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Ensi keväänä koko nuorisotoimiala suuntaa Itämeren aalloille perinteiselle Allianssi-
risteilylle. Risteilyaluksena toimii TallinkSiljan m/s Baltic Queen, ja matkalla viete-
tään aikaa kokonainen vuorokausi keskustellen, verkostoituen, oppien ja parhaasta 
seurasta nauttien.

Risteilyn aikana osallistujille järjestetään yhteensä noin 60 tuntia monipuolista ohjelmaa, jos-
sa käsitellään ajankohtaisia aiheita nuorisotyöhön ja nuorisoalaan liittyen. Tämänkertaisella 
Allianssi-risteilyllä käsitellään nuoria ja nuorisotyötä erityisesti yhdenvertaisuuden näkökul-
masta. 

Allianssin vuoden 2016 toiminnan yksi painopistealue on yhdenvertaisuus nuorten hyvinvoin-
nin perustana. Ohjelmaosuuksissa nuorten keskinäistä, sukupolvien välistä ja alueellista yh-
denvertaisuutta tarkastellaan monipuolisesti erilaisten alateemojen yhteydessä. 

Lisätietoja ohjelmasta sekä ilmoittautuminen löytyvät Allianssi-risteilyn verkkosivuilta 
www.alli.fi/risteily

Tervetuloa mukaan!
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julkaisuja nuorista

Riikka Lämsä, Päivi Santalahti, Henna Haravuori ym.
Neuropsykiatrisesti oireilevien nuorten hoito- ja kuntoutuspolut 
Suomessa

Liisa Törmäkangas, Ilona Autti-Rämö, Annamari Tuulio-Henriksson ym.
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Ohjelma
Torstai 12.11.2015

09.30– Ilmoittautuminen
Päärakennus, Tampereen yliopisto (Kalevantie 4)

12.15–12.45 Avauspuheenvuorot
Juhlasali, Päärakennus, Tampereen yliopisto (Kalevantie 4)

Tervetulotoivotus
Professori Päivi Honkatukia, Tampereen yliopisto 

Tampereen yliopiston tervehdys
Rehtori Kaija Holli

Opetus- ja kulttuuriministeriön tervehdys
Ylijohtaja Esko Ranto, nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto

Nuorisotutkimuspäivien avaus
Nuorisotutkimusseuran puheenjohtaja Antti Häkkinen

12.45–14.30 Yleisesitelmät
Puheenjohtaja professori Päivi Honkatukia, Tampereen yliopisto

Professor Dana Fusco, York College, New York
‘Professionalization of  youth work: the past, present and future’

University lecturer Juha Nieminen, University of  Tampere
‘The idea of  youth work: reflections on seventy years of  youth 
workers’ education’

14.30–15.15 Kahvitarjoilu: Onnea 70-vuotias nuorisotyön koulutus!
Päärakennuksen aula, Tampereen yliopisto (Kalevantie 4)

15.15–16.45 Työryhmät I
Linna-rakennus, Tampereen yliopisto (Kalevantie 5)

17.00–18.00 Nuorisotutkimusseura ry:n syyskokous (avoin Nuorisotutkimusseura ry:n 
jäsenille)
LS K113, Linna-rakennus, Tampereen yliopisto (Kalevantie 5)

19.00 Illanvietto
Tampereen kaupungin juhlavastaanotto ja illallinen
Finlaysonin palatsi (Kuninkaankatu 1)



Perjantai 13.11.2015

8.30–09.00
10.30–11.00

Ilmoittautuminen
Linna-rakennuksen ala-aula, Tampereen yliopisto (Kalevantie 5)

9.00–10.30 Työryhmät II
Linna-rakennus, Tampereen yliopisto (Kalevantie 5)

10.30–11.00 Kahvitarjoilu
Linna-rakennuksen ala-aula, Tampereen yliopisto (Kalevantie 5)

11.00–12.30 Työryhmät III
Linna-rakennus, Tampereen yliopisto (Kalevantie 5)

12.30–13.30 Lounas (omakustanteinen)

13.30–14.30 Paneelikeskustelut
Puheenjohtaja Kaisa Vehkalahti, Nuorisotutkimusverkosto

Nuorisotyö ja nuorisotutkimus
Juhlasali, Päärakennus, Tampereen yliopisto (Kalevantie 4)

Puheenjohtaja tutkija Tomi Kiilakoski, Nuorisotutkimusverkosto
Ronnie Djupsund, nuorisotoimenjohtaja, Kokkolan kaupunki
Tiia Heinäsuo, lapsiasiamies, Tampereen kaupunki
Antti Kivijärvi, tutkija, Nuorisotutkimusverkosto
Tiina Mylläri, seudullinen nuorisoasiamies, Tampereen kaupunkiseudun 
nuorisotyön kehittämishanke

14.30–15.15 Nuorisotutkimuksen pitkät linjat ja tulevaisuuden haasteet 
Juhlasali, Päärakennus, Tampereen yliopisto (Kalevantie 4)

Tutkijat Tommi Hoikkala ja Sofia Laine (Nuorisotutkimusverkosto) 
keskustelevat suomalaisen nuorisotutkimuksen traditiosta, 
vahvuuksista, painopisteistä, katvealueista ja haasteista. Keskustelun vetää 
Jussi Ronkainen (Juvenia).

15.15–15.45 Nuorisotutkimusseuran opinnäytepalkinnot 2015 & 
Nuorisotutkimuspäivien päätös
Väinö Linna -sali, Linna-rakennus, Tampereen yliopisto (Kalevantie 5)



Tervetuloa Nuorisotutkimuspäiville 2015!

XIV Nuorisotutkimuspäivät järjestetään Tampereen yliopistossa. Meillä nuorisotyön ja nuo-
risotutkimuksen opintosuunnan opettajilla on ollut ilo valmistella päivät yhdessä Nuoriso-
tutkimusseuran sekä Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimusyksikkö PERLAn kanssa. 

Päivien teemana on Nuorisotyön ja tutkimuksen rajapinnat. Päivillä keskustellaan tutkimuksen ja 
nuorisotyön kenttien välisestä vuoropuhelusta ennen ja nyt sekä pohditaan, millaista yhteis-
työtä tarvitaan ja miten sitä edistetään nykyisinä epävarmuuden ja niukkuuden leimaamina 
aikoina. Nuorisotyö ja nuorisotutkimus ovat toistensa pitkäaikaisia kumppaneita. Samaan 
aikaan molemmilla on omat teoriaperinteensä, eikä kiistoiltakaan ole aina vältytty.    

Nuorisotyön ja tutkimuksen välinen suhde on oivallinen teema juuri Tampereen yliopistossa 
järjestettäville Nuorisotutkimuspäiville.  Tätä kysymystä on pohdittu paljon yliopistomme 
nuorisotyön koulutuksessa, jonka 70-vuotista historiaa juhlistamme päivillä. Juhlatilaisuu-
dessa kuulemme professori Dana Fuscon (York College, City University of  New York) ja 
yliopisto-opettaja Juha Niemisen (Tampereen yliopisto, YKY) esitelmät, jotka pureutuvat 
nuorisotyön professionalisoitumisen ja koulutuksen kysymyksiin. 

XIV Nuorisotutkimuspäivillä esitetään ennätysmäärä alustuksia. Mukana on niin tutkimus-
tulosten esittelyä, nuorisotyön käytännöstä ponnistavia esityksiä kuin kasvatukseen ja kou-
lutukseen liittyviä pohdintoja. Lisäksi nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen välistä suhdetta 
ruoditaan paneelikeskustelussa. Päivillä julkistetaan myös kaksi kirjaa sekä jaetaan Nuoriso-
tutkimuksen opinnäytetyöpalkinnot vuoden parhaista pro gradu- ja amk-opinnäytteistä.

Toivotan Sinut lämpimästi tervetulleeksi Nuorisotutkimuspäiville: osallistumaan monipuo-
liseen ohjelmaan, verkostoitumaan alan toimijoiden kanssa sekä juhlimaan nuorisotyön 
koulutuksen pitkää taivalta Tampereen yliopistossa!

Tampereella 21.10.2015
Päivi Honkatukia 
nuorisotutkimuksen ma. professori



Työryhmät

Torstai 12.11.
Työryhmät I klo 15.15–16.45
Linna-rakennus, Tampereen yliopisto (Kalevantie 5)
 
1. Nuorisotyöntekijä – melkein tohtori! (Nuorisotyön Seniorit) 
K113 
 
Työpajassa pohditaan nuorisotyötä ja sen tehtävää sekä nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen 
suhdetta tämän päivän nuorisotyössä. Esimerkkinä toimivat Tampereen kaupungin 
nuorisopalvelut. Työpajassa kuullaan Tampereen nuorisopalvelujen johtavan 
koordinaattorin Antti Heinosen ja Vantaan nuorisopalvelujen johtajan Eija Aholan 
asiantuntija-alustukset. Lisäksi nuorisotyön ja -tutkimuksen opiskelijat haastattelevat 
nuorisotyön ”konkareita”. Työpajan vetäjänä toimii Kotkan nuorisotoimenjohtaja (emerita) 
Helena Kempas. Vuorovaikutteisen työpajan järjestävät Nuorisotyön Seniorit. Työpaja on 
avoin kaikille konferenssin osallistujille.

2. Liikunnan yhdenvertaisuus? I (PJ Päivi Berg) 
6017

Riikka Taavetti (Helsingin yliopisto): Sateenkaarinuoret ja liikunta
Marja Kokkonen, Mariana Siljamäki & Anna Kavoura (Jyväskylän yliopisto): Syrjintä 
liikunnanopettajien, valmentajien ja urheilupäättäjien silmin
Sara Hirn (Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto Fimu ry.), Auli Airila (TTL) & Ari 
Väänänen (TTL): Liikunta keinona tasa-arvoisessa osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisessä – 
esimerkkinä Combo-hanke
Liisa Hakala & Tiina Kujala (Tampereen yliopisto): Koululiikuntaa kaikille? – Urheilu 
koululiikunnan portinvartijana
Katja Rajala (LIKES): Yläkoululaisten subjektiivinen sosiaalinen asema on yhteydessä liikkumiseen 
koulupäivän aikana
 
3. Nuoret ja perhe I (PJ Sinikka Aapola-Kari & Marja Peltola) 
K106

Ritva Nätkin (Tampereen yliopisto): Nuorten aikuisten tulevaisuudenvisiot perheestä
Juhani Pekkola (Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu): Kyselyaineistoon perustuva tutkimus 18– 
40-vuotiaiden suomalaisten perheellistymiseen liittyvistä rakenteista ja arvoista
Marja Peltola (Nuorisotutkimusverkosto): Itsestäänselvä, problematisoitu perhe – Miten nuoret 
puhuvat perheestä ja miten tätä puhetta pitäisi ymmärtää?
 



4. Nuoret ja palvelut I (PJ Sanna Aaltonen & Antti Kivijärvi) 
K109

Eliisa Kylkilahti (Helsingin yliopisto): Palveluyhteiskunnan  ovella? Nuoret (ei-toivottuina) 
asiakkaina julkisten, puolijulkisten ja yksityisten palveluiden kontekstissa
Terhi Halonen (Itä-Suomen yliopisto): Tiskin edestä ja takaa katsottuna
Jaana Lähteenmaa: Typologia nuorten työttömien suhteesta aktivoivan työvoimapolitiikkaan
Ville Pöysä (Itä-Suomen yliopisto) & Sari Tuuva-Hongisto (Mikkelin 
ammattikorkeakoulu): Unohdettu vähemmistö? Syrjäkylien nuoret ja hyvinvointipalvelut
 
5. Identiteetti ja arvot nuoruuden siirtymien tutkimuksessa I (PJ Eeva Sinisalo-
Juha) 
K112

Helena Helve: Nuoret kansalaisina: Muuttuvat arvot ja kansalaistyypit
Sanna Mäkinen (Itä-Suomen yliopisto): Toimijuuden ja identiteetin narratiivinen ja kontekstuaalinen 
rakentuminen koulutuksen keskeyttäneiden nuorten elämänkuluissa
Matilda Wrede-Jäntti (Nuorisotutkimusverkosto), Cecilia Wester (Nuorisotutkimusverkosto) 
& Cecilia Böhme: Nuorten työpajalaisten tulevaisuuden suuntautumiset ja toiveet
Katariina Hakala (Kehitysvammaliitto ry.): Identiteettikategorioita kehitysvammaisten 
elämänpoluilla: erityisoppilas, valmennettava, kuntoutettava, erityistyöllistettävä, työkyvytön
 
6. Elämänkulku ja osallisuus (PJ Anu Gretschel) 
K108

Minna Saarinen (Helsingin yliopisto): Kehitysvammaisiksi diagnosoitujen nuorten sosiaaliset verkostot 
tuetun aikuisopiskelun aikana
Heli Mutanen & Ari Sivenius (Itä-Suomen Yliopisto): ”Ehkä tästä vielä tulleekin jottain” – 
nuoret aikuiset koulutuksen ja työn poluilla (ja vähän välimaastossakin)
Jarkko Salminen (Tampereen yliopisto): Nuorten tarpeiden ja tarjotun tuen ristiriidat – nuorten 
tunnustaminen Tampereen Tesomalla
Sonja Miettinen (Mikkelin ammattikorkeakoulu): Vaikeimmin työllistyvien nuorten palvelujen 
kehittämisen keihäänkärjet
 
7. Tyttötutkimus (PJ Aino Tormulainen) 
6018

Sanna Lakso (Oulun kaupunki): Voimaneidot tunnetyöskentelymalli tytöille
Nelli Niemelä (Suomen Icehearts ry): Icehearts “ Tyttö, hahtuvasta näkyväksi”
Maria Vihlman (Tampereen Tyttöjen Talo): Sensitiivistä seksuaalikasvatusta Tampereen Tyttöjen 
Talolla
Aino Tormulainen (Itä-Suomen yliopisto): Ryhmämuistelu – tyttöenerginen metodi?
 



