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Tiivistelmä: Maisterintutkielma tarkastelee itsenäistymisvaiheessa olevien lastensuojelun jälkihuol-

lon asiakkaiden työelämävalmiuksia ja sitä miten työllistyminen ja siihen tähtäävät polut on kirjattu 

asiakassuunnitelmiin. Lastensuojelun palvelut, joista erityisesti jälkihuolto on nuorten itsenäistymis-

vaiheen kannalta merkityksellinen tuen muoto ja sen vaikuttavuutta on tutkittu paljon. Jälkihuollon 

asiakkaana olevat nuoret vastaavat muiden nuorten tavoin yhteiskunnan odotuksiin aikuiseksi kas-

vamisesta ja työllistymisestä.   

Työmarkkinakenttä elää jatkuvasti ja globaalien muutosvoimien aiheuttamiin liikkeisiin tulisi osata 

reagoida nuorten työllistymistä suunniteltaessa. Yhteiskunta odottaa jokaisen hankkivan itsellensä 

elannon palkkatyön kautta ja käsitteet kuten syrjäytyminen esiintyvät usein keskusteluissa kohdat-

taessa haasteita työllistymisessä. Haastavammista lähtökohdista ponnistavat nuoret lähtevät aikuis-

tuessaan tavoittelemaan työmarkkinoita muiden ikätovereidensa kanssa. Pärjääminen ja kiinnitty-

minen osaksi yhteiskuntaa ovat asioita, joita tavoitellaan usein myös epäonnistumisen pelossa.  

Tutkielman aineisto kerättiin erään kunnan itsenäistyvien jälkihuollon asiakkaiden asiakassuunnitel-

mista. Aineisto käsitti 27 itsenäistymisvaiheen asiakassuunnitelmaa, joista kategoria-analyysin 

avulla kerättiin työllistymiseen ja työllistymisvalmiuksiin liittyviä kirjauksia. Kategorisoivia kirjauksia 

käytettiin suunnitelmissa syyttävinä, oikeuttavina ja puolustavina selontekoina, joiden avulla nuor-

ten poikkeavia tilanteita pyrittiin selittämään.  

Nuorten tilanteet työllistymisvalmiuksien valossa vaihtelivat aineiston perusteella toisen asteen 

opintojen suorittamisesta päihdeongelman ja elämänhallinnan haasteiden kanssa kamppailuun. 

Työllistyminen näkyi suunnitelmissa merkittävänä osana tavoitteita. On kuitenkin tärkeää pohtia 

nouseeko työllistymistavoite aidosti nuorilta itseltään vai kirjataanko se tavoitteisiin yleisten odo-

tusten ohjaamana. 
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1 Johdanto 

Tässä maisterintutkielmassa tarkastellaan lastensuojelun jälkihuollon tuen piiriin siirtymistä it-

senäistyvien nuorten aikuisten elämässä työllistymisen ja siihen johtavien polkujen näkökulmasta. 

Tutkielman tarkoituksena on kuvata lastensuojelun jälkihuollon alkamista ja nuoruuden ja aikuisuu-

den nivelvaihetta itsenäistymisvaiheeseen sijoittuvien asiakassuunnitelmien kautta. Tarkastelun 

kohteena ovat ne lähtötilanteet, joissa lastensuojelun asiakkaana olevien nuorten kanssa aloitetaan 

aikuisvaiheen työskentely kohti itsenäistä elämää ja työllistymistä. Nuorten valmiudet työelämään 

sijoittumisesta heijastelevat vahvasti myös kokonaisvaltaisemmin nuorten hyvinvointia ja toiminta-

kykyä yhteiskunnassa ja sen eri toiminnoissa.  

Tutkielman avulla lähtökohtia ja valmiuksia itsenäiseen elämään ja työmarkkinoille siirtymiseen on 

mahdollista ottaa lähempään tarkasteluun ja vertailla niitä työelämän yleisiin vaatimuksiin nykypäi-

vänä. Tarkastelen tutkielmassa polkuja työelämään huomioiden toisen asteen opintojen lisäksi 

myös monia muita työllistymiseen tähtääviä toimenpiteitä. Tällä käsitetason valinnalla haluan nos-

taa muita työelämään johtavia reittejä tasavertaisempaan asemaan perinteisen opintojen kautta 

työllistymisen rinnalle. 

Lastensuojelun asiakkaana olevat itsenäistyvät nuoret joutuvat muiden nuorten tavoin täyttämään 

useita ennakkoon määriteltyjä odotuksia työelämään sijoittumisesta ja yleisesti hyväksytystä ta-

vasta olla osa yhteiskuntaa. Keskeistä nuorten työelämävalmiuksien tai opiskelukuntoisuuden tar-

kastelussa onkin nuorten valmiuksien ja elämäntilanteiden peilaaminen yhteiskunnan odotuksiin ja 

yleisesti hyväksyttyihin normeihin. Työurallani lastensuojelun sijais- ja jälkihuollossa olen havainnut 

näiden usein liian kapeiden muottien sovittamisen nuorten aikuisuuden alkutaipaleeseen ajavan 

nuoria yhä kauemmas yhteiskunnasta ja sen sosiaalisista yhteisöistä. Tutkielmassa tarkastellaan 

myös sitä, miten yhteiskunnan odotukset ja vaatimukset suhteutuvat lastensuojelutaustan omaaviin 

nuoriin asiakkaisiin. Vaaditaanko lastensuojelun asiakkailta kohtuuttoman paljon vai saavatko he 

osakseen erikoiskohtelua vaatimuksiin vastattaessa? 

Työni lastensuojelun sijais- ja jälkihuollossa, sekä erilaisissa tutkimus ja kehittämisprosesseissa on 

antanut minulle mahdollisuuden seurata haastavammista lähtökohdista ponnistavien nuorten tai-

valta peruskoulun jälkeisiin toimintoihin, sekä tarkkailla nuorten hyvinvointia opintojen, työsuhteen 

tai muun toiminnan aikana. Opiskelu- tai työkuntoisuus näyttäytyy yhteiskunnassamme ennakkoon 
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määriteltynä tilana, jota edellytetään avoimilla työmarkkinoilla ja ammattiin tähtäävissä toisen as-

teen opinnoissa. Tämän työ- tai opiskelukuntoisuutta kuvaavan tilan kautta voidaan arvioida nuor-

ten hyvinvointia myös laajemmin.  

Lastensuojelun kentällä kohtaamani nuoret ja heidän tarinansa ovat innoittaneet ja motivoineet mi-

nua valitsemaan juuri tämän aiheen maisterintutkielmaani. Työelämän tai siihen tähtäävien toimen-

piteiden ulkopuolelle jääminen on merkittävä nuoren hyvinvointiin vaikuttava tekijä, jolla on kauas-

kantoisia vaikutuksia monille elämän osa-alueille. Osallisuuden kokemusta yhteiskunnassa muokkaa 

vahvasti kiinnittyminen työelämään tai siihen tähtääviin toimintoihin. Jälkihuolto lastensuojelun 

palveluna on keskeisessä roolissa tukemassa usein haastavista lähtökohdista ponnistavia nuoria ai-

kuisia kohti työelämää ja yhteiskuntaan kiinnittymistä. Se millaisista lähtökohdista itsenäistymisvai-

heen jälkihuoltotyö alkaa, on merkittävää nuoren aikuisen tulevaisuuden kannalta. 

Lastensuojelun jälkihuolto-oikeuden päättymisen ikärajaa nostettiin vuonna 2019 (Laki lastensuoje-

lulain muuttamisesta 542/2019). Lakiuudistuksen myötä asiakasmäärät nousivat ja palvelun järjes-

tämistä on jouduttu monissa organisaatioissa pohtimaan uudesta näkökulmasta. Haasteena on jär-

jestää laadukasta jälkihuoltoa yhä useammalle nuorelle. Tämän tutkielman kautta saadaan uutta, 

ajantasaista tietoa siitä minkälaisina työnhakijoina jälkihuollon piirissä olevat itsenäistyvät nuoret 

näyttäytyvät työmarkkinoilla ja miten työllistymistä suunnitellaan jälkihuollon tuen alkuvaiheessa. 

Myös sijaishuollossa tehty työ ja palvelusta toiseen siirtyminen vaikuttavat keskeisesti nuoren aikui-

sen valmiuksiin rakentaa itsenäistä elämää. Kuten tavanomaisissakin kodeissa, myös lastensuojelun 

sijaishuollossa on aloitettava aikuisuutta lähestyvien nuorten valmistaminen itsenäiseen elämään. 

On tärkeää arvioida sijaishuoltoa, sen tavoitteita ja onnistumista nuorten elämässä. Jälkihuolto-oi-

keuden ikärajan nosto ja palvelun keston pidentäminen ei välttämättä ole kestävä ratkaisu, jos 

saamme jälkihuollon asiakkaaksi nuoria, joiden tilanteisiin ei välttämättä sijaishuollon aikana teh-

dyllä työllä ole pystytty toivotulla tavalla vaikuttamaan. Sen sijaan olisi palveluiden laatuun ja niiden 

välisten rajapintojen hälventämiseen panostettava yhä tehokkaammin. 

Tutkielman aineisto on kerätty erään suomalaisen kunnan lastensuojelun jälkihuollon asiakkaiden 

asiakassuunnitelmista, jotka on laadittu nuorten itsenäistymisvaiheessa. Asiakassuunnitelmista on 

kategoria-analyysin avulla pyritty löytämään työllistymiseen ja opintoihin, sekä muihin työllistymi-
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seen tähtääviin toimintoihin liittyviä kirjauksia. Kategoria-analyysin kautta saatuja tuloksia tarkas-

tellaan sijoittamalla ne laajempaan työelämäkontekstiin ja peilaamalla niitä työelämän vaatimuk-

siin. 

2 Nuoret lastensuojelun asiakkaat tulevaisuuden työmarkkinoilla 

Tutkielma tarkastelee lastensuojelun jälkihuollon asiakkaana olevia itsenäistyviä nuoria yhteisölli-

sessä kontekstissa osana ympäröivää yhteiskuntaa vastaamassa sen vaatimuksiin ja odotuksiin. Näi-

den nuorten itsenäistyessä ja siirtyessä palvelusta toiseen liittyy siirtymävaiheeseen usein olosuh-

teiden muutoksia asumisympäristön ja tukiverkoston osalta. Itsenäistymiseen yhtenä elämänvai-

heena taas liittyy paljon suuria muutoksia ja erilaisia vahvoja tunnetiloja myös tavanomaisesta per-

heestä ja kasvuympäristöstä itsenäistyvälle nuorelle.  

Kun jälkihuollon asiakkaana olevat nuoret lähestyvät aikuisuutta ja aloittavat matkan kohti itse-

näistä elämää, kohtaavat he paitsi samoja tilanteita ja tunteita, kuin muut nuoret, mutta myös las-

tensuojelun asiakkuuteen ja omaan historiaansa liittyviä asioita. Barkman (2016, s. 128) kuvaa nuor-

ten kokemusten pohjalta tehtyjen tulkintojen vaikutuksia itsenäistymisvaiheen valinnoissa. Aikai-

semmat kokemukset muotoutuvat tarinaksi nuoren elämästä, joka ohjaa sitä miten nuori ilmaisee 

itseään, luottaa muihin tai arvostaa itseään. Usein juuri jälkihuollon aikana nuori kiinnostuu omasta 

tarinastaan ja haluaa kohdata asioita ja kysymyksiä, jotka aikaisemmin ovat olleet liian vaikeita koh-

data. 

Suurten omassa elämässä tapahtuvien muutosten ja oman itsensä kanssa työskentelyn keskellä 

nuorten on ponnisteltava kohti avoimia työmarkkinoita ja yhteiskunnan perusvaatimusta – oman 

elannon hankkimista palkkatyöllä. Samaan aikaan palvelujärjestelmämme heittää nuoret lapsuus- 

ja nuoruusvaiheen hoito- ja tukitahojen piiristä aikuisille suunnattujen palveluiden piiriin. On siis 

selvää, että lastensuojelutaustan ja kodin ulkopuolisen sijoituksen kokeneilla nuorilla on erityinen 

asema aikuisuuteen siirtymisessä monestakin näkökulmasta. 

Seuraavassa käyn läpi tutkielman kannalta keskeisiä teemoja; lastensuojelua, nuoruutta ja työmark-

kinoita niistä kirjoitetun teoriatiedon ja viimeaikaisten tutkimusten valossa. Tutkielman keskeiset 

käsitteet nousevat lastensuojelun kentästä, sekä yhteiskuntaan, työmarkkinoihin, niihin kiinnittymi-

seen ja niiden ulkopuolelle jäämiseen liittyvistä ilmiöistä. Nuoret aikuiset ja heidän asemansa yh-
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teiskunnassa ja palvelujärjestelmässä toimii tutkielman muita teoreettisia jäsennyksiä yhteen ko-

koavana yläkäsitteenä. Aikaisempien tutkimusten kautta kartoitetaan sitä jo hankittua tietoa, joka 

tämän tutkielman kannalta on relevanttia ja hyödynnettävissä.  

2.1 Lain ohjaamia, merkityksellisiä lastensuojelun palveluita 

Tutkielmani keskittyessä lastensuojelun jälkihuoltoon siirtyvien nuorten tilanteisiin, on tärkeää tar-

kastella jälkihuoltoa osana laajempaa lastensuojelun kokonaisuutta. Jälkihuolto-oikeus syntyy las-

tensuojelun asiakkuuden ja edelleen sijaishuollon kautta (Lastensuojelulaki 13.4.2007/417, 75§). 

Lastensuojelun asiakkaana olevien nuorten elämään tiiviisti liittyvien palveluiden tarkoitukseen ja 

merkitykseen perehtyminen antaa mahdollisuuden tarkastella nuorten tilannetta jälkihuollon alka-

essa kokonaisvaltaisemmin.  

Lastensuojelutyötä ohjaavat yhteiskunnassamme paitsi organisaatioiden omat toimintatavat ja oh-

jeet, myös ihmisoikeussopimukset, joista merkittävimpänä lapsen oikeuksien sopimus, sekä lainsää-

däntö, jossa keskeisessä roolissa on lastensuojelulaki (Lastensuojelun arvot ja periaatteet, THL). 

Edellä mainittujen ulkoisten tekijöiden puitteissa pyritään tukemaan lasten vanhempia kasvatus-

työssään ja takaamaan lapsille turvallinen ja tasapainoinen kasvuympäristö. Lastensuojelua toteut-

tavat hyvin laajasti eri viranomaistahot, mutta myös järjestöt, kunnalliset palvelut ja yksityinen sek-

tori. Lasten suojelua voidaan katsoa toteutettavan myös tavallisten kansalaisten toimesta yhteis-

kunnan eri toimintaympäristöissä arkisessa elämässä. Lastensuojelun asiakkuuden ulkopuolella ole-

vat lapsiperheet voivat saada tukea ennaltaehkäisevästi hyvinvointia tukevilla palveluilla. Keskeisiä 

toimijoita lastensuojelun ehkäisevien palveluiden kentällä ovat äitiys- ja lastenneuvolat sekä muut 

terveydenhuollon, päivähoidon, koulun ja nuorisotyön toimijat. (Lastensuojelun käsikirja, 2020; 

Pölkki, 2017, s. 262–263.)  

Lastensuojelun pääpainon ollessa ennaltaehkäisevässä työssä, on merkittävässä roolissa myös kodin 

ulkopuolelle sijoitettujen lasten hoito ja kasvatus. Vuonna 2019 näiden lasten ja nuorten lukumäärä 

oli 18 928 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2020). Tämän tutkielman aiheen kytkeytyessä sijais-

huollon kautta syntyvään jälkihuolto-oikeuteen ja sen sisältöihin, jätän lastensuojelun avohuollon 

palveluiden sisällön määrittelyn vähemmälle huomiolle keskittyen sijaishuollon käsitteen määritel-

miin ja merkityksiin.  
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Lastensuojelulain (13.4.2007/417, 49§) mukaan lapsen huolto voidaan järjestää kodin ulkopuolella 

huostaan oton, kiireellisen sijoituksen tai lastensuojelulain 83§:ssä tarkoitetun väliaikaismääräyksen 

nojalla. Kodin ulkopuolinen sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshoitona tai muulla ta-

voin. Keskeistä sijaishuoltopaikan valinnassa ovat lapsen tarpeet ja etu.  

Räty (2019, s. 343–344) avaa sijaishuollon edellytyksiä ja järjestämistä tiiviisti lastensuojelulakiin 

peilaten. Kiireellisen sijoituksen edellytyksinä ovat tilanteet, joissa lapsi on välittömässä vaarassa tai 

muutoin kiireellisen pakottavan tarpeen vallitessa. Tällaisissa tilanteissa viranomaisen on mahdol-

lista puuttua huoltajien oikeuksiin ja lapsen perusoikeuksiin. Kaikki toimenpiteet perustuvat lakiin 

ja tapahtuvat sen rajoissa. Kiireellisen sijoituksen tarkoitus toimenpiteenä on taata lapsen turvalli-

suus. Näin ollen perusteita sille ei voi etsiä tulevaisuudesta, vaan olosuhteiden on oltava päätöksen-

tekohetkellä lasta vaarantavat. Kiireellinen sijoitus voi kestää enintään 30 päivää.  

Kiireellistä sijoitusta voi kuitenkin seurata huostaanotto, joka niin ikään on puuttumista lapsen pe-

rusoikeuksiin. Perusoikeuksiin puuttumisen lisäksi huostaanotto on ristiriidassa lapsen oikeuksien 

sopimuksen kanssa, joka kieltää lapsen erottamisen vanhemmistaan. Näin ollen perusteiden huos-

taanotolle ja sijaishuollon järjestämiselle tulee olla vahvat ja riittävät. Keskeistä huostaanoton pe-

rusteissa on lapsen kasvuolosuhteiden turvaaminen ja lapsen etu. (Räty, 2019, s. 366–367; Heino-

nen, 2017, s. 255.) 

Lastensuojelussa monia toimia perustellaan lapsen edulla ja sitä arvioidaan päätöksenteossa. Myös 

sijaishuoltopaikkaa valittaessa on lapsen edulla edelleen keskeinen rooli. Sijaishuoltopaikassa tulisi 

olla mahdollisuus vastata niihin haasteisiin, joiden vuoksi lapsi on sijoitettu. Lisäksi sijaishuoltopai-

kan valinnassa on huomioitava lapsen ikä, sukupuoli, etninen tausta, uskonnollinen vakaumus sekä 

muut yksilöllisiin olosuhteisiin vaikuttavat tekijät. Myös esimerkiksi harrastuksilla, koulunkäynnillä 

ja sijaishuoltopaikan ympäristöllä on merkitystä lapsen kokonaistilanteen kannalta. Erittäin merkit-

tävässä roolissa sijaishuoltopaikan valinnassa on yhteydenpito ja sen tukeminen lapsen vanhempien 

kanssa, joka on huomioitava sijaishuoltopaikan sijainnissa. Joskus saattaa tulla kyseeseen lapsen si-

joittaminen kauas aikaisemmasta elinympäristöstään. Tällaisissa tilanteissa tehdyn ratkaisun tulisi 

vaikuttaa myönteisesti lapsen olosuhteisiin esimerkiksi katkaisemalla yhteys haitalliseen sosiaali-

seen verkostoon. Lapsen huolto tulisi järjestää ensisijaisesti perhehoitona ja laitoshuoltoon päädy-

tään vain, jos perhehoito ei tule kyseeseen edes riittävien tukitoimien turvaamana. (Räty, 2019, s. 

478–480.) 
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Lapsen tai nuoren jälkihuolto alkaa huostassa pidon ja sijaishuollon päätyttyä ja jälkihuoltoon on 

oikeutettu hyvin lyhytaikaisestikin sijoitetut lapset ja nuoret. Jälkihuolto-oikeus syntyy, kun sijoitus 

kohdistuu lapseen yksin ja kestää yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta (Lastensuojelulaki 

13.4.2007/417, 75§). Vuonna 2019 jälkihuollon tukea sai 1500 lasta tai nuorta sijoituksen kautta ja 

avohuollon palveluin 7646 lasta tai nuorta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2020). Jälkihuoltoa on 

suunniteltava yksilöllisesti ja riittävän aikaisessa vaiheissa ennen sijoituksen päättymistä. Erityisen 

tärkeää on luoda asiakkaalle mahdollisuus oman jälkihuollon tuen suunnitteluun. Jälkihuollon tuki 

koostuu asumisen ja terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluiden järjestämisestä, sekä taloudel-

lisesta ja opintojen tai työn tukemisesta. Jälkihuolto perustuu tarvearviointiin ja sen kautta on mah-

dollista tukea myös nuoren huoltajia ja vanhempia sekä niitä henkilöitä, jotka ovat vastanneet lap-

sen huollosta. Lastensuojelun asiakkuuden viimeisenä vaiheena jälkihuollon tarkoituksena on täy-

dentää ja pitää yllä aikaisemman työskentelyn tuloksia.  (Räty, 2019, s. 709, 712; Törrönen & Vauh-

konen, 2012, s. 46–47.)  

Eräs keskeisimmistä viime vuosien jälkihuoltoa kuvaavista teoksista on Lastensuojelun keskusliiton 

vuonna 2016 julkaisema Mikä jälki jää?: opas lastensuojelun jälkihuoltotyöhön. Pukkion ja Hippin 

(2016) toimittamassa teoksessa avataan jälkihuoltoa palveluna osana palvelujärjestelmää ja käytän-

nön toteutuksen kautta. Jälkihuolto on sijaishuollon rinnalla nuorta aikuisuuteen ja omasta elämäs-

tään vastuun kantamiseen valmistavana tukimuotona merkittävässä roolissa. Sijais- ja jälkihuollon 

prosesseja ei tulisi nähdä erillisinä, vaan toisiinsa limittyvinä vaiheina. Jälkihuoltovaiheen laimin-

lyömisellä saattaa olla kielteisiä vaikutuksia sijaishuollossa saavutettujen tulosten kannalta. Itsenäis-

tyessään nuoret tarvitsevat paljon tukea vanhemmiltaan ja lähiverkostoltaan. Samaan aikaan lap-

suuden kodista irtaudutaan fyysisesti, mutta kotoa muuttamisen lisäksi myös emotionaalisesti. Jäl-

kihuollon asiakkaana olevilla nuorilla ei välttämättä ole suhdetta omiin vanhempiin ja lastensuojelun 

tarjoama tuki korostuu. Irtautuminen tapahtuu sijaishuoltopaikasta ja sen jälkeinen tuki tarjotaan 

jälkihuoltopalveluna. (Pukkio & Hoikkala, 2013, s. 6–8.) 

Jälkihuollossa olevien nuorten elämäntilanteita ja lähtökohtia aikuisuuden kynnyksellä tarkastelta-

essa, on tärkeää muistaa jälkihuoltoa edeltävät vaiheet lastensuojelun asiakasprosesseissa. Nämä 

nuoret eivät usein aloita aikuisuuttaan samanlaisista lähtökohdista, kuin ikätoverinsa. Edellä maini-

tut kodin ulkopuoliseen sijoitukseen liittyvät kriteerit ja niiden kautta syntyvä sijoitus vaikuttavat 

lasten elämään merkittävästi. Arki on saattanut olla rikkonaista ja sijaishuoltopaikat ovat joidenkin 
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asiakkaiden kohdalla vaihtuneet usein. Lapsen erottaminen vanhemmistaan vaikuttaa lapseen mo-

nin eri tavoin, jonka lisäksi taustalla vaikuttavat tapahtumat ja olosuhteet, jotka ovat synnyttäneet 

syyt lapsen ja vanhempien erottamiselle. Lonne ym. (2016, s. 101) käyvät läpi lasten kaltoinkohtelun 

seurauksia myöhemmissä elämänvaiheissa. Fyysisten vammojen lisäksi traumat aiheuttavat vakavia 

mielenterveyden ongelmia, jotka ilmenevät ahdistuksena, masennuksena ja päihteiden ongelma-

käyttönä. Rikkoutuneet perhesuhteet taas tuovat ongelmia myöhemmän elämän ihmissuhteisiin. 

Usein myös itsenäinen elämä ilman vahvaa ulkopuolista tukea osoittautuu haastavaksi kaltoinkoh-

telua kohdanneiden lasten aikuisuudessa. 

