnassa koulutukseen pääsy ja työn löytämi-
nen ei ole nuorille helppoa. Liian usein tilanne kuitenkin ulkoistetaan nuorten 
ongelmaksi tai nuorten ongelmallisuudeksi. Koska yhteiskunta ei kykene hallitse-
maan todellisia ongelmiaan, se koettaa hallita nuoria. Nuoret otetaan suurennus-
lasin alle lukemattomissa tutkimuksissa ja selvityksissä – asia, jota on syystäkin 
kritisoitu yhdessä vuoden 2019 Nuorisobarometrin näkökulmateksteistä:
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”Nuorisobarometrissa vanhat tutkivat nuoria, jotta heistä saisi otteen. Miltä näyttäisi 
keski-ikäisbarometri? Nuoret voisivat kysyä vanhemmilta ikäluokilta, miten nämä 
suhtautuvat ilmastokriisiin, työelämän vaatimuksiin liittyviin mielenterveysongel-
miin ja suorittamista korostavaan työmoraaliin. Ja mikä ylipäänsä on mielekkään 
elämän tavoite, ja onko sen pakko liittyä työhön?” (Kilpi ja Purokuru 2020, 205.)

Käännettäköön siis huomio viimeinkin ”syrjäytymisriskin” alaisista nuorista val-
lassa oleviin sukupolviin – paimennettavista paimeniin – sekä yhteiskuntaan, jon-
ka koko elämänmuoto on suunnattoman suuri riski. Palataksemme kysymykseen 
kestävästä hyvinvoinnista: voiko kukaan hyvin, jos kulttuuri on sairas? Tämäkin 
on relationaalinen ongelma. Terveen kulttuurin tehtävä on edistää kaikkien jäsen-
tensä itsensä toteuttamista (Maslow 1970, 122). 

Sen sijaan, että vuosikymmenestä toiseen veisattaisiin samaa kertosäettä, 
olisi annettava tilaa uusille lauluille, kirjoittaa Kenneth Gergen (1989). Nyt tar-
vitaan nuorten ääntä, nuorten lauluja, jotka kertovat merkityksellisestä elämästä 
ja hyvinvoinnista nuorten itse kirjoittamin sanoituksin. Tutkimuksemme antaa 
toivoa siitä, että nuorten äänen kuuleminen voisi merkitä siirtymää kestävään 
hyvinvointiin.
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Liite 1. Tiedote ryhmähaastattelun osallistujalle

Ryhmähaastattelu on osa ECOSOS-tutkimushanketta, jossa tutkitaan ekologisesti 
ja sosiaalisesti kestäviä työn ja toimeentulon muotoja erityisesti nuorten aikuis-
ten näkökulmasta. Tutkimushanke on Suomen Akatemian rahoittama ja se toteu-
tetaan vuosien 2015–2019 aikana. Hankkeen tutkijat työskentelevät Jyväskylän 
yliopistossa/R2kolan yliopistokeskus Chydeniuksessa.

Ryhmähaastattelujen kohderyhmäksi on rajattu 18–29-vuotiaat nuoret aikuiset, 
jotka ovat mukana tutkimukseen valikoituneissa työvoimapoliittisissa projekteis-
sa. Tutkimuksessa tehdään viisi ryhmähaastattelua eri paikkakunnilla ja kaikkiin 
haastatteluihin kutsutaan mukaan 5–6 nuorta.

Ryhmähaastatteluissa pyrimme selvittämään nuorten näkemyksiä hyvinvoinnis-
ta, työstä, ja toimeentulosta. Haastatteluissa keskustelemme vapaamuotoisesti 
riittävään toimeentuloon, hyvinvointiin ja ympäristökysymyksiin liittyvistä 
arvoista ja asenteista. Keskusteluissa kartoitetaan mielipiteitä ja omia näkemyksiä 
ja siksi haastatteluihin osallistuminen ei edellytä erityisiä ennakkotietoja.

Haastateltava voi itse valita, kuinka henkilökohtaisella tasolla hän puhuu ja 
kuinka henkilökohtaisia tarinoita hän kertoo ryhmähaastatteluissa. Tutkimuksen 
tarkoituksena ei ole selvittää yksittäisten henkilöiden elämäntilanteita vaan tutkia 
yleisemmällä tasolla nuorten toiveita ja ideoita.

Ryhmähaastattelun kesto on noin kaksi tuntia. Haastattelut äänitetään aineiston 
analyysia varten. Haastatteluaineistoa käsitellään luottamuksellisesti ja tulokset 
raportoidaan nimettöminä.