8. Taiteellinen tutkimus ja kulttuurinen nuorisotyö (PJ Fanny Vilmilä) 
K107

Fanny Vilmilä (Nuorisotutkimusverkosto & Tiedon julkistamisen kulttuuritehdas): Sietämisen 
sietokyky
Satu Olkkonen: Opetan vaivannäköä ja mahdotonta
Jyri Siimes (Tampereen yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu): Sukupuolisensitiivisyys 
teatteripedagogiikassa – näkökulmia nuoren miehen ruumiillisuuteen ja keholliseen resonanssiin
Dragana Cvetanovic (Helsingin yliopisto): Blue, white and black: discussing Afro-Finnishness through 
intentional intertextuality of  rap-lyrics
 
9. From Education to Work (PJ Eriikka Oinonen) 
K110

Mette Ranta (University of  Jyväskylä & University of  Helsinki), Rongqin Yu (Utrecht 
University) & Katariina Salmela-Aro (University of  Jyväskylä & University of  Helsinki): The 
role of  personality in career related personal goals during young adulthood
Florencia M. Sortheix (University of  Helsinki): Work values and transition to work life
Eriikka Oinonen (University of  Tampere) & Lea Henriksson (The Finnish Institute of  
Occupational Health): Dreams, plans and realities. Expected and experienced transitions from university 
to work
Aurélie Mary (University of  Tampere): Youth workers and youth researchers finding solutions to ease 
young people’s school to work transition process
 
Perjantai 13.11.
Työryhmät II klo 09.00–10.30
 
1. Liikunnan yhdenvertaisuus? II (PJ Päivi Berg) 
6017

Matti Hakamäki (LIKES-tutkimuskeskus): Lasten liikuntaharrastamisen sosiaalinen eriarvoistuminen, 
ilmiöön liittyvä liikuntapoliittinen keskustelu ja ehdotetut ratkaisut sekä niiden käyttökelpoisuus
Riikka Turtiainen (Turun yliopisto): “Don’t be #DNB” – Etnisyys, sukupuoli ja seksuaalisuus 
urheilijoiden sosiaalisen median sisällöissä
Anni Rannikko (Itä-Suomen yliopisto): Sukupuolen moraaliset järjestykset nuorten 
vaihtoehtoliikunnassa
Janna Granholm (Suomen NMKY:n Urheiluliitto): Liikkuva seurakunta-hanke
 
2. Nuoret ja perhe II (PJ Sinikka Aapola-Kari & Marja Peltola) 
K106

Anni Koho (Helsingin yliopisto): Sisaruussuhteet sijoitettuna olleiden nuorten kertomuksissa
Elina Pekkarinen (Nuorisotutkimusverkosto): Lapsuudenperheen varjot nuorisobarometrin, 
huostaanottoasiakirja-aineiston ja nuorten haastatteluiden valossa



Elina Turjanmaa (Helsingin yliopisto): Lasten kokema kiitollisuus vanhempia kohtaan 
maahanmuuttajaperheissä

3. Nuoret ja palvelut II (PJ Sanna Aaltonen & Antti Kivijärvi) 
K109

Stina Högnabba (Helsingin kaupungin tietokeskus, tutkimusosasto), Sanna Ranto (Helsingin 
kaupungin tietokeskus, tieto- ja tilastopalveluosasto) & Pirjo Mattila (Helsingin kaupungin 
nuorisoasiainkeskus): Nuorten hyvinvointikertomus – tietoa palvelujen kehittämisen ja johtamisen tueksi
Mirja Määttä (ELY-keskus): Nuorten palaute palvelusta ja sijoittumisen seuranta Ohjaamojen arvioinnin 
välineinä
Susan Eriksson (Mikkelin ammattikorkeakoulu): Oppimisvaikeudet ja erityisen tuen tarve vaikeimmin 
työllistyvien nuorten ura- ja koulutuspoluilla
 
4. Analysing and Developing Youth Work: International Perspectives (PJ Anu 
Gretschel & Tomi Kiilakoski) 
K108 

Anu Gretschel (Nuorisotutkimusverkosto): Evaluating the responsiveness between youth work services 
and the needs of  young people
Tomi Kiilakoski (Nuorisotutkimusverkosto): Constructing a curriculum for youth work: reflections on a 
practice-based study
Jon Ord (University St. Mark & St. John): Some thoughts on the Youth Work Process and the Context 
in which Outcomes Emerge
Marti Taru (Tallinn University of  Technology)
Susan Cooper (University St. Mark & St. John): Transformative Evaluation: Enhancing the capacity 
of  practitioners, projects and communities

5. Alueelliset ja tilalliset näkökulmat (PJ Päivi Honkatukia) 
K110

Tarja Tolonen (Helsingin yliopisto): Nuorten tilankäytön taktiikat ja kuulumisen mahdollisuudet
Malin Fransberg & Vesa Peipinen (Tampereen yliopisto): Villit paikat ja reikiä kaupungissa – 
Neuvottelua ja kontrollia kaupunkitilan reunoilla
Elsa Saarikkomäki (Alkoholitutkimussäätiö / Kriminologian ja oikeuspolitiikan 
instituutti): Nuorten käsityksiä luottamuksesta poliisiin ja yksityiseen turvallisuusalaan
Anna Anttila & Eeva Ahtee (Hyvä vapaa-aika -hanke): Raha ei ratkaise
 
6. Sukupuoli ja seksuaalisuus (PJ Aino Tormulainen) 
K107

Veronika Honkasalo (Nuorisotutkimusverkosto): Yhdessä vai erikseen? Sukupuolierityisen työn 
paikka nuorten seksuaalikasvatuksessa
Minna Nikunen (Tampereen yliopisto): Jako kahteen? Yrittäjyysminä ja syrjäytyjäleima



Inka Sirén (Nuorisotutkimusverkosto): Sateenkaarinuorten kokemukset heteronormatiivisesta 
väkivallasta – valta, normit, toimijuus
Riikka Taavetti (Helsingin yliopisto): Muuttaminen sateenkaarinuorten elämässä
 
7. Nuorisotyö, koulutus ja kasvatus (PJ Martti Muukkonen) 
K112

Siru Korkala (Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO): Erasmus+ 
nuorisotoimialalle – Youth in Action -ohjelman vaikutukset oppimiseen
Mari Tapio (Humanistinen ammattikorkeakoulu): Nuorten tarpeet ja osallisuus päihdekasvatustyössä
Petteri Piirainen (Nuoriso- ja liikunta-alan asiantuntijat ry.): Kohtaako nuorisoalan koulutus 
työmarkkinat?
Reijo Viitanen (Humanistinen ammattikorkeakoulu): Humakin yhteisöpedagogien työllistyminen 
asematason näkökulmasta
 
Työryhmät III klo 11.00–12.30
 
1. Myönteinen tunnistaminen -kirjan julkistamistilaisuus (Kirsi Pauliina Kallio) 
5026

Myönteinen tunnistaminen (toim. Jouni Häkli, Kirsi Pauliina Kallio ja Riikka Korkiamäki. 
Nuorisotutkimusverkoston Kenttä-sarja 2015) esittelee Suomen Akatemian Lasten ja nuorten 
hyvinvointi ja terveys (Skidi–Kids) -tutkimusohjelman hankkeiden Lasten marginalisoitumisen 
ehkäisy paikkalähtöisen osallistumisen keinoin (2010– 2013) sekä Lasten ja nuorten marginalisaatioriskin 
hallinta varhaisen tunnistamisen avulla (2013– 2015) tuloksia. Tutkimuksiin osallistui yli sata viides- 
ja yhdeksäsluokkalaista tyttöä ja poikaa sekä kymmeniä eri alojen ammattilaisia. Työryhmässä 
hankkeessa mukana olleet asiantuntijat reflektoivat myönteisen tunnistamisen ideaa omista 
ammatillisista näkökulmistaan. Asiantuntijapuheenvuorojen jälkeen tilaisuus jatkuu tutkijoiden 
ja ammattilaisten yhteistyötä käsittelevällä keskustelulla, johon kaikki osallistujat ovat 
tervetulleita tuomaan näkemyksiään. Työryhmä on avoin kaikille konferenssin osallistujille.

2. Liikunnan yhdenvertaisuus? III (PJ Päivi Berg) 
6017

Kati Lehtonen (LIKES-tutkimuskeskus): Yhdenvertaisuus valtakunnallisten liikuntajärjestöjen 
toiminnassa
Susan Eriksson & Veli Liikanen (Mikkelin ammattikorkeakoulu): Skeittaukseen ei tarvita jalkoja 
vaan kavereita - vammaiset nuoret liikunnallisissa nuorisokulttuureissa
Kati Myllymäki-Hämäläinen (Jyväskylän yliopisto): Miten naisvammaisurheilijat oppivat urheilijaksi? 
Kehitysvammaisten naisten kokemuksia oman ruumiin ja urheilu-uran legitimoinnista
Päivi Berg (Nuorisotutkimusverkosto): Kentiltä kabinetteihin – Lasten ja nuorten 
liikuntaharrastukset, perhe ja yhteiskuntaluokka



3.  Identiteetti ja arvot nuoruuden siirtymien tutkimuksessa II (PJ Helena Helve) 
5014

Sanna Aaltonen, Anu-Hanna Anttila, Päivi Berg, Terhi Hautamäki, Sami Perttilä (Koneen 
Säätiön Jakautuuko Suomi? -hanke, Nuorisotutkimusseura): Määränpää tuntematon – Nuoret 
aikuiset uuden työn markkinoilla
Eeva Sinisalo-Juha : Nuoren mahdollisuutena nuorisotyö
Anu Heinonen (Helsingin yliopisto): Ulkomaille suuntautuva muutto: latvialaisnuoren ulkomaille 
muutto elämänpoliittisena valintana
Arseniy Svynarenko: Work and identities of  studying young people
 
4. Nuoret ja sosiaalisen median syömishäiriöyhteisöt (PJ Markus Kaakinen, Anu 
Sirola & Tuuli Turja) 
5016

Anu Sirola (Tampereen yliopisto): Pro-anoreksialle tuotetut merkitykset Youtuben 
kommenttipalstoilla
Tuuli Turja (Tampereen yliopisto): Nuorten altistuminen syömishäiriöitä ihannoiville 
verkkosivustoille: Maiden välisessä vertailussa Yhdysvallat, Iso-Britannia, Saksa ja Suomi
Markus Kaakinen (Tampereen yliopisto): Sosiaalisen median syömishäiriöyhteisöt sosiaalisten 
verkostojen ja emotionaalisten jännitteiden näkökulmasta
 
5. Nuorten osallisuus II (PJ Tomi Kiilakoski) 
5028

Suvi-Sadetta Kaarakainen (Turun yliopisto): Facebookin Wilma pilasi elämäni -yhteisö nuorten 
teknologisen toimijuuden ilmentymänä
Meri-Tuulia Kaarakainen & Marjut Muhonen (RUSE): Osallisuus ja osattomuus nuorten 
teknologian käyttötottumuksissa
Suvi Karhu (Tampereen yliopisto): Osallisuuden edistäminen nuorten palveluissa
Georg Boldt (Tampereen yliopisto): Merkityksellinen osallistuminen ja osallisuuden kokemus

6. Nuorten osallisuutta vahvistavat palvelut (PJ Liisa Häikiö) 
5101

Karita Snellman, Tampereen yliopisto: Nuorten osallisuutta vahvistavat palvelut
Lina Van Aerschot, Tampereen yliopisto: Vähävaraisuus kiinnittää lähiöön: pienituloisten nuorten 
toimintamahdollisuudet ja sosiaaliset suhteet
Yrjö Kallinen, Tampereen yliopisto: Omapaja: nuoret palvelujen suunnittelijoina
 



7. Metodiset ja eettiset kysymykset (PJ Elina Pekkarinen) 
6034

Sofia Laine (Nuorisotutkimusverkosto): Nobelin rauhanpalkinto ja Tunisian politiikkakoulu: 
poliittisen vuoropuhelun mahdollisuuksista ja haasteista nuoriso- ja kehityspoliittisista näkökulmista
Sirkku Kotilainen & Mari Pienimäki (Tampereen yliopisto): Nuorten taiteilijuus tutkijuus ja 
julkinen toiminta eettisten kysymysten valossa
Tiia Laukkanen & Fanny Vilmilä (Nuorisotutkimusverkosto): Digitaalinen perfomatiivisuus 
tutkimuseettisenä kysymyksenä
Marjo Laitala (Oulun yliopisto): Perusteet ja syyt koulukotisijoitusten taustalla on selvitettävä

8. Näkökulmia nuorten vanhempien elämään (PJ Virve Murto & Petteri Eerola) 
4026

Eija Eronen (Tampereen yliopisto): Äitiys ja sen tukeminen nuorena äidiksi tulleiden naisten 
kokemana
Salli Alanko (Helsingin yliopisto): Kulttuurista puhetta nuorista äideistä Teiniäidit-sarjan tuotannossa
Virve Murto (Turun yliopisto): Alaikäisenä isäksi tulleiden muotokuvat
Petteri Eerola (Tampereen yliopisto): Isyyden kehityskulut koulutettujen nuorten miesten kertomana



Pääpuhujien esitysten abstraktit

Professor Dana Fusco: Professionalization of youth work: the past, 
present and future

Youth services and youth work in most parts of  the Western world have seen funding cuts 
like never before witnessed. While there are many drivers for such austerity measures, am-
bivalence in funding is in part connected to the contested understandings of  youth work as 
a practice necessary to support young people to navigate and curate their lives. Profession-
alization projects have been one attempt to lift up the field, the workers, and the practice. 
But, these projects too have been contested. In this lecture, ‘Professionalization of  Youth 
Work: the past, present and future’, Dr. Dana Fusco will review her research exploring 
some of  the trends, tensions, and opportunities for advancing the field of  youth work.