Myös malli tavallisesta elämästä ja aikuisuudesta saattaa olla monille sijaishuollossa kasvaneille vie-

ras käsite. Työssä käyviä aikuisia ei välttämättä ole esiintynyt lasten ja nuorten arjessa samalla ta-

voin, kuin muiden perheiden kohdalla. Kriisiytyneessä perhetilanteessa syntymävanhemmat eivät 

välttämättä ole kyenneet osallistumaan työelämään. Sijoituksen aikana lapsia hoitavat aikuiset eivät 

aina työskentele kodin ulkopuolella, vaan esimerkiksi ammatillisessa perhekodissa toimivat aikuiset 

työskentelevät kotona lapsia hoitaen. Lastensuojelulaitoksessa lapset ja nuoret niin ikään viettävät 

aikaa aikuisten kanssa, jotka tekevät työtä heidän arjessaan. Malli aikuisesta, joka aamulla lähtee 

kotoa töihin ja palaa illalla puuttuu usein sijoitettujen lasten arjesta.  

Toisaalta yhteiskunta tuottaa vahvasti kuvaa pärjäävistä aikuisista, jollaisiksi nuorten tulisi pyrkiä. 

Pärjäävyys voidaan liittää paitsi toimeentuloon, myös ihmissuhteisiin, joiden avulla normaaliutta ja 

yleiseen muottiin sopimista tavoitellaan. Hyvinvointia ja onnistumista arvioidaan myös vanhem-

muuden ja ehjien ihmissuhteiden kautta. (Cameron, 2018, s. 170). 

Sijaishuoltopaikassa tehtävä työ lapsen hoidon ja kasvatuksen osalta on merkittävässä osassa tule-

vaisuuden ja työllistymisen kannalta. Kannustaminen ja ohjaus koulunkäyntiin ja harrastuksiin ko-

rostuvat, kun tarkastelemme asiaa työelämävalmiuksien kannalta. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja 

lapsia tulisi rohkaista toteuttamaan unelmiaan yhtä lailla, kuin tavanomaisissa perheissä ja kodeissa 

kasvavia lapsia. Lastensuojelun leima tai aikaisemmat kokemukset eivät saisi rajoittaa tulevaisuuden 

suunnitelmia liikaa, vaan nuoriin olisi valettava uskoa ja luotava toivoa tulevaisuuden suhteen.   

Jälkihuolto on viime vuosien ajan ollut lastensuojelun polttopisteessä, sekä suosittuna aiheena ken-

tän eri foorumeilla, kehittämistyössä ja tutkimuksessa. Kasvaneen huomion ja kiinnostuksen taus-

talla lienee vuoden 2020 alusta voimaan tullut lakimuutos jälkihuolto-oikeuden ikärajaan liittyen. 

Lain valmistelu, siihen liittyvä keskustelu ja muutokseen liittyvät toimenpiteet julkisessa hallinnossa 
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ovat ravistaneet rakenteita ja vaatineet uudistuksia jälkihuollon toteuttamisessa. Palvelun järjestä-

minen yhä useammalle nuorelle on vaatinut kunnilta uudenlaista organisointia. (Yliruka ym., 2020, 

s. 9, 17-18.) 

Törrösen ja Vauhkosen (2012, s. 93–95, 100) kattava kuvaus sijoitettuna asuvien itsenäistyvien nuor-

ten hyvinvoinnista nostaa esiin jälkihuollon vaikuttavuuden merkityksen itsenäistymisprosessissa. 

On muistettava, että itsenäistyminen ei elämänvaiheena ajoitu vain täysi-ikäistymisen tai kotoa pois 

muuttamisen kohdalle, vaan alkaa prosessina usein jo sijaishuollon aikana. Myös sijaishuollon aikai-

nen tuki opiskeluun tai mielekkään tekemisen löytämiseen on tärkeässä roolissa nuorten työllisty-

misen kannalta. Joidenkin kodin ulkopuolelle sijoitettujen nuorten kohdalla vajaakuntoisuus näyt-

täytyy suurimpana esteenä opinnoista suoriutumiselle ja tällöin on tarvittava kuntoutus ja tukitoi-

met aloitettava riittävän ajoissa.  

Jälkihuoltoon liittyvät tutkimukset ovat keskittyneet paljolti nuorten kokemuksiin ja erityisesti useat 

pro gradu-tutkielmat tarkastelevat nuorten jälkihuoltokokemuksia ja jälkihuollon vaikuttavuutta. 

Tampereen yliopistossa toteutettu Lehtotien (2018, s. 30, 38) pro gradu -tutkielma kuvaa nuorten 

kokemuksia jälkihuollon palveluiden tuesta itsenäistymisprosessin aikana keskittyen sen alkuvai-

heeseen sijaishuollon päättymisen jälkeen. Teemahaastatteluilla kerätty aineisto osoitti sijaishuol-

lon merkityksellisyyden nuorten elämässä nuorten viitatessa haastatteluiden aikana usein sijais-

huollon aikaisiin kokemuksiin ja sijaishuoltopaikkaan. Tutkimuksen tuloksissa nuorten puheesta 

erottui kolme pääteemaa, jotka liittyivät peruskoulun jälkeisiin opintoihin, arjen sujumiseen ja suh-

teeseen lastensuojelun sosiaalityöntekijänsä kanssa. Tietoisuus omasta jälkihuollon asiakassuunni-

telmasta korostui.  

Myös toinen Tampereen Yliopiston pro gradu -tutkielma käsittelee nuorten kokemuksia jälkihuol-

losta. Valkama (2017, s. 25, 62–64) on tutkielmassaan kerännyt aineiston haastatteluilla ja pyrkinyt 

kartoittamaan nuorten jälkihuollolle antamia merkityksiä, kokemuksia erityisesti sosiaalisen tuen 

näkökulmasta. Aineistossa korostui tuen muodoista aineellinen ja tiedollinen tuki, jotka käytännön 

tasolla näyttäytyivät oman kodin perustamisesta aiheutuneiden kulujen kattamisena ja opastuksena 

erilaisten etuuksien hakemisessa. Tukena nuoren itsenäistymisprosessissa on ollut aikuinen, jonka 

kanssa oleva suhde on ollut merkityksellinen. Suhde on voitu kokea kontrolloivana, joka on saatta-

nut johtua esimerkiksi nuorelle varattujen varojen käytön valvomisesta. Osasyynä kontrolloituna 
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koettuun työntekijäsuhteeseen tutkielman tuloksissa mainitaan työntekijän vaihtuminen jälkihuol-

lon alkaessa, jolloin nuori on joutunut luomaan uuden vuorovaikutussuhteen hänen asioitaan hoi-

tavan aikuisen kanssa. Jotta nuori voisi ilmaista tunteitaan työntekijälle, on vuorovaikutussuhteen 

oltava riittävän turvallinen. Suhteen saavuttaessa tietyn emotionaalisen tason, on nuoren mahdol-

lista vastaanottaa työntekijältä myös informaatiota. Tulosten mukaan nuoret toivoivat työntekijältä 

myös arkista juttuseuraa, ja epävirallisempaa työotetta, kuin perinteisessä sosiaalityössä.  

Laajaa tutkimusta sijoitettujen lasten elämänpoluista tehnyt Kääriälä (2018, s. 189–191) tuo tutki-

mustyössään esiin vahvasti myös tämän tutkielman viitekehykseen liittyviä ilmiöitä.  Kääriälän tut-

kimus vertailee myös työllisyyden näkökulmasta pohjoismaisen väestön alle 18-vuotiaina kodin ul-

kopuolelle sijoittamisen kokeneita muuhun väestöön. Sijoituksen ajankohdalla ja kestolla on merki-

tystä lasten tulevaisuudessa saavuttamaan koulutustasoon; pienenä lapsena lyhyen sijoituksen ko-

keneet lapset menestyivät opinnoissaan parhaiten, kun taas teini-iässä sijoitettujen nuorten koh-

dalla tulokset osoittivat suuria puutteita toisen asteen koulutuksen suorittamisessa.  

Pohjoismaisten vertailututkimusten lisäksi myös Kääriälän kotimaahan sijoittuneet tutkimukset tu-

kevat edellä esitettyjä tuloksia. Pitkittäistä syntymäkohorttidataa hyödyntäen tutkimustulokset pal-

jastavat, että sijaishuollon kokeneet nuoret aikuiset päätyvät ikätovereitaan ja muuta väestöä epä-

todennäköisemmin työllisyyteen johtaville poluille. Vaikka pitkittäistutkimuksella onnistuttiin todis-

tamaan sijoitettuna elävien lasten suhteellisen hyvä osallistuvuus työelämään ja opintoihin kiinnit-

tävissä toiminnoissa, näyttäytyy tuloksissa muuta väestöä suurempi riski riippuvuudesta sosiaa-

lietuuksiin, työttömyyteen ja aikaiseen vanhemmuuteen. Korkeakoulututkintoja sijoitetuilla lapsilla 

havaittiin huomattavasti ikätovereitaan vähemmän. (Kääriälä ym., 2019.) 

Cameron ym. (2018, s. 164-165, 167) jakavat nuorten elämänpolkuihin vaikuttavat rakenteet sijais-

huollon päättyessä kolmeen ulottuvuuteen; sosiaalipalvelut, työ ja koulutus. Ulottuvuudet pitävät 

sisällään sijais- ja jälkihuoltoon liittyvän tuen, terveyspalvelut, työllistämistoimenpiteitä ja erilaisia 

kouluttautumisvaihtoehtoja, joista edelleen räätälöidään nuoren yksilöllinen tuki. Suomen, Saksan 

ja Iso-Britannian keräämän aineiston perusteella 28-31 vuotiaat ennen 17 ikävuotta sijaishuollon 

kokeneet nuoret suorittavat ikätovereitaan epätodennäköisemmin jonkin tutkinnon.  
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Ajankohtaisin julkaisu Kääriälältä (2020, s. 43, 52–53) on tuore väitöskirja, joka edellä mainittujen 

tutkimusartikkeleiden teemoja ja tuloksia yhdistellen pureutuu kodin ulkopuolelle sijoitettuna kas-

vaneiden nuorten aikuisten asemaan yhteiskunnassa tarkastellen koulumenestystä, koulutustasoa 

ja työllistymistä. Kattava väitöstutkimus pitää sisällään neljä määrällistä tutkimusta, jotka pohjautu-

vat eri aineistoihin. Tulokset osoittavat sijoitettuna eläneiden nuorten aikuisten merkittävät riskit 

kärsiä erilaisista sosiaalisista ongelmista, jotka vaikuttavat kielteisesti nuorten työelämää kohti vie-

viin siirtymiin kiinnittymisessä. Nuoret kokivat erityisiä haasteita toisen asteen opintojen suoritta-

misessa, mutta saattoivat kuitenkin työllistyä haastavien vaiheiden jälkeen. Riskeistä huolimatta osa 

sijaishuollon kokeneista aikuisista onnistuu siirtymissään kohti työelämää. Tutkimuksessa tarkastel-

lun kolmen pohjoismaan (Suomi, Ruotsi, Tanska) luvut kodin ulkopuolelle sijoitettujen nuorten toi-

sen asteen koulutuksen suorittamisesta eivät eronneet toisistaan. Työelämän ulkopuolelle jäämisen 

taustalla vaikuttivat epävakaat ja muuttuvat olosuhteet sijoituksen aikana, laitoshoito sekä sijais-

huollosta itsenäistyminen täysi-ikäisenä ja jälkihuollon aikana saatu asumisen tuki. Koulumenestyk-

seen vaikuttivat myös lasten diagnosoidut neurologiset ja psykiatriset haasteet. Tutkimus tuottaa 

tärkeää tietoa sijoitettujen nuorten asemasta työmarkkinoille pyrittäessä. Samalla se tuo esiin sen, 

että huostaanotto ja lastensuojelun asiakkuus eivät välttämättä määritä ennalta nuorten elämän-

kulkua. Tutkimuksen lastensuojelun kentälle ja sosiaalipolitiikkaan tuottamaa tietoa olisi hyödyn-

nettävä todennäköisyyksien muuttamiseksi näissä riskiryhmissä elävien lasten kohdalla. Tukea ja 

palveluita olisi kehitettävä niin, että yhä useammat sijaishuollossa elävät lapset saisivat paremmat 

eväät opintoihin ja työelämään siirtymiseen. 

2.2  Nuoruus ja puhe syrjäytyneistä nuorista 

2020-luvun nuoruus Suomessa määrittyy vahvasti yhteiskunnan tilan ja siihen kohdistuvien ulkois-

ten tekijöiden kautta. Nuorten aktiivisen toimijuuden mahdollisuudet ja muodot omassa elämässä 

ovat ottaneet valtavan loikan, kun ympäri maailman ulottuvat markkinat ovat lähes jokaisen nuoren 

käden ulottuvilla älypuhelimessa. Oma osaaminen ja ajatukset voidaan kanavoida sekunneissa 

eteenpäin. Tämä luo uudenlaisia mahdollisuuksia nuorten työelämään sijoittumiselle ja verkostoi-

tumiselle. Samalla digitalisaatio on luonut uuden väylän myös valtavalle määrälle paineita ja odo-

tuksia siitä, miten olla hyväksyttävä osa yhteiskuntaa.  

Nuoremme joutuvat vanhemman sukupolven osalta jatkuvan arvostelun kohteeksi toimiessaan ajal-

leen tyypillisellä tavalla. Näin on ollut ennenkin, kun kunkin aikakauden nuoriso on saanut kuulla 
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olevansa kelvotonta ainesta ja tulevaisuuden laskeminen uuden polven käsiin on tuntunut pelotta-

valta ajatukselta. Yhteiskunnassa määrittämämme normaali toimii heijastuspintana nuorison tilaa 

arvioitaessa, ja siitä poikkeaminen luo usein paineen muuttaa toimintaa tai selittää sitä. Tärkeää 

olisikin antaa nuorille tilaa toteuttaa itseään vapaammin ja hyödyntää kaikkia niitä mahdollisuuksia, 

joita on saatavilla. Nykynuorison tulevan aikuisuuden ei tarvitse olla samanlaista, mitä edellinen su-

kupolvi elää nyt. Nuorten tavoittelemat asiat ja aktiivisuus yhteiskunnassa saattavat poiketa totu-

tusta ja aiheuttaa huolta yhteiskunnan asioiden hoitumisesta tulevaisuudessa.  

Juvonen (2015, s. 82, 97) käy väitöskirjassaan läpi nuorten siirtymistä aikuisuuteen normittuneen 

kehyksen sisällä. Nuorten toiminnan normaalius määrittyy yhteiskunnan kulttuurisen rakenteen 

kautta. Juvonen puhuu ”täytymisen” teemasta ja siitä miten se muokkaa nuorten toimijuutta pa-

konalaiseksi. Etsivän työn kontekstiin liittyvä tutkimus pitää sisällään tarinoita nuorten sisäisen täy-

tymisen ja pärjäämisen ilmiöistä ja siitä, miten myös ulkopuoliset täytymisen määritelmät syntyvät, 

kun nuoria pyritään tukemaan. Tukea ja kontrollia on vaikea erottaa toisistaan ja usein tukena tar-

koitetut toimenpiteet näyttäytyvät asiakkaalle kontrollina.  

Nuoruuteen liittyy vahvasti myös tuen ja kontrollin piiristä poistuminen ja etäisyyden ottaminen 

itsestä huolehtineisiin aikuisiin. Murrosikään liittyvät kapinoinnin vaiheet ja sitä seuraava itsenäis-

tyminen ovat keskeisiä vaiheita aikuiseksi kasvamisessa. Kotoa irtautumisen lisäksi nuoriso kyseen-

alaistaa usein myös yhteiskunnan toimintaa ja malleja. Osa nuorista ottaa kantaa yhteiskunnallisesti 

aktiivisemmin ja osa tyytyy tarkkailemaan ympäröivää yhteiskuntaa hillitymmin.  

Instituutiot ja niissä toimiminen ovat kiinteä osa nuoruutta ja aikuisuuteen kasvamista. Nuorten 

tapa toimia saattaa joskus näyttäytyä kapinoimiselta tai niskuroinnilta, vaikka tarkoituksena on vai-

kuttaa asioihin. Instituutioista vapaa nuoruus taas tarkoittaa nyky-yhteiskunnassamme helposti jää-

mistä yhteiskunnan ulkopuolelle. Nuorista huolehtiminen eri tahojen kautta aktiivisella kontaktoi-

misella saattaa nuorista itsestään tuntua liialta kontrollilta. Toisaalta instituutioiden tarjoamat neu-

vottelumahdollisuudet voivat avata nuorille uudenlaisia tapoja osallistua. (Aaltonen, 2012, s.189–

190.)  

Kyse on siis tavasta toimia instituutioissa ja siitä miten osallistamme nuoret mukaan yhteiskunnan 

toimintoihin. Oikeanlaisella mahdollistamisella ja yhteistyöllä voimme valjastaa nuoruuden innon ja 

muutoshalukkuuden nuoria voimaannuttaviksi prosesseiksi ja toisaalta myös yhteiskuntaa hyödyt-

täväksi kehitykseksi. 
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Nuorten asema aktiivisina toimijoina vaihtelee asioihin vaikuttamiskyvyn ja sen mukaan miten he 

kokevat oman toimijuutensa mahdollisuudet. Kykyä vaikuttaa tapahtumien kulkuun oman toimijuu-

den kautta muokkaavat ulkoiset olosuhteet ja tausta. Nuorten elämän aikaisempien tapahtumien ja 

kokemusten lisäksi toimijuusajatteluun vaikuttavat kuitenkin myös näkymät tulevaisuudesta ja se 

tila, minkä sosiaaliset ja institutionaaliset kehykset mahdollistavat. (Aaltonen, 2012, s. 181.)  

On selvää, ettei kaikilla nuorilla ole samanlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnassa, tai edes 

oman elämänpolkunsa kulussa. Onkin tärkeää tarkastella nuorisoa myös erilaisista ryhmistä koostu-

vana joukkona. Yhteiskunnan luomat paineet ja odotukset kohdistuvat nuorisoon yleisellä tasolla, 

mutta nuoret kokevat ne yksilöllisesti ja reagoivat niihin eri tavoin.  

Koulutukseen keskittyneissä tutkimuksissa on havaittu tiettyjen oppilaiden ja opiskelijoiden muo-

dostamien ryhmien kokevan haastavana paitsi työelämään kiinnittymisen, myös yhteiskunnan 

muissa toiminnoissa osallisena olemisen. Näitä riskialttiita ryhmiä muodostuu maahanmuuttajaper-

heiden, alemman tulotason perheiden ja erityishaasteita omaavien nuorten joukosta. On kuitenkin 

huolestuttavaa, että myös vahvemmista lähtökohdista ponnistavat nuoret saattavat kokea tulevai-

suuden epävarmana. Nuoret kokevat tehtäväkseen täyttää odotukset kunnon kansalaisesta, joka 

opiskelee ja menestyy elämässään. Tavoitteena on olla aktiivisesti osallisena niin työmarkkinoilla, 

kuin sosiaalisessakin elämässä. Tässä epäonnistumista pelätään ja sen oletetaan valitettavan usein 

johtuvan henkilökohtaisista puutteista. (Rönnlund, 2020, s. 17–18, 30–31.)  

Riskialttiita ryhmiä syntyy eittämättä myös lastensuojelun asiakkaiden muodostamana. Jahnukaisen 

(2004, s. 50,) koulukotinuorten seurantatutkimukseen perustuva raportti paljastaa näiden nuorten 

vähäisen määrän toisen asteen opintoihin hakeutumisessa ikätovereihinsa verrattuna. Tämän lisäksi 

myös työllistymisluvut ovat osoittautuneet selvästi saman ikäisiä vähäisemmiksi. Vinnerljung ja Sall-

näs (2008, s. 153) tuovat esiin käytöshäiriöihin liittyvien haasteiden vuoksi kodin ulkopuolelle sijoi-

tettujen nuorten ajautumisen sosiaalisiin ongelmiin kytkeytyviin riskiryhmiin. Mielenterveysongel-

mat ja aikainen vanhemmuus korostavat mielenterveyspalveluiden ja seksuaalineuvonnan merki-

tystä näiden nuorten ohjauksessa ja kasvatuksessa. 

Osa nuorista ei kykene kiinnittymään yhteiskunnan toimintoihin odotetulla tavalla ja keskustelta-

essa tästä osasta nuorisoa nousee usein esiin maininnat syrjäytymisestä. Syrjäytymispuhe ja huoli 
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yhteiskunnan kelkasta putoavista nuorista välittyvät politiikkaan, mediaan ja nuorten parissa tehtä-

vään työhön. On kuitenkin tärkeää kirkastaa näkemystä siitä, mistä oikeastaan ollaan huolissaan ja 

ketä huoli koskee.  

Ongelmalliseksi syrjäytymiskäsitteen on tehnyt osittain sen trendikkyys tutkimuskohteena. Monet 

sosiaalista erilaistumista käsittelevät tutkimukset ovat mukautuneet syrjäytymiskäsitteen käyttöön 

jokainen omasta näkökulmastaan. Vaikka tutkimukset keskittyvät usein hyvin erilaisiin ilmiöihin 

(työttömyys, asunnottomuus, koulutus), saatetaan ne esitellä helposti syrjäytymistä käsittelevinä 

tutkimuksina. Syrjäytymiskäsitteen tarkempi määrittely tai sen eri ulottuvuuksien tarkastelu on jää-

nyt valitettavan usein liian vähäiselle huomiolle. (Morgan ym., 2007.) 

Myös Helne (2004, s. 23) painottaa erilaisten, totutusta poikkeavassa elämäntilanteessa elävien ih-

misryhmien samaan syrjäytyneiden kategoriaan niputtamisen ongelmallisuutta. Ryhmän sisäisiä 

eroja ei haluta tuoda tarkasteluun, vaan yhteiskunnalle tuntuu riittävän selkeä ero syrjäytyneiden ja 

ei-syrjäytyneiden välillä. Jotta yhteiskunnan reunoille ajautuneita ihmisiä voidaan todella auttaa liit-

tymään sen toimintoihin, on meidän oltava tietoisia siitä joukosta, jota syrjäytyneiksi kutsutut to-

dellisuudessa ovat ja niistä eroista, joita joukko pitää sisällään.  

On täysin ymmärrettävää, että julkisessa keskustelussa huolta nuorista korostetaan kiinnittämättä 

sen enempää huomiota siihen ovatko nuoret todella riskissä syrjäytyä. Jako syrjäytyneisiin ja ei-syr-

jäytyneisiin tuntuu selkeältä, ja internetin keskustelupalstoilla se voi olla riittävää ihmisten puidessa 

yhteiskunnan ongelmia. Tutkimuksessa ja sosiaalityön kontekstissa syrjäytymiskäsitteen käytön 

taustalla tulee olla vahva tietoisuus siihen johtavista prosesseista ja ilmiön moniulottuisuudesta.  

Lämsä (2009, s. 195) jakaa väitöskirjassaan nuorten syrjäytymiseen liittyvän keskustelun kolmeen 

keskeiseen teemaan; epävakaa työmarkkina-asema, perhesuhteet ja sosiaaliset verkostot sekä vai-

kutusmahdollisuudet. Ennen varsinaista syrjäytymistä on kuitenkin useita vaiheita ja prosesseja, 

joita Lämsä (2009, s. 132) kuvaa käyttäen yhdeksää asiakkuustyyppiä. Nämä asiakkuustyypit jäsen-

tyvät elämänhallinnan ja syrjäytymisen ulottuvuudella seuraavasti: elämänhallinta, integraatio, pik-

kuasiakkuus, karsiutuminen, syrjäytymisvaara, vakava syrjäytymisvaara, marginalisaatio, segregaa-

tio ja syrjäytyminen. 

Syrjäytymiskeskustelussa on muistettava myös nuoruusvaiheen ilmiöiden tilapäisyys. Se, että nuori 

on muutamia vuosia työelämän ulkopuolella saattaa olla suunnitelmallista eikä tällöin pitäisi puhua 
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syrjäytymisestä. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimusjulkaisussa Harkko ym. (2016, s. 125) määrittele-

vät huonoimmassa asemassa olevien nuorten tilanteita. Nuorten siirtymät edestakaisin työmarkki-

nakentässä ovat melko tavallisia. Erilaiset ”välivuosi” -ratkaisut kuitenkin harvoin venyvät pidem-

miksi työttömyyskausiksi. On selkeästi erotettava se ryhmä työmarkkinoille pyrkivistä nuorista, joka 

ei onnistu yhteiskunnan odottamalla tavalla. Tämän ryhmän kohdalla tulotason lasku johtaa usein 

toimeentulotuen asiakkuuteen. Myös psyykkisen oireilun osuus nuorten haasteellisissa elämänti-

lanteissa on huomattavaa ja 2000-luvun alussa nuorten tarve mielenterveysongelmien lääkinnälli-

seen hoitoon lisääntyi selvästi. Kasvu oli suurta erityisesti työssä käyvillä nuorilla ja opiskelijoilla, 

mutta jäi noin kolmanneksella tilapäiseksi.  