Tutkimushankkeen vetäjänä on sosiaalityön professori Aila-Leena Matthies Kok-
kolan yliopistokeskus Chydeniuksesta. Ryhmähaastattelut toteuttavat tutkijatoh-
tori Tuuli Hirvilammi ja tutkimusharjoittelija, sosiaalityön opiskelija Marianne 
Väyrynen.

Lähetämme tämän tiedotteen liitteenä myös suostumuslomakkeen, joka käydään 
yhdessä läpi vielä ennen ryhmähaastattelua. Lisätietoa tutkimushankkeesta: 
https://www.chydenius.fi/ecososhanke

https://www.chydenius.fi/ecososhanke
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P. 040 7086850

Marianne Väyrynen 
tutkimusharjoittelija, opiskelija 
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Liite 2. Suostumus osallistumisesta ECOSOS 
-tutkimuksen ryhmähaastatteluihin

Sukunimi:                                                Etunimi:                                                

Syntymävuosi:              

Minua on pyydetty osallistumaan tutkimukseen: ECOSOS – Sosiaalityön ja toi-
meentulojärjestelmien kontribuutio yhteiskuntien ekososiaaliseen siirtymään. 

Olen saanut tiedotteen tutkimuksesta ja sen yhteydessä suoritettavasta ryhmä-
haastattelusta. Sen sisältö on kerrottu minulle myös suullisesti ja olen saanut 
riittävän vastauksen kaikkiin tutkimusta koskeviin kysymyksiini. 

Tutkimustietojen rekisterinpitäjänä toimii Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. 
Tutkimuksen aikana minulla on oikeus saada tarkistaa tutkimuksessa minusta 
kerätyt tiedot. Haastattelutallenteista kirjatut tekstitiedostot arkistoidaan nimet-
töminä Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. 

Haastatteluaineistoa käsitellään luottamuksellisesti. Luottamuksellisuus turva-
taan niin, että siitä tehtyä äänitallennetta käsittelevät tutkijat ja tutkimusapulaiset 
ovat allekirjoittaneet vaitiolositoumuksen. Tutkimusjulkaisuihin valittavissa 
haastatteluotteissa ei esitetä haastateltavien tai muiden haastatteluissa mainittu-
jen henkilöiden nimiä eikä taustatietoja. 

Minulle on kerrottu, että minulla on milloin tahansa tutkimuksen aikana oikeus 
keskeyttää tutkimukseen osallistuminen. 

Suostumus 

Annan suostumukseni tämän tutkimuksen kannalta tarpeellisten tietojen kerää-
miseen sekä näiden tietojen käsittelyyn. Olen tutustunut tiedotteeseen ja haluan 
osallistua vapaaehtoisesti ECOSOS-tutkimukseen. Sitoudun siihen, että ryhmä-
haastatteluissa esiin tulleet henkilökohtaiset asiat ovat luottamuksellisia. 



369

Puristuksissa?

TUTKITTAVA

                                                   /        2016                                                        
Paikka ja pvm  Allekirjoitus ja nimenselvennys

☐ Annan luvan siihen, että jatkossa myös muut tutkijat voivat käyttää aineistoa 
tutkimuksissaan.

TUTKIJA

Vahvistan, että olen selostanut yllä mainitulle tutkittavalle tutkimuksen luonteen, 
tarkoituksen, keston ja odotettavissa olevat vaikutukset ja hän on antanut vapaa-
ehtoisen suostumuksensa tutkimukseen. 

                                                   /        2016                                                        
Paikka ja pvm    Allekirjoitus ja nimenselvennys
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Liite 3. Haastattelurunko

Työ ja työttömyys

”Olen työttömänä, koska en ole löytänyt mieluisaa tai merkityksellistä työtä.”
 ‒ Mistä nuorten työttömyys teidän mielestä johtuu?

”En halua tehdä kokopäiväisesti palkkatyötä.”
 ‒ Miksi tehdä töitä, kun sossun tuki riittää?

”Palkkatyö on olennainen ja tärkeä osa elämää.”
 ‒ Mitä muuta haluaisitte tehdä kuin töitä? Mitä teidän mielestä on kiva  
tehdä, ja mikä tuntuu mielekkäältä? 