University Instructor Juha Nieminen: The Idea of Youth Work: reflections 
on seventy years of youth workers’ education

Professional education depends both on society and educational institutions. The way that 
youth work is conceptualized in the education of  youth workers is an outcome of  the inter-
play between contemporary social and historical situation on one hand, and the objectives 
of  the educational institution on the other. Practically the idea of  youth work is included in 
the curriculum. The aim of  the presentation is to reflect on the idea of  youth work in the 
history of  youth work education. The presentation starts from the establishment of  youth 
workers’ training in the School of  Social Sciences in 1945 and concludes in the present 
challenges at the University of  Tampere. Changes in the emphasis on youth education and 
social issues together with the role of  youth research during the decades will be discussed.



Työryhmäesitysten 
abstraktit

Torstai 12.11.
Työryhmät I klo 15.00–16.30

1. Nuorisotyöntekijä – melkein tohtori! 
(Nuorisotyön Seniorit) 

Työpajassa keskitytään pohtimaan nuoriso-
työtä ja sen tehtävää sekä nuorisotyön ja nuo-
risotutkimuksen suhdetta tämän päivän nuo-
risotyössä. Esimerkkinä toimivat Tampereen 
kaupungin nuorisopalvelut. Työpaja koostuu 
asiantuntija-alustuksista sekä nuorisotyön ja 
-tutkimuksen opiskelijoiden ”nuorisotyön 
konkareille” tekemistä haastatteluista. Työ-
pajan vetäjänä toimii Kotkan nuorisotoimen-
johtaja (emerita) Helena Kempas.

Tampereen nuorisopalvelujen johtavan koor-
dinaattorin Antti Heinosen alustus keskittyy 
pohtimaan kysymystä ”Mihin suuntaan pitäisi 
kasvaa? Kunnallisen nuorisotyön probleema 
Tampereella.” Kasvaminen / kasvattaminen 
on teemana monitasoinen ja monimutkai-
nen, kuten on nuorisotyökin. Jotenkin nuo-
risotyön asema kunnassa ja yhteiskunnassa 
pitää kuitenkin määrittää, jotta kuntalaisille 
ja työntekijöille syntyy kuva nuorisotyön si-
sällöstä ja tavoitteista. Heinosen alustuksen 
tarkoituksena on herättää keskustelua ja poh-
dintaa siitä, mihin nuorisotyön tämän päivän 
yhteiskunnassa pitäisi keskittyä. Kasvattami-
seen, kasvun tukemiseen vai yhteiskunnalli-
seen osallistumiseen /osallistamiseen – vai 
kaikkiin näihin? Mitä annettavaa Tampereen 
mallilla on nuorisotutkimukselle? Vantaan 
nuorisopalvelujen johtajan Eija Aholan alus-
tus keskittyy pohtimaan, miten nuorisotutki-
muksen tuloksia voidaan hyödyntää tämän 
päivän nuorisotyössä. Myös Antti Heinosen 
alustus sivuaa osittain tätä teemaa. Työmene-

telmänä työpajassa ovat lisäksi nuorisotyön ja 
-tutkimuksen opiskelijoiden tekemät haastat-
telut em. aihepiireistä työpajaan osallistuville 
nuorisotyön ”konkareille” ( 5–6 hlöä), joista 
koostetaan työpajan aineisto em. alustusten 
lisäksi. Työpaja on avoin kaikille konferens-
sin osallistujille.

2. Liikunnan yhdenvertaisuus?  (PJ Päivi 
Berg)

Julkisessa keskustelussa ja mediadiskursseissa 
liikunta ja urheilu näyttäytyvät tällä hetkellä 
moniarvoisina ja mukaanottavina. Samanai-
kaisesti on saatu kuitenkin tutkimustuloksia, 
joiden mukaan lasten ja nuorten liikunnassa ja 
urheilussa ilmenee erilaisia väkivallan muotoja 
(Lapsiuhritutkimus 2013) ja sukupuoli- ja sek-
suaalivähemmistöihin kuuluvien harrastami-
seen liittyy sekä koettua että rakenteellista syr-
jintää (Kokkonen 2012; Alanko 2013; Taavetti 
2015). Myös urheilujournalismissa urheilija on 
edelleen useimmiten mies. Organisoitujen ur-
heiluharrastusten kentät taas eivät aina aukea 
niille lapsille ja nuorille, joiden perheillä ei ole 
niihin varaa. Liikunnan ”yhdenvertaisuus”? 
-työryhmän esityksissä tarkastellaan liikunnan 
ja urheilun yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa su-
kupuolen, luokan, etnisyyden, vammaisuuden, 
kyvykkyyden, alueellisuuden ja iän näkökul-
mista. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja 
keskustelemaan!

Liikunnan yhdenvertaisuus? I

Riikka Taavetti, Helsingin yliopisto 
Sateenkaarinuoret ja liikunta

Miten seksuaali- tai sukupuolivähemmis-
töön kuuluminen vaikuttaa nuoren haluun ja 
mahdollisuuksiin harrastaa liikuntaa? Ovat-
ko liikuntatilat avoimia muunsukupuoliselle 
nuorelle, sulkeeko syrjintä homopojan pois 
jääkiekkokaukalosta tai tekeekö heteronorma-



tiivisuus paritanssista mahdottoman harras-
tuksen lesbotytölle?

Tämä esitys tarkastelee sateenkaarinuorten 
kokemuksia liikunnasta, syrjinnästä ja liikun-
tapalveluiden tai -harrastusten yhdenvertai-
suudesta. Esitys perustuu Hyvinvoiva sateen-
kaarinuori -hankkeessa saatuun tietoon ja 
sen arviointiin Vetovoima-hankkeen tulosten 
avulla. Nuorisotutkimusseuran ja Setan Hy-
vinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushank-
keessa (2012–2015) tutkittiin 15–25-vuotiai-
den seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin 
kuuluvien nuorten hyvinvointia ja terveyttä 
sekä heidän kokemuksiaan syrjinnästä ja yh-
denvertaisuudesta. Suomen nuorisoyhteistyö 
– Allianssi ry:n Vetovoima-tutkimus- ja kehit-
tämishankkeessa (2014–2015) tutkittiin nuo-
risojärjestöjen toimintaan osallistumisen muo-
toja ja osallistuvien määriä. Vaikka liikunta- ja 
urheilujärjestöt eivät kuuluneet tutkimuksen 
kohdejoukkoon, nuorisojärjestöistä saatujen 
tulosten perusteella voidaan arvioida, millaisia 
käytäntöjä järjestöissä voi olla yhdenvertaisuu-
den edistämiseen ja nuorten moninaisuuden 
tukemiseen.

Sateenkaarinuoret kokevat arjessaan paljon 
syrjintää, ulossulkemista ja asiatonta kohtelua. 
Nämä kokemukset saattavat johtaa harrastuk-
sista pois jäämiseen, palveluiden käyttämättä 
jättämiseen tai esimerkiksi oman koulutuspo-
lun valintaan syrjintää vältellen. Sateenkaari-
nuorilla on kokemuksia näkymättömyydestä ja 
siitä, etteivät heidän arkensa tilat mahdollista 
omana itsenä elämistä. Toisaalta monilla nuo-
rilla on kokemuksia myös siitä, miten pienillä 
teoilla esimerkiksi ohjaajat ja toiset harrastajat 
voivat luoda turvallisen, kaikille hyväksyvän il-
mapiirin.

Vetovoima -tutkimushankkeessa tutkittujen 
nuorisojärjestöjen toiminnassa näkyy, etteivät 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset ole 

useinkaan järjestöissä kovin suuressa roolissa. 
Monet järjestöt katsovat, että niiden toiminta 
on avointa kaikille ja että ne haluavat tavoit-
taa kaikenlaisia Suomessa asuvia nuoria. Avoi-
muus saattaa kuitenkin jäädä puheen tasolle, 
ellei yhdenvertaisuuden eteen olla valmiita toi-
mimaan ja pohdita, millaisia tekoja eri tavoin 
syrjintävaarassa olevien nuorten tavoittaminen 
vaatii.

Esityksen yhdistää kahden eri tutkimushank-
keen tuloksia ja tarkastelee erityisesti liikunnan 
näkökulmasta sateenkaarinuorten vapaa-ajan 
yhdenvertaisuutta. Tavoitteena on tarjota 
nuorten liikkumista tutkiville tai sen parissa 
työskenteleville näkökulmia ja ajatuksia niin 
sateenkaarinuoruuden kuin järjestötutkimuk-
senkin puolelta.

Marja Kokkonen, Mariana Siljamäki & 
Anna Kavoura, Jyväskylän yliopisto
Syrjintä liikunnanopettajien, valmentajien ja urheilu-
päättäjien silmin

Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa lii-
kunnan piirissä tapahtuvan erityyppisen syrjin-
nän esiintyvyyttä, syrjintätilanteiden selvittä-
misen keinoja ja tasavertaisuuden edistämisen 
kehitysideoita urheiluvalmentajilta ja liikun-
nanopettajilta. Tutkimuksen ensimmäiseen 
vaiheeseen osallistuneiden 23 valmentajan (7 
naista, 16 miestä) ja 7 liikunnanopettajan (4 
naista, 3 miestä) kyselylomakevastaukset il-
maisivat psyykkisen väkivallan olevan fyysistä 
väkivaltaa yleisempää koulujen liikuntatunneil-
la ja urheiluvalmennustilanteissa. Yleisimmin 
syrjinnän uskottiin liittyvän syrjityn ihmisen 
fyysiseen olemukseen ja huonoihin motori-
siin taitoihin. Kyselylomakkeeseen vastanneet 
arvioivat valmentajien käyttäytyvän liikunnan-
opettajia syrjivämmin. Keskustelua pidettiin 
kaikkein soveltuvimpana syrjintätilanteiden 
selvittelykeinona. 



Tutkimuksen toiseen vaiheeseen osallistui viisi 
keskisuomalaista urheilupäättäjää (2 naista, 3 
miestä). Teemahaastatteluissa urheilupäättäjät 
toivoivat, että koulut ja urheiluseurat voisivat 
jakaa keskenään käytännössä toimiviksi osoit-
tautuneita tasavertaisuuden edistämisen ja syr-
jinnän vastaisen työn käytänteitä. He arvelivat 
urheiluvalmentajien ja liikunnanopettajien 
tarvitsevan aiempaa enemmän pedagogisia ja 
sosiaalisia valmiuksia ja taitoja tasavertaisuu-
den edistämiseksi ja syrjinnän vähentämisek-
si. Syrjinnän vastaiset kampanjat olivat heistä 
liian lyhytkestoisia; sen sijaan toimivimmat 
käytänteet ja niihin tarvittava rahoitus pitäisi 
haastateltujen urheilupäättäjien mielestä va-
kiinnuttaa. 

Esiteltävät tulokset ovat kaksivuotisen, EU-ra-
hoitteisen IRIS -hankkeen (Innovative lear-
ning Resources to foster equal participation In 
grassroots Sports dealing with discrimination, 
racism, and violence incidents) osatuloksia. 
Suomen, Kreikan, Espanjan, Unkarin ja Bul-
garian välisenä yhteistyönä tehtävä hanke pyr-
kii vuoden 2016 loppuun mennessä kehittä-
mään ja tarjoamaan sekä urheiluvalmentajien 
että liikunnanopettajien käyttöön nettipohjai-
sia, interaktiivisia menetelmiä ja tietopakette-
ja, joiden avulla urheilun ja liikunnan piirissä 
– erityisesti kouluissa ja urheiluseuroissa – il-
menevää syrjintää, väkivaltaa ja rasismia olisi 
aiempaa helpompaa tunnistaa ja ennaltaeh-
käistä.