Syrjäytyminen ei ole tila johon joudutaan yhtäkkisesti vaan se täytyy nähdä ketjuuntuvana ja kasau-

tuvana prosessina. Yksilön elinolojen lisäksi syrjäytymisriskiä lisää yhteiskunnan rakenteet ja ylisuku-

polvisuus. Huono-osaisuus voi olla sekä subjektiivisesti koettua, että objektiivisesti havaittua. Oman 

elämän suojaavat tekijät ja käytettävissä olevien resurssien hyödyntäminen estävät ongelmien ket-

juuntumista ja kasautumista ja syrjäytymisprosessin etenemistä. (Myllyniemi & Gissler, 2012, s. 88–

89.) 

Syrjäytynyt on varsin leimaava käsite ja sitä tulisi käyttää harkiten. Puhumalla syrjäytyneistä nuo-

rista, saatamme leimata sellaisia nuoria syrjäytyneiksi, jotka todellisuudessa eivät sitä ole. Tällainen 

vahvasti kielteisellä tavalla kategorisoivan termin käyttö voi ajaa nuorta yhä kauemmas yhteiskun-

taan kiinnittymisestä.  Elämässä kohdattujen vastoinkäymisten kautta, sopivien olosuhteiden valli-

tessa voi alkaa ongelmien kasautuminen, joka luo nuoren tilanteen yhä haastavammaksi. Näin saat-

taa syntyä syrjäytymisriski, joka muiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta voi joissain tapauksessa joh-

taa varsinaiseen syrjäytymiseen. 

Nuorten kiinnittyminen työelämään on keskeisessä roolissa syrjäytymisriskin ehkäisemisen kan-

nalta.  Työllistymistä ja siihen tähtääviä toimintoja tulisi tarkastella arjen sisältöä tuottavien ele-

menttien, sosiaalisten kohtaamisten ja osallisuuden kokemusten kautta. Myös työelämään johta-

vien monipuolisten polkujen mahdollistavat onnistumiset ja niiden kautta tapahtuva voimaantumi-

nen ovat keskeisessä roolissa nuorten aseman vahvistamisessa yhteiskunnassa. Pelkkä työllistymi-

sen tavoittelu ei tue heikommassa asemassa olevia nuoria, sillä toimeentulon lisäksi tarvitaan koke-

musta aktiivisesta toimijuudesta ja osallistumisesta.  
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Paineita nuorten työelämään kiinnittymiseen syntyy kuitenkin talouden näkökulmasta. Tuore Nuo-

risotutkimusseuran tutkimus (Vauhkonen, Hoikkala, 2020, s. 24–25) käy läpi kustannuksia, joita 

nuorten ajautuminen yhteiskunnan reunalle aiheuttaa. Nuorten aktivointiin motivoidutaankin vah-

vasti taloudellisesta näkökulmasta. Moottorina motivaatiolle toimivat verotulot, julkisten menojen 

rahoitus, työttömien osuus toimeentulotuen asiakkaista sekä työelämästä poistuvien kasvava 

määrä väestön ikääntymisen myötä. Paine nuorison työllistymistä kohtaan kasvaa entisestään ja 

työllisyyttä tavoiteltaessa on luotu erilaisia työvoimapoliittisia ratkaisuja kannustimien tai työttö-

myystukia koskevien ehtojen muodossa. Tutkimukset osoittavat toimenpiteiden toimivan kuitenkin 

vain osalle väestöstä, jättäen heikommassa asemassa olevat niiden ulottumattomiin.  

Heikommassa asemassa olevien nuorten kohdalla tulisi kiinnittää erityistä huomiota työllistymisen 

mukanaan tuomiin hyvinvointia tukeviin asioihin ja toimenpiteet tulisi suunnitella ensisijaisesti kun-

toutumista tai voimaantumista silmällä pitäen. Taloudellisen paineen määrittäessä liikaa työllisty-

mistavoitteita, hämärtyy kuva nuorten erilaisista lähtökohdista ja valmiuksista työllistyä.  

Gretschel ja Myllyniemi (2020, s. 53) nostavat esiin tärkeän kysymyksen siitä tuntevatko työn ja kou-

lutuksen ulkopuolella olevat nuoret kuuluvansa yhteiskuntaan? Tutkimuksen 35 syvähaastatellusta 

nuoresta 16 koki, että yhteiskunnan rajalle tai sen ulkopuolelle voi joutua useasta syystä ja 16 koki, 

että yhteiskunnan sisäpuolelle pääsee opiskelun ja työssäolon kautta. Vain seitsemän nuorta oli sitä 

mieltä, että kaikki kuuluvat yhteiskunnan sisäpuolelle.  

Tulos herättää ajattelemaan yhteiskuntamme arvoja ja työn merkitystä siinä. Jos työllä koetaan ole-

van näin suuri merkitys yhteiskuntaan kiinnittymisen kannalta, olisi työmarkkinoille pääsyn oltava 

entistä helpommin kaikkien saavutettavissa. Juhila (2006, s. 37, 47) tarkastelee syrjäytymistä sen 

vastinparin; liittämisen kautta ja erityisesti sosiaalityön kontekstissa tapahtuvan asiakkaan ja työn-

tekijän välisen suhteen valossa. Juhila nostaa sosiaalityön keskeisimmäksi ammatiksi syrjäytymis-

kierteen katkaisemisessa tai estämisessä ja syrjäytyneiden kansalaisten liittämisessä takaisin yhteis-

kuntaan. Työn tekemisen kannalta määritelmät syrjäytymisestä ja liittämisestä ovat tärkeitä. Asiak-

kaat, joita sosiaalityön avulla pyritään auttamaan elävät normaalina pidetystä elämästä poikkeavalla 

tavalla. Yhteiskunta on luonut kriteerit, jotka täyttämällä kuulut sen sisälle. Ulkopuolelle jäävät vaa-

tivat toimenpiteitä heidän liittämisekseen takaisin yhteiskunnan sisälle.  
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2.3 Työmarkkinakenttä elää – sopeutuvatko nuoret? 

Suurin osa nuoristamme suoriutuu peruskoulusta kiitettävästi, jatkaa opintojaan ja työllistyy avoi-

mille työmarkkinoille. Osalle nuorista polku peruskoulusta lähtien on kuitenkin muita nuoria kivik-

koisempi ja mahdollisuudet edetä kohti työelämää ovat heikot. Syitä ilmiön taustalla on monia ja 

nuorten tilanteet kovin erilaisia. Yhteistä tälle ryhmälle on usein kuitenkin riittämättömät voimava-

rat tai liian haastavat olosuhteet opiskelulle tai työllistymiselle. Mikäli voimavarat tai toimintakyky 

eivät riitä avoimille työmarkkinoille työllistymiseen tai toisen asteen oppilaitoksen opiskelurytmiin, 

on nuorten usein etsittävä sisältöä arkeensa välityömarkkinoiden kautta tai yksilöllisesti räätälöity-

jen opiskelumuotojen kautta. Osa tästä ryhmästä jää kuitenkin ilman aktiivista osallistumista mihin-

kään toimintoihin ja yhteiskunta ottaa kopin viimesijaisen etuuden tarjoamisesta toimeentulotuen 

muodossa. Toimeentulon turvaamisen lisäksi huolta herättää näiden nuorten arjen sisältö. Jos päi-

vissä ei ole täytettä minkäänlaisen ohjatun toiminnan kautta, pohtii ympäröivä yhteisö usein nuor-

ten ajanviettotapojen mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä. 

Nuorten työttömyys ja sen seuranta on kansainvälisellä tasolla merkittävä yhteiskunnallinen huo-

lenaihe ja poliittisen kiinnostuksen kohde. Ilmiön taustalla vaikuttavat paitsi nuorten haasteet löytää 

työtä, myös turhautuminen siitä ettei työllistymisodotuksia voida täyttää. Huolta ei aiheuta vain 

työelämän ulkopuolelle jääneet nuoret, vaan ongelma näyttäytyy laajempana tarkasteltaessa 15–

18–vuotiaita työelämän ja opintojen ulkopuolelle jääneitä nuoria (NEET-nuoret). Edellä mainitut il-

miöt ovat maailmanlaajuisia, mutta jokaisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa on omat yksilölliset 

tekijänsä, jotka tarkastelussa on huomioitava. (Barbagelata, 2012, s. 3–4.) 

Työttömyyslukemat nuorten kohdalla – yhteiskunnasta riippumatta – osoittavat kuitenkin selkeim-

min nuorten haavoittuvuuden työmarkkinoilla. Tilastot ja raportit eri puolilta maailmaa osoittavat, 

että nuorisotyöttömyys on ollut jo pitkään kansainvälisesti korkealla tasolla. Nuorisoon osui myös 

pahimmin vuoden 2007 talouskriisi ja sen jälkeiset vaikutukset työllisyyteen. Talouskriisi on kuiten-

kin toiminut myös taustavoimana monien työelämää koskevien uudistusten kohdalla. Valitettavan 

usein nämä uudistukset ovat tosin jääneet toteuttamatta poliittisten ja sosiaalisten näkemysten yh-

teensovittamisen ongelmien vuoksi.  (Tiraboschi, 2014, s. 3–5.) 
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Suomessa nuorten elinoloihin ja työllistymiseen on kiinnitetty kiitettävästi huomiota jo vuosia. Pel-

kän huolestuneisuuden ja syrjäytymisriskistä keskustelemisen lisäksi on alettu toimimaan. Poliittis-

ten toimenpiteiden ja työelämäuudistusten tavoitteena on ollut pitää mahdollisimman moni nuori 

mukana yhteiskunnan toiminnoissa aktivoimalla nuoria työelämään erilaisin luovin ratkaisuin. 

Näistä toimenpiteistä vuonna 2013 voimaan tulleen nuorisotakuun avulla pyrittiin reagoimaan vii-

meistään kolmen kuukauden kuluessa nuorten aikuisten kohdatessa työttömyyttä. (Valtioneuvos-

ton kanslia, 2011, s. 46.) Kuntatasolla konkreettisina nuorten työllistymistä tukevina toimenpiteinä 

on toteutettu etsivää nuorisotyötä, starttivalmennusta, kuntouttavaa työtoimintaa ja yksilövalmen-

nusta, oppisopimuskoulutusta ja työkokeiluja. Lisäksi tukemalla yrityksiä ja toimimalla yhteistyössä 

eri toimijoiden kanssa on pyritty edistämään nuorten työllistymismahdollisuuksia. (Selkee ym., 

2015, s. 39.) 

Työelämää ja nuorison sijoittumista siihen on tutkittu ja seurattu toimenpiteitä toteutettaessa. Vuo-

den 2019 Nuorisobarometri käsittelee työtä ja yrittäjyyttä ja avaa työmarkkinoiden muuttuvaa kent-

tää ja nuorten uudenlaisia asenteita työhön. Kiinnostavaa on, että syrjäytymishuolen rinnalle nou-

see huoli nuorten loppuun palamisesta. Työelämän osaamisvaatimukset muuttuvat ja pelkän perus-

koulun käyneen on yhä haastavampi työllistyä. Koventuneilla vaatimuksilla on vaikutuksia paitsi työ-

elämän ulkopuolelle jäämiseen, myös loppuun palamiseen. (Haikkola & Myllyniemi, 2019, s. 11, s. 

46–47.)  

Oman osuutensa työmarkkinoiden kiristyvään kilpailutilanteeseen tuo työpaikkojen katoaminen di-

gitalisaation myötä. Pulkka (2017, s. 14–17)  avaa muuttuvaa työtä ja siihen liittyviä ilmiöitä artikke-

lissaan teknologiamurroksesta ja tulevaisuuden työllisyysratkaisuista. Arvioiden mukaan palveluita 

ja tuotteita voidaan tulevaisuuden teknologiaratkaisujen myötä tuottaa tehokkaammin ja edulli-

semmin ilman ihmisten tekemää työtä. Ilmiö ei ole uusi, sillä jo tietokoneiden yleistyminen aiheutti 

samoja ongelmia, joihin löydettiin ratkaisuja uudelleenkouluttautumalla uusiin, muutoksen myötä 

syntyneisiin työtehtäviin. Keskeistä ilmiössä on se, mille aloille teknologian mukanaan tuoma auto-

maatio osuu. Erilaiset tutkimukset ovat ennustaneet työpaikkojen katoavan automaation tieltä eri-

tyisesti matalapalkkaisilta aloilta, kuten kuljetus- ja logistiikka-alalta, toimisto- ja hallintotöistä sekä 

perustuotannosta.  
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Palveluiden digitalisoituminen vaikuttaa paitsi työmarkkinoiden muutokseen, myös palveluiden saa-

vutettavuuteen. Tämä näkyy erityisesti julkisten palveluiden tarpeessa olevien ihmisten valmiuk-

sissa hyödyntää verkossa tapahtuvaa asiointia. Yhä useamman kohdalla jäävät sosiaaliset oikeudet 

toteutumatta digisyrjäytymisen kautta. Ilmiön taustalla vaikuttavat paitsi puutteelliset digitaidot ja 

-laitteet, mutta myös heikko kielitaito tai lukutaito. Edellisten lisäksi erilaiset terveydelliset pulmat 

kuten muistisairaus vaikeuttavat asiointia digitaalisesti. Palveluita tulisikin kehittää asiakasnäkö-

kulma vahvasti huomioiden ja yksilön ja palvelun olisi kohdattava sopivalla tavalla. (Saikkonen & 

Koivunen, 2021.)  

Työmarkkinoille nuoria valmennettaessa olisi siis olennaista huomioida digitalisaation myötä tulevat 

muutokset, mutta reagoida myös sen tuomiin haasteisiin palveluiden tuottamisessa. Vaikka työ 

muuttuu ja työpaikkojen ennustetaan katoavan, saattavat kehityksen ongelmakohdat synnyttää uu-

denlaista tarvetta työvoimalle.  Usein nuorilta myös löytyy tarvittavia digitaitoja nykyajan verkos-

toissa toimimiseen.  

Digitalisaation lisäksi myös ilmastonmuutos ulkoisena tekijänä luo muutostarvetta työelämälle. Jär-

vensivu ja Toivanen (2018, s. 44–47) käyvät läpi sitä, kuinka ihmisten tekemä työ ja sillä saavutetta-

vat asiat ovat olleet jo pitkään myös uskomattoman suuri rasite ympäristölle. Tämän vuoksi työelä-

män on muututtava suuntaan, joka sopeuttaa työtä ympäristön muodostamiin raameihin materiaa-

lin suhteen. Muutosta ohjaa poliittisesti luodut ilmastotavoitteet ja niillä on vahva vaikutus myös 

työllisyyspolitiikkaan. Uudelleen luomisen edessä ovat fossiilisiin polttoaineisiin pohjautuva talous, 

energiajärjestelmä ja infrastruktuuri. Yksi skenaario onkin alojen työvoimavaltaistuminen uudel-

leen, mikäli energiantuotantoa ei saada uudistettua riittävän nopeasti. Tämä tarkoittaa käytännössä 

sitä, että ennen öljyä hyödyntävät koneet on korvattava ihmisillä. Ilmastonmuutos ja sen seuraukset 

hidastavat myös maailmankauppaa ja kotimaisten tuotteiden kysyntä kasvaa ja luo lisää työtä.  

Järvensivun ja Toivasen (2018, s. 58–59) esittämä ekologinen jälleenrakennus vaatii toteutuakseen 

vahvaa julkisen vallan roolia ja poliittista ohjausta. Näiden lisäksi keskeisessä roolissa ovat myös tu-

levaisuuteen varautuvat kansalaiset ja nimenomaan yhteiskunnan yksilöiden suhtautuminen työ-

hön on ratkaisevassa roolissa sen suhteen, millainen työ arvioidaan mielekkääksi ja mikä arvo sille 

annetaan. Omilla valinnoillaan ihmiset tulevat määrittämään sitä minkälainen työ on tekemisen ar-

voista – minkälaista yhteiskuntaa työtehtävä osaltaan rakentaa? Näin ollen tekemättä jäävät työ-

tehtävät, joiden ei katsota olevan välttämättömiä. Tutkimukset osoittavat, kuinka työn ja vapaa-ajan 
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suhde ja suhtautuminen työhön ovat eräänlaisessa käännekohdassa. Perustoimeentulon ollessa tur-

vattu, ei välttämättä ole merkitystä käytetäänkö aika palkkatyöhön tai esimerkiksi vapaaehtoistyö-

hön. 

Tämän asennemuutoksen turvin myös vaihtoehtoiset polut työelämään perinteisen opiskelun lisäksi 

nostavat varmasti arvostustaan. Haastavista lähtökohdista ponnistavien nuorten osalta tilanne 

näyttäytyy siinä mielessä myönteiseltä, että yhteiskunnan vaatimuksena ei tulevaisuudessa ehkä 

olekaan vain perinteiseen palkkatyöhön työllistyminen, vaan hyväksyttävää on myös muunlainen 

työtoiminta.  

Vaikka työmarkkinat mahdollisesti muuttuisivatkin suuntaan, joka mahdollistaisi sinne pääsyn use-

ampia reittejä, ovat vaatimukset avoimille työmarkkinoille pääsyyn silti kovat. Vahvemmista lähtö-

kohdista ponnistavat nuoret saavat kilpajuoksuun kohti työmarkkinoita usein etumatkaa. Heikom-

masta asemasta ponnistavien nuorten kannalta onkin tärkeää kartoittaa niitä vaatimuksia, joita 

avoimet työmarkkinat pitävät sisällään tänä päivänä.  

Huttula (2018, s. 64, 66) käy läpi nykypäivän työelämän muutoksia peilaten niitä historiaan. Entisai-

kojen teollisuusvoittoisilla työmarkkinoilla toimijoita oli vähemmän ja yhdelle yhtiölle keskittyi pitkä 

tuotantoketju henkilöstöineen. Nykyään työnantajien määrä on suurempi ja aliurakoinnin ja ulkois-

tamisen kautta selkeät kokonaisuudet ovat katkonaisempia. Ilmiö edellyttää työntekijöiltä verkos-

toitumistaitoja. Saman talon sisältä ei enää tuotetakaan koko prosessia, vaan toimijoita on monia ja 

yhteistyön sujuvuus vaikuttaa työn tulokseen. Työssä vaaditaan luovuutta ja suunnittelu ja kehittä-

mistaitoja. Työajan ja -paikan merkitys on kadonnut ja työnantajat pyrkivät hyödyntämään monen-

laista osaamista.  

Palvelusektorin ja tuotantoprosessien monimutkaistuminen ja verkottuminen mahdollistavat myös 

uudenlaista yritystoimintaa. Viestinnän ja tiedonkulun kehittyessä markkinat ovat avautuneet uu-

denlaisella tavalla. Yrittäjyys ja itsensä työllistäminen vaativat osaamista ja tietoisuuden lisäämistä 

onnistumisen takeeksi. Myös työllistymispolkujen alkupäässä olevien nuorten on mahdollista hyö-

dyntää käden ulottuvilla olevia markkinoita ympäri maailman ja työelämän nykyrakenteen mahdol-

listamaa itsensä työllistämisen yrittäjähenkistä ulottuvuutta. Luovuuden, oman aktiivisuuden, sitou-

tumiskyvyn ja monipuolisen osaamisen lisäksi keskeistä yrittäjähenkisyydessä on myönteinen ajat-

telutapa. Myönteisen ajattelutavan turvin on mahdollista sopeutua nopeisiin muutoksiin, kohdata 
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epäonnistumisia ja pitää yllä uskoa omien unelmien ja tavoitteiden saavuttamisesta. (Harni & Pyyk-

könen, 2017, s. 108, 117–118.) 

Yrittäjyyteen ei enää vaadita samanlaisia markkinointiresursseja, kuin vaikkapa kymmenen vuoden 

takaisina aikoina. Älylaitteiden takaamat mahdollisuudet avaavat erityisosaamisen tai luovuuden 

kanavoimiselle uudenlaiset markkinat. Käytännössä oman osaamisen tuotteistaminen ja markki-

nointikampanja onnistuu kotisohvalta käsin. Olennaista on oikea asenne ja tahto asioiden eteenpäin 

viemiseksi tätä kautta. Keskeisestä on myös edellä mainittu myönteinen ajattelutapa ja usko itseen, 

joka nuorilla valitettavan usein murenee yhteiskunnan asettamien odotusten ja niiden täyttämi-

sessä epäonnistumisen pelosta.  

Myös Kattelus ja Jokinen (2017, s. 134, 142) listaavat nykyajan työelämän muuttuneita vaatimuksia 

ja työnantajien odotuksia. Lista on pitkä ja tuskin kaikkia kohtia täyttävää henkilöä on olemassakaan, 

mutta se antaa kuvan siitä kilpailutilanteesta, jossa nuoret työnhakijat yrittävät löytää paikkaansa. 

Sosiaalisuus ja viestiminen useilla kielillä, luovuus, ongelmanratkaisukyky, kehittämishalukkuus ja 

potentiaali kehittyä itse ovat kaikki ominaisuuksia, joita nykypäivän työnantajat toivovat hakijoilta. 

Lisäksi verkostoituminen, oman osaamisen näkyväksi tekeminen ja taito markkinoida itseä ovat ta-

poja erottua työnhakuprosessissa.  

Työhön voi päästä myös ilman tässä listattuja ominaisuuksia. Kyse ei ehkä ole siitä, kuinka moni 

nuorista työtä tavoittelevista ihmisistä omaa kilpailussa menestymiseen tarvittavat ominaisuudet, 

vaan enemmänkin siitä, millaiseksi me kilpailutilannetta ja työmarkkinoita muokkaamme ja millaista 

kuvaa niistä luomme. Se kaikki rakentaa niitä odotuksia, joihin nuoret omia valmiuksiaan vertaavat. 

Työllä on yhteiskunnassamme ollut aina keskeinen merkitys oman talouden turvaamisessa ja vai-

keista ajoista selviytymisessä. Työn kautta olemme rakentaneet yhteiskuntamme uudelleen pula-

aikojen tai sotien jälkeen. Näin ollen ajatus työn muutoksesta ei saa kannatusta yhteiskunnassamme 

ilman kipuilua ja kritiikkiä. Suhtautuminen työhön periytyy sukupolvelta toiselle ja vetelehtivä nuo-

riso on ollut suomalaisen yhteiskunnan pelkona sukupolvesta toiseen. Valitettavasti halua ymmär-

tää työtä tekemättömien tai siihen kykenemättömien nuorten tilanteita ja taustoja ei aina tunnu 

löytyvän. 
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2.4 Tutkimuskysymykset 

Tässä tutkielmassa tarkastelen nuorten lähtökohtia työllistymisen näkökulmasta, joiden vallitessa 

he lastensuojelun jälkihuollon asiakkaina itsenäistyvät. Tarkoituksena on kartoittaa sitä, miten työn-

tekijät kategorisoivat nuoria ja heidän valmiuksiaan aineistossa, sekä miten nämä kategorisaatiot 

suhteutuvat nyky-yhteiskunnan ja työmarkkinoiden vaatimuksiin ja odotuksiin. Tutkielman tutki-

muskysymyksinä on: 

Miten työllistymiseen tähtäävät polut ja nuorten eteneminen niillä on kirjattu itsenäistyvien jälki-

huollon asiakkaiden asiakassuunnitelmiin? 

Miten itsenäistyvien jälkihuollon asiakkaiden valmiudet työelämään vastaavat työelämän vaatimuk-

sia? 

3 Aineisto ja menetelmät 

Pentti Alasuutari (2011, s. 59, 62) kuvaa osuvasti laadullisen tutkimuksen luonnetta ja tutkimuspro-

sessin alkuvaihetta. Laadullisen tutkimuksen ensiaskelten vertaaminen rakkaussuhteen alkamiseen 

saattaa kuulostaa kepeältä, mutta molemmat pitävät sisällä suuren kiinnostuksen kohdettaan koh-

taan. Alussa ollaan epävarmoja ja tehdään tulkintoja, kun taustalla samaan aikaan vaikuttavat omat 

mieltymykset ja ennakkokäsitykset. Kiinnostuksen kohteeseen halutaan tutustua tarkemmin ja sii-

hen on valittava sopivat menetelmät. Laadullisessa tutkimuksessa lähestymistavan ja käytettävien 

menetelmien valintaa ohjaa tutkimuskohde ja sen teoreettinen viitekehys. 