”Työn sisältö on tärkeämpää kuin hyvä palkka.”
 ‒ Minkälainen olisi unelmiesi työ, ihannetyö?
 ‒ Onko teillä kokemuksia vapaaehtoistoiminnasta tai ‘naapuri/kaveriavusta’? 
 ‒ Paljon puhutaan siitä, että ymmärrys siitä, mikä on työtä, on muuttumassa, 
kun työtä voi tehdä muuallakin kuin työpaikoilla ja työ sekoittuu vapaa-ai-
kaan. Mikä teidän mielestä on työtä? Miten työ eroaa muusta elämästä? 

”Työelämä on oravanpyörä, joka ylläpitää kilpailuhenkistä ja kulutuskeskeistä 
elämäntapaa.”

 ‒ Näetkö, että nykyisiin työn tekemisen tapoihin liittyisi joitain ongelmia 
ympäristön kannalta?

”Nuoret ovat usein edelläkävijöitä, jotka kyseenalaistavat palkkatyön ja keksivät 
uudenlaista, luontoa säästävää työtä.” 

 ‒ Onko näin? Tunnetko edelläkävijöitä tai oletko itse sellainen?
 ‒ Millä tavalla työ voisi olla ekologisesti kestävämpää?

Toimeentulo ja kulutus

”Joudun kehittämään uusia keinoja, miten selvitä vähällä rahalla.”
 ‒ Minkälaisiin selviytymiskeinoihin olette törmänneet? Minkälaiset ratkaisut 
auttavat selviytymään pienellä rahalla?

 ‒ Esim. asuminen, liikkuminen, ruoka, vapaa-aika, vaatetus.

”Jotkut kehittämäni selviytymiskeinot säästävät luonnonvaroja.”
 ‒ Oletteko te tehneet joitain tietoisia valintoja, jotta kuluttaisitte vähemmän 
energiaa tai luonnonvaroja?



371

Puristuksissa?

”Mitä korkeampi elintaso ihmisellä on, sitä onnellisempi hän on.”
 ‒ Mihin rahan pitäisi riittää? Mikä on riittävä elintaso? Mitä tarvitsee?
 ‒ On ennustettu, että ”Nuoret tulevat tienaamaan keskimäärin vähemmän 
kuin heidän vanhempansa.” Miltä tämä ennustus kuulostaa?

Hyvinvointi

 ‒ Mistä tunnistaa hyvinvoivan ihmisen?
 ‒ Mitä hyvään elämään kuuluu? Mitkä asiat lisäävät sinulla hyvinvointia?

”Talous on hyvinvoinnin kannalta tärkeintä, koska kaikki riippuu siitä, onko 
rahaa.”

 ‒ Miten raha liittyy hyvinvointiin?

”Luonto on ihmisen hyvinvoinnin perusta, koska ilman luontoa ihminen ei tule 
toimeen.”

 ‒ Miten luonto liittyy hyvinvointiin? Millainen suhde teillä on luontoon?

Sosiaaliturvajärjestelmä

”Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on monimutkainen ja vaikeaselkoinen.” 
 ‒ Miten sitä pitäisi muuttaa, että se olisi selkeämpi?

”Nuoret eivät koe sosiaalitoimiston ja TE-toimistojen tarjoamaa apua  
hyödylliseksi.”

 ‒ Miksi?
 ‒ Minkälaista tukea nuoret tarvitsisivat? 
 ‒ Mikä auttaisi parhaiten?

”Työnteon ja sosiaaliturvan yhdistäminen onnistuu joustavasti.”
 ‒ Millainen sosiaaliturvajärjestelmä mahdollistaisi muunkin mielekkään 
tekemisen kuin palkkatyön?
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Liite 4. Haastatteluissa esitetyt väitteet 
jakaumineen

Väite Eri 
mieltä

Jokseen- 
kin  
eri 

mieltä

Ei 
samaa 
eikä eri 
mieltä

Jok-
seenkin 
samaa 
mieltä

Samaa 
mieltä

1. Olen työttömänä, koska 
en ole löytänyt mieluisaa tai 
merkityksellistä työtä.

10 % 
N = 3

31 % 
N = 9

0 48 % 
N = 14

10 % 
N = 3

2. En halua tehdä kokopäi-
väisesti palkkatyötä. 
(N = 27)

30 % 
N = 8

33 % 
N = 9

18 % 
N = 5

14 % 
N = 4

4 % 
N = 1

3. Työ on olennainen ja 
tärkeä osa elämää.

0 0 14 % 
N = 4

45 % 
N = 13

41 % 
N = 12

4. Työn sisältö on tärkeäm-
pää kuin hyvä palkka.

0 4 % 
N = 1

17 % 
N = 5

38 % 
N = 11

41 % 
N = 12

5. Työelämä on oravanpyö-
rä, joka ylläpitää kilpailu-
henkistä ja kulutuskeskeistä 
elämäntapaa.

14 % 
N = 4

17 % 
N = 5

38 % 
N = 11

27 % 
N = 8

4 % 
N = 1

6. Nuoret ovat edelläkävi-
jöitä, jotka kyseenalaistavat 
palkkatyön ja keksivät uu-
denlaista, luontoa säästävää 
työtä.