Sara Hirn (Suomen Monikulttuurinen Lii-
kuntaliitto Fimu ry.), Auli Airila (TTL) & Ari 
Väänänen (TTL) 
Liikunta keinona tasa-arvoisessa osallisuuden ja hy-
vinvoinnin edistämisessä – esimerkkinä 
Combo-hanke

Työterveyslaitoksen koordinoimassa ESR-ra-
hoitteisessa Combo hankkeessa (1.9.2015–
30.6.2018) kehitetään uusia toimintatapo-

ja, valmiuksia ja menetelmiä, jotka tukevat 
nuorten osallisuutta ja hyvinvointia sekä työ-
elämään kiinnittymistä. Hanke tuottaa myös 
tietoa hanketoimenpiteiden vaikuttavuudesta 
nuorten osallisuuteen, hyvinvointiin ja työelä-
mävalmiuksiin. Hankkeessa luodaan uuden-
laista yhteistyötä kulttuuri-, kirjasto-, liikun-
ta- ja nuorisoalan toimijoiden, oppilaitosten 
sekä järjestötoimijoiden välille, mikä vahvistaa 
nuorten kiinnittymistä opinto- ja työelämäpo-
luille. 

Fimu ry on yksi hankkeen viidestä osato-
teuttajasta. Fimun osahankkeen keskeisenä 
tavoitteena on nuorten eriarvoisuuden eh-
käiseminen, osallisuuden ja hyvinvoinnin pa-
rantaminen liikunnallisin menetelmin. Fimu 
toimii Suomessa kattojärjestönä maahanmuut-
tajataustaisten ja monikulttuuristen liikuntaa 
järjestäville yhdistyksille ja seuroille. Suoma-
laisia urheiluseuroja edustavan Valon jäsenenä 
Fimu seuraa ja osallistuu aitiopaikalta ruohon-
juuritason toimintaan sekä isojen kansallisten 
urheilutoimijoiden keskusteluun tasa-arvoises-
ta liikunnasta. 

Esityksessämme kuvaamme Combo -hanketta 
ja sen tavoitteita erityisesti Fimun osahankkeen 
näkökulmasta: miten löydämme uudenlaisia 
tapoja tuottaa yhdenvertaisia mahdollisuuksia 
liikkua? Samalla pohdimme, sitä minkälaisia 
ongelmia liikunnan harrastajat mahdollises-
ti kohtaavat, ja mitkä ovat mahdollisia esteitä 
tai mahdollisuuksia luoda tasa-arvoinen ja yh-
denvertainen liikunnan kenttä monikulttuuri-
suuden näkökulmasta. Onko liikunnan kenttä 
tarpeeksi yhdenvertainen, jotta sen avulla pys-
tytään mm. vahvistamaan nuorten osallisuutta 
sekä hyvinvointia arjen toimintaympäristöissä?



Liisa Hakala, Helsingin yliopisto & Tiina 
Kujala, Tampereen yliopisto
Koululiikuntaa kaikille? – Urheilu 
koululiikunnan portinvartijana

Koululiikunnan merkityksellisyyttä liikunnal-
liseen elämäntapaan kasvattajana perustellaan 
toistuvasti sillä, että se tavoittaa kattavalla ta-
valla kaikki ikäluokat. Samanaikaisesti kan-
namme huolta niistä nuorista, jotka tietoisesti 
rakentavat identiteettiä ja elämäntapaa, johon 
liikkuminen ei kuulu. Pyrimme esityksessäm-
me tavoittamaan koululiikunnan tarjoamia 
subjektin kiinnittymisen paikkoja sekä näiden 
ajantasaisuutta. Käytämme tarkastelussamme 
heuristisena välineenä kansalaisen (citizen) kä-
sitettä ja tämän käsitteen siirtymiä kuvaavaa, 
laatimaamme luokittelua. Käsitteen käyttö-
kelpoisuutta tässä yhteydessä perustelee sen 
erityinen merkityksellisyys koulukeskustelussa, 
sillä 1700- ja 1800-luvuilla muotoaan saanut ja 
nyt globaalina instituutiona näyttäytyvä koulu 
on rakentunut kansalaiseksi kansallisvaltioon 
kasvattamisen ajatukselle. Lisäksi Suomeen 
1800-luvulla rantautuneen voimistelun ja ur-
heilun merkittävä rooli kansalaiskasvatuksessa 
sekä näiden kietoutuminen koululiikuntaan 
mahdollistavat uudenlaisen, historiatietoisen 
perspektiivin myös oman aikamme koululii-
kunnan tarkasteluun.

Sittemmin modernin ajan kansallisvaltio on 
menettänyt paikkaansa sosiaalisen, poliittisen 
ja kasvatuksellisen toiminnan keskuksena. 
Käytänteet, kuten kulttuuri, kieli, työvoima, 
pääoma ja kasvatus, jotka aiemmin saivat stan-
dardinsa ja määrittelynsä kansallisvaltiolta, 
ylittävät nykyään paikkaan liittyvät rajat kan-
sallisvaltion roolia monimutkaistaen. (Autio 
2014, 27–28; ks. myös Scholte 2005, 188–189.) 
Kansallisvaltio sulkeumana ja kollektiivisten 
ideologien alkulähteenä ei ole enää itsestään 
selvä paikka subjektin kiinnittymiselle ajassa, 
jossa kansallisen identiteetin ohessa on tar-

jolla moninaisia kansallisuudesta riippumatto-
mia identiteettejä (vrt. Autio 2014; Delanty & 
O’Mahony 2002).  

Tarkastelemme esityksessämme liikunnan 
vuosien 1985, 1994, 2004 ja 2014 opetus-
suunnitelmia seuraavien kansalaisuuden fra-
gmenttien valossa: maailmankansalaisuus, 
kulttuurikansalaisuus, sukupuolitietoinen 
kansalaisuus, ekologinen kansalaisuus ja työtä 
tekevä kansalaisuus. Tuomme esiin oppiai-
neen omaan identiteettiin palautuvien mer-
kitysten (keskeisimpänä sosialisaatiopyrkimys 
kulloiseenkin yhteiskunnan liikuntakulttuu-
riin) lisäksi moninaisen kansalaisuuden tuot-
tamia subjektin kiinnittymisen paikkoja tai 
niistä irtautumisia sekä urheilun roolin kou-
luliikunnan identiteetin rakentumisen por-
tinvartijana, mikä näkemyksemme koettelee 
yhdenvertaisuutta.

Katja Rajala, LIKES-tutkimuskeskus
Yläkoululaisten subjektiivinen sosiaalinen asema on 
yhteydessä liikkumiseen koulupäivän aikana

Hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti jo-
kaiseen koulupäivään tulisi sisältyä tunti lii-
kuntaa. Yläkouluissa tavoitteeseen pääsy on 
vaikeampaa kuin alakouluissa. Tekeillä olevan 
väitöskirjatutkimukseni tavoitteena on sel-
vittää, onko nuoren kokema subjektiivinen 
sosiaalinen asema yhteydessä koulupäivän ai-
kaiseen liikkumiseen ja liikkumisen mahdolli-
suuksiin. Subjektiivisella sosiaalisella asemalla 
tarkoitetaan tässä nuoren omaa käsitystä siitä, 
kuinka hän sijoittuu kouluyhteisön sosiaali-
seen arvojärjestykseen (Goodman ym. 2001; 
Kalalahti ym. 2011).

Subjektiivisen sosiaalisen aseman ja liikkumi-
sen välistä yhteyttä on tutkittu eri menetel-
millä osana valtakunnallisen Liikkuva koulu 
-ohjelman seurantaa. Keväällä 2013 yhteensä 
1678 nuorta 11 yläkoulusta eri puolilta Suo-



mea osallistuivat nettipohjaiseen kyselyyn. 
Lukuvuoden 2013–2014 aikana havainnoitiin 
ja haastateltiin yhden kahdeksannen luokan 
oppilaita eräässä yhtenäiskoulussa. Subjek-
tiivista sosiaalista asemaa tutkittiin sekä ky-
selyssä että haastatteluiden yhteydessä kym-
menportaisen tikasmallin avulla (Goodman 
ym. 2001; Kalalahti ym. 2011).

Nuorten kokema korkea subjektiivinen sosi-
aalinen asema koulussa oli yhteydessä aktii-
viseen liikkumiseen välitunneilla sekä tytöil-
lä että pojilla. Tulosten perusteella nuorten 
osallistuminen välituntiliikuntaan on yleisintä 
niillä nuorilla, jotka kokevat oman kouluyh-
teisöasemansa korkeaksi. Kahdeksasluokka-
laisia tyttöjä tutkittaessa havaittiin, että sub-
jektiivisen sosiaalisen asemansa korkeaksi 
kokevat tytöt liittivät enemmän positiivisia 
merkityksiä koulun tiloihin verrattuna tyttöi-
hin, joiden subjektiivinen sosiaalinen asema 
oli matalampi. Korkean sosiaalisen aseman 
omaavat tytöt kokivat myös fyysisen liikku-
misympäristönsä sekä sosiaalisen liikkumis-
vapautensa laajemmaksi verrattuna tyttöihin, 
joiden subjektiivinen sosiaalinen asema oli 
matala.

Nuorilla on erilaisia toimintamahdollisuuksia 
koulun tiloissa. Yhtenä toimintaa rajoittavana 
tekijänä voi olla matala subjektiivinen sosiaa-
linen asema. Koulun tiloista muodostuva päi-
vittäinen liikkumisympäristö on eri nuorille 
hyvinkin erilainen. Näiden erojen ymmärtä-
minen voi luoda uudenlaisia näkökulmia liik-
kumisen lisäämiselle yläkouluissa.
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3. Nuoret ja perhe (PJ Marja Peltola & 
Sinikka Aapola-Kari)

Nuorisotutkimuksessa perhe ei ole ollut ko-
vin yleinen tutkimuksen tarkastelukohde; pi-
kemminkin usein nuoret on nähty irrallaan 
omasta perhetaustastaan, itsenäistyvinä yksi-
löinä. Myös nuorille suunnatuissa palveluissa 
lähtökohtana on usein nuori yksilönä, jolloin 
perheiden kanssa tehtävä yhteistyö - tai sen 
puute - saattaa muodostua yhdeksi kipukoh-
daksi. Kuitenkin nuorten perhetaustalla on 
todettu olevan paljon merkitystä nuorten elä-
mänpolkujen muotoutumiselle – niin ylisuku-
polvisten ongelmien, pääomien ja resurssien 
välittymisen kuin myös nuorten subjektiivis-
ten kuulumisentunteiden ja identifikaatioiden 
kannalta. Perhesuhteet voivat myös olla nuo-
ren elämässä ainoa pysyvä elementti monien 
muutosten keskellä. Perhe ilmiönä ei ole itses-
tään selvä, vaan se voidaan tulkita vaihtelevin 
tavoin nuorten taustoista ja elämäntilanteista 
riippuen, ja perhesuhteet voivat muotoutua 
hyvin monenlaisiksi. Lisäksi nuoret itsekin 
perustavat perheitä, vaikka monet lykkäävät 
lastenhankintaa yhä pidemmälle. 

Nuoret ja perhe I

Ritva Nätkin, Tampereen yliopisto
Nuorten aikuisten tulevaisuudenvisiot perheestä

Esityksessä käydään läpi Tampereen yliopis-
tossa kerättyjä kirjoitusaineistoja, joissa opis-
kelijat visioivat lähitulevaisuudessa tapahtuvia 
muutoksia perheessä. Yhteiskuntatieteiden 
opiskelijat kirjoittivat luentotilanteessa ns. 
eläytymismenetelmällä (non-active role-play 
method) parin sivun mittaisen jatkokirjoituk-
sen heille annettuun instruktioon. Instrukti-



oita oli kaksi erilaista, joista toisessa oletettiin 
perheen vahvistuvan ja toisessa oletettiin sen 
heikkenevän lähitulevaisuudessa. Opiskeli-
joille ei annettu mitään etukäteisinformaatio-
ta aiheesta.
Kirjoitukset olivat värikkäitä ja osassa näkyi 
ns. science fiction lajityyppi. Kirjoituksissa 
perheen tulevaisuus kytkeytyi maailmanlaa-
juisiin kysymyksiin: talouteen ja globaalei-
hin katastrofeihin, arvoihin ja uskonnollisiin 
kysymyksiin sekä perhepolitiikan mahdolli-
suuksiin ohjailla ihmisten käyttäytymistä.
Esityksessä kysytään, minkälaista tietoa täl-
laisella menetelmällä voidaan saada. Sekä 
nuorisotutkimuksessa että tulevaisuuden tut-
kimuksessa perhe ei ole ollut kovin suosittu 
teema. Opiskelijat ovat tulevaisuuden aikui-
sia sekä mahdollisesti myös päättäjiä, joten 
heidän kuvitelmansa saattavat tarjota tärkeää 
kulttuurista tietoa tulevaisuuden perheestä. 
Tieto ei ole kuitenkaan mitenkään yleispäte-
vää, vaan mieluumminkin tilannesidonnaista. 
Iältään 20-30-vuotiaat opiskelijat, jotka olivat 
pääasiassa naisia, todennäköisesti projisoivat 
myös omaa elämäntilannettaan tulevaisuuden 
kuvitelmiin: hankkiako lapsia vai ei.