Laadullisen tutkimuksen kohteet ovat hyvin erilaisia, mutta pitävät usein sisällään ihmisten arjen 

tapahtumaketjuja, kokemuksia ja niille annettuja merkityksiä. Kaikessa tässä olennaisessa roolissa 

on myös tutkijan oma tietoisuus, joka kasvaa tutkimuksen myötä. Merkityksiä tutkittaessa tutkimus-

kysymys voi muotoutua tai tarkentua vasta aineistoihin perehdyttäessä. Tärkeää on, että tutkimus-

kysymys ja aineisto vastaavat toisiaan.  (Räihä & Moilanen, 2018, s. 48.) 

Tutkielmani on toteutettu laadullisin menetelmin lähestyen tutkimusaihetta sosiaalisen konstruk-

tionismin ja diskursiivisuuden näkökulmasta. Keskeistä on vuorovaikutus ja siinä käytettävät kielel-

liset ilmaisut työmarkkinoille pyrkivien nuorten ja heitä arvioivan ympäristön välillä. Aineisto on ke-

rätty valmiista lastensuojelun asiakassuunnitelmista ja analysoitu kategoria-analyysiä hyödyntäen.  
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Kategoriat ovat vain yksi käsiteryhmä, jota diskurssianalyyttisissä tutkimuksissa voidaan ryhmitellä. 

Kategoria-analyysin kehittäjän Harvey Sacksin mukaan tieto on järjestynyt jäsenyyskategorioihin, 

joihin ihmiset sijoitetaan heihin liitettyine toimintoineen. (Jokinen, Juhila & Suoninen, 2002, s. 68.) 

Keskeistä kategoria-analyysissä ovat selonteot, joiden avulla kategorioihin liitettyjen ihmisten tilan-

teita pyritään selittämään. Tässä tutkielmassa hyödynnän Scottin ja Lymanin (1968, s. 46-47) kate-

goria-analyysille luomaa jaottelua selontekojen tyypeistä; syyttävät, oikeuttavat ja puolustavat se-

lonteot, joiden rakentumista puheessa käsittelen tarkemmin kategoria-analyysiä analyysimenetel-

mänä käsittelevässä luvussa.  

3.1 Lastensuojelun asiakassuunnitelmat tutkimusaineistona 

Lastensuojelulain (13.4.2007/417, 30§) mukaan lastensuojelun jälkihuollon asiakassuunnitelmasta 

tulee käydä ilmi jälkihuollon tarkoitus ja tavoitteet. Suunnitelma on laadittava yhteistyössä asiak-

kaan kanssa ja se on tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.  

Tutkielmassa on hyödynnetty jälkihuoltoon oikeutettujen lastensuojelun asiakkaiden asiakassuun-

nitelmia, jotka on laadittu ajallisesti lähellä nuoren täysi-ikäistymistä. Usein sijaishuollosta itsenäis-

tyvien nuorten kohdalla jälkihuoltoon tähtäävä asiakassuunnitelma laaditaan sijaishuollon loppuvai-

heessa. Joidenkin nuorten kohdalla täysi-ikäisyys saavutetaan kotona syntymävanhempien kanssa 

asuessa ja sijaishuolto on toteutunut aikaisemmin nuoren elämässä, synnyttäen oikeuden jälkihuol-

toon. Tutkielmani aineiston kannalta ei ole oleellista onko nuori asunut sijoitettuna täyttäessään 18 

vuotta, vaan tarkastelen yleisellä tasolla jälkihuoltoon oikeutettujen nuorten aikuisten tilanteita tut-

kimuskysymysten valossa.  

Asiakassuunnitelmat ovat viranomaisasiakirjoja ja niihin liittyy luottamus asianosaisen osalta viran-

omaisen toimiin ja ohjeisiin. Asiakkaan on tiedettävä, minkälaisiin toimenpiteisiin viranomainen hä-

nen asiassaan ryhtyy, minkälaisia vaihtoehtoisia toimintatapoja on ja miten hänen itsensä odote-

taan toimivan. Tärkeää asiakassuunnitelman laatimisessa on yhteistyö viranomaisen ja asiakkaan 

sekä muiden asiaan osallisten kanssa. Myös sosiaalihuoltolaissa on määritelty ne asiat, joita asiakas-

suunnitelmaan tulee sisällyttää. (Räty, 2019, s. 249–252.)  

Jälkihuollossa olevien asiakkaiden asiakassuunnitelma poikkeaa jonkin verran esimerkiksi lastensuo-

jelun avohuollon tai sijaishuollon asiakkaana olevien lasten ja nuorten asiakassuunnitelmasta. 

Vaikka nuori täysi-ikäisenä jälkihuollon asiakkaana vastaakin itse omista valinnoistaan esimerkiksi 
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talouden suhteen, tarvitsee asiakas usein vahvaa tukea itsenäistymisprosessissaan. Lisäksi sosiaali-

työntekijän rooli korostuu asiakkaan oikeuksien suhteen neuvonta ja selvittämisvelvollisuutena. 

(Räty, 2019, s. 260) 

Asiakkaan ja viranomaisen välinen yhteistyö suunnitelman laatimisessa on keskeisessä roolissa 

suunnitelmaan sitoutumisen suhteen. Etenkin nuorisoikäisten kohdalla on tärkeää pyrkiä kokoa-

maan asiakassuunnitelma sellaisessa ympäristössä ja tilanteessa, jossa nuorella on mahdollisuus 

tuottaa aidosti omat näkemyksensä työskentelyn suunnitteluun ja ennen kaikkea pyrkiä synnyttä-

mään halu osallistua omaan asiakkuuteen liittyviin neuvotteluihin . Mielenkiintoista on kuitenkin se, 

miten asiat suunnitelmiin kirjataan. Tulkinnat yhteisestä keskustelusta ovat aina jonkun – yleensä 

sosiaalihuollon ammattilaisen – tulkitsemia ja kirjaamia. Asiakassuunnitelmat muodostuvat näin do-

kumentoiduksi puheeksi ja ovat tutkimusaineistona kiinnostavia juuri tästä näkökulmasta.  

Aino Kääriäinen (2016, s. 190, 193) käy läpi sosiaalityön dokumentoinnin luonnetta, merkitystä ja 

sitä määrittävää lainsäädäntöä. Sosiaalihuollon ammattihenkilön on noudatettava asiakastyön kir-

jaamisessa paitsi oman organisaation, myös lainsäädännön antamia reunaehtoja. Työssä syntyvät 

asiakirjat peilaavat sitä mitä työssä nähdään ja koetaan ja ovat tärkeä osa sosiaalityön tiedonmuo-

dostusta. Dokumenttien rooli todellisuuksien rakentajina ja osana ympäröivää maailmaa on avain-

asemassa, kun tarkastellaan sitä puhetta, joka esimerkiksi lastensuojelun asiakassuunnitelmissa 

esiintyy. Keskeistä onkin, että asiakkaalla on käsitys siitä, mitä ja miten hänestä kirjataan. Työntekijä 

käyttää asiakirjoja luodessaan aina valtaa.  

Tutkielman aineiston muodosti 27 erään suomalaisen kunnan lastensuojelun jälkihuollon asiakkaan 

asiakassuunnitelmaa, jotka oli laadittu nuorten itsenäistymisvaiheessa.  Kriteerinä asiakassuunnitel-

mien tutkimusaineistoon sisällyttämiselle oli ajallinen etäisyys hetkeen, jolloin nuori täyttää 18 

vuotta. Osa aineiston asiakassuunnitelmista oli laadittu ennen täysi-ikäistymistä ja osa sen jälkeen. 

18 vuoden ikä on lastensuojelun asiakkaiden keskuudessa sikäli merkityksellinen, että nuoret siirty-

vät monien saamiensa palveluiden piirissä aikuisasiakkaiksi. Mahdollinen huostaanotto päättyy ja 

nuoren vastuu itsestään lisääntyy huomattavasti. Tämän vuoksi asetin aineistoon sisällyttämisen 

yhdeksi kriteeriksi juuri täysi-ikäistymisen kohdan nuoren aikuistumisessa. Mikäli suunnitelma oli 

laadittu yli vuoden ennen tai jälkeen nuoren täysi-ikäistymistä, jätin sen pois aineistosta, sillä näiden 
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asiakassuunnitelmien en katsonut olleen riittävän ajankohtaisia itsenäistymisen kannalta. Osa nuo-

rista asui suunnitelmaa tehtäessä kotona vanhempiensa luona, osa omassa asunnossaan ja osa si-

joitettuna kodin ulkopuolelle.  

Aineiston yhteissivumäärä oli 63 sivua. Jokaista asiakassuunnitelmaa oli ollut mukana laatimassa 

myös asiakasnuori itse. Nuoren lisäksi asiakassuunnitelmaneuvotteluihin osallistui jälkihuollon vas-

tuutyöntekijä lastensuojelupalveluista, joidenkin nuorten kohdalla sijaishuoltopaikan työntekijöitä 

tai biologisia vanhempia sekä muita nuoren verkoston työntekijöitä tai läheisiä.  

Tutkielman aineisto pitää sisällään ajankohtaista tietoa, sillä aineisto kerättiin syksyllä 2020 lasten-

suojelun jälkihuollon piirissä olevien asiakkaiden asiakassuunnitelmista. Näin ollen suunnitelmat on 

laadittu aikaisintaan vuonna 2017, sillä aikaisemmin jälkihuollon asiakkuudessa aloittaneet asiak-

kaat ovat menettäneet jälkihuolto-oikeutensa ennen ikärajan pidentämistä 25 ikävuoteen koskevan 

lakimuutoksen voimaantuloa.  

 

3.2 Sosiaalinen konstruktionismi ja etnometodologiset lähtökohdat 

Tutkielman tutkimuksellisena viitekehyksenä on sosiaalinen konstruktionismi, jonka mukaan sosiaa-

lista todellisuuttamme ovat rakentamassa yhteisölliset ilmiöt kuten vuorovaikutus ja kielelliset il-

maukset. Lisäksi kategoria-analyysin vahva kytkeytyminen etnometodologiaan vie tutkimuksen lä-

helle arkielämän tekoja ja toimintaa, sosiaalista järjestystä ja sen tarkastelua (Jokinen, Juhila & Suo-

ninen, 2012, s. 20).  

Tutkielma pyrkii tarkastelemaan jälkihuollon asiakkaana olevien nuorten valmiuksia ja polkuja kohti 

työelämää tutkimusaineiston ja työelämän yleisesti hyväksyttyjen vaatimusten ja odotusten kielel-

lisen vuorovaikutuksen kautta. Keskiössä ovat työelämä ja siitä käytävä ajankohtainen keskustelu 

merkityksineen, sekä nuorten tilanteita kuvaavat asiakasdokumentit ja niistä syntyvien kategorisaa-

tioiden sijoittuminen tähän keskusteluun. 

Elder-Vass (2012, s. 77–78) käy läpi kielen ja sen kautta tuotettujen merkitysten roolia sosiaalisessa 

konstruktionismissa teoksessaan The reality of social construction. Kieli toimii usein vain sosiaalisen 

todellisuuden rakentamisen välineenä, ihmisten toteuttaessa sen avulla varsinaista rakentamista. 

Elder-Vass tarkastelee väitteitä kielellisestä mielivaltaisuudesta ja hegemoniasta, joissa korostuu 

meitä ympäröivä maailma ja suhteemme siihen. Toisaalta kielelliset merkitykset ja viestit voidaan 
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nähdä myös valtataisteluiden tuloksina. Vahvimman sosiaalisen kostruktionismin puolestapuhujat 

toteavatkin koko käsityksemme maailmasta pohjautuvan juuri nimenomaan vallan kielen antamiin 

merkityksiin.  

Merkitykset, niiden rakenteet ja toisiinsa liittyminen ovat perinteisesti varsin sopiva laadullisen tut-

kimuksen kohde. Merkitykset voivat olla piileviä tai tiedostettuja ja niiden tulkintaan liittyy usein 

kokonaisen merkitysverkon selvittäminen. Keskeistä on hahmottaa merkitysverkon osien suhde toi-

siinsa. Merkityksiä voidaan tarkastella viesteinä, joiden lähettämisellä on jokin tarkoitus. Mitä vies-

tin lähettäjä haluaa vastaanottajan ymmärtävän? Viestin vastaanottajan tulkintaa taas ohjaavat ai-

kaisemmat kokemukset ja tieto. Yksilöinä tulkintamme voivat olla hyvin erilaisia keskenään. (Moila-

nen & Räihä, 2018, s. 43–45) Keskeistä tämän tutkielman aihepiirin tarkastelussa on kiinnittää huo-

miota yhteisöllisesti rakennettuihin, merkityksiin perustuviin toimintatapoihin. Opiskelu ja työ ovat 

jossain määrin saavuttaneet myös universaalin merkityksenannon, sillä elannon hankkiminen itsel-

lensä on kulttuurisesti riippumaton ilmiö.  

Etnometodologisesta näkökulmasta tutkimuksessa korostuu arkielämä ja sen käytännöllinen jär-

keily, joka pitää sisällään ihmisten suhtautumista toisiinsa omien päätelmiensä pohjalta. Keskeistä 

on myös sosiaalinen järjestys, joka syntyy edellä mainittujen arkielämän ulottuvuuksien ja selonte-

kojen tuloksena. Selonteot tekevät arkielämän valinnat ja käytännöllisen järkeilyn näkyväksi. (Joki-

nen, Juhila & Suoninen, 2012, s. 21.) 

Vahvasti sosiologiaan kytkeytyvän etnometodologian kehittäjän Harold Garfinkelin tutkimuskoh-

teena olivat nimenomaan arkiset tilanteet omine pelisääntöineen. Dingwall ja vom Lehn (2016, s. 

84-86) tarkastelevat Garfinkelin varhaista työtä etnometodologian kehittämisessä ja etsivät vas-

tausta kysymykseen; mitä etnometodologia on? Arkielämän tilanteet, joissa joukko ihmisiä on teke-

misissä toistensa kanssa, näyttäytyvät odotetun kaltaisina niin kauan, kun tilanteissa olevat ihmiset 

käyttäytyvät tilanteeseen sopivalla ja totutulla tavalla. Yksilön kohdatessa vuorovaikutusta vaativan 

tilanteen, osallistuu hän siihen määrittämällä oman toimintansa tilanteeseen sopivaksi ja näin vah-

vistaa odotettua käyttäytymismallia. Toteutuvien käyttäytymismallien avulla ihmisten on mahdol-

lista tunnistaa mistä tilanteessa on kyse. Käyttäytymismallit ja toimintatavat liittyvät sosiaaliseen 

järjestykseen ja sääntöihin, joita voidaan kommentoida tai joihin voidaan puuttua perustelemalla 

niiden poikkeavuutta. 
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3.3 Kateogoria-analyysi 

Kielellisten merkitysten korostuessa valikoituu sopivimmaksi laadullisen tutkimuksen aineiston lä-

hestymistavaksi diskurssianalyyttinen lähestymistapa, josta valitsin varsinaiseksi analyysimenetel-

mäksi kategoria-analyysin. Juhila ja Jokinen (2016, s. 216) kuvaavat diskurssianalyysin ydintä kolmen 

peruslähtökohdan kautta. Diskurssianalyysissä merkitykset, kulttuurisuus ja kommunikatiivisuus 

kytkeytyvät toisiinsa ja tutkija on kiinnostunut sosiaalisen todellisuuden rakentumisesta. Merkityk-

set saavat siis kulttuurisen ulottuvuuden, joka kytkeytyy ihmisten väliseen kanssakäymiseen. Ihmis-

ten keskinäinen vuorovaikutus symbolisen vuorovaikutuksen, puheen ja kirjoituksen kautta raken-

taa ja pitää yllä merkityksiä. 

Diskurssianalyyttinen lähestymistapa jakautuu erilaisiin painotuksiin, joista tässä tutkimuksessa 

hyödynnetään tilanteisuuden ja kulttuurisen jatkumon välistä jännitteisyyttä. Tässä diskurssianalyy-

sin muodossa aineisto voidaan kontekstualisoida osaksi laajempaa kokonaisuutta. Aineisto saa näin 

eräänlaiset kehykset, joihin sen sisältö voidaan suhteuttaa. Aineistoa on kuitenkin luettava avoi-

mesti ja mahdollistettava uusien, ei tiedettyjen asioiden nouseminen esiin. Tutkija ei saa tehdä tul-

kintoja tai päätelmiä ulkopuolisten jäsennysten avulla. (Juhila & Jokinen, 2016, s. 220–221.)  

Kategoria-analyysin avulla huomio kiinnittyy aineistosta nouseviin kategorioihin, jotka poimitaan 

analyysin edetessä tutkimuskysymysten pohjalta. Nikunen (2005, s. 71) tarkastelee kategorioiden 

käytön ja moraalisen järjestyksen välistä suhdetta. Moraalisen järjestyksen voidaan katsoa toteutu-

van ihmisten käyttäytyessä odotetulla tavalla. Toimiminen sopivalla tavalla tietyssä tilanteessa tai 

velvollisuutensa täyttäminen pitävät yllä moraalista järjestystä.  

18 vuotta täyttäneeltä nuorelta voidaan edellyttää aikuismaista käytöstä ja esimerkiksi itsenäisty-

mässä olevan nuoren suunnittelevan elämänsä rakentumista odotetulla tavalla. Kategorisoinnin 

avulla on mahdollista rakentaa myös uutta moraalista järjestystä. Nikunen (2005, s. 52) kiinnittää 

huomiota myös siihen, miten ihmiset toisistaan kertovat ja mitkä seikat tähän kertomukseen vaikut-

tavat. Arkitietämys, eli se miten suhtaudumme ja tulkitsemme toisiamme ja toisten ihmisten toimia 

on kulttuurista ja se kytkeytyy käsityksiimme ihmisryhmistä ja niiden eroista.  

Keskeistä kategoria-analyysissä on ihmisten käyttämien ilmaisujen tarkastelu selontekoina. Erilais-

ten selontekojen avulla me pyrimme saamaan elämässämme ja arjessa tapahtuville poikkeaville asi-

oille oikeutusta tai tuomaan ne ymmärrettävämmiksi. Kategorioiden käyttö selontekoina kytkeytyy 
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vahvasti niihin perusolettamuksiin, joiden mukaan asioiden odotetaan sujuvan. (Juhila, Jokinen & 

Suoninen, 2012, s. 20–21.) Kun moraalinen järjestys murtuu, syntyy selontekovelvollisuus. Murtu-

misen taas aiheuttavat odottamattomat muutokset arkipäiväisten toimintojen ja tapahtumaketju-

jen sisältämien oikeuksien ja velvollisuuksien osalta. (Juhila, Jokinen, & Suoninen, 2012, s. 134)  

Selonteot voidaan jaotella esimerkiksi puolustaviin, oikeuttaviin ja syyttäviin selontekoihin. Puolus-

tavan selonteon avulla pyrimme poistamaan vastuuta poikkeavan ihmisen toiminnasta tai käytök-

sestä. Oikeuttavaa selontekoa käytetään, kun odottamattomalle toiminnalle esitetään perusteltua 

syytä ja oikeutusta. Oikeuttavaa selontekoa käytettäessä vastuu toiminnasta kannetaan ilman pa-

hoittelua tehdystä valinnasta, kuten puolustavassa selonteossa. Syyttävä selonteko on nimensä mu-

kaisesti toimijaa vahvasti syyttävä. Tekoa tai toimintaa ei pyritä selittämään vaan vastuu ja syy poik-

keavalle käytökselle on toimijalla itsellään. (Juhila, Jokinen, & Suoninen, 2012, s.136–137.) 

Myös Scott ja Lyman (1968, s.46-47) käsittelevät artikkelissaan puheen tarkastelua selontekojen 

kautta. Kategoria-analyysin alkulähteille sijoittuvassa artikkelissaan he tarkastelevat puheen analy-

soimista tekojen ja odotusten välisen eron kautta. Scott ja Lyman käyttävät termiä ”account”, jolla 

he tarkoittavat selvitystä, joka tehdään kohdattaessa odottamatonta tai ei-toivottua käyttäytymistä. 

Oikeuttavassa selvityksessä eli selonteossa toimija kantaa vastuun teostaan, mutta toiminnalle et-

sitään oikeutusta esimerkiksi sen hyödyllisyyden tai perusteltavuuden kautta. Puolustavaa selonte-

koa käytettäessä teolle tai toiminnalle etsitään ulkopuolista syytä. 

Jotta poikkeava käytös tai odotusten täyttämättä jättäminen voidaan huomata, täytyy meillä olla 

jokin käsitys normaalista. Kategorioita luodessamme teemme jatkuvaa vertailua hyväksyttävän ja 

ei-hyväksyttävän toiminnan välillä. On olemassa jokin keskiverto, johon peilaamme näkemäämme 

ja kokemaamme. Ilman paheksuttavaa käytöstä, ei voi olla hyväksyttävää käytöstä. Vertailuun liittyy 

vahvasti myös identiteetin rakentuminen ryhmäjäsenyyksien pohjalta. Sisällytämme tietynlaiset ih-

miset osaksi jotain ryhmää ja vertaamme tämän ryhmän suoriutumista sille asetetuista vaatimuk-

sista ja ennakko-odotuksista. (Juhila, Jokinen & Suoninen, 2012, s. 198–199.) 

Toteutin kategoria-analyysin tutkielmassani hyödyntäen Scottin ja Lymanin (1968, s.46-47) luomia 

selontekojen muotoja; oikeuttava, puolustava, syyttävä. Kategoria-analyysissä on lisäksi huomioi-

tava se, kenen näkökulmasta selonteko on tehty. Sama toiminta voidaan selittää eri tavoin riippuen 

siitä kuka tekoa selittää. Tutkielmani aineistona toimineet asiakassuunnitelmat ovat viranomaisasia-

kirjoja, jotka on laadittu yhteistyössä asiakkaan kanssa, mutta työntekijän kirjaamina. Näin ollen 
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analyysini selonteot rakentuvat työntekijöiden näkökulmasta. Aineistossa esiintyvät nuorten tilan-

teet ja vaiheet kohti työelämää eivät välttämättä heti kuvaudu poikkeuksellisina tai odottamatto-

mina. Tarve selittää nuorten tilanteita syntyy kuitenkin lastensuojelun asiakkuuden ja poikkeavan 

lähtötilanteen kautta. Nuorten tilanteita tarkastellaan tietyin ennakkokäsityksin ja toimintaa peila-

taan paitsi nuorisoon yleensä, myös jälkihuollon asiakkaiden tavanomaisiin itsenäistymistarinoihin. 

Työntekijät ovat myös tuottaneet kirjaukset omien henkilökohtaisten kokemustensa ohjaamina. 

Vaikka viranomaisasiakirjojen laatimisessa on kirjaamista ohjaavat reunaehdot ja lainsäädäntö, ra-

kentuu asiakirjojen teksti aina kirjoittajan mukaan yksilöllisesti. Nuoriin kohdistuvat odotukset ja 

itsenäisessä elämässä pärjäämiseen liittyvät ennakkokäsitykset luovat tarpeen selittää nuorten ti-

lanteita.  

Aloitin analyysin tutustumalla aineistoon kokonaisuutena. Halusin hahmottaa minkälaisia asiakas-

suunnitelmat olivat rakenteeltaan ja sisällöltään ja millä tavoin teksti vastasi muotoilemiani tutki-

muskysymyksiä. Seuraavaksi poimin aineistosta ne kohdat, joissa puhuttiin työelämään sijoittumi-

sesta tai työelämään johtavista poluista, sekä kohdat joissa kuvattiin nuorten elämäntilanteita, tai-

toja tai persoonallisia ominaisuuksia. Näin sain rajattua tekstistä pois tutkimuskysymyksiin liittymät-

tömän aineiston.  

Teksti sisälsi yhteensä 245 tutkimuskysymyksiin liittyvää kirjausta. Kirjauksissa käytetyt kategoriat 

kuvasivat nuorta tai nuoren tilannetta kytkeytyen työllistymiseen tähtäävään polkuun tai työllisty-

misvalmiuksiin. Tällaisia kategorisoivia kirjauksia aineistossa olivat esimerkiksi; opiskelee sähköalaa 

ammattikoulussa, tulevaisuuden tavoitteena töihin meneminen tai tapaa ehkäisevää päihdetyönte-

kijää. Alkuperäinen tutkimusaineisto tiivistyi kymmenen sivun pituiseen tutkimuskysymyksiin liitty-

vät kirjaukset sisältämään listaan, jonka analysoimista jatkoin jakamalla kirjauksissa esiintyvät kate-

goriat ryhmiin. Kategoriaryhmiä muodostui viisi; polku työelämään, elämäntilanne, taidot ja persoo-

nalliset ominaisuudet, tavoitteet sekä tuki ja resurssit. Jokainen ryhmä sisälsi kahdesta neljään ylei-

simpänä esiintyvää ilmiötä tai kuvausta, jotka muodostivat alakategorioita.  