3 % 
N = 1

3 % 
N = 1

31 % 
N = 9

48 % 
N = 14

14 % 
N = 4

7. Joudun kehittämään 
uudenlaisia keinoja, miten 
selvitä vähällä rahalla.

10 % 
N = 3

10 % 
N = 3

21 % 
N = 6

27 % 
N = 8

31 % 
N = 9

8. Jotkut kehittämäni selviy-
tymiskeinot säästävät luon-
nonvaroja.

0 0 34 % 
N = 10

45 % 
N = 13

21 % 
N = 6
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Väite Eri 
mieltä

Jokseen- 
kin 
eri 

mieltä

Ei 
samaa 
eikä eri 
mieltä

Jok-
seenkin 
samaa 
mieltä

Samaa 
mieltä

9. Mitä korkeampi elintaso
ihmisellä on, sitä onnelli-
sempi hän on.
(N = 28)

25 % 
N = 7

32 % 
N = 9

14 % 
N = 4

25 % 
N = 7

4 % 
N = 1

10. Talous on hyvinvoinnin
kannalta tärkeintä, koska
kaikki riippuu siitä, onko
rahaa.

10 % 
N = 3

21 % 
N = 6

14 % 
N = 4

48 % 
N = 14

7 % 
N = 2

11. Luonto on ihmisen hy-
vinvoinnin perusta, koska
ilman luontoa ihminen ei
tule toimeen.

0 0 3 % 
N = 1

7 % 
N = 2

90 % 
N = 26

12. Nykyinen sosiaaliturva-
järjestelmä on monimutkai-
nen ja vaikeaselkoinen.

0 7 % 
N = 2

10 % 
N = 3

41 % 
N = 12

41 % 
N = 12

13. En koe sosiaalitoimiston
ja TE-toimistojen tarjoamaa
apua hyödylliseksi.

24 % 
N = 7

21 % 
N = 6

24 % 
N = 7

31 % 
N = 9

0

14. Työnteon ja sosiaalitur-
van yhdistäminen onnistuu
joustavasti.
N = 28

39 % 
N = 11

18 % 
N = 5

32 % 
N = 9

11 % 
N = 3

0



”Syrjäytyneet” nuoret, ongelmanuoriso tai nuoriso ongelmana, 

nuoret töihin! Näin nuorista usein puhutaan. Aktivoinnin kohtee-

na oleviin nuoriin kohdistuu huolestuneita ja tarkkailevia katseita 

ja vaatimuksia, joilla on hyvin vähän yhteyksiä ekologisen kriisin 

pysäyttämiseen. Miten nuoret itse tulkitsevat tilannettaan ja heihin 

kohdistuvia paineita? Mitä he ajattelevat kulutusyhteiskunnasta, 

työstä ja sosiaaliturvajärjestelmästä? Mitä hyvinvointi merkitsee 

näille nuorille? 

Tässä nuorten aikuisten ryhmähaastatteluihin perustuvassa tutki-

muksessa peilataan nuorten omaa puhetta vallitsevaa aktivointi- ja 

syrjäytymispainotteista nuorisodiskurssia vasten. Kirjassa kysy-

tään, millaista elämää nuoret itse tavoittelevat ja millaisia esteitä 

sen tielle kasautuu. Ovatko nuoret ongelma – vai onko ongelma 

sittenkin aikuisyhteiskunta kestämättömine käytäntöineen? Nuor-

ten tulkinnoissa nousevat esiin kohtuullisen toimeentulon toive, 

merkityksellinen ja muita palveleva tekeminen sekä vahva luonto-

yhteys. Voisiko tämä nuorten hyvinvointikäsitys olla kestävämmän 

hyvinvoinnin enne?

Kelan tutkimus
julkaisut@kela.fi
ISBN 978-952-284-124-7 (nid.)
ISBN 978-952-284-125-4 (pdf)
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