Juhani Pekkola, Kymenlaakson ammatti-
korkeakoulu
Lasten hankintaan liittyvät motiivit ja rakenteet 
18-40 vuotiaiden suomalaisten keskuudessa

Suomen väestö ikääntyy ja huoltosuhde heik-
kenee. Vuonna 2020 Suomi kuuluu niiden 
vanhusvaltioiden ryhmään, joissa viidennes 
väestöstä on yli 65-vuotiaita. Syynä väestön 
ikärakenteen rajuun muutokseen on alhainen 
syntyvyys, joka on vuodesta 1970 lähtien alit-
tanut väestön uusiutumisrajan, joka on 2,1 
lasta/nainen.  
Suomalaiset ovat hyvin perhekeskeisiä.  Sii-
tä huolimatta lapsettomien aikuisten määrä 
kasvaa, synnyttäjien keski-ikä kohoaa ja syn-
tyvyys alenee. Lasten hankinnan motiiveina 

ovat voimakkaat perhettä ja lapsen merki-
tytä korostavat arvot eli perheorientoitunut 
elämäntapa. Lasten lukumäärää, synnytysten 
ajankohtaa ja abortteja säätelevät talouteen, 
työhön ja asumiseen, sosiaalipolitiikkaan, 
ympäristön odotuksiin ja asenneilmapiiriin, 
omaan ja puolison kypsyyteen, tavoitteisiin 
sekä ympäristön uhkakuviin liittyvät tekijät. 
Niiden pääasiallinen rakenne on kaikissa ta-
pauksissa yhdenmukainen. Vaikka suomalai-
sen oma tahto on yksittäisenä tekijänä selkeä, 
sen selitysaste lasten hankinnassa on merkit-
tävästi rakenteellisia tekijöitä vähäisempi.

Marja Peltola, Nuorisotutkimusverkosto
Itsestäänselvä, problematisoitu perhe – Miten nuo-
ret puhuvat perheestä ja miten tätä puhetta pitäisi 
ymmärtää? 

Perhe on haastava tutkimusaihe nuorisotut-
kijalle.  Sen tärkeydestä harvoin kukaan on 
eri mieltä, mutta teorettis-metodologisesti 
perheaiheiden käsitteellistämiseen ja ym-
märtämiseen näyttää olevan yllättävän vä-
hän nimenomaan nuorisotutkimuksellisesti 
orientoituneita työvälineitä. Nuorten oma 
puhe perhesuhteista ei useinkaan vastaa ste-
reotyyppisiä käsityksiä nuoren sukupolven 
”hällä väliä”-suhtautumisesta perheeseen, 
mutta arkinen ja kovin lähellä oleva perhe 
on aiheena vaikea reflektoida myös nuorille. 
Tässä esityksessä pohditaan esittäjän omiin 
aineistoihin perustuen, mutta vahvasti myös 
perhesosiologisesta teoreettisesta ja metodo-
logisesta kirjallisuudesta ammentaen, miten 
perhesuhteita voisi käsitteellistää ja tutkia 
nuorisotutkimuksellisista lähtökohdista kä-
sin. 

4. Nuoret ja palvelut (PJ Antti Kivijärvi & 
Sanna Aaltonen)

Toukokuussa 2015 hallitusneuvottelija Juha 
Sipilä totesi, että ”Suomi on jäänyt menes-



tyksensä ja edellisille vuosikymmenille viri-
tetyn hyvinvointiyhteiskunnan vangiksi” (HS 
11.5). Nuoret ja palvelut -työryhmässä tartu-
taan nykyisen pääministerin jälkimmäiseen 
ajatukseen. Mitä hyvinvointivaltion vankina 
oleminen tarkoittaa työn ja koulutuksen ul-
kopuolella oleville nuorille ja miten siitä va-
pautuminen heitä hyödyttää? Työryhmässä 
tarkastellaan nuorten suhdetta hyvinvointi-
palveluihin. Erityisesti kiinnitetään huomiota 
oppivelvollisuuden jälkeisiä siirtymiä tukeviin 
palveluihin, joihin kuuluvat niin universaalit 
sosiaali- ja TE-palvelut kuin erityisesti nuo-
rille räätälöidyt palvelut, kuten esimerkiksi 
työpajat ja etsivä nuorisotyö. Keskeisiä kysy-
myksiä ovat, miten nuoret näkevät asemansa 
palvelujen käyttäjinä ja miten palveluntarjo-
ajat hahmottavat kykynsä tukea nuorten siir-
tymiä. 

Sessiot rakentuvat kolmesta vartin mittaises-
ta esityksestä, joissa tutkijat esittelevät tiiviisti 
tutkimuksistaan ja hankkeistaan nousevia nä-
kökulmia. Esitysten jälkeen on kolme varttia 
aikaa yleiselle keskustelulle, jota alustajat ja 
työryhmän koordinaattorit virittävät etukä-
teen laadituilla kysymyksillä.

Nuoret ja palvelut I

Eliisa Kylkilahti, Helsingin yliopisto 
Palveluyhteiskunnan ovella? Nuoret (ei-toivottuina) 
asiakkaina julkisten, puolijulkisten ja yksityisten 
palveluiden kontekstissa 

Yhteiskunnassamme on tarjolla moninai-
nen kirjo erilaisia palveluita erilaisilta tuot-
tajilta. Keskustelu palveluista ja asiakkaista 
on toisinaan sekavaa, sillä molemmilla kä-
sitteillä - palvelu ja asiakas - viitataan sekä 
yhteiskunnan tuottamiin hyvinvointi-, pe-
rus- ja sosiaalipalveluihin (Rajavaara 2009) 
että markkinoiden tarjoamiin, ns. yksityisiin 
tai kaupallisiin palveluihin eli palveluliiketoi-

mintaan. Palveluympäristön (servicescape) 
käsitteellä on kuvattu sitä kokonaisuutta, joka 
koostuu muun muassa fyysisestä toimitilasta 
ja kohtaamiseen aktiivisesti osallistuvista hen-
kilöistä ja joka asettaa odotuksia antaa vihjei-
tä siitä, mitä kohtaamisessa tapahtuu (Bitner 
1992). Karkeasti jaotellen palveluliiketoimin-
taa tekevät yritykset tähtäävät myönteisiin 
asiakaskokemuksiin ja asiakkaan sitoutumi-
seen ja siksi palveluympäristöt ovat latautu-
neet odotuksilla, että kohtaamisissa noudate-
taan kulttuurista asiakaspalvelukohtaamisen 
tarinalinjaa eli sellaisia skriptejä, jotka raken-
tuvat vastavuoroisuuden, tasaveroisuuden ja 
kohteliaisuuden periaatteiden varaan ja jois-
sa asiakkaalle tarjoutuu asema ”kuninkaana” 
(esim. Goffman 1983; Harris ym. 2003). Sen 
sijaan julkisten palvelujen ympäristössä, ku-
ten sosiaalivirastossa tai TE-keskuksessa, 
asiakkaat ovat lähtökohtaisesti ei-toivottu 
menoerä, palvelutyöntekijöiden näkökul-
masta ”ihanneasiakkaat eivät käytä palvelua” 
(Aaltonen & Berg 2015, 53). Meillä on kui-
tenkin myös joukko ”puolijulkisia” palvelui-
ta, kuten julkinen liikenne tai kouluruokailu, 
joiden palvelumaisema asettuu kahden edellä 
mainitun välille. Vaikka kohtaamisia julkisis-
sa, yksityisissä ja puolijulkisissa palveluissa 
ohjaavat erilaiset ennakko-odotukset, ei asi-
akkaan asema missään kontekstissa ole neut-
raali tai vakio, vaan esimerkiksi sukupuolen, 
ikään, etniseen taustaan ja jopa pituuteen lii-
tettävät merkitykset määrittävät asemia koh-
taamisissa (esim. Forseth 2005; Maijala 2012; 
Friend & Thompson 2003; Valtonen 2013). 
Tutkin nuorten kuluttajakansalaisten asemaa 
erilaisissa palveluympäristöissä sekä julkisissa 
hyvinvointipalveluissa, markkinoilla että nii-
den välimaastossa. Kysyn, miten erilaisia pal-
velukohtaamisia tulkitaan ja miten nuorten 
asema niissä jäsentyy? Millaisena suomalai-
nen palveluyhteiskunta ja asiakaspalvelukult-
tuuri näyttäytyvät nuorille? 



Alustavat tulokset perustuvat analyysiin, jota 
olen tehnyt kahdesta kirjoituskilpailuaineis-
tosta: vuonna 2010 kerätyistä Oi nuoruus 
-tarinoista vuonna 2012 kerätyistä palveluta-
rinoista. Molemmista aineistosta lähilukuun 
on kerätty tarinoita, joissa kuvataan nuorten 
asemaa palvelukohtaamisissa.  Suunnitteilla 
on kerätä lisäaineistoksi fokus-ryhmähaastat-
teluja, joissa nuoret pohtisivat kohtaamisiaan 
ja suhdettaan erilaisiin palveluihin.  Analyy-
sissa hyödynnän asemoinnin teoriaa ja kiin-
nitän erityistä huomiota narratiivien raken-
teeseen ja tarinalinjoihin (Labov 1972; van 
Langenhove & Harré 1999; Davies & Harre 
1990; Törrönen 2001).
Analyysi on osoittanut, että kaupallisissa 
palvelukohtaamisissa nuori ikä tarjoaa asia-
kaspalvelutarinalinjan tilalle vaihtoehtoisia, 
”luonnollisina” näyttäytyviä, tarinalinjoja: 
nuori voidaan sivuuttaa tai asettaa epäilyksen-
alaiseksi – nuoret yllättyvät positiivisesti, jos 
heitä kohdellaan palvelukohtaamisessa ”kuin 
aikuista” (Kylkilahti 2015). Tarinoissa kuva-
taan myös matkaa palvelun asiakkaaksi, esi-
merkiksi sosiaaliviraston ovelle. Aineistoon 
sisältyvissä kuvauksissa niin virastojen kuin 
vaatekauppojenkin ovi toimii metaforana, 
johon tiivistyy paljon, palvelukohtaamisten 
näyttämö laajeneekin tarinoissa ovelle ja sen 
ulkopuolelle, yksittäisen palvelutyöntekijän 
ulottumattomiin. Kohtaamisen tarinalinjasta 
kamppaillaan heti ovella, ja jo tervehdys voi 
ratkaista, millainen asema nuorelle tarjoutuu. 
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Terhi Halonen, Itä-Suomen yliopisto 
Tiskin edestä ja takaa katsottuna 

Tässä alustuksessa kuvaillaan millaiselta 
suomalaisen ”hyvinvointivaltion” tarjoamat 
palvelut näyttäytyvät asunnottoman itäsuo-
malaisen nuoren kokemana sekä millaisena 
palvelun käyttäjänä nuori asunnoton näyt-
täytyy palveluntarjoajalle. Yhteiskunnan eri-
laiset palvelukehykset – asumisentukipisteet, 
asuntotoimistot, sosiaalitoimistot, poliisi – 
kerrostoituvat ja limittyvät ohjauksellisen ja 
kontrolloivan katseen kautta nuoren elämään 
ja takaisin rakenteisiin. Alustus pohjautuu 
monipaikkaisen etnografisen väitöskirjatutki-
muksen alustaviin tuloksiin.

Jaana Lähteenmaa  
Typologia nuorten työttömien suhteesta aktivoivaan 
työvoimapolitiikkaan:
Mertonin klassikko-tyypittely uudelleenmuokattu-
na.

Voiko nykytyöttömien tilanteen tulkintaan 
soveltaa Robet Mertonin 1950-luvulta pe-
räisin olevaa typologiaa sopeutumisen ja 
poikkeavan käyttäytymisen synnystä? Tämän 
teoretisoinnin keskeisinä elementteinä ovat: 
mahdollisuusrakenteet; sallitut keinot pää-
määrien tavoitteluun sekä yleisesti arvostetut 
päämäärät. Nähdäkseni tämä on ongelmallis-
ta. Varsinkaan nuorilla ei ole ”yleisesti arvos-
tettuja päämääriä”, joita kohden kaikki pyr-
kisivät. Toisekseen yleisesti hyväksytyt keinot 
eivät välttämättä toimi (koulutus ei takaa työl-
listymistä). Myös mahdollisuusrakenteet ovat 
monimutkaistuneet Mertonin ajoista.

Silti Mertonin typologia on edelleen inspiroi-
va lähtökohta ihmisten positio- ja pyrkimys-
kentän hahmottamiselle. Nuoria työttömiä 
tutkiessani olen yrittänyt soveltaa Mertonia 
(esim. Lähteenmaa 2010).  Siinä on ollut jo-
tain toimimatonta, jotain mahdotonta. Miksi? 

Suomessa kaikille nuorille työttömille suun-
nattuja aktivointitoimenpiteitä ja heidän suh-
dettaan niihin ei voi tulkita Merton’ laisittain. 
Keskeisin syy on se, että ”sallitut keinot” 
aktivoitua, etsiä työtä tai koulutusta eivät ole 
vain sallittuja vaan pakollisia.  Kvalitatiivisen 
aineistoni valossa väitän, että olennaisempi 
kuin ”hyväksyy/hylkää” – jaottelu on ”ottaa 
tosissaan” / pitää teatterina” – jaottelu. Työt-
tömille suunnatuissa aktivointitoimissa kei-
not ja päämäärät on niin tiiviisti nivottu toi-
siinsa, että keinot pitkälti ovat päämääriä (ks. 
Lähteenmaa, Haikkola, Näre 2015). Niihin 
suhtautumista ei voi erottaa toisistaan. ”Hy-
väksyy/hylkää”- akseli muuntuu ja taipuu, 
kun aktivoinnin hylkääminen on sanktioitu. 
Relevantimmaksi tulee ”kyyninen – vilpitön” 
-akseli.  