Aineistosta tutkimuskysymykseen liittyvien kirjauksien etsimisen ja järjestelyn jälkeen analyysiä jat-

kettiin keskittymällä selontekoihin, joina kirjausten kategorioita käytettiin. Tässä analyysin vai-

heessa pyrin tarkastelemaan kutakin kategoriaryhmää selontekojen kautta etsimällä asiakassuunni-

telmaan dokumentoidusta keskustelusta taustaoletuksia, odotuksia ja olosuhteita, jotka loivat tar-
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vetta selittää nuorten tilannetta oikeuttavan, puolustavan tai syyttävän selonteon kautta. Näin työ-

elämään, siihen johtaviin polkuihin ja valmiuksiin liittyviin kirjauksiin tiivistynyt aineisto jäsentyi uu-

delleen selontekojen mukaan.  

3.4 Tutkimuseettiset valinnat 

Eettiset näkökulmat ja tiettyjen yhteisesti sovittujen tutkimusmaailman pelisääntöjen mukaisesti 

toimiminen on nykytutkimuksen perusedellytys. Etiikan merkitys tutkimuksessa on korostunut eri-

tyisesti sen noudattamatta jättämisen tai puutteellisuuden vuoksi. Niinpä laadullista tutkimusta to-

teutettaessa ja sen aineistoa koottaessa on otettava huomioon riittävä ja oikeanlainen tiedotus ai-

neistoa tuottavalle taholle. On pyrittävä mahdollisimman selkeästi kuvaamaan mitä tutkitaan ja 

mitä tarkoitusta varten, sekä annettava tutkittaville mahdollisuus kieltäytyä tutkimukseen osallistu-

misesta. Tämä kaikki pohjautuu tutkittavien kunnioitukseen, jonka myötä myös heiltä saatavaa tut-

kimusaineistoa on käsiteltävä luottamuksellisesti ja huolellisesti. Näiden perusperiaatteiden lisäksi 

tutkija ajautuu prosessin aikana usein myös muihin eettistä pohdintaa vaativiin tilanteisiin. (Flick, 

2007, s. 68.) 

Tutkimusetiikka korostuu aineistoa hankittaessa ja sitä säilytettäessä. Tutkimustyössä aineiston 

hankintaa ohjaa paitsi tutkimuslupa, myös henkilötietolaki, jonka tarkoituksena on suojata yksityi-

syyttä ja yksityiselämää. Henkilötietoja käsiteltäessä on niistä poistettava tunnistetiedot, jotka voi-

daan jakaa suoriin, kuten nimi, osoite, syntymäaika ja epäsuoriin tunnistetietoihin, kuten työpaikat 

ja koulut. Epäsuoria tunnistetietoja yhdistelemällä muihin tunnistevihjeisiin voi henkilötietojen pal-

jastuminen ja yksityisyydensuoja olla uhattuna.  (Kuula, 2011, s. 57–58.) 

Hain tutkimusluvan kunnan käytäntöjen mukaisesti ja se myönnettiin tietyin ehdoin. Sitouduin nou-

dattamaan prosessissa henkilötietolain määräyksiä ja toimittamaan valmistuneen tutkimusraportin 

kunnan nimeämälle yhteyshenkilölle. Tutkijan roolin lisäksi toimin tutkimusprosessin aikana ja sen 

jälkeen myös tutkielman tulosten kautta hankitun tiedon hyödyntäjänä työskennellessäni aineistot 

tutkimustarkoitukseen luovuttaneen kunnan palveluksessa. Kaksoisrooli luo mahdollisuuden käyt-

tää hankittua tietoa työn kehittämiseen, mutta myös erilaista vastuuta ja tilanteita eettisten valin-

tojen tekemiselle aineiston hankintavaiheessa.  Kaksoisroolini myötä minulla olisi ollut teknisesti 

mahdollista tutustua aineistoihin jo ennen tutkimusluvan myöntämistä ja varsinaista aineistonke-
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ruuta. Aloitin asiakassuunnitelmiin tutustumisen kuitenkin vasta tutkimusluvan myöntämisen jäl-

keen, sillä tutkimuseettisesti tarkasteltuna on kyseenalaista tarkastella asiakkaiden tietoja, ilman 

hyväksyttävää syytä.  

Kokosin varsinaisen tutkimusaineiston tutkimusluvan myöntämisen jälkeen niin, että organisaa-

tiossa toimivat jälkihuollon vastuutyöntekijät toimittivat tutkielmaani varten omien jälkihuollon 

asiakaslistojensa perusteella tarvittavan aineiston. Ohjeena vastuutyöntekijöille oli anonymisoida 

suunnitelmat kaikkien tunnistetietojen osalta.   

Oma roolini aineistot luovuttaneessa organisaatiossa sisältää myös jälkihuollon vastuutyöntekijänä 

toimimisen. Aineiston keräämisen suhteen toimin työntekijöille annetun ohjeen mukaisesti kerää-

mällä asiakaslistaltani aineiston kriteerit täyttävät asiakassuunnitelmat poistaen niistä tunnistetie-

dot. Aineisto ei sisällä sellaisia asiakassuunnitelmia, joita olisin ollut jälkihuollon vastuutyöntekijän 

roolissa laatimassa tämän tutkimusprosessin aikana.   

Hyödynsin koko aineiston, joka minulle toimitettiin ja anonymisoidun tutkimusaineiston saatuani, 

aloitin siihen tutustumisen. Säilytin tutkimusaineistoa lukitussa kaapissa ja sähköisesti salasanalla 

suojatun käyttäjätilin takana. Aineistoon tutustuessani ja sitä analysoidessani kohtasin tilanteita, 

jotka kaksoisroolini myötä vaativat eettistä pohdintaa ja tutkimuksellisen otteen tarkentamista it-

selleni. Työskennellessäni aineiston luovuttaneessa organisaatiossa, on minulla käsitys jälkihuollon 

asiakkaiden ajankohtaisista tilanteista ja elämänkulusta varsinaisen itsenäistymisvaiheen jälkeen. 

Analyysiä tehdessäni, sekä tuloksia kirjatessani kiinnitin erityistä huomiota siihen, että tässä tutkiel-

massa tietoni perustuvat vain aineistoon, eikä sen ulkopuolelta kertyneeseen tietoon.  

4 Kategorisaatiot itsenäistyvistä jälkihuollon asiakkaista työllistymisen 

selontekoina  

Aineiston muodostaneista asiakassuunnitelmista löytyi 245 tutkimuskysymyksiin liittyvää kirjausta 

jotka sisälsivät erilaisia kategorisaatioita. Seuraavassa kuviossa kategorisoivat kirjaukset on jaoteltu 

kategoriaryhmiin. Kategoriaryhmät pitävät sisällään alakategorioita, jotka koostuvat samaan ilmi-

öön tai asiaan liittyvistä kirjauksista. Luku otsikon perässä kuvaa kirjausten määrää kyseisessä ryh-

mässä. 
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Taulukko 1. Kategoriaryhmät ja niihin sijoitetut alakategoriat.  

Puhetta itsenäistymiseen tarjottavasta tuesta esiintyi aineistossa eniten (71 kirjausta). Tuki määri-

teltiin usein sektoreittain sosiaalihuollon, terveydenhuollon, oppilaitosten tai yksityisten tahojen 

tarjoamana ja nuoret kategorisoituivatkin tukimuodoista puhuttaessa helposti esimerkiksi psykiat-

rian potilaiksi tai lastensuojelun asiakkaiksi. Toisena suurena joukkona korostuivat kirjaukset, jotka 

liittyivät nuoren vaiheeseen työelämään tähtäävällä polulla (48 kirjausta). Tavoitteiden määritte-

lyssä erottui selkeästi kaksi linjaa; työllistymisen tavoittelu (31 kirjausta) ja päihteiden käytön vä-

hentäminen (16 kirjausta). Nuorten elämäntilanteita (38 mainintaa) ja persoonallisia ominaisuuksia 

(43 kirjausta) kuvattiin kattavasti, joka antaa mahdollisuuden tarkastella nuorten työelämävalmiuk-

sia. 

Analyysin seuraavassa vaiheessa kategoriaryhmät jäsentyivät uudelleen selontekojen mukaan. Seu-

raava taulukko esittää kategoriaryhmät selontekojen mukaan värikoodattuna. Selontekojen kautta 

nuoret kategorisoituivat asiakassuunnitelmissaan erilaisissa elämäntilanteissa oleviksi ja erilaisia 

ominaisuuksia ja valmiuksia omaaviksi jälkihuollon asiakkaiksi ja työelämään pyrkijöiksi. Tilanteita 

kuvattiin työntekijöiden näkökulmasta syyttävin, oikeuttavin ja puolustavin selonteoin.  

 

POLKU 
TYÖELÄMÄÄN

48

Vielä vuosi 
opintoja jäljellä 

20

Kertoi 
lopettaneensa 

koulun 20

Miettii nuorten 
työpajalle 

hakemista 8

ELÄMÄNTILANNE

38

Opiskelut menee 
hyvin ja arki 

rullaa 18

Lastensuojelun 
huoli liittyy 

päihteisiin 20

TAIDOT JA 
PERSOONALLISET 
OMINAISUUDET

43

Iloinen ja 
keskusteleva 

nuori 9

Harrastaa 
musiikkia ja käy 

lisäksi kuntosalilla 
11

Vaikea sitoutua 
16

Tulevaisuus ja 
itsenäistyminen 

pelottaa 7

TAVOITTEET

46

Jatko-opintojen 
sujuminen ja 

aikanaan 
ammattiin 

valmistuminen 31

Päihteettömyys 
ja 

päihdehaittojen 
vähentäminen 16

TUKI JA 
RESURSSIT

71

Taloudellinen tuki 
opiskeluun 23

Hoitokontakti 
siirretty 

nuorisopsykiatrialta 
aikuispsykiatrialle 15

Ovat valmiita 
pysymään 
elämässä 7

Yksilöllinen 
jälkihuollon tuki 

31
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 Oikeuttava  Puolustava  Syyttävä 

  

Taulukko 2. Kategoriat selontekojen mukaan ryhmiteltynä  

 

Seuraavassa tutkielman tulokset käydään läpi yksityiskohtaisemmin kategoriaryhmä kerrallaan tar-

kastellen myös käytettyjä selontekoja. Aineisto-otteissa AS tarkoittaa asiakassuunnitelmaa, jota 

seuraa luku ilmoittaen järjestystä aineiston muodostaneiden asiakassuunnitelmien joukossa. AS1 

aineisto-ote tarkoittaa aineiston ensimmäisestä asiakassuunnitelmasta poimittua otetta.  

 

4.1 Polku työelämään  

Aineiston muodostaneet jälkihuollon asiakkaiden itsenäistymisvaiheen asiakassuunnitelmat keskit-

tyivät paljolti opintoihin tai muihin työelämään johtaviin opintoihin. Tilanteet olivat hyvin erilaisia 

ja mainintoja opinnoissa etenemisestä oli yhtä paljon (20 kirjausta), kuin kirjauksia niiden keskeyty-

POLKU TYÖELÄMÄÄN

Vielä vuosi opintoja jäljellä

Kertoi lopettaneensa koulun 

Miettii nuorten työpajalle hakemista 

ELÄMÄNTILANNE

Opiskelut menee hyvin ja arki rullaa

Lastensuojelun huoli liittyy päihteisiin 

TAIDOT JA 
PERSOONALLISET 
OMINAISUUDET

Iloinen ja keskusteleva nuori 

Harrastaa musiikkia ja käy lisäksi kuntosalilla

Vaikea sitoutua

Tulevaisuus ja itsenäistyminen pelottaa 

TAVOITTEET

Jatko-opintojen sujuminen ja aikanaan ammattiin valmistuminen

Päihteettömyys ja päihdehaittojen vähentäminen

TUKI JA RESURSSIT

Taloudellinen tuki opiskeluun

Hoitokontakti siirretty nuorisopsykiatrialta aikuispsykiatrialle

Ovat valmiita pysymään elämässä

Yksilöllinen jälkihuollon tuki 
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misistä tai etenemisen pysähtymisestä (20 kirjausta). Lisäksi asiakassuunnitelmissa kuvattiin tilan-

teita, joissa etsittiin uutta suuntaa kohti työelämää (8 kirjausta). Nuorten erilaisten tilanteiden lisäksi 

myös selonteot, joilla tilanteita ja toimintaa poluilla kohti työelämää kuvattiin, erosivat toisistaan.  

4.1.1 Osallistuminen ja eteneminen oikeuttavana selontekona 

Yli puolilla nuorista oli asiakassuunnitelman teon hetkellä opinnot käynnissä joko ammatillisessa op-

pilaitoksessa, lukiossa, valmentavassa opetuksessa tai peruskoulussa. Opintojen keskeneräisyys 

tuotiin oikeuttavien selontekojen kautta esiin nuoruuden normaalina, työelämää kohti vievänä vai-

heena. Osalla nuorista oli käynnissä toiminta työpajalla tai he olivat kesätöissä. Seuraavissa aineisto-

otteissa käydään läpi nuorten vaiheita polulla kohti työelämää.  

AS1: X opiskelee sähköalaa ammattikoulussa. Ala on tuntunut oikealta. 

Hänellä on vielä vuosi opintoja jäljellä. On käynyt nyt hyvin koulussa, 

ja muutenkin hän kokee asioidensa olevan hyvin. 

AS12: Suorittaa peruskoulun yhdeksättä luokkaa. 

AS24: X oli 8 päivää kesätöissä päiväkodilla ja se meni x:n mukaan hy-

vin.  

AS14: B. X aikoo suorittaa lukion kolmessa vuodessa 

Aineistossa kuvailtiin nuorten aktiivisuutta yhteiskunnassa ja osallistumista työelämään johtaville 

poluille. Kirjaukset olivat usein hillityn toteavia siitä huolimatta, että osalla nuorista peruskoulun 

suorittaminen oli yhä kesken tai he suorittivat valmentavia opintoja – ja näin siis poikkeavat merkit-

tävästä osasta ikätovereitaan. Tämän nuorten joukon marginaalisuus voidaan todeta myös seuraa-

vasta kuviosta (Suomen virallinen tilasto), joka osoittaa vuonna 2019 peruskoulun päättäneiden si-

joittumisen jatkokoulutukseen. Kuviosta voidaan havaita peruskoulun lisäopetuksen ja valmentavan 

tai valmistavan koulutuksen osuuden olevan varsin kapea ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulu-

tuksen ollessa selkeästi suurin nuorten jatkopolku peruskoulun jälkeen.  
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Kuvio 1. Peruskoulun päättäneiden (alle 18-vuotiaat) välitön sijoittuminen jatkokoulutukseen 2019, 

% (Suomen virallinen tilasto) 

Vaikka osa tutkielman aineiston nuorista oli itsenäistymisvaiheessaan tavanomaiseen opiskelutah-

tiin verrattuna muita ikätovereitaan jäljessä (AS12) tai osallistui selkeästi yleisistä odotuksista poik-

keaviin toimintoihin, kategorisoidaan nuoret kuitenkin näissä opintoihin liittyvissä kirjauksissa osal-

listuviksi ja suorittaviksi. He saavat työntekijöiden selontekojen kautta oikeutuksen tilanteelleen 

täyttämällä velvollisuutensa yhteiskunnassa osallistumisen ja suorittamisen muodossa. Nuorten 

kohdalla on vältetty toimintojen ulkopuolelle jääminen ja tilanne hyväksytään nuoren osoittaessa 

aktiivisuutta edes jonkinlaista eteenpäin vievää toimintaa kohtaan.  

Oikeuttavien selontekojen käyttö työelämään johtavaa polkua kuvatessa paljastaa ne odotukset ak-

tiivisuudesta ja totutusta tavasta olla osa yhteiskuntaa joihin nuoret joutuvat vastaamaan. Toimet-

tomuutta pyritään välttämään ja sen sijaan olisi osallistuttava jonkinlaiseen opetukseen tai työllis-

tymistä edistävään toimintaan. Peruskoulun suorittaminen loppuun – vaikkakin vanhempana – tai 

valmentaviin opintoihin osallistuminen nähdään yhteiskunnassa aktiivisuutena ja oman tilanteen 

edistämisenä, ja sen poikkeavuutta tavanomaisista opinnoista selitetään suorittamisen ja osallistu-

misen avulla. Myös lastensuojelun asiakkuus ja erilainen tausta saattavat luoda nuorten tilanteen 

tarkasteluun hyväksyvämpää suhtautumista. 
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Ne nuoret, jotka ovat sijoittuneet lukio- tai ammatillisiin opintoihin ovat ikätovereidensa tavoin odo-

tetussa tilanteessa matkalla kohti työmarkkinoita. Nuorten tilanne ei vaadi odottamattomuutensa 

vuoksi selittämistä ja kirjauksissa näkyy nuorten tilanteen oikeutus ja hyväksyminen lastensuojelun 

asiakkaan onnistumisena itsenäistymisprosessissa. Haastavammista lähtökohdista ponnistava nuori 

on onnistunut saavuttamaan yleisesti hyväksytyn ja edellytetyn vaiheen matkallaan kohti työmark-

kinoita.  

AS1 aineisto-otteessa nuori kuvaa myös itse asioidensa olevan hyvin koulun edistymisen myötä. 

Kommentista on tulkittavissa, että pärjääminen ja onnistumisen kokemukset opinnoissa ja muilla 

poluilla kohti työelämää voimaannuttavat nuoria. Siihen, että nuori kokee ”asioidensa olevan hyvin” 

vaikuttaa varmasti myös tieto siitä, että on täyttänyt yhteiskunnan asettamat odotukset itsenäisty-

välle nuorelle. Keskeisenä tässä kirjauksessa ovat työllistymisnäkymät, joita kohti kyseinen nuori on 

etenemässä ammattikoulun kautta.  

Nuoret tiedostavat yhteiskunnan vaatimukset ja peilaavat itseään niihin. AS14 aineisto-otteen mu-

kaan nuori aikoo suorittaa lukion kolmessa vuodessa.  Nuori kategorisoituu kirjauksen myötä ahke-

raksi koulussa pärjääjäksi, jolla on tavoite opintojen suorittamiseksi.  Tavoite ja nuoren tilanne saa 

oikeutuksen sen ollessa tavanomaisten odotusten mukainen ja näin perusteltu. AS24 aineisto-ote 

kuvaa lyhyttä kesätyöjaksoa. Kesätyön kerrotaan olleen reilun viikon mittainen ja sijoittuneen päi-

väkotiin. Nuori itse kertoo kesätyöjakson menneen hyvin. Kirjaus luo kuvan nuoresta kesätöissä ol-

leena, kiinnittämättä suurempaa huomiota siihen, että jakso on ollut vain noin viikon mittainen. 

Käytetyn selonteon kautta nuori kategorisoituu tavanomaisiin nuorille suunnattuihin toimintoihin 

osallistuneeksi.  

4.1.2 Epävarmuus ja oman polun hakeminen syyttävänä selontekona 

Nuorten polkuja kohti työelämää kuvattiin aineistossa lähes poikkeuksetta kaikkien nuorten koh-

dalla keskeisenä ajankohtaisena asiana. Vaikka monet nuorista olivat suorittamassa opintoja tai 

osallistuivat muuhun työllistymiseen tähtäävään toimintaan, esiintyi useilla nuorista myös haasteita 

polulla etenemisessä (20 kirjausta). Näissä tilanteissa eteneminen polulla kohti työelämää oli pysäh-

tynyt tai keskeytynyt kokonaan. Haasteet liittyivät usein epävarmuuteen oman alan suhteen, moti-

vaation puutteeseen ja suuriin poissaolomääriin.  
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AS11: X kertoo, ettei ole käynyt paljon koulussa. Ei ole varma, onko 

rakennusala hänen juttunsa. Puhumme, että koulussa olisi mahdollista 

mennä kokeilemaan myös muita aloja ja valma-luokkaa.  Ei ole oppi-

misen ongelmia, ainoastaan motivaatiopula. 

AS16: Opinnot laitettu kolme kertaa tauolle oppilaitoksen toimesta. 

X:n mukaan opettaja oli syy sille, että opinnot takkusivat…koulun viesti 

oli se, että x oli liikaa puhelimella ja hänen asenteessaan oli korjatta-

vaa. 

AS6: X on ollut ilmeisesti työpajalla melko vähän ja tähän pitää saada 

muutos. 

AS11 aineisto-otteessa kuvataan, kuinka nuori on jättäytynyt pois koulusta ja epäilee valitun alan 

sopivuutta itsellensä. Nuori pyrkii oikeuttamaan tilannettaan nostamalla alavalinnan sopivuuden 

esiin, mutta selonteko muotoutuu syyttäväksi työntekijän kirjatessa asiakkaan tilanteen johtuvan 

motivaatiopulasta.  Tilanteita, joissa nuori epäröi alan sopivuutta itsellensä tai viestittää epätietoi-

suuttaan siitä minkä suunnan polulla työelämään valitsisi, kuvattiin aineistossa useita (9 kirjausta).  

Näissä kirjauksissa nuorten pysähtyneitä tilanteita ja epävarmuutta selitettiin kategorisoimalla nuo-

ria epävarmoiksi ja päämäärättömiksi. Käytetyt selonteot vierittivät vastuuta nuorille ja muotoutui-

vat näin syyttäviksi.  

Toisen asteen opintojen keskeytymisen syitä ja taustoja on kartoitettu vuoden 2017 Nuorisobaro-

metrissä (Myllyniemi & Kiilakoski, 2017, s. 45; Haapakorva ym., 2017, s. 176). Suurimpina syinä kes-

keytyksille näyttäytyivät kokemukset väärin valitusta alasta ja ennakko-odotukset opeuksen suh-

teen. Lisäksi nuoren valmiuksiin ja kykyyn suoriutua tutkinnosta vaikuttavat taustatekijät kuten van-

hempien koulutustaso ja nuoren voimavarat. Keskeyttämistapauksissa nuoren vahva omiin tarpei-

siin perustuva ohjaus korostuu. 

AS16 ja AS6 aineisto-otteet kuvaavat tilanteita, joissa motivaatio ja osallistuminen toimintoon ai-

heuttavat haasteita etenemiselle. Usein epävarmuus valitusta suunnasta, motivaation puute ja pois-
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saolot kytkeytyvätkin toisiinsa. Tuen ja ohjauksen rooli jo epävarmuuksien ilmetessä korostuu ja ta-

pahtumaketjuun pitäisi pystyä vaikuttamaan ennen AS16 aineisto-otteessa kuvattua tilannetta: 

”Opinnot laitettu kolme kertaa tauolle oppilaitoksen toimesta”. 

Aineisto-ote AS6 kuvaa tilannetta, jossa lisääntyneisiin poissaoloihin ollaan reagoimassa. Poikkeavaa 

tilannetta osallistumisaktiivisuudessa selitetään kuitenkin syyttävään sävyyn. Sen sijaan, että kir-

jauksessa avattaisiin niitä syitä ja ilmiöitä, jotka poissaolojen taustalla vaikuttavat, vaaditaan tilan-

teeseen muutosta käskevin sanavalinnoin. Vastuu siirretään selonteon kautta nuorelle ja tuen ja 

ohjauksen roolia tilanteen korjauksessa ei nosteta esiin. Selonteossa käytetty sana ”ilmeisesti” vies-

tii valitettavasti myös työntekijän epävarmuutta nuoren aktiivisuuden todellisesta tilasta. Muutok-

sen vaatiminen ilman riittävää perehtymistä tilanteeseen luo myös nuorelle kuvan työntekijästä, 

joka vaatii, mutta ei tue tai ole riittävän tietoinen tilanteesta.  

4.1.3 Pyrkimys eteenpäin puolustuksena 

Aineistosta löytyi joukko nuoria, joiden vaiheista työelämään johtavalla polulla kirjoitettiin puolus-

tavin selonteoin (8 kirjausta). Käynnissä olevia opintoja kuvailevien oikeuttavien selontekojen ja nii-

den keskeytymistä ja pysähtymistä selittävien syyttävien selontekojen lisäksi aineistossa käytettiin 

puolustavia selontekoja, joiden kautta kuva nuorista rakentui yritteliäiksi ja aktiivisiksi keskeyty-

neistä tai pysähdyksissä olevista tilanteistaan huolimatta.   