Empirian inspiroimana hahmottelemani 
”kyyninen”-tyyppi ei ole Mertonin typolo-
gian ”drifter”, roikkuja. ”Kyyninen” on mu-
kana, koska on pakko, ottaen hyödyt, jotka 
saa – mutta ei usko enempää keinoihin kuin 
päämääriinkään. Hän pitää niitä teatterina. 
Tästä nouseekin laajempi kysymys ”teatte-
ri- yhteiskunnasta” tai ”fake- yhteiskunnasta: 
kuinka laajalti nuoret ylipäätään (ja ehkä van-
hemmatkin) näkevät nykyään yhteiskunnan 
teatterina, ”feikkinä”, jossa kaikki esittävät 
jotakin mutta kukaan ei oikeasti usko mihin-
kään? 



Ville Pöysä,  Itä-Suomen yliopisto  &  Sari 
Tuuva-Hongisto, Mikkelin ammattikorkea-
koulu 
Unohdettu vähemmistö? Syrjäkylien nuoret ja 
kuntien hyvinvointipalvelut

Tutkimushankkeemme kohteena ovat syr-
jäisten ja harvaanasuttujen alueiden nuoret. 
Heidän elämäänsä eletään kylissä, joiden voi 
katsoa sijoittuvan yhteiskunnalliseen kaksois-
periferiaan: monien ongelmien kattamille 
maantieteellisille reuna-alueille ja niiden sisäl-
lä niin sanottuun harvaan asuttuun maaseu-
tuun. Pitkät välimatkat kunta- tai maakunta-
keskuksiin, nuorisospesifeihin palveluihin ja 
vertaisiin ovat konkreettinen tekijä, joka te-
kee heidän elämästään erityistä – ja on kenties 
myös pitänyt tutkijat loitolla tähän saakka, 
onhan syrjäkyliin jalkautuminen tutkimusme-
todologisesti monella tavalla haastavaa. 
Tutkimuksessa tarkastellaan syrjäkylien nuor-
ten asemaa erilaisiin kunnallisiin palveluihin 
oikeutettuina asukkaina ja yhdenvertaisen 
osallisuusideaalin piiriin asetettuina kansalai-
sina, joiden osallisuuden mahdollisuudet voi 
kyseenalaistaa jo lähtökohtaisesti olemassa 
olevan niukan tutkimus- ja tilastotiedon pe-
rusteella. Tutkimushankkeessa kohtaamme 
sellaisia syrjäseudun nuoria, joiden ”arjen 
maantiede” merkitsee pitkiä koulumatkoja, 
vapaa-ajan määrällistä ja laadullista niukkuut-
ta ja puutetta harrastustiloista. Kohtaamme 
myös nuoria ja nuoria aikuisia, jotka ovat 
jääneet, pudonneet tai jättäytyneet työmark-
kinoiden ja koulutuksen ulkopuolelle. Ta-
voitteena on analysoida ja tuoda tiedoksi 
syrjäseudulla asuvien nuorten arkea ja koke-
muksia heidän omasta asemastaan suhteessa 
hyvinvointipalveluihin, hyvän elämän edelly-
tyksiin (erityisesti koulutusmahdollisuuksiin 
ja sosiaalisiin suhteisiin) sekä tulevaisuude-
nunelmiin – fokuksessa on erityisesti pitkien 
välimatkojen merkitys näissä kokemuksissa. 
Hanke toteutetaan Itä-Suomen yliopiston ja 

Mikkelin ammattikorkeakoulun yhteistyönä 
Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittama-
na. 

5. Identiteetti ja arvot nuoruuden 
siirtymien tutkimuksessa (PJ Helena 
Helve & Eeva Sinisalo-Juha)

Työryhmässä tarkastellaan nuorten siirtymiä 
ja niiden tutkimusta. Esitykset saavat pohjaa 
empiirisestä kulttuurienvälisestä “Identity 
Horizons Cross-Cultural Survey (IHCCS) 
-tutkimuksesta, jossa on mitattu korkea-
kouluopiskelijoiden opiskelu- ja työarvo-
ja sekä identiteettihorisonttia kanadalaisen 
identiteettitutkija James Côtén Identity Ho-
rizon ja Identity Capital teorioiden pohjalta 
kehitetyllä kulttuurienvälisellä on-line ky-
selyllä. Tutkimus on toteutettu suomalais-
ten, pohjoisamerikkalaisten ja japanilaisten 
18 – 24-vuotiaiden korkeakouluopiskelijoi-
den keskuudessa. Kyselyssä on ollut lisäksi 
erilliset osiot aiemmista suomalaisten nuor-
ten arvo- ja asennetutkimuksista (H. Helve 
1993; 2002; 2013 ja 2015), identiteettitutki-
muksista (A. Svynarenko 2013) ja nuorten 
moraalin kehittymistä koskevasta väitöskir-
jatutkimuksesta (E. Sinisalo-Juha). Tutkimus-
kysymyksinä ovat olleet: 1) Minkälaisia ar-
voja ja identiteettihorisonttien ulottuvuuksia 
18 – 24-vuotiailla korkeakouluopiskelijoilla 
on? 2) Kuinka nuoret kokevat ja tulkitsevat 
omia tulevaisuuden mahdollisuuksiaan siir-
tymissä? Tutkimuksen arvo- ja identiteet-
titeorioista nousevat kysymykset nuorten 
identiteettiulottuvuuksista kuten kapeasta 
tai laajasta identiteettihorisonttista, joka nä-
kyy esimerkiksi siinä, miten ahdistuneesti tai 
optimistisesti nuoret suhtautuvat tulevaisuu-
tensa, miten pitkälle he sitä suunnittelevat ja 
minkälaisia odotuksia heillä on tulevaisuuten-
sa suhteen sekä miten lokaaleja ja globaaleja 
nuorten identiteetit ovat ja miten ne jäsentä-
vät heidän tulevaisuuden odotuksiaan. Työ-



ryhmässä pohditaankin ajankohtaisena ky-
symyksenä esimerkiksi miten kiinnittyminen 
lokaaliin identiteettiin liittyy radikalisoitumi-
seen ja erinäisiin ääri-ilmiöihin. Globalisaa-
tion vaikutukset tuovat keskiöön kysymykset 
nuorten arvojen, moraalin ja identiteettien 
muutoksesta. Globaalit maailmantalousjär-
jestykset, ympäristöongelmat, työmarkkinat 
ynnä muut vastaavanlaiset ilmiöt tekevät yhä 
tärkeämmäksi nuorisotutkimuksessa lokaalin 
ja globaalin välisen vuorovaikutuksen ym-
märtämisen. Esimerkiksi Yasemin Nuhoglu 
Soysal (1994) on kiinnittänyt huomiota glo-
baalin tason uusien kansalaisuuksien syn-
tymiseen ja tuonut pohdittavaksi kansalai-
suuden uudet merkitykset. Gerald Delanty 
(1998) on esittänyt, että kosmopoliittisuutta 
voidaan pitää todellisena voimana maailmas-
sa, joka ilmentyy moninaisten sitoumusten 
ja ihmisten identiteettien kautta. Työryhmän 
esityksissä pohditaan globaalin ja paikallisen 
identiteetin merkitystä nuorten siirtymissä, 
nuorten arvoja ja uusia kansalaisuuden muo-
toja sekä nuorisotutkimuksen kysymyksiä ja 
niiden soveltamista nuorisotyöhön.

Identiteetti ja arvot nuoruuden 
siirtymien tutkimuksessa I (PJ Eeva 
Sinisalo-Juha)

Helena Helve
Nuoret kansalaisina: Muuttuvat arvot ja kansa-
laistyypit

Tarkastelen esityksessäni vertaillen nuorten 
käsityksiä kansalaisuudesta ja niihin liittyviä 
arvoja ja taustalla olevia ideologioita osana 
NuorI- IHCCS tutkimusta, jossa vertaillaan 
arvojen ja identiteettihorisontin merkitystä 
suomalaisten, japanilaisten ja pohjoisame-
rikkalaisten korkeakouluopiskelijoiden siirty-
missä koulutuksesta työelämään. Vertailtavaa 
aineistoa tähän tutkimukseen tuovat aiemmat 
moniaineksiset arvo- ja asennetutkimukse-

ni suomalaisista nuorista (Helve 1993; 2002; 
2013). Korkeakouluopiskelijoilta vuosina 
2011 (N=689) ja 2015  (N=717) kerättyjä 
on-line survey –aineistoja analysoidaan  ver-
taillen nuorten arvorakenteita vuosina 1989, 
1992, 1996. Tutkimuskysymyksinä ovat: 
Kuinka nuorten asenteet ja arvot yhteiskun-
nallisista kysymyksistä ovat muuttueet 1980, 
1990 ja 2000 luvulla? Miten koulutus, ikä, su-
kupuoli sekä talouselämän taantumat, media 
ja kulttuuriset   sekä ideologiset muutokset 
näkyvät nuorten arvoissa? Nuorten erilais-
ten arvorakenteiden taustalta on löydettävis-
sä erilaisia kansalaistyyppejä, joilla on omat 
kansalaisoppinsa ja arvonsa. Uusina tyyp-
peinä löydettiin neoliberalisit ja nationalistit 
materialistisine arvomaailmoineen.Voidaan-
kin kysyä, onko tämä merkkinä kasvavasta 
”sydämettömästä” sukupolvesta. Sukupuoli 
ja koulutus erotteli myös nuorten kansalais-
tyyppejä.  Näyttää siltä, että nuorten konteks-
tisensitiiviset kansalaisarvot voivat olla sekä 
rationaalisia että refleksiivisiä heijastaen mail-
man postmodernia epävarmuutta. Nuorten 
kansalaisarvot näyttävät kehittyvän interak-
tiivisesti kaveripiireissä ja median vaikutuk-
sessa. Myös sukupuoli ja koulutus vaikuttavat 
nuorten  erilaisiin kansalaisuustyyppeihin ja 
niiden taustalla oleviin arvoihin.  Pohdin esi-
tyksessäni sosiaalisen pääoman, identiteetin 
ja toimintakyvyn  (action competence) yh-
teyttä nuorten arvoihin, formaalin ja nonfor-
maaliin oppimiseen sekä nuorisotyöhön.

Sanna Mäkinen, Itä-Suomen yliopisto 
Toimijuuden ja identiteetin narratiivinen ja kon-
tekstuaalinen rakentuminen koulutuksen keskeyttä-
neiden nuorten elämänkuluissa

Väitöskirjatutkimuksen kokonaistavoitteena 
on tuoda näkyväksi katkonaisemman koulu-
tuspolun kulkeneiden itäsuomalaisnuorten 
toimijuutta elämänkulkunsa suunnanotoissa 
ja siirtymävaiheissa. Toimijuus on käsite, jon-



ka avulla voidaan tarkastella nuorten elämän-
kulun rakentumista suhteessa heitä ympäröi-
viin rakenteisiin, instituutioihin ja yhteisöihin 
sekä niiden puitteissa tarjoutuviin mahdolli-
suuksiin, rajoituksiin ja pakkoihin (Ojala ym. 
2009; Evans 2007). Toimijuus on myös yh-
teydessä yksilön käsitykseen identiteetistään: 
nuoret tekevät elämässään valintoja suhteessa 
ymmärrykseen itsestä tai monista minuuden 
ja identiteetin puolistaan (Hitlin & Elder 
2008). Nuorten identiteetin ja toimijuuden 
analysoinnissa sovellan narratiivisen tutki-
muksen lähestymistapaa, jossa niiden voi-
daan ymmärtää rakentuvan kertomuksissa ja 
kerronnan tasolla (Hyvärinen 2006).
Aineisto on kerätty Itä-Suomessa maalis-tou-
kokuussa 2014 hankkeessa, jossa tarjotaan 
matalan kynnyksen ohjausta sekä amma-
tillisiin opintoihin valmentavaa koulutusta 
18–30 -vuotiaille, koulutuksen ja työelämän 
ulkopuolella oleville nuorille. Aineiston-
keruumenetelmänä on ollut etnografinen, 
osallistuva havainnointi sekä etnografisia 
havaintoja täydentävät ja elämänkerralliset 
haastattelut. Haastatteluihin osallistui koos-
tuu yhteensä 16 nuorta, joilla on yksi tai 
useampi peruskoulun jälkeisen koulutuksen 
keskeyttäminen ja jotka olivat osallistuneet 
valmentavaan koulutukseen. Hankkeen ja 
valmentavan koulutuksen päivätoiminnassa 
vietettyjä havainnointipäiviä kertyi yhteensä 
32, joilta muistiinpanoja on yhteensä 103 si-
vua. Syyskuussa 2015 olen aloittanut nuorten 
seurantahaastattelut.

Aineiston analyysia on ohjannut kontekstu-
aalinen narratiivinen analyysi, joka mahdol-
listaa tarkastella, miten nuoret rakentavat 
toimijuuttaan ja identiteettiään tilanteisesti ja 
vuorovaikutteisesti, asemoitumisten (positio-
tumisten) ja identifioitumisten kautta. Ana-
lyysia ohjaava metodi noudattelee erityisesti 
Michael Bambergin (1997; myös Bamberg & 
Georgakopoulou 2008) kerronnallisten käy-

täntöjen kolmitasoista analyysimallia. Tarkas-
telen, miten nuoret rakentavat identiteettiään 
ja toimijuuttaan 1) kerrotun (elämän)tarina-
maailman sisällä 2) vuorovaikutuksellisissa 
tilanteissa sekä 3) suhteessa tilannnekonteks-
tin ylittäviin laajempiin itsemäärityksiin, jotka 
ovat yhteydessä yleisempiin ja yhteiskunnalli-
sesti tunnistettaviin diskursseihin. 
Alustuksessani keskityn analyysimetodiin ja 
esittelen aineistoesimerkkien avulla alustavia 
tuloksia. Pyrin erittelemään, miten puhun-
nan kohteena olevasta tai tilannekonteks-
tista riippuen nuoret identifioivat itseään ja 
asemoituvat sekä agentiivisiksi toimijoiksi 
että non-agentiivisiksi toiminnan kohteiksi ja 
millaisena toimijuus näyttäytyy yleisemmin, 
suhteessa nuorten erilaisiin elämänsä siirty-
mä- ja valintatilanteisiin. Analyysi tekee myös 
näkyväksi niitä sosiaalisia kategorioita, joihin 
nuorilla on pääsy erilaisissa elämänkonteks-
teissaan ja joiden kautta he myös rakentavat 
aktiivisesti omaa identiteettiään ja neuvotte-
levat toimijuudestaan.
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Ojala, Hanna, Palmu, Tarja & Saarinen, Jaana 
(2009). Paikalla pysyvää ja liikkeessä olevaa. 
Feministisiä avauksia toimijuuteen ja suku-
puoleen. Teoksessa H, Ojala, T. Palmu & J. 
Saarinen (toim.) Sukupuoli ja toimijuus kou-
lutuksessa. Tampere: Vastapaino, 13–38.

Matilda Wrede-Jäntti, Nuorisotutkimus-
verkosto; Cecilia Wester, Nuorisotutkimus-
verkosto & Cecilia Böhme
Nuorten työpajalaisten tulevaisuuden suuntautumi-
set ja toiveet   

Nuorisotyöttömyys on huolestuttavan kor-
kea Euroopassa. Suomi on EU:ssa saanut 
kiitos Nuorisotakuustaan, jonka yhtenä tär-
keänä osana on nuorten työpajat. Työpajojen 
tehtävä on kaksijakoinen; niiden tulee toisaal-
ta ohjata ja opastaa nuoria koulutukseen ja/
tai työkokeilun kautta työelämään, toisaalta 
tukea heidän elämänhallintaansa, sosiaalista 
osaamistaan ja osallisuuden tunnetta. 

Olemme ajanjaksona kevät 2014 -kesä 2015 
käyneet Suomen kaikissa kolmessatoista 
ruotsin- ja kaksikielisissä työpajoissa teke-
mässä sekä osallistuvaa havainnointia että 
haastattelemassa niin työntekijöitä kuin pa-
januoria pajatoiminnnasta. Tässä esitelmässä 
keskitymme nuorten pajalaisten haastatteluis-
sa esiin tulleiden tulevaisuuden suuntautumi-
siin ja toiveisiin: Millä mielin ja odotuksin 
pajalaiset ovat pajalle tulleet? Minkälaisia tu-
levaisuuden suunnitelmia heillä on erityisesti 
suhteessa opiskeluun ja palkkatyöhön? Mil-
laisia suunnanmuutoksia elämäänsä he paja-
jaksoltaan toivovat?

Teoreettisesti tutkimus lähestyy ongel-
ma-asetteluaan sosialisaatioteorian kautta: 
vastaavatko nuorten suuntautumiset ja toiveet 
nyky-yhteiskunnan odotuksia ja vaatimuksia? 
Miten nuoret rakentavat [identiteettiään ja] 

tulevaisuuden suunnitelmiaan mahdollisen 
ristipaineen alla? 

Tutkimuksemme tulokset osoittavat että 
nuoret pajalaiset tulevat pajalle vaihtelevin 
odotuksin; riippuen pajasta ja nuorten tie-
dosta pajatoiminnasta heidän toiveistaan 
löytyvät suuriakin eroja. Suurin osa nuorista 
on kuitenkin selvästi sisäistänyt yhteiskun-
nan normit ja puhuu sekä opiskelun että 
työpaikan hankkimisen välttämättömyydestä 
lähitulevaisuudessa. Vaikka usko omiin mah-
dollisuuksiinsa ja työpaikan saantiin joskus 
tulevaisuudessa on suurimmalla osalla paja-
nuorista vahva, he eivät kuitenkaan kiirehdi 
opiskelu- tai työpaikan hankkimisessa vaan 
keskittyvät etupäässä oman tasapainon löytä-
miseksi. Toki löytyy myös nuoria, jotka ovat 
epävarmoja siitä, tulevatko heidän toiveensa 
ikinä täyttymään: tämä koskee erityisesti nuo-
ria joilla on toimintarajoite/vamma tai jotka 
asuvat paikkakunnalla, jossa ei ole opiskelu- 
tai työmahdollisuuksia.

Katariina Hakala, Kehitysvammaliitto ry.
Identiteettikategorioita kehitysvammaisten elämän-
poluilla: erityisoppilas, valmennettava, kuntoutetta-
va, erityistyöllistettävä, työkyvytön

Esitykseni perustuu tutkimuksiini kehitys-
vammadiagnoosin saaneiden nuorten kou-
lutus- ja työllistymismahdollisuuksista ja nii-
den kautta heille avautuvista identiteetti- ja 
subjektipositioista. Toimin nykyisin tutkijana 
Kehitysvammaliiton tutkimus- ja kehittä-
mishankkeessa ” Kehitysvammaiset ihmiset 
palkkatöihin – syrjäytymisestä osallisuuteen” 
(RAY 2013-2016) ja tutkin kehitysvammai-
sille suunnattujen  työllistymispalveluiden 
käyttäjien koulutus- ja työllistymispolkuja ja 
heidän kokemuksiaan työllistämistä edistävis-
tä ja estävistä tekijöistä. Vammaispolitiikassa 
on laajasti asetettu tavoitteeksi vammaisten 
henkilöiden työllistyminen tavallisille työpai-



koille työsuhteiseen palkkatyöhön. Mielekäs, 
tuottava työ nähdään ihmisoikeutena, johon 
halutaan lisätä mahdollisuuksia ja esimerkiksi 
YK:n vuonna 2007 solmiman yleissopimuk-
sen vammaisten henkilöiden oikeuksista ar-
tikla 27. sitouttaa sopijaosapuolet edistämään 
vammaisten henkilöiden yhdenvertaisia työl-
listymismahdollisuuksia. Olen tutkimuksis-
sani osoittanut, että kehitysvammaisten kou-
lutus- ja työllistymispolut ovat usein varsin 
suoraan erityistyöllistämisyksiköihin ja kehi-
tysvammaisille suunnattuihin työ- ja päivä-
toiminnan erityispalveluihin suuntautuvia, ja 
työllistyminen tavallisille työpaikoille työsuh-
teiseen palkkatyöhön on melko harvinaista. 
Esityksessäni kuvaan niitä rakenteellisia reu-
naehtoja, joiden voi väittää johtavan itsestään 
selvästi työkyvyttömyyseläkkeelle ja edelleen 
voimakkaina instituutioina toimiviin segre-
goiviin palveluihin.

6. Elämänkulku ja osallisuus (PJ Anu 
Gretschel)

Työryhmässä käsitellään neljää eri vaiheissa 
olevaa tutkimusta koskien nuorten elämän-
kulkua ja osallisuutta. Tutkimusten keskiös-
sä ovat siirtymiset niin elämässä, paikoissa, 
tilanteissa kuin palveluissakin erityisesti kiin-
nittymisten, toimijuuden ottojen, identiteetti-
työn ja huomatuksi tulemisen näkökulmista. 
Esiteltävät työt muodostavat menetelmälli-
sesti rikkaan kokonaisuuden. Tutkimusme-
netelminä on käytetty muun muassa elämän-
viivapiirroksia, kerronnallisia haastatteluja, 
verkostokarttaa, sosiogrammia ja työpaja-
työskentelyä.

Minna Saarinen, Helsingin yliopisto 
Kehitysvammaisiksi diagnosoitujen nuorten sosiaali-
set verkostot tuetun aikuisopiskelun aikana

Sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä kaiken ikäi-
sille ja ne ovat mielekkään elämän perusta 

(Janney & Snell 2006, 6). Amado (2011) to-
teaa, että suhteet toisiin lisäävät hyvinvointia, 
elämänlaatua, muokkaavat identiteettiä ja tar-
joavat luonnollista tukea. Sosiaaliset suhteet 
toimivat luonnollisina tukitoimina niissä ym-
päristöissä, joita vammainen henkilö käyttää. 
Henkilön liittymistä tuetaan yksilöllisillä tuki-
toimilla ja tuen käsite on keskeinen tukimallin 
peruskäsite (Saloviita ym. 1997, 63). Inkluu-
sio pohjautuu tukimalliin, jossa olennaista on 
täysi osallistuminen ja tasa-arvo. 
  Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella nel-
jän kehitysvammaiseksi diagnosoidun nuoren 
sosiaalisia verkostoja tuetun aikuisopiskelun 
aikana heidän itsensä ja heidän vanhempien-
sa kuvaamana. Tutkimus pohjautuu Kam-
pus-ohjelmaan, joka replikoitiin Suomeen 
Kanadasta. Tutkimus edustaa kvalitatiivis-
ta tapaustutkimusta, jossa aineisto kerättiin 
haastatteluin, verkostokarttojen, sosiogram-
mien ja observoinnin avulla. Aineisto on ana-
lysoitu sisällönanalyysilla. 
  Suhteet perheenjäseniin, naapureihin ja su-
kulaisiin olivat tiiviitä ja perustuivat hoivaa-
miseen. Yksi neljästä oli solminut ystävyys-
suhteen ikäisensä vammattoman nuoren 
kanssa vapaa-ajan ympäristöissä. Kolmella 
opiskelijalla oli vaihtuvia, pinnallisia suhteita 
ikäisiinsä tuetun aikuisopiskelun ympäristöis-
sä. Kolmella opiskelijalla oli tiiviit verkostot, 
sitä vastoin yhdellä oli hyvin suppea sosiaali-
nen verkosto, joka lisäsi hänen yksinäisyyttä. 
Kaikilla nuorilla oli heterogeeniset verkosto-
kartat ja taitoa nimetä henkilöitä karttoihin. 
Jokainen opiskelija toivoi ystäväkseen ikäto-
vereita. Kolmella opiskelijalla oli pinnallisten 
ikätoverisuhteiden rinnalla itseään vanhem-
pia henkilöitä verkostokartassa. 
  YK:n yleissopimus on on solmittu oikeu-
denmukaisuuden, tasapuolisuuden ja esteet-
tömyyden takaamiseksi. Inkluusio ei ole vain 
fyysinen tila, vaan se on yhteyttä toisiin: ver-
kostoja, liittymistä, yhteisön rakentumiseen 
osallistumista ja rooleja. Vammaispalvelulai-



nuudistuksen yhtenä tavoitteena on vaikea-
vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden 
edistäminen suhteessa vammattomiin ihmi-
siin.  

Heli Mutanen, Itä-Suomen yliopisto & Ari 
Sivenius, Itä-Suomen yliopisto
”Ehkä tästä vielä tulleekin jottain” – nuoret aikui-
set koulutuksen ja työn poluilla (ja vähän välimaas-
tossakin)

Esityksen taustalla on laajempi tutkimus, 
jonka osatutkimuksissa selvitetään nuorten 
aikuisten kokemuksia ammatillisen koulutuk-
sen, työelämän ja työpajatoiminnan välimaas-
tossa. Millaista ”tilaa” aikamme tarjoaa nuo-
rille heidän etsiessään työ- tai opiskelupolkua 
työpajatoiminnan avulla sekä pyrkiessään 
ammatillisesta koulutuksesta työmarkkinoille.
Tässä esityksessä pureudumme yhteen osa-
tutkimukseen Itä-Suomessa sijaitsevalla työ-
pajalla olevien nuorten aikuisten näkökulmas-
ta. Tutkimuksellinen mielenkiinto kohdistuu 
siihen, millaisina näyttäytyvät nuorten aikuis-
ten koulutus- ja työidentiteetit heidän kerto-
muksissaan koulutuksesta, työstä ja työpajasta. 
Tästä näkökulmasta olemme kirjoittamassa 
myös artikkelia.
  Analysoitava tutkimusaineisto koostuu vuo-
den 2014 ja keväällä 2015 kenttäjaksoilla teh-
dyistä havainnoista, elämänviivapiirustuksista 
ja 15 nuoren aikuisen kerronnallisista haastat-
teluista. Aineistoa lähestytään narratiivisella 
otteella. Syvenevän ymmärryksen tavoittami-
seksi lähestymistavassa hyödynnetään aineis-
to-, menetelmä- ja tutkijatriangulaatiota.
  Esityksen päätteeksi raotamme alustavia nä-
kökulmia ja niihin tukeutuvia johtopäätöksiä 
tulkintojemme kirkastamiseksi.