AS20: X on hakenut kesätöitä, vielä mitään ei ole kuulunut. Kaupungin 

ja kunnan kesätöistä ei ole myöskään vielä kuulunut. Mikäli X:llä olisi 

hygieniapassi, voisi työllistyä grillikioskille. Keskustelimme kesätyöasi-

asta laajemminkin.  

AS17: X on hakenut yhteishaussa xx ja xx oppilaitoksiin. 

AS18: Nuotti-valmennuksesta ollut puhetta. 

Nuorten pysähtyneitä tilanteita poluilla kohti työelämää ei näissä kirjauksissa tuomita tai pyritä se-

littämään vierittämällä vastuuta nuorelle toimijana, vaan selonteot toimivat nuoria aktiivisiksi ja 

yritteliäiksi kategorisoivina.  

AS20 ja AS17 aineisto-otteet kuvaavat nuorten aktiivisuutta erilaisiin toimintoihin hakeutumisessa. 

AS20 aineisto-ote kuvaa nuoren ja työntekijän keskustelleen asiakassuunnitelman teon yhteydessä 
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kesätöistä. Onnea työnhaussa ei toistaiseksi ole ollut, mutta erilaisia työllistymismahdollisuuksia on 

lueteltu ja nuoren omaa aktiivisuutta tuodaan esiin. AS17 aineisto-ote kertoo nuoren hakeneen yh-

teishaussa eri oppilaitoksiin ja näin osoittanut haluavansa eteenpäin työllistymiseen johtavalla po-

lulla.  

AS18 aineisto-ote kuvaa tilannetta, jossa nuoren kohdalla on pohdittu Kelan ilman opiskelu- tai työ-

paikkaa oleville nuorille tarkoitettua Nuotti-valmennusta. Pysähtyneeseen tilanteeseen polulla 

kohti työmarkkinoita etsitään ratkaisua matalan kynnyksen palvelusta, jonka avulla suuntaa ja mo-

tivaatiota voidaan etsiä yhdessä koulutetun valmentajan kanssa. ”Nuotti-valmennuksesta ollut pu-

hetta” -kirjaus rakentaa kuvaa nuoresta, joka aktiivisena toimijana käy keskusteluja oman suuntansa 

löytämiseksi.  

Nuoret kokevat monenlaisia haasteita ja yllättäviä tilanteita poluillaan kohti työmarkkinoita. Kuiten-

kin aktiivisuuden ja sinnikkyyden osoittaminen, sekä päämäärätietoisuus toimivat nuorten puolus-

tuksena pysähtyneissä tilanteissa. Nuorten tilanteita ja toimintaa ei näissä kirjauksissa tuotu esiin 

vain yleisen oletuksen mukaan hyväksyttyinä, vaan niistä oli nähtävissä hetkellisen pysähtyneisyy-

den edessä osoitettu toimeliaisuus ja periksiantamattomuus, jotka tuotiin esiin puolustavin selon-

teoin. 

4.2 Elämäntilanne 

Lastensuojelun asiakkaat kohtaavat usein taustansa vuoksi ennakkoluuloja ja kärsivät vahvasta asi-

akkuuden luomasta stigmasta elämänsä eri vaiheissa. Nämä ennakkokäsitykset vaikuttavat myös 

nuoria tukevien ammattilaisten ajatuksiin nuorten pärjäämisestä. Lisäksi nuoria tukevien työnteki-

jöiden omassa kokemusmaailmassa saattaa olla paljon tarinoita nuorten erilaisista kohtaloista.  

Työskentelyn alkaessa ilmassa leijuu toiveita ja erilaisia uhkakuvia nuoren elämän luisumisesta rai-

teiltaan.  

Nuorten itsenäistymiseen ja liittymiseen osaksi yhteiskuntaa liittyy odotuksia myös yleisellä tasolla, 

kun nuorten odotetaan kasvavan ”kunnollisiksi” aikuisiksi. Jälkihuollon asiakkaana olevien nuorten 

kohdalla odotukset onnistumista kohtaan ovat näin suuremmat, kuin ikätovereillaan. Jo valmiiksi 

odotuksilla latautunut itsenäistymisvaihe saa lastensuojelutaustan vuoksi usein poikkeavat lähtö-

kohdat.  Tämän vuoksi myös tarve selonteoille nuorten erilaisiin elämäntilanteisiin liittyen korostuu 
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lastensuojelun jälkihuollon itsenäistyvien asiakkaiden kohdalla. Aineiston asiakassuunnitelmiin teh-

dyt kirjaukset nuorten itsenäistymisvaiheen elämäntilanteista pitivät sisällään puolustavia ja syyttä-

viä selontekoja. 

4.2.1 Sujuva arki riskialttiin ryhmän puolustuksena 

Aineistossa nuorten elämäntilanteeseen liittyvät kirjaukset jakautuivat melko lailla tasan myönteis-

ten ja kielteisten kuulumisten osalta. Kirjaukset arjen sujumisesta pitivät sisällään opiskelujen edis-

tymistä ja viihtymistä valitun polun tarjoamissa toiminnoissa. Kirjausten kautta nuoret kategorisoi-

tuvat pärjääviksi nuoriksi aikuisiksi, joiden myönteisessä elämäntilanteessa opiskelun sujuminen on 

keskeisessä roolissa. Opintojen sujumisen lisäksi arki ja sen vakaus näyttäytyivät tärkeinä element-

teinä hyvän ja hyväksyttävän elämäntilanteen kuvauksissa. 

AS9: x sanoo, että asuntolassa on kiva asua. Myös koulun alku on su-

junut hyvin.  

AS13: Tilanne on parantunut x itsensä oivallettua, että elämäntavan 

olisi hyvä muuttua. 

AS14: X kertoo, että hänelle kuuluu hyvää. X ja äiti ovat olleet talvilo-

maviikolla kylpylähotellissa. X käy tällä hetkellä lukiota toista vuotta x 

lukiossa, ja hän täyttää 18 vuotta kesäkuussa -20. X:lla on opiskeluka-

vereita opiskelupaikkakunnalla, mutta kotipaikkakunnalla X:lla on ker-

tomansa mukaan melko vähän kavereita. 

Asiakassuunnitelmissa kartoitettiin nuorten ajankohtaisia kuulumisia ja elämäntilanteita ja monet 

nuorista kertoivat heille kuuluvan hyvää. Nuorten sujuva arki tuotiin esiin nuorta puolustavan se-

lonteon kautta. Poikkeavista lähtökohdistaan huolimatta nuorten arki kuvautui toimivana ja yleisesti 

hyväksyttävänä. Puolustuksen tarvetta elämäntilanteeseen liittyvissä selonteoissa selittänee se, 

että suurella osalla nuorista arjenhallinnassa esiintyi myös merkittäviä haasteita. Asiakassuunnitel-

maa kirjanneella työntekijällä oli siis mitä todennäköisemmin tiedossaan myös nuoria, joiden elä-

mänhallinta oli haasteellista. Myös Kääriälän (2020, s. 52–53) ja Rönnlundin (2020, s. 18) esittämät 

tulokset sosiaalisille ongelmille riskialttiista ryhmistä ovat osaltaan luomassa ja vahvistamassa en-

nakko-odotuksia nuorten pärjäämisen suhteen. Lastensuojelun asiakkaiden itsenäisen elämän aloit-

taminen onnistuneesti ei ole itsestäänselvyys. 
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Nuorten myönteisiin kuulumisiin liitettiin usein opintojen edistyminen ja viihtyminen koulussa. AS9 

aineisto-otteessa kuvataan kuinka nuori on aloittanut opintonsa hyvin ja viihtynyt asuntolassaan. 

Nuorten eteneminen opinnoissaan työllistymistä kohti, ilman arjessa esiintyviä erityisiä haasteita on 

normaali, johon myös jälkihuollon asiakkaana olevia nuoria eittämättä peilataan. Sen sijaan että täl-

laisten haastavammista lähtökohdista ponnistavien nuorten vakaat ja myönteiseen suuntaan ete-

nevät tilanteet kuvattaisiin poikkeuksina, muodostuvatkin he aineistossa rakentuvan puheen kautta 

ryhmäksi, joka pärjäämisellään vastaa yleisiin odotuksiin työelämää kohti pyrkimisessä. Riskialttii-

seen ryhmään kuuluva nuori on yltänyt yleisten odotusten mukaiselle tasolle. Työelämään sijoittu-

misen kannalta sujuva arki ja viihtyminen opinnoissa näyttäytyvät myönteisenä asiana.  

AS13 aineisto-ote tuo esiin nuoren oman toimijuuden tilanteensa vakauttamisessa ja muutoksen 

aikaan saamisessa.  Nuoren tilanne on ollut epävakaa ja normaalista poikkeava, mutta muuttunut 

myöhemmin vakaaksi ja tätä kautta hyväksyttävämmäksi. AS14 aineisto-ote luo kuvaa hyvin tavalli-

sesta nuoren aikuisen arjesta, jossa sosiaaliset suhteet muodostuvat kavereista ja perheenjäsenistä, 

koulu sujuu ja vapaa-ajalla tehdään tavanomaisia asioita.  

Sillä, että nuorelle ”kuuluu hyvää” on suuri merkitys työelämään tähtäämisen kannalta. Paitsi opin-

not ja niiden edistyminen, myös elämän muiden osa-alueiden oleminen vakaalla pohjalla auttavat 

nuorta tekemään oikeita valintoja ja ponnistelemaan matkallaan kohti työmarkkinoita. Työllistymi-

sen tavoittelu ja työelämässä toimiminen vaativat paljon voimavaroja ja mikäli nuorella on elämäs-

sään kuormittavia asioita, ei voimavaroja työelämään siirtymiselle välttämättä riitä. Näiden myön-

teisten elämäntilanteiden valossa nuorilla on hyvät lähtökohdat työllistymisen tavoittelulle.  

4.2.2 Syyttävä huoli päihteistä ja epävakaasta arjesta 

Analyysi paljasti joukon nuorten elämäntilanteisiin liittyviä kielteisiä kirjauksia (20 kirjausta). Kieltei-

set asiat kytkeytyivät päihteisiin, niiden ongelmakäytön aiheuttamiin asioihin nuoren elämässä ja 

epävakaaseen arkeen.  

AS11: x:n mukaan hän käyttää ainoastaan alkoholia. Aiemmin hän on 

käyttänyt muun muassa kannabista ja amfetamiinia 

AS15: Tukitoimien suunnittelu asiakkaan kanssa ei hänen päihdekier-

teensä aikana ollut mahdollista. 
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AS16: x:n vuorokausirytmi on huono. Viikonloppujen jälkeen on vielä 

hankalampaa, kuin arkisin. Itsenäinen herääminen kouluun ei on-

nistu…nukahtaminen on vaikeaa, vaikka apuna melatoniini. 

AS11 aineisto otteessa kuvataan nuoren päihdehistoriaa. Kirjauksessa tuodaan esiin päihteiden käy-

tön muuttuneen nuoren itsensä kertomana ainoastaan alkoholin käytöksi. Työntekijä lisää nuoren 

kommentin perään kuvausta huumeidenkäytöstä: ”aiemmin hän on käyttänyt…”.  Kirjauksessa va-

littujen kategorioiden valossa nuori kuvautuu päihteiden käyttäjäksi, eikä esimerkiksi huumeista irti 

päässeeksi selviytyjäksi tai päihteidenkäyttöään muuttaneeksi.  

Läpi aineiston on nähtävissä päihteiden ongelmakäytön aiheuttamien ilmiöiden kvaikutukset nuor-

ten elämässä. Rikollisuus, yritykset aloittaa ”puhtaalta pöydältä”, huumeseuloihin velvoittaminen, 

arjen ja katkonaisuus ja haasteet sitoutumisessa ovat asioita, jotka luovat esteitä nuorten itsenäisen 

elämän aloittamiselle ja kietoutuvat päihdeongelman ympärille. Edellä mainitut haasteet ovat eri-

tyisen suuria esteitä myös työelämään pyrkimiselle.  

Päihdehoitoon liittyvän ammattilaisille suunnatun käypähoitosuosituksen (Huumeongelmaisen 

hoito, 2018) mukaan asiakkaan tulee palveluohjauksessa saada tietoa ja tukea hoitoon hakeutumi-

sesta ja erilaisista tukipalveluista. Myös esimerkiksi oppilaitosten opiskelijahuoltoon tulee sisällyttää 

päihdeohjelma ja hoitoonohjaus. Suositusten mukaan psykososiaalista hoitoa tai kuntoutusta tulee 

tarjota kaikille huumeriippuvuudesta kärsiville. Lisäksi suositusten potilasversiossa (Huumeongel-

maisen hoito –potilasversio, 2018) on käyty läpi hoitosuunnitelman sisältö ja korostettu sosiaalitoi-

men tärkeää roolia asumisen, työn ja toimeentulon osalta.  

AS15 aineisto-ote tuo esiin ne haasteet työskentelyn toteuttamisessa, joita päihteitä käyttävän asi-

akkaan kanssa kohdataan. Itsenäistymistä lähestyvän nuoren kohdalla on tärkeää aloittaa sopivien 

ja riittävien tukitoimien suunnittelu yhdessä nuoren kanssa. Aineisto-otteessa kuvataan tämän 

suunnittelun olleen mahdotonta. Vastuu tukitoimien suunnittelun puutteellisuudesta siirretään 

syyttävän selonteon kautta nuorelle, joka on kärsinyt päihdekierteestä. On tärkeää pohtia nuoren 

tilannetta myös sijaishuollon onnistumisen kannalta. Olisiko jotain voitu tehdä toisin, jotta valmiu-
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det itsenäisyyteen olisivat paremmat jälkihuollon alkaessa? Matka kohti työllistymistä alkaa huo-

mattavasti haastavammista lähtökohdista, mikäli nuorten tilanteita ei esimerkiksi lastensuojelun si-

jaishuollon työskentelyllä ole saatu vakautettua ennen täysi-ikäistymistä. 

AS16 aineisto-otteessa käsitellään nuoren haasteellista elämäntilannetta rikkonaisen vuorokausiryt-

min valossa. Tarve selittää nuoren poikkeavaa tilannetta syntyy kun moraalinen järjestys murtuu 

nuoren toimiessa vastoin yleistä käsitystä aikuisen arkirytmistä. Nuoren elämäntilanteen vuorokau-

sirytmiä kuvataan yksiselitteisesti huonoksi ja sen noudattaminen kategorisoidaan näin väärän-

laiseksi toiminnaksi. Tavanomaiseen rytmiin sopeutuminen osoittautuu nuorelle kirjauksen perus-

teella haasteelliseksi nukahtamisvaikeuksien vuoksi. Työelämään sopeutumisen kannalta tilanne on 

hälyttävä. Työmarkkinoiden perusvaatimuksena on työaikojen noudattaminen ja se voi olla erityisen 

haastavaa henkilölle, joka kärsii uniongelmista.  

Haasteet vuorokausirytmin kanssa (5 kirjausta) osoittautuivat päihdeongelman rinnalla suureksi 

huolenaiheeksi nuorten elämäntilanteissa. Päihteiden aiheuttaman arjen rikkonaisuuden lisäksi uni-

vaikeudet vaikeuttivat nuorten säännöllisen vuorokausirytmin noudattamista. Usein univaikeuksien 

taustalla saattaa olla mielialaan liittyviä pulmia ja olisikin tärkeää puuttua niihin taustatekijöihin, 

jotka vaikuttavat nuorten epäsäännölliseen arkirytmiin. Todennäköisesti päihteet, mieliala, union-

gelmat ja epäsäännöllinen vuorokausirytmi kytkeytyvät kaikki toisiinsa tai ovat seurausta toisilleen. 

Nuorta olisi autettava ja rohkaistava löytämään oikeanlaiset ratkaisut ongelman purkamiseen, jotta 

työelämään siirtyminen tulevaisuudessa olisi elämäntilanteen osalta mahdollista. 

4.3 Taidot ja persoonalliset ominaisuudet  

Nuorten taitoja ja persoonallisia ominaisuuksia kuvailtiin asiakassuunnitelmissa puolustavin ja syyt-

tävin selonteoin. Kirjauksista on nähtävissä asiakkuuden muuttumisen ja aikuistumisen myötä syn-

tyvä tarve profiloida nuorta itsenäistyväksi nuoreksi aikuiseksi. Entiset lastensuojelun lapsiasiakkaat 

nähdään nyt uusin silmin ja heihin kohdistetaan uudenlaisia odotuksia ja vaatimuksia. Myös tässä 

kategoriaryhmässä voidaan havaita ne pelot ja ennakkokäsitykset, joita nuorten itsenäiseen pärjää-

miseen liittyy.  
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4.3.1 Myönteiset luonteenpiirteet ja harrastuneisuus puolustuksena  

Paitsi elämäntilanne ja pärjääminen itsenäisesti, myös nuorten ominaisuudet ja toiminta vapaa-

ajalla paljastuivat analyysin kautta yhteiskunnan yleisesti hyväksyttyihin toimintamalleihin ja ihan-

teisiin peilatuiksi. Nuoria yksilöllisine ominaisuuksineen ja vapaa-ajan viettotapoineen kuvailtiin ai-

neistossa puolustavin, mutta myös syyttävin selonteoin. Seuraavassa tarkastelen aineisto-otteita 

puolustavin selonteoin tehdyistä kuvauksista.  

AS26: x on iloinen ja keskusteleva nuori, jolla on hyviä elämänsuunni-

telmia ja tavoitteita. 

AS17: Kertoo x:n hoitavan aika reippaasti omia asioitaan, silloin kun 

tarttuu asioihin. 

AS:23 Huoltaja kuvaa x tunnolliseksi, toimivaksi ja huolehtivaksi. 

AS26 aineisto-otteessa kuvataan nuoren luonnetta myönteisin ilmaisuin ja annetaan arvio nuoren 

tekemille suunnitelmille ja tavoitteille. Kirjaus tuo esiin sen, kuinka nuoria, heidän valintojaan ja pyr-

kimyksiään arvioidaan. Vaikka lähtökohdat itsenäistymiselle ovat poikkeavat, saa nuori työntekijän 

kirjauksen kautta puolustuksen tilanteelleen. Mittarina näissä arvioissa toimivat yhteiskunnan odo-

tukset ja malli normaalista. Näiden vaatimusten täyttämiseen pyrkiminen nähdään yleensä hyväk-

syttynä ja ”hyvänä” tavoitteena. Kyseisen nuoren hyviksi kuvaillut tavoitteet pitivät sisällään it-

senäistymistaitojen kartuttamista ja opiskelusuunnitelmien selkiyttämistä.  

AS17 aineisto-ote tuo esiin niitä henkilökohtaisia ominaisuuksia ja taitoja, joita nuorilta aikuisuuden 

kynnyksellä odotetaan. Reipas omien asioiden hoitaminen ja itsenäisesti pärjääminen rakentuvat 

aineistossa hyveiksi, joilla varustettuna nuorten katsotaan pääsevän eteenpäin itsenäisessä elä-

mässä. Aktiivisuus ja kyky tarttua asioihin palvelevat nuoria myös työmarkkinoille siirryttäessä. Paitsi 

omien asioiden hoito, myös työnhaku ja työssä menestyminen vaativat oma-aloitteisuutta.  

Muita myönteisiä ja hyväksyttäviä ominaisuuksia listaava AS23 aineisto-ote luo kuvaa niin ikään 

nuoresta, jolla on hyvät lähtökohdat työelämään siirtymiselle. Tunnollisuus yhdistetään usein työ-

markkinoiden perusvaatimukseksi ja ”toimiva ja huolehtiva” kertovat nuoren osaavan huolehtia it-
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sestään ja näin pitävän kunnossa elämän perusasiat arjessaan.  Vaikka nuori pyrkii työelämään eri-

laisesta lähtötilanteesta, kuin monet ikätoverinsa, kuvataan hänen tilannettaan puolustavin selon-

teoin ja kannustaen.  

Harrastuneisuutta ja mielekästä vapaa-ajanviettoa kuvataan aineistossa myös myönteisin ja puolus-

tavin selonteoin. Selonteoissa korostuivat terveelliset elämäntavat ja hyvätapaisuus.  

AS1: Harrastaa musiikkia ja käy lisäksi kuntosalilla.  

AS14: Vapaa-aikanaan x kertoo rentoutuvansa liikunnan parissa, lei-

poen ja kokkaillen sekä Netflixiä katsellen. 

AS22: Vapaa-ajalla x lukee paljon. 

Kuten Kääriälän (2020, s. 52–53) väitöskirjan tutkimustulokset paljastivat, on lastensuojelun asiak-

kaana ja kodin ulkopuolella kasvaneilla nuorilla merkittävä riski ajautua erilaisiin sosiaalisiin ongel-

miin. Myös Rönnlund (2020, s. 18) nosti esiin nuorison riskialttiita ryhmiä yhteiskunnan toimintoihin 

kiinnittymisen kannalta. Jälkihuollon asiakkaana olevien nuorten kuuluessa eittämättä tällaisiin ris-

kialttiisiin ryhmiin on heidän vapaa-ajan viettoaan tarpeen ehkä selittää hyväksyttävämmäksi muita 

nuoria enemmän ja vertailu normaaliin korostuu. Aineisto-otteet AS1, AS14 ja AS22 kuvaavat nuor-

ten tavanomaisia harrastuksia ja ne tuodaan esiin puolustuksina. Siitä huolimatta, että nuori on kas-

vanut osittain kodin ulkopuolelle sijoitettuna, viettää hän aikuistuessaan vapaa-aikaansa muiden 

nuorten tavoin.  

 Sen sijaan, että harrastuneisuuteen olisi kiinnitetty vahvemmin huomiota ammatillisen suuntautu-

misen näkökulmasta, nousevat ne nyt esille vain myönteisinä vapaa-aikaan keskittyneinä kirjauk-

sina. Esimerkiksi aineisto-otteet asiakassuunnitelmista AS14 ja AS22 voisivat nostaa esiin myös mah-

dollisuuksia harrastusten vaikutuksista ammatinvalinnassa. Ruoanlaitto tai kirjallisuuteen perehty-

neisyys voivat joidenkin nuorten kohdalla viestiä oman kiinnostuksen kohteen löytymisestä ja har-

rastuneisuuden aktiivinen kanavoiminen myös nuoren tekemiin alavalintoihin voisi edesauttaa 

nuorten oman suunnan löytymistä matkalla kohti työelämää. Nuorten vapaa-ajan vietto tukee työl-

listymistä toki muillakin tavoin. Sosiaalisuus, verkostoissa toimiminen ja tasapainoinen arki luovat 

hyvät lähtökohdat työhaastatteluille, mutta myös työelämässä jaksamiseen hyvinvointia tukien. 
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4.3.2 Syytökset epävarmuutta ja persoonallisia ominaisuuksia kohtaan 

Nuorten ominaisuuksia ja taitoja oli kuvailtu aineistossa kahdenlaisten selontekojen kautta. Nuoret 

kuvautuivat näiden selontekojen kautta hieman useammin kielteisesti (23 kirjausta), kuin myöntei-

sesti (20 kirjausta). Kielteiset kategorisaatiot rakentuivat syyttävien selontekojen kautta, jotka koh-

distuivat nuoren arjen hallintaan, sitoutumattomuuteen, päämäärättömyyteen ja epävarmuuteen.  

AS16: oli liikaa puhelimella ja hänen asenteessaan oli korjattavaa. 

AS13: x on nyt ollut asunnossaan paljon niin, että hän ei poistu sieltä. 

Kaveri ja poikaystävä ovat häntä tavanneet. Ei tiedä syytä, miksi hän 

on jäänyt olemaan vain kotiin. 

AS3: Asiakas sanoo, että hänen on vaikea sitoutua, kun rytmien ja so-

vittujen juttujen noudattaminen on hankalaa. 

AS17: X lupaa antaa uudelle työntekijälle yhden mahdollisuuden, 

vaikkei omien sanojensa mukaan kaipaa keskustelukontaktia.  

 

AS13 aineisto-otteessa kirjaus luo vahvasti kuvaa syrjäytymisriskissä olevasta nuoresta. Kirjaukset 

korostuneesta kotona olemisesta ja ahdistuksesta omien asioiden hoitamiseen liittyen kategorisoi-

vat nuoren paitsi yhteiskunnan toiminnoista irrallaan olevaksi, myös nuoreksi joka ei kykene huo-

lehtimaan itsestään.  Työelämään siirtymisen näkökulmasta nuori kuvautuu passiivisena ja helposti 

työmarkkinoiden ulkopuolelle jäävänä.  

AS 13 aineisto-otteessa käytetty kirjaus: ”Ei tiedä syytä”, siirtää vastuuta tilanteeseen päätymisestä 

ja siitä pois pääsemisestä nuorelle itsellensä. Sen sijaan, että asia tuotaisiin esiin selonteoin, jotka 

luovat hyväksyntää ja normalisoisivat nuorten aikuisten keskuudessa melko yleistäkin tilannetta ja 

olotilaa, saadaan syyttävän selonteon kautta nuoren tilanne näyttämään poikkeavalta ja väärältä.  

AS3 aineisto-otteessa kerrotaan nuoren haasteista sitoutua. Maininnat rytmistä ja sovittujen asioi-

den noudattamisesta viittaavat työskentelyyn ja osallistumisaktiivisuuteen. Asiakkaan tilanne ja 

työskentelyn toimimattomuus selitetään asiakkaasta johtuvin syin. Sitoutumishaasteita selittävän 

selonteon kautta nuori kategorisoituu henkilöksi, jonka kanssa on vaikeaa tehdä yhteistyötä. 
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AS17 aineisto-otteessa kuva nuoresta rakentuu niin ikään haasteelliseksi yhteistyön kannalta. Nuori 

kertoo, ettei kaipaa keskustelukontaktia, mutta lupaa antaa työntekijälle yhden mahdollisuuden. 

Kirjaus luo kuvaa nuoresta, joka kokee pärjäävänsä itsenäisesti ilman ulkopuolista tukea, mutta an-

taa samalla ymmärtää, että työntekijät ovat aikaisemmin epäonnistuneet luottamussuhteen luomi-

sessa nuoren kanssa. Kirjaus herättää paljon kysymyksiä nuoren tilanteeseen liittyen. Tulisiko nuo-

ren tilanteesta olla huolestuneempi vai hyväksyä pärjääminen ilman tukea osana itsenäistymistä? 

Ovatko aikaisemmat kokemukset työskentelystä pilanneet mahdollisuudet tuen vastaanottamiselle 

aikuisuuden kynnyksellä ja ohjaukselle esimerkiksi työmarkkinoille pyrkimiseen liittyen?  

Nuoria kuvailtiin asiakassuunnitelmissa myös kirjauksin, jotka osoittavat oman paikkansa ja eteen-

päin vievän suunnan löytämisen haasteet. Myös itsenäistyminen elämänvaiheena koettiin pelotta-

vana.  

AS11: Ei tiedä, mitä hän haluaa elämältään. 

AS13: Työntekijälle on kertonut, että häntä ahdistaa yksinasuminen ja 

asioiden hoito, esimerkiksi ihan kauppaankin lähteminen. 

AS21: Itsenäistyminen ja omilleen muutto jännittää ja vähän ahdistaa. 

Itsenäistymiseen liittyvät tavanomaiset tunteet ja ennakko-odotukset oli kirjattu nuorten asiakas-

suunnitelmiin varsin vahvoin sanavalinnoin. Usein muuttoa omaan asuntoon odotettiin, mutta muu-

tokseen liittyi paljon kielteisiäkin tunteita. Käytettyjen selontekojen valossa nuoret näyttäytyvät pe-

lokkaina ja ahdistuneina ihmisinä, joilta saattaa puuttua suunta elämältään.  

AS11 aineisto-ote kuvaa nuoren epävarmuutta omien haaveidensa ja suunnitelmiensa osalta. Epä-

tietoisuus siitä mitä haluaisi elämässään tehdä, on nuorilla aikuisilla varmasti yleistä, eikä tällaisessa 

tilanteessa olevaa nuorta tulisi nähdä poikkeavana. Nuorten päämäärättömyyttä ja epätietoisuutta 

selitettiin aineistossa kuitenkin syyttävien selontekojen kautta, mikä herättää kysymään; vaadi-

taanko jälkihuollossa olevilta nuorilta liian voimakkaasti päämäärien asettamista ja työskentelyn 

suuntaamista jotain tarkasti määriteltyä tavoitetta kohti? Tavallisemmista lähtökohdista itsenäisty-
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vät nuoret tuskin joutuvat pohtimaan itsenäistymistyöskentelyä tai sillä saavutettavia tavoitteita ai-

kuistuessaan. On tärkeää pohtia myös asiakassuunnitelman laatimisen hetkeä ja sitä uskaltavatko 

nuoret todella tuottaa ajatuksiaan omasta itsenäistymisestään ja tulevaisuudestaan avoimesti.  

AS13 ja AS21 aineisto-otteet kertovat nuorten kokemasta ahdistuksesta ja jopa pelosta itsenäisty-

mistä ja siihen liittyviä asioita kohtaan. Pelko omasta onnistumisesta aikuisena voi syntyä oman ti-

lanteen ja valmiuksien peilaamisesta yhteiskunnan odotuksiin, mutta myös esimerkiksi omiin van-

hempiin. Päämäärän ja suunnan suhteen koettavan epävarmuuden lisäksi myös epävarmuus omaa 

itsenäistymisprosessia kohtaan on luonnollista. Aineistossa käytetyt sanat kuten pelko ja ahdistus 

kertovat kuitenkin tavallista voimakkaammista kielteisistä tunteista omaa aikuistumista kohtaan.   

Pelokkaiden ja ahdistuneiden itsenäistyvien nuorten tilanteeseen voi etsiä taustasyitä Juvosen 

(2015, s. 97) esittämistä täytymisen malleista ja yhteiskunnan tuottamista rakenteellisista ja sosiaa-

lisista autonomista toimijuutta muovaavista tekijöistä. Tätä teemaa tukee myös Aaltosen (2012, s. 

181) näkemys toimijuuteen vaikuttavasta elämänhistoriasta ja tulevaisuudennäkymistä. Jälkihuol-

lon itsenäistyvät nuoret asiakkaat tekevät valintojaan ja pohtivat tulevaisuuttaan niissä yhteiskun-

nan mahdollistamissa kehyksissä, joiden puitteissa muutkin nuoret ottavat aikuisuutensa ensi aske-

lia. Näiden tulevaisuuden näkymien lisäksi jälkihuollon asiakkaana olevilla nuorilla on kannettava-

naan usein värikkäämpi elämänhistoria, kuin tavallisista kodeista ponnistavilla nuorilla. Aikuisuuden 

mallit ja lapsuusvaiheen koetut asiat vaikuttavat kykyyn uskoa omaan selviytymiseen ja mahdolli-

suuksiin menestyä paitsi elämässä yleensä, myös työmarkkinoilla. 

4.4 Tavoitteet 

Itsenäistymisvaiheen tavoitteina korostuivat opinnot ja päihteettömyys, jonka perusteella voidaan 

tehdä karkea jako pärjääviin ja ei-pärjääviin nuoriin. Tavoitteiden kirjaamisessa näkyy myös työnte-

kijöiden tarve selittää tilanteita oikeuttavien ja syyttävien selontekojen kautta ja luoda nuorten ti-

lanteista hyväksyttävämpiä.  

4.4.1 Työllisyyden tavoittelu oikeuttavana selontekona 

Asiakassuunnitelmiin kirjatuissa tavoitteissa korostuu opintojen suorittaminen ja työelämään kiin-

nittyminen.  Tavoitteiden määrittely keskittyy tavanomaisiin työllistymiseen tähtääviin polkuihin 

eikä vaihtoehtoisia tapoja ole tuotu esiin. Seuraavien aineisto-otteiden kautta nuorten tavoitteita 



48 

 

käydään läpi käyttämällä selontekoja, joiden avulla tavoitteet todetaan itsenäistyvälle nuorelle luo-

tuun muottiin sopiviksi.  

  AS16: Tavoitteena on, että x:llä on opiskelu- tai oppisopimuspaikka. 

AS14: Lukio-opiskelun jatkuminen nykyiseen malliin, voimavarojen 

suuntaaminen ylioppilaskirjoituksiin. 

AS11: x:n mielestä paras vaihtoehto olisi välivuosi. Myöhemmin kui-

tenkin haluaisi ammatin. 

AS16 aineisto-otteessa kuvataan, kuinka tavoitteena olisi, että nuorella olisi opiskelu- tai oppisopi-

muspaikka. Nuoren oma ääni jää tässä ilmaisussa valitettavan piiloon ja ympäristön luomat odotuk-

set ja rooli tavoitteiden määrittelyssä korostuvat. Asiakassuunnitelman tavoitteiden määrittelyn yh-

teydessä käytyä keskustelua ja nuoren aktiivisuutta siinä emme tiedä, mutta kirjauksessa käytetty-

jen sanavalintojen perusteella määritellyt tavoitteet eivät kuvaudu nuoren itsensä määritteleminä. 

”Tavoitteena on, että x:llä on” ilmaus jättää tulkinnanvaraiseksi sen kenen määrittelemä tavoite oi-

keastaan on. Tilanteelle saadaan oikeutus lisäämällä työllistymistavoite suunnitelmaan ja käytetty 

selonteko nuoren tavoittelemista asioista korostaa sitä vaatimusta minkä yhteiskunta nuorille aset-

taa.  

Työllistyminen esiintyy aineistossa merkittävänä aikuisuuden osa-alueena, joka on asetettu tavoit-

teeksi jälkihuollon työskentelylle ja aikuiseksi kasvamiselle. Työllistymispuheesta puuttuu kuitenkin 

maininnat intohimoista tai erityisestä kiinnostuneisuudesta jotakin alaa kohtaan.  

AS11 aineisto-otteen lause ”Myöhemmin kuitenkin haluaisi ammatin” rakentaa kuvaa nuoresta, 

joka saattaa tällä hetkellä olla hukassa itsensä ja suuntansa kanssa, mutta joka toivoo työllistyvänsä 

myöhemmin elämässään. Kyseisen nuoren kohdalla opinnot eivät olleet sujuneet toivotulla tavalla 

ja motivaatio opiskeluun oli kateissa. Pohdinnat välivuodesta maalaavat uhkakuvaa yhteiskunnan 

toiminnoista putoamisesta ja tilannetta pyritään selittämään oikeuttavan selonteon kautta mainit-

semalla työllistymistavoite.  

Analyysi paljastaa, kuinka aineiston nuoret kategorisoituvat merkittävissä määrin (31 kirjausta) 

opintojen valmistumista ja työllistymistä tavoitteleviksi nuoriksi. Tavoitteissa ei painoteta omien in-
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tohimojen tai innostuksen mukaisen ammatin tai elämäntavan löytämistä, vaan työllistyminen ku-

vautuu aineistossa asiana, jota kuuluu tavoitella.  Opintojen ja työllistymisen tavoittelu on toki ar-

vostettavaa ja suotavaakin. Kuitenkin sellainen puhe ammatin tavoittelusta, joka ei pidä sisällään 

työllistymisen moniulotteisia mahdollisuuksia toimia omien kiinnostuksen kohteiden kanssa tai 

oman osaamisen löytymistä ja sen hyödyntämistä monipuolisesti ja luovasti, voi myös tukahduttaa 

oman aktiivisuuden ja innostuksen työelämään johtavalle polulle hakeutumisessa.  

Työllistymiseen liittyvien tavoitteiden tulisi lähteä nuorista itsestään ja niiden asettamisessa yhteis-

kunnan odotuksilla ei saisi olla liian suurta roolia. Tavoite työllistymisestä saatetaan mainita vain, 

jotta saadaan hyväksyntä ja odotukset täytetään.  Tätä ajatusta tukee myös Rönnlundin (2020, s. 

17–18, 30–31) maininnat nuorten vaatimuksista omaa suoriutumista ja yleisten odotusten täytty-

mistä kohtaan. Pelko siitä, että yhteiskuntaan ei päästä kiinnittymään työn kautta on monien koh-

dalla todellinen. 

Nuorille olisi avattava myös niitä mahdollisuuksia mitä ja minkälaista työllistyminen voi heidän koh-

dallaan olla. Harnin ja Pyykkösen (2017, s. 108, 117–118) esiin nostama viestinnän ja tiedonkulun 

kehitys ja niiden vaikutukset markkinoihin luovat yrittäjyydelle ja itsensä työllistämiselle uudenlaiset 

mahdollisuudet. Näiden mahdollisuuksien hyödyntämiseen tulisi kannustaa nuoria ja painottaa nii-

den taitojen ja ominaisuuksien merkitystä, jota menestyminen tällä polulla vaatii.  

4.4.2 Syyttävä vertailu normaaliin tavoitteiden asettelussa 

Analyysi paljasti päihdeongelmien yleisyyden myös nuorten tavoitteiden määrittelyssä. Kuten nuor-

ten elämäntilanteisiin liittyvistä kirjauksista kävi ilmi, useat nuorista olivat nuoruutensa aikana 

kamppailleet päihdeongelman kanssa. Usein asiakassuunnitelman tavoitteissa oli vain maininta 

päihteettömyydestä, etkä päihteettömyyteen liittyviä tavoitteita avattu yksityiskohtaisemmin.  

AS14: Tavoitteena vakaan arjen jatkuminen. 

AS15: Olla selvinpäin, saada kämppä, olla normaalisti, saada perus-

koulu suoritettua loppuun 

AS6: Päihteettömyys. 
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Aineisto-otteet kuvaavat sitä niukkuutta, jolla päihdeongelmaan liittyviä tavoitteita on asiakassuun-

nitelmiin määritelty. Yksittäisen sanan käyttö päihteettömyyden tavoitteen määrittelyssä korostaa 

nuoren omaa vastuuta tilanteestaan. Päihteettömyyden saavuttamiseen liittyvät konkreettisemmat 

tavoitteet ja verkoston vastuualueiden avaaminen puuttuvat. Vaiheittainen työskentely kohti päih-

teettömyyttä kannustavin kirjauksin, on korvattu vähäsanaisella, nuorille vastuuta siirtävällä syyttä-

vällä selonteolla. Syyttävän selonteon käytössä nuori jätetään yksin päihdeongelmansa kanssa eikä 

tavoite välttämättä ole asiakkaan itsensä mielestä realistinen. Työelämään sijoittumisen kannalta 

on erittäin huolestuttavaa, mikäli päihdeongelman hoitamiseksi ei ole tehty riittävän kattavaa suun-

nitelmaa, johon nuori itse voi sitoutua. 

AS15 aineisto-ote paljastaa myös kuvan normaalista ja tavallisesta, joka nuorten kohdalla on horju-

nut tai puuttuu. Vakaan arjen jatkuminen tai normaalisti olemisen tavoittelu luo kategorioita epä-

vakaista ja epänormaaleista nuorista. Käytetty selonteko selittää murtunutta moraalia ja odotetusta 

poikkeavaa syyttävän selonteon kautta. 

4.5 Tuki ja resurssit 

Lastensuojelun jälkihuoltoon oikeutetuille, ja sitä vastaanottaville nuorille on lakisääteisesti tarjot-

tava tukea ja ohjausta itsenäistymisprosessiin ja alkavaan aikuisuuteen. Tuen tarpeet vaihtelevat 

yksilöllisesti ja tuki olisikin räätälöitävä nuoren yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi. Aineistossa nuoret 

kategorisoituivat tuen näkökulmasta paitsi lastensuojelun asiakkaiksi myös tavallisiksi opiskeleviksi 

nuoriksi ja esimerkiksi psykiatrian potilaiksi.  

4.5.1 Asiakkuuden tuoma puolustus 

Aineiston muodostaneissa jälkihuollon asiakassuunnitelmissa oli poikkeuksetta lyhyitä kirjauksia 

jälkihuollon tuesta, kokonaisvaltaisesta tuesta, yksilöllisestä tuesta tai muusta ammattilaisuuteen 

perustuvasta löyhästi määritellystä tuesta. Lisäksi tukea ja resursseja kohdennettiin nuorten opin-

tojen edistämiseen kartoittamalla oppilaitosten tarjoamaa tukea.   

AS1: Keinoina lastensuojelun avohuolto ja täysi-ikäistyttyä jälkihuolto. 

AS3: Jälkihuollon yksilöllinen ohjaus itsenäistymisen ja elämänhallin-

nan tukemiseksi. 
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AS6: Lastensuojelun jälkihuolto (mm. ammattiin valmistumisen tuke-

minen) 

AS7: Taloudellinen tuki opiskelu- ja muihin kustannuksiin. 

Edellä mainituissa aineisto-otteissa (AS1, AS3, AS6, AS7) nuoret kategorisoituvat ennen kaikkea so-

siaalihuollon ja lastensuojelun asiakkaiksi. Selonteot tuovat esiin ne tukeen ja ohjaukseen liittyvät 

asiat, joihin nuoret ovat lakisääteisesti oikeutettuja. Lastensuojelun asiakkaana olevat nuoret joutu-

vat itsenäistyessään tekemään poikkeuksellisen kypsiä valintoja tavoitteiden asetteluun ja elämänsä 

suunnitteluun liittyen usein myös heille uusien ja vieraiden ihmisten kanssa. Nuorten poikkeavaa 

tilannetta selitetään kirjauksissa puolustavin selonteoin, joissa syy erilaisen itsenäistymisprosessin 

taustalla paikannetaan yhteiskuntaan kytkeytyviin ilmiöihin. Toki voidaan ajatella, että nuorilla on 

ollut mahdollisuus vaikuttaa kodin ulkopuoliseen sijoitukseensa johtaviin syihin, mutta kyse on myös 

monista asioista, joihin nuoret itse eivät ole voineet vaikuttaa elämänhistoriansa aikana. Näin ollen 

heidän poikkeavan tilanteensa selityksenä voidaan nähdä joutuminen yhteiskunnassa esiintyvien 

pahoinvointiin ja epäkohtiin puuttuvien radikaalien toimenpiteiden uhriksi. Kodin ulkopuolisen si-

joituksen kautta nuoret ovat oikeutettuja lastensuojelun jälkihuoltoon ja sitä kautta erityiseen tu-

keen ja ohjaukseen esimerkiksi työllistymistä ajatellen. 

Lastensuojelun jälkihuollon asiakkaiden tuen tarpeet vaihtelevat yksilöllisesti ja tuki olisikin räätä-

löitävä näitä yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi. Aineistossa tukeen ja keinoihin, joilla tavoitteita pyri-

tään saavuttamaan, on kiinnitetty huomiota jokaisen nuoren kohdalla. Tuen ja työskentelyn yksi-

tyiskohtaisempi määrittely jää kuitenkin kapeaksi.  

Opintojen tukemiseen liittyvissä kirjauksissa korostui jälkihuollon taloudellinen tuki opintoihin (10 

kirjausta) ja oppilaitosten tarjoama tuki (10 kirjausta).  Nuoret asettuvat näiden kirjausten valossa 

myös samalle viivalle ikätovereidensa kanssa. Usein nuoret aikuiset opiskelijoina ovat taloudellisesti 

tiukoilla, eivätkä jälkihuoltoon oikeutetut nuoret tässä suhteessa poikkea tavallisesta kodista it-

senäistyvien nuorten kanssa. Taloudellista tukea ei välttämättä ole mahdollista saada syntymäper-

heestä, jolloin jälkihuolto turvaa esimerkiksi opiskelutarvikkeiden hankinnan (AS7 aineisto-ote).  
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4.5.2 Psyykkiseen vointiin liittyvän tuen siirto psykiatriselle hoitotaholle 

Merkittävällä osalla nuorista, oli jonkinlainen kontakti psykiatriseen hoitotahoon (12 kirjausta). 

Tämä on lastensuojelun asiakkaiden osalla varsin tavallista, sillä usein traumaattisia kokemuksia ko-

keneita lapsia ja nuoria pyritään tukemaan ennaltaehkäisevästi ammattilaisten tarjoaman avun kei-

noin psyykkisen voinnin tukemiseksi. Muihin nuoriin verrattuna poikkeuksellinen tilanne voitiin pe-

rustella kontaktin tarpeellisuudella oikeuttavaa selontekoa käyttäen. 

AS18: x on käynyt terapiassa viime vuoden syksystä asti. 

AS21: x:lla ollut kontakti nuorisopsykiatrian poliklinikalle. 

AS10: Hoitokontakti on siirretty nuorisopsykiatrialta aikuispsykiatri-

alle. 

AS26: x:lle on tulossa aika nuorisopsykiatrialle, jossa todennäköisesti 

mietitään jatkotuki aikuisiälle. 

Kirjauksissa nuorten psyykkisen voinnin tukemisesta puhutaan psykiatrian asiakkuuden siirtymi-

sestä hoitotaholta toiselle ja itsenäisestä hakeutumisesta avun piiriin. Erityisesti kirjaus nuoren oma-

aloitteisesta hakeutumisesta terapiaan luo kuvaa aktiivisesta, omasta hyvinvoinnistaan kiinnostu-

neesta nuoresta. Psykiatriakontaktien määrä kertookin aikuisiän tuovan nuorille aktiivisuutta oman 

mielenterveyden hoitamisessa.  

Psykiatrian asiakkuuteen liittyvät kirjaukset vahvistavat kuvaa sosiaalihuollon ja terveydenhuollon 

välisestä etäisyydestä ja asiakkaiden siirtämisestä toimijalta toiselle. Verkoston yhteisasiakkuuden 

sijaan nuoret näyttäytyvät sosiaalihuollon asiakkaina jälkihuollon tuen osalta ja psykiatrisen hoito-

tahon potilaina sieltä saatavan tuen osalta. Lisäksi täysi-ikäistymisen myötä tapahtuva asiakkuuden 

muuttuminen nuorisopsykiatrialta aikuispsykiatrialle tuo lisää muutoksia verkostoihin. Kategorisoi-

tuminen psykiatrian potilaaksi on merkityksellistä myös työelämään hakeutumisen kannalta. Vaikka 

asiakassuunnitelmissa terapia tai muu psykiatrinen hoitokontakti selitetäänkin oikeuttavan selon-

teon kautta, miten työnantajat suhtautuvat psykiatrisen hoitotahon kanssa mielenterveyttään hoi-

tavaan nuoreen työnhakijaan?  
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4.5.3 Vastuun jakaminen vapaaehtoisille tuen tarjoajille 

Nuorten tukiverkostot pitivät sisällään ammattilaisten edustamien tahojen lisäksi myös vapaaehtoi-

suuteen, vertaisuuteen tai omaan lähiverkostoon perustuvia tuen tarjoajia. Vastuuta nuorten hyvin-

voinnista ovat kantamassa entiset sijaishuollon työntekijät, sukulaisverkostot, tukihenkilöt ja mui-

den organisaatioiden järjestämät toiminnot. Poikkeuksellisten tahojen mukanaoloa tuodaan esiin 

niin ikään puolustavien selontekojen kautta. Nuorten ollessa lastensuojelun asiakkaina, ovat verkos-

tot heidän elämässään muotoutuneet erilaisiksi, kuin ikätovereillaan.   

AS16 Sijaisvanhemmat kertovat, että ovat valmiita pysymään x elä-

mässä täysi-ikäistymisen jälkeenkin. 

AS26: X on elämässään paljon ihmisiä tukemassa häntä. Hänellä on äiti 

ja isä, sisar, poikaystävä, mummu ja vaari sekä ystäviä. 

AS10: X asuminen tarjoaa vapaaehtoista tukea itsenäiseen asumiseen. 

AS4: asiakas jatkaa myös x itsenäistyvien nuorten ryhmässä. 

AS16 aineisto-ote kuvaa tilannetta, jossa nuoren sijaishuollon aikaiset aikuiset viestivät haluaan py-

syä nuoren elämässä myös sijaishuollon jälkeen. Myös AS26 aineisto-ote listaa nuoren elämässä ole-

via läheisiä. Näiden kirjausten kautta nuorten poikkeavaa tilannetta itsenäistymisvaiheessa norma-

lisoidaan ja läheiset nostetaan esiin nuorta tukevina tahoina. Sosiaalitoimen ja lastensuojelun huoli 

nuoren jäämisestä yksin kevenee, kun asiakassuunnitelmaan kirjataan myös muita nuoresta huo-

lehtivia tahoja.  

AS4 ja AS10 aineisto-otteet tuovat esiin muiden organisaatioiden tarjoamia tuen muotoja itsenäis-

tyvien nuorten arjessa. Erilaiset vertaistukiryhmät ja itsenäiseen asumiseen kohdennettu tuki pa-

rantavat nuorten mahdollisuuksia elää vakaassa elämäntilanteessa ja vahvistavat valmiuksia polulla 

kohti työelämää. Kun asuminen ja itsenäistymisen tukeminen on turvattu osittain muiden tukitaho-

jen toimesta, voi jälkihuollon vastuutyöntekijä kohdentaa työpanostaan esimerkiksi työllistymisen 

tavoitteluun.  
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Tarjotusta tuesta kirjoitettujen selontekojen avulla tehdään myös näkyväksi se tuki mitä nuorelle on 

jälkihuollon aikana tarjottu. Vastuuta nuoren tukemisesta siirretään selontekojen kautta paitsi ver-

kostoille, myös nuorelle itsellensä. Nuoret kategorisoidaan asiakkaiksi, joilla on ollut elämässään 

auttajia. Sosiaalihuollon, lastensuojelun tai erikoissairaanhoidon ulkopuoliset tuen muodot näyttäy-

tyvät nuorten asiakassuunnitelmissa varsin monipuolisina. Mainintoja löytyy sukulaisista, sijaishuol-

lon aikaisista aikuisista, tukihenkilöstä, sekä vertaisuuteen perustuvista toiminnoista. Näiden taho-

jen tarjoama tuen merkitys voi nuorten elämässä olla merkittävä ja lastensuojelun tarjoamaan tu-

keen verrattuna sopivampi.  

Valkaman (2017, s. 65) pro gradu –tutkielman tulosten mukaan nuoret saattavat kokea jälkihuollon 

työntekijän kanssa muodostettavan tukisuhteen kontrolloituna. Tämä kokemus korostuu tilan-

teissa, joissa työntekijä vaihtuu jälkihuollon alkaessa. Kuitenkaan monilla Valkaman (2017, s. 66) 

tutkielmaan osallistuneilla nuorilla ei tulosten mukaan ollut mahdollisuutta saada tukea esimerkiksi 

vanhemmiltaan.  

Nuorten työelämävalmiuksien tukemisen kannalta on tärkeää että lähipiiristä löytyy ihmisiä, jotka 

tuntevat ja tavoittavat nuoren. Oikealle työelämään johtavalle polulle ohjaaminen vaatii ymmär-

rystä nuoren taustojen vaikutuksesta elämäntilanteeseen sekä tuntemusta nuoren ominaisuuksien 

ja taipumusten suhteen. Hyvän luottamussuhteen muodostuminen tukea antavan aikuisen kanssa 

mahdollistaa myös avoimen keskustelun unelmista ja tavoitteista työllistymiseen liittyen. 

4.6 Tulokset tutkimuskysymysten valossa 

Tässä tutkielmassa on tarkasteltu itsenäistyvien jälkihuollon asiakkaiden asiakassuunnitelmia työ-

elämään kiinnittymisen näkökulmasta ja kategoria-analyysin avulla pyritty löytämään vastaukset 

tutkimuskysymyksiin; 

 Miten työllistymiseen tähtäävät polut ja nuorten eteneminen niillä on kirjattu itsenäistyvien jälki-

huollon asiakkaiden asiakassuunnitelmiin?  

Miten itsenäistyvien jälkihuollon asiakkaiden valmiudet työelämään vastaavat työelämän vaatimuk-

sia? 
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4.6.1 Kannustuspuhetta ja vastuuttamista 

Jälkihuollon asiakassuunnitelmat ovat osa sitä viranomaisasiakirjojen kokonaisuutta, joka lastensuo-

jelun asiakkaiden elämän aikana muodostuu. Asiakirjoilla on oma erityinen merkityksensä asiakkuu-

den aikana, mutta myös sen jälkeen. Nuoret saattavat rakentaa omaa elämänhistoriaansa ja identi-

teettiään heistä tallennettujen asiakirjojen perusteella. Tämän tutkielman fokuksessa on ollut asia-

kassuunnitelmiin dokumentoitu puhe. On tärkeää pohtia sitä, mikä merkitys tällä puheella on asiak-

kaana oleville nuorille. Paitsi asiakassuunnitelmien tavoitteet ja tilannekartoitukset, myös kategori-

saatiot ja käytetyt selonteot saattavat olla ratkaisevassa asemassa sen suhteen minkälaisena nuoret 

näkevät itsensä.   

Aineiston muodostaneissa nuorten itsenäistymisvaiheen asiakassuunnitelmissa oli kuvattu nuorten 

ajankohtaisia elämäntilanteita opintojen, arjen sujumisen ja yleisten kuulumisten kautta. Opinnot 

ja niiden eteneminen esiintyivät nuorten elämäntilanteiden kuvauksissa korostuneesti ja kuvautui-

vat ajankohtaisena asiana nuorten elämässä. Opintojen lisäksi asiakassuunnitelmiin oli kirjattu jon-

kin verran erilaisia vaihtoehtoisia tapoja aloittaa polku kohti työelämää. Välityömarkkinoiden tar-

joamista mahdollisuuksista mainituksi tulivat nuorten työpajat, jonka lisäksi muutamilla nuorista oli 

mainintoja Kelan Nuotti-valmennuksesta. Mainintoja oli myös lyhyistä kesätyöjaksoista.  

Nuorten oman suunnan hakeminen ja siinä osoitettu aktiivisuus tuotiin esiin puolustavien selonte-

kojen kautta ja teksti rakentui usein kannustuspuheeksi, jolla pyrittiin rohkaisemaan nuoria eteen-

päin. Puolustavat selonteot korostivat riskialttiiseen ryhmään kuuluvien nuorten pärjäämistä ja on-

nistumista itsenäistymisprosessissa. Kannustuspuheen avulla nuoria rohkaistiin kohti itsenäistä elä-

mää ja työllistymisen tavoittelua haastavista lähtökohdista huolimatta.  

Useiden nuorten kohdalla tilanne ei kuitenkaan välttämättä poikennut tavanomaisesta opiskelevan 

nuoren tilanteesta. Elämäntilanteet työllistymisen tavoittelun ja arjen osalta näyttäytyivät tavan-

omaisina ja ikätovereiden kaltaisina. Näiden nuorten kohdalla korostui vertailu totuttuun normaa-

liin ja nuoret asetettiin samalle viivalle muiden nuorten kanssa. Oikeuttavien selontekojen kautta 

nuoriin kohdistui hyväksyvää puhetta.  

Pärjäävien nuorten rinnalla esiintyi joukko ei-pärjääviä nuoria, joilla oli merkittäviä haasteita elä-

mänhallinnassaan. Päihteet ja kateissa oleva vuorokausirytmi, sekä sitoutumishaasteet oli kirjattu 
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aineistoon syyttävin selonteoin. Kirjauksissa korostui nuorten oma vastuu toiminnastaan ja tukitoi-

mien suunnittelun ja kohdentamisen haasteellisuus nuoren toiminnasta johtuen.  

Työllistymisen ja siihen johtavien polkujen näkyminen asiakassuunnitelmissa riippuu osittain tarkas-

telutavasta. Työllistymisvalmiuksia kartoitettaessa voi olla eroja siinä, mitä asioita nuorten arjessa 

tai ominaisuuksissa huomioidaan tästä näkökulmasta. Tämä vaikuttaa myös siihen, minkälaisia vaih-

toehtoja nuorille luodaan poluiksi työelämään. Aineiston muodostaneiden asiakassuunnitelmien ja 

nykypäivän työelämää käsittelevän kirjallisuuden pohjalta rakentuvat seuraavanlaiset työelämää 

kohti johtavat polut. 

 

Kuvio 2. Työllistymiseen johtavat polut. 

Sinisellä värillä näkyvät totutut ja tavanomaiset väylät kohti työllisyyttä ja punaisella työmarkkinoi-

den viimeaikaisimpia muutoksia vastaavat ilmiöt, jotka voivat avata uudenlaisia polkuja työllistymi-

seen. Kuvion ei ole tarkoitus esittää kaikkia työllistymistä edistäviä toimenpiteitä, vaan luoda yleis-

kuvaa niistä vaihtoehdoista, joita nuorilla on käytössään työelämään johtavan polun alkupäätä et-

sittäessä. Järvensivun ja Toivasen (2018, s. 58–59) esittämät ajatukset asennemuutoksesta työnte-

koa kohtaan toisivat kuvioon myös neljännen ulottuvuuden, joka perustuu toimeentulon saamiseen 

muualta työn ollessa vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Mikäli suhtautuminen työhön yhteiskunnassa 
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•Ammatilliset oppilaitokset

•Korkeakoulut
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•Työkokeilu
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muuttuu näin radikaalisti, on meidän aktivoitava ja kannustettava myös jälkihuollossa olevia nuori-

amme toteuttamaan unelmiaan ja intohimojaan heidän merkityksellisinä pitämiensä työtehtävien 

kautta.  

Nuoria tukevien ammattilaisten tulisi olla riittävän tietoisia erilaisista vaihtoehdoista. Näistä erilai-

sista vaihtoehdoista keskusteltaessa olisi myös tärkeää luoda tilanne nuorelle miellyttäväksi. Avoin 

ja rentoutunut ilmapiiri luo puitteet rakentavalle keskustelulle tulevaisuuden suunnitelmien suh-

teen. Työllistymistavoitteen kohdalla on tärkeää pohtia nuoren kanssa myös sitä miksi hän haluaa 

työllistyä. Näin voidaan kartoittaa ulkoisten odotusten merkitystä nuoren omassa tavoitteen aset-

telussa.  

Tärkeää on pohtia myös sitä, mikä merkitys on asiakassuunnitelman laatimisen ulkopuolelle jäävillä 

keskusteluilla ja arjen kohtaamisilla oman suunnan etsimisessä. Nuoren kanssa hyvän luottamus-

suhteen rakentanut työntekijä voi tuoda asiakassuunnitelmaneuvotteluun asioita, joista on keskus-

tellut asiakkaansa kanssa vähemmän muodollisten kohtaamisten yhteydessä. Asiakassuunnitelman 

tulisi sisältää toteuttamiskelpoisia ja todenmukaisia tilannekuvauksia ja tavoitteita, joissa näkyy vah-

vasti nuoren oma ääni ja mielipide. Aineiston asiakassuunnitelmissa työllistyminen on vahvasti 

läsnä, mutta samalla herää kysymys ulkoisten odotusten vaikutuksista määriteltyihin tavoitteisiin.  

4.6.2 Kirjava joukko lastensuojelun asiakkaita matkalla kohti työelämää 

Analyysi paljasti lastensuojelun jälkihuollon asiakkaiden joutuvan vastaamaan yhteiskunnan odo-

tuksiin itsenäistymisestä ja työllistymisestä osana tätä aikuistumisen prosessia. Aineiston nuorista 

ja heidän tilanteistaan käytettiin monenlaisia kategorisaatioita, joista esimerkiksi osallistuviksi ja ak-

tiivisiksi tai sitoutumiskykyisiksi kategorisoidut nuoret näyttäytyvät työelämävalmiuksia tarkastelta-

essa vahvemmilta, kuin passiiviseksi tai yhteistyöhaluttomaksi kategorisoidut nuoret. Kaikkia aineis-

ton nuoria yhdistää kuitenkin kategorisaatio lastensuojelun asiakkaasta.  

Lastensuojelun asiakkuus ei varsinaisesti kerro työelämävalmiuksista, mutta kuten Kääriälän (2020, 

s. 52–53) ja Jahnukaisen (2004, s. 50,) tulokset osoittavat, lastensuojelun asiakkaista erityisesti kodin 

ulkopuolelle sijoitetut nuoret ovat vaarassa ajautua erilaisiin sosiaalisiin ongelmiin ja jäädä koulu-

tuksen ulkopuolelle.  Vaikka kodin ulkopuolisen sijoituksen kokeneet nuoret ovat alttiita edellä mai-

nituille riskeille, selviytyy osa työmarkkinoille kuten kuka tahansa ikätoverinsa. Tätä väitettä tukee 

tämän tutkimuksen tuloksissa ilmenneet tilanteet tavanomaisesta suoriutumisesta toisen asteen 
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opinnoissa. On toki muistettava, että aineiston muodostaneet asiakassuunnitelmat loivat kuvaa it-

senäistymisvaiheen tilanteesta, eikä seurantaa näiden nuorten kohdalla ole tehty tässä tutkimuk-

sessa. Analyysi paljasti kuitenkin joukon nuoria, jotka näyttäytyivät tavallisina nuorina opiskelijoina 

ilman merkittäviä haasteita arjessa tai opintojen edistämisessä.  

Lastensuojelun jälkihuollon asiakkaita olisikin tuettava löytämään oma tiensä kohti työmarkkinoita 

ja vahvistettava nuorten osallisuutta ja toimijuutta tämän tien suunnittelussa ja tavoitteiden aset-

telussa. Asiakkuus ei saisi sulkea pois vaihtoehtoja, vaan sen olisi mahdollistettava tarvittava tuki 

nuorten auttamiseksi itsenäisen elämän aloittamisessa ja oman paikkansa löytämisessä yhteiskun-

nassa. Erityisesti tämä tuki ja sen koordinointivastuu jälkihuollossa korostuu, kun nuorilla esiintyy 

vakavia työllistymistä estäviä haasteita arjessaan kuten päihdeongelmia ja puutteita arjen hallinnas-

saan. Valitettavasti aineisto paljasti myös joukon nuoria, joilla on merkittäviä haasteita elämänhal-

linnassaan ja näin ollen valmiudet työelämään ovat heikommat.  

Keskeistä nuorten tukemisessa työllistymistä kohti on yhteiskunnan luomien odotusten ja paineiden 

purkaminen. Aikaisemman tutkimustiedon valossa nuoret kärsivät valtavista suorituspaineista. Jäl-

kihuollon asiakkaina olevat nuoret joutuvat vastaamaan paitsi näihin yleisesti nuoria velvoittaviin 

odotuksiin yhteiskuntaan kiinnittymisen suhteen, myös oman taustansa tuomaan onnistumista 

epäilevään ennakkokäsitykseen. Kun tutkielman aineisto kontekstualisoidaan kategoria-analyysin 

kautta laajempaan yhteiskunnalliseen kehykseen, paljastuu se käsitys normaalista, joka nuoria vel-

voittaa toimimaan odotetulla tavalla. Kategorisaatiot kuten pelokas ja ahdistunut tai passiivinen ja 

yhteistyöhaluton saattavat olla myös signaaleja siitä, että olemme näillä odotuksilla ajaneet nuoret 

yhä kauemmas myös työmarkkinoista.  

5 Johtopäätökset ja pohdinta 

Tutkielman tulokset mukailevat kodin ulkopuolisen sijoituksen kokeneiden nuorten itsenäistymistä 

ja työllistymistä koskevaa aikaisempaa tutkimusta, sekä aiheesta kirjoitettua teoriatietoa. Keskei-

seen asemaan ovat nousseet yhteiskunnan vaatimukset ja odotukset nuorisoa kohtaan, jonka lisäksi 

lastensuojelun asiakkaana olevat nuoret saattavat joutua kohtaamaan omaan taustaansa liittyviä 

ennakkokäsityksiä. Myös tärkeiden aikuiseksi kasvamiseen liittyvien vaiheiden kuten oman identi-

teetin ja paikkansa löytämisen lisäksi lastensuojelutaustan omaavat nuoret joutuvat identifioimaan 
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itsensä suhteessa syntymäperheeseensä. Kaiken tämän lisäksi osalla nuorista saattaa olla vahvoja 

traumaattisia kokemuksia.  

Tutkielma nostaa tarkasteluun ne vaatimukset, joita nuorille asetetaan aikuisuuden ja itsenäisen 

elämän oletuksina ja työllä on tässä merkittävä rooli. Työllistymistavoitteita ei sovi toki vähätellä ja 

onkin sekä yhteiskunnan, että yksilön etu, jos työllistymisessä onnistutaan. Tutkielman tulosten va-

lossa ei kuitenkaan voi välttyä kysymästä; olemmeko luoneet työstä liian mustavalkoista ja ehdo-

tonta kuvaa? Erityisen tärkeää olisi kysyä miksi työllistymistä tavoitellaan ja kysymys tulisi esittää 

nuorille.  

Asia konkretisoituu aineiston muodostaneissa jälkihuollon asiakassuunnitelmissa. Suunnitelmat laa-

ditaan lain ohjaamana ja sisältö heijastelee yhteiskunnan asettamia ihanteita aikuiseksi kasvami-

sesta. Määrätynlaisen asiakassuunnitelman laatimisella täytetään velvoite suunnitelman olemassa-

olosta ja yleisesti hyväksyttyjen asioiden tavoittelusta. Muototuvatko nuorten asiakassuunnitelmat 

viranomaisten suoritteiksi vai suunnitelmiksi, joissa kuuluu nuorten oma ääni ja tahtotila ja joihin 

heidän on mahdollista sitoutua? Tutkitun aineiston perusteella ulkoiset odotukset määrittävät nuor-

ten elämän suuntaa ja tavoitteiden asettelua merkittävästi. Omien intohimojen seuraaminen ja roh-

keasti oman tien kulkeminen on vähäistä. Yhteiskunnan odotukset aikuisuudesta näkyvät myös 

nuorten omissa ajatuksissa, joka saa heidät tuottamaan sisältöä suunnitelmaansa näiden odotusten 

mukaisesti. He ovat olleet osallisena suunnitelman teossa, mutta sanoittaneet yhteiskunnassa val-

litsevaa normatiivista ajatusta oikeanlaisesta aikuisuudesta. Vaihtoehtoisena tapana olisi suunni-

telma, jossa nuori tavoittelee yleisesti odotetun työllistymisen sijasta jotain itsellensä tärkeää, kiin-

nostavaa ja motivoivaa asiaa jonka parissa voisi jollain tavalla toimia?  

Tutkimusten osoittamat ilmiöt kodin ulkopuolelle sijoitettujen nuorten kehnosta sijoittumisesta 

koulutukseen ja työmarkkinoille, sekä tämän tutkielman tuloksissa ilmenneet alan valintaan ja oman 

suunnan hakemiseen liittyvät pysähtyneet tilanteet ja toimintojen keskeytykset kertovat karua 

kieltä sopivien työelämäpolkujen puuttumisesta. Hidastunut eteneminen tai pysähtyminen on vali-

tettavan tuomittavaa. Usein toimettomana oleminen ilman strukturoitua päiväohjelmaa nähdään 

haitalliseksi nuorelle ja alkaa patistelu koulun penkille tai muuhun toimintaan. Liiallisella painosta-

misella saatamme kuitenkin aiheuttaa turhaa ahdistusta, ja pahimmassa tapauksessa pilaamme ai-

kaisemmalla työskentelyllä saavutettuja hyviä tuloksia. On muistettava, että opintojen tai muun 
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työllistymiseen tähtäävän toiminnan aloittaminen sisältää monia erilaisia ulottuvuuksia itse työs-

kentelyn lisäksi. Sosiaaliset tilanteet, työjärjestyksen omaksuminen ja uudenlaiset työskentelytavat 

vaativat kaikki ponnisteluja, jotka saattavat olla liikaa joillekin nuorille liian aikaisessa vaiheessa. Eri-

tyisesti, jos puhutaan haastavammista lähtökohdista ponnistavista nuorista.  

Nuorille on tarvittaessa annettava aikaa kuntoutua ja saavuttaa riittävä toimintakyky päivätoimin-

nan aloittamiseen. Oman näkemykseni mukaan vaikeasta elämäntilanteesta selviytyneet nuoret ei-

vät todellisuudessa ole toimettomana, vaikka usein meille sellaisina näyttäytyvätkin. Työtä tehdään 

jatkuvasti oman itsensä kanssa päihteettömänä pysymiseksi, psyykkisen voinnin ylläpitämiseksi ja 

ulkoisten odotusten sietämiseksi. Kun sallimme nuorten ottaa oman aikansa toipumiseen, an-

namme mahdollisuuden sille hetkelle, jolloin nuori oma-aloitteisesti kertoo haluavansa eteenpäin 

työllistymiselle johtavalla polulla ja parhaassa tapauksessa osaa itse määritellä tavoitteen ja suun-

nan etenemiselleen. Nuorten ulkoisesti näyttäytyvä toimettomuus olisi hyväksyttävä ja nuorelle olisi 

luotava tunne siitä, että hänellä on lupa vahvistaa itseään seuraavia askeleitaan varten.  

Osa aineiston nuorista näyttäytyi asiakassuunnitelman teon hetkellä tavallisena opiskelijana ikäto-

vereidensa tavoin. Miten näihin tavanomaista polkua eteneviin lastensuojelutaustan omaaviin nuo-

riin olisi suhtauduttava? Tulisiko nuoren saavutukset nähdä lastensuojelutaustaiselle nuorelle poik-

keuksellisina vai olisiko nuoreen suhtauduttava kuten kehen tahansa nuoreen, vaatien yleisten odo-

tusten ja vaatimusten täyttämistä? On tärkeää pohtia sitä miten nuoret haluavat tulla kohdatuksi ja 

minkälainen painoarvo tai huomio olisi annettava erilaiselle taustalle. Tärkeää on pohtia myös sitä, 

mitä me odotamme kodin ulkopuolelle sijoitetuilta nuorilta heidän itsenäistyessään. Nämä ajatuk-

set ja käsitykset välittyvät usein myös viranomaisasiakirjoihin. Sekä tämän tutkielman tulokset, että 

aikaisempi tutkimus osoittavat, ettei lastensuojelun asiakkuus tai kodin ulkopuolelle sijoittaminen 

automaattisesti määritä polkua peruskoulun jälkeen. Jatkotutkimuksen aiheena voisikin olla kodin 

ulkopuolisen sijoituksen kokeneiden nuorten aikuisten kokemukset lastensuojelun tai vaikkapa 

päihde- tai mielenterveyspalveluiden aiheuttaman stigman vaikutuksista työmarkkinoille hakeudut-

taessa. Myös asiakassuunnitelmissa asetettujen tavoitteiden toteutumisen seuraaminen nuorten 

myöhemmissä elämänvaiheissa olisi eräs mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe.  

Nuoria on kannustettava tavoittelemaan unelmiaan ja tuettava koko sen verkoston voimin, mikä on 

käytettävissä. Nuoria työllisyyteen tukevan verkoston olisi oltava moniammatillinen, ajan hermolla 

oleva tiimi, joka antaisi nuorelle tilan ja mahdollisuuden olla oma itsensä. Työskentelyssä tulisi tukea 
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nuoren omaa toimijuutta ja osallisuutta ja ohjata nuorta kulkemaan omaa polkuaan kohti sellaista 

tulevaisuutta, jonka kokee itsellensä sopivaksi.  

Nuorten kanssa työskentelevien aikuisten on oltava riittävän tietoisia niistä vaatimuksista ja mah-

dollisuuksista, joita työelämään nykypäivänä liittyy. Nuorten kategorisointi vanhanaikaisten asen-

teiden ja työelämätiedon valossa asettaa liian monen nuoren epäsuotuisaan valoon työelämäval-

miuksia tarkasteltaessa. Poikkeuksellisista lähtökohdista ponnistaville nuorille olisi erityisen tärkeää 

tuoda esiin myös luovia ratkaisuja esimerkiksi itsensä työllistämiseen liittyen ja pyrkiä löytämään 

nuoren kokemusten tai ominaisuuksien kautta suunta ja päämäärä, jonka tavoitteluun nuori sitou-

tuu.  

Nuorten vakavat ongelmat päihteiden kanssa ja varsin yleinen psykiatrisen hoitotahon asiakkuus 

korostavat ryhmän riskialttiutta erilaisten sosiaalisten ongelmien kasautumiselle. Nuorille ei saisi 

tuottaa epäonnistumisen tai yhteiskuntakelvottomuuden kokemusta liian kapeiden muottien tai 

vanhanaikaisten työllistymisodotusten kautta. Heille olisi järjestettävä riittävä tuki esimerkiksi päih-

deongelman hoitoon ja annettava aikaa kuntoutua ennen työmarkkinoille ohjaamista. Vaikka osa 

aineiston nuorista suoritti asiakassuunnitelman teon hetkellä opintoja tai osallistui muuhun toimin-

taan, ei se poista ulkoisten odotusten tuottamaa painetta ja sen luomaa riskiä toiminnan keskeyty-

misestä ja ongelmien kasautumisesta.  

Ei riitä, että nuoria tukevat aikuiset muuttavat suhtautumistaan työllistymisodotusten tai itsenäis-

tymisen suhteen. Nuoret olisi saatava myös itse hyväksymään erilaiset tilanteensa ja tavat olla osa 

yhteiskuntaa. Haastavammista lähtökohdista ponnistavan nuoren olisi voitava levollisin mielin 

tehdä suunnitelmaa oman elämänsä osalta vertaamatta itseään toisiin tai yhteiskunnan määrittä-

mään normaaliin. 

Kategorisaatiot eivät sisältäneet mainintoja syrjäytymisestä tai syrjäytymisriskistä. Kuitenkin syrjäy-

tymisprosessin käynnistyminen voi olla todellinen uhka nuorille, mikäli käsitystä työn tuomasta osal-

lisuudesta yhteiskuntaan ei murreta. Tulevaisuudessa onkin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, 

mikä määrittää sitä kuka kuuluu yhteiskunnan sisälle ja kuka ulos.  
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