Jarkko Salminen, Tampereen yliopisto 
Nuorten tarpeiden ja tarjotun tuen ristiriidat – nuor-
ten tunnustaminen Tampereen Tesomalla

Nuorten tarpeita ei aina voida täyttää. Tämä ei 
yleensä johdu esimerkiksi aikuisten empatian 
puutteesta, vaan siitä, että nuoret tulevat koh-
datuiksi erilaisissa institutionaalisissa tilanteis-
sa. Tällöin mahdollisuudet tarjota apua tai tu-
kea ovat rajalliset. Aikuistumassa olevat nuoret 
eivät välttämättä vielä tunnista instituutioiden 
ja niiden rajojen merkitystä, jotka ohjaavat sitä, 
millaista apua he voivat saada erilaisissa tilan-
teissa.
Axel Honnethin tunnustusteoria (recognition 
theory) ja siihen liittyvät kolme tunnustamisen 
muotoa – rakkaus, oikeudet ja solidaarisuus 
– tarjoavat välineen tarkastella nuorten toi-
veiden ja todellisuuden välistä ristiriitaa ana-
lyyttisesti. Tunnustusteoriaa on hyödynnetty 
viime aikoina runsaasti nuoriin liittyvässä tut-
kimuksessa. Teoriaan liittyvästä keskustelusta 
voidaan erottaa kaksi linjaa: Ensimmäisessä on 
alettu korostaa yksilöiden aitojen, tilannekoh-
taisten tarpeiden huomioimista sen sijaan, että 
oletettaisiin etukäteen tiedettävän, mitä nuoret 
kulloinkin tarvitsevat. Toisessa linjassa on alet-
tu korostaa tunnustamisen institutionaalista 
luonnetta – sitä, ettei tunnistaminen tapahdu 
vain yksilöiden välillä vaan erilaissa institutio-
naalisissa tilanteissa. Honnethin teoria perus-
tuu George Herbert Meadin ajatuksiin, joiden 
mukaan toisen tunnistamisen tai tunnustami-
sen opettelu alkaa kahden ihmisen välisestä 
”leikistä”, mutta kasvaa lopulta suuren joukon 
keskeiseksi institutionaaliseksi ”peliksi”, jossa 
jokaisen on tunnettava paikkansa. Tunnusta-
misessa on siis kyse kahdenkeskisestä toisen 
tilannekohtaisten tarpeiden huomioimisesta, 
jota kuitenkin laajat institutionaaliset reunaeh-
dot ja säännöt rajoittavat.
Tutkimuksen aineisto on kerätty haastattele-
malla palveluntuottajia ja viranomaisia sekä 
itse nuoria heidän osallisuutta lisäämään pyrki-



vän OMAVerkko-hankkeen yhteydessä Tam-
pereella. Havainnollistan esityksessä haastat-
teluista peräisin olevin esimerkein sitä, miten 
yksilöiden tilannekohtaisten tarpeiden ja ins-
tituutionaalisten rajojen välillä vallitsee usein 
ristiriita. Kun esimerkiksi nuori käyttäytyy 
uhkaavasti, hän voi odottaa nuoriso-ohjaajalta 
välittämisen osoittamista (rakkaus). Välittämi-
nen voi nuoren mukaan tarkoittaa vaikkapa 
sitä, että nuoresta pidetään fyysisesti kiinni, 
kunnes hän rauhoittuu. Tämä ei kuitenkaan 
toteudu, koska nuoriso-ohjaajan tulee roolinsa 
vuoksi kunnioittaa ensisijaisesti nuoren kos-
kemattomuutta (oikeudet). Analysoimalla sitä, 
millaista tunnustamista nuoret tarvitsevat ja 
millaista tunnustamista heille voidaan todelli-
suudessa tarjota, auttaa ymmärtämään yhtäältä 
nuorten ja toisaalta heidän kanssaan työsken-
televien aseman haastavuutta. 

Sonja Miettinen, Mikkelin ammattikorkea-
koulu  
Vaikeimmin työllistyvien nuorten palvelujen kehittä-
misen keihäänkärjet 

Vaikeimmin työllistyvät nuoret palvelujär-
jestelmässä (VAINU) -hankkeessa kehitet-
tiin nuorten koulutusta ja työllisyyttä edis-
täviä palveluita kokemusasiantuntijuuteen 
perustuvan tiedon pohjalta. Vainulla Ete-
lä-Savossa: Vaikeimmin työllistyvät nuoret 
palvelujärjestelmässä -selvityksen tuloksiin 
ja palvelujärjestelmän ammattilaisille järjes-
tettyyn työpajatyöskentelyyn perustuen laa-
dittiin ehdotuskokoelma vaikeimmin työl-
listyvien nuorten palveluiden kehittämiseksi 
Etelä-Savossa. 
Ennaltaehkäisevän työn laaja kenttä tarjoaa 
nuorelle onnistumisen, yhteisöllisyyden ja 
merkityksellisyyden kokemuksia, jotka tuke-
vat nuoren jokapäiväistä arkea ja kiinnitty-
mistä yhteiskuntaan. Ennaltaehkäisevän työn 
lähtökohta on verkostomaisessa perhetyössä. 
Palveluiden tulee vastata nuorten yksilölli-

siin tarpeisiin ja tarvittaessa jalkautua nuo-
ren omiin kasvuympäristöihin. Nuori kaipaa 
joustavuutta palveluilta. Mahdollisuus moni-
puoliseen harrastustoimintaan on myös mer-
kittävä osa ennaltaehkäisevää työtä. 
Oppilaitosten rooli ennaltaehkäisevässä työs-
sä on merkittävä. Opetuksen ohella oppilai-
toksissa tulisi keskittyä nuoren elämäntaitojen 
kasvattamiseen. Nuoret kaipaavat opinto-oh-
jaukselta nykyistä vahvempaa uranäkökul-
maa, ja opetuksen työelämäyhteyksiä tulisi li-
sätä niin peruskouluissa kuin toisella asteella. 
Koulujen ja nuorisotyön välisiä raja-aitoja tu-
lee madaltaa, ja nuorisotyö tulee tuoda osak-
si oppilaitosten arkea. Nuorisotyö voitaisiin 
sisällyttää opetussuunnitelmiin ja tuoda läsnä 
kouluihin kokoaikaisesti. Nuorisotyön me-
netelmin voitaisiin edistää nuorten yhteisöl-
lisyyttä, estää kiusaamista ja kasvattaa koulu-
työn toiminnallisuutta. 
Nuorten työpajoille kaivataan monipuoli-
suutta. Työskentelymahdollisuuksien tulee 
olla laaja-alaisia. Työpajoilla tulee mahdollis-
taa kokeilukulttuuri eri alojen ja erilaisten työ-
tehtävien välillä nuoren etsiessä omaa koulu-
tusalaansa tai urapolun alkua. Samalla tulee 
edistää nuoren kouluttautumista opinnollis-
tamisen ja oppilaitos- ja työelämäyhteyksien 
kautta. Työpajoilla tulee keskittyä nuoren 
työelämätaitojen kehittämiseen työskentelyn 
ohessa. 
Palvelujärjestelmässä harhaileva nuori kaipaa 
tuekseen luottoaikuista, johon voi rakentaa 
luottamuksellisen suhteen. Pitkäaikainen ja 
luottamuksellinen suhde nuoren ja palvelu-
toimijan välillä on tärkeää. Nuoren asioista 
vastaavan tukihenkilön tulee kulkea nuoren 
rinnalla koko palveluprosessin ajan. Kolman-
nen sektorin ja vapaaehtoistoimijoiden mer-
kitys nuoren tukemisessa on suuri, ja heille 
tulisi tarjota riittävä asiantuntijaverkosto sekä 
koulutus ja työnohjaus tehtäväänsä. 
Matalan kynnyksen monialaisissa palveluis-
sa tulee keskittyä laaja-alaisuuteen ja aitoon 



yhteistyöhön. Nuoren olisi hyvä saada kaikki 
tarvitsemansa palvelut yhden oven takaa. Pal-
veluihin kaivataan joustoa aukioloaikoja laa-
jentamalla ja päivystysluontoisuutta kasvatta-
malla. Palveluiden tulee olla avoimia kaikille 
nuorille ilman rajoitteita esimerkiksi ikään, 
henkilötietoihin ja päihteettömyyteen liittyen. 
Palveluiden saavutettavuus myös pienissä 
kunnissa ja syrjäseuduilla tulee huomioida.

7. Tyttötutkimus (PJ Aino Tormulainen)
Tyttötutkimus ja tyttötyö – 
metodologioita ja käytänteitä

Työryhmässä pohditaan tyttöjä ja tyttöyttä 
niin tutkimuksen kuin nuorisotyönkin nä-
kökulmista. Toivomme ryhmään esitelmiä 
tyttötutkimuksen ajankohtaisista teemoista, 
metodeista, metodologiasta sekä tyttötyön 
menetelmistä ja käytänteistä. Työryhmään 
ovat tervetulleita tyttötyöhön ja tyttötutki-
mukseen liittyvät esitelmät varsin laajasti ym-
märrettynä.
Työryhmämme pohtii muun muassa kysy-
mystä tyttötutkimuksen metodologiasta. 
Mitä tyttöihin kiinnittyvän tutkimuksen tuli-
si erityisesti huomioida? Millaisia uusia me-
todologisia avauksia tyttöihin kohdistuvan 
nuorisotyön ja tutkimuksen yhdistäminen voi 
tarjota? Kuinka tyttötutkimus ja tyttötyö kyt-
keytyvät feministisiin keskusteluihin ja suku-
puolentutkimukseen?
Monialaista ja ylirajaista tyttötutkimusta teh-
dään useilla eri tieteenaloilla ja siten hyödyn-
netään lukuisia teoria- ja tutkimusperinteitä. 
Millaista on tyttötutkimuksen metodologinen 
erityisyys? Kuinka tyttötutkimuksen yhtey-
dessä ymmärretään sukupuolen ja tiedon ra-
kentuminen? Millaisia ovat tyttötutkimuksen 
aineistot ja millaisin menetelmin niitä analy-
soidaan?
Olemme erityisen kiinnostuneita keskuste-
lemaan tyttötutkimuksen ja tyttötyön yhte-
yksistä. Kuinka tyttötyössä on hyödynnetty 

tyttötutkimusta, ja voisiko nuorisotyön me-
netelmiä laajentaa myös tutkimuksellisiksi, 
metodologisiksi käytänteiksi?

Sanna Lakso, Oulun kaupunki
Voimaneidot tunnetyöskentelymalli tytöille

Voimaneidot on tyttötyön ryhmämalli, alun 
perin suunnattu 13-17 – vuotiaille, mutta tällä 
hetkellä voimaneitoryhmiä pidetään nuorille, 
nuorille aikuisille sekä senioreille. Voimanei-
dot ryhmämallin on kehittänyt FM Mari Lan-
kinen. 
Mallin avulla vahvistetaan tunnetaitoja oman 
voiman haltuunoton näkökulmasta. Voima-
neidot - tyttöryhmä voi parhaimmillaan an-
taa tytölle tai naiselle ikkunan oman tahtonsa, 
luovuutensa ja naiseutensa ytimeen. 
Voimaneidot ryhmässä pohditaan oman voi-
man haltuunottoa, aggression hallintaa ja 
naiseutta. Ryhmä kokoontuu 10 kertaa, 2-4 
tuntia ja ryhmässä on kaksi ohjaaja. Ryhmä 
soveltuu kaikenlaisille tytöille ja naisille. Voi-
maneidot - ryhmä tavoitteena on tukea tyttöjä 
tulemaan omaksi itsekseen tai vahvistumaan 
omassa itsessään.

Nelli Niemelä, Suomen Icehearts ry
Icehearts “ Tyttö, hahtuvasta näkyväksi”

Työni Iceheartsissa on alkanut 2013 ja olen 
toistaiseksi ainoan tyttöjoukkueen kasvattaja. 
Toimintamallissamme kootaan yhteistyössä 
sosiaalitoimen, koulun, vanhempien ja kas-
vattajan kanssa joukkue alkaen esikouluikäi-
sistä lapsista. Lapset tarvitsevat erityistä tukea 
jollain elämän osa-alueella(sosiaaliset-, oppi-
misen-, kielelliset ongelmat, vähävaraisuus). 
Joukkue toimii 12 vuotta ja sama kasvattaja 
toimii joukkueen kanssa koko tuon ajan.
Aluksi joukkueessa on vähemmän lapsia. 
Vähitellen joukkuetta kasvatetaan siten, että 
maksimi on 25-30 lasta. Ryhmän sosiaalinen 
kantokyky pyritään huomioimaan ryhmää 



kasvatettaessa. Joukkueurheilu on toiminnan 
punainen lanka. Teemme koulu-, perhe- ja 
tukihenkilötyötä ja toimimme joukkueen val-
mentajina. Alkuvuosina tarjoamme liikunnal-
lista toimintaa iltapäivisin, lasten kasvaessa 
enemmänkin valmennusta ja yksilöllistä työ-
tä. Tarjoamme ryhmän, johon kuulua. Aikui-
sen, joka pysyy.
Poikatyö nojaa pitkälti joukkueurheiluun ja 
liikuntaan. Tyttöjen kohdalla olen havainnut, 
että tukea tarvitsevat tytöt ovat usein kiel-
teisiä joukkueurheilua kohtaan. Sosiaaliset 
taidot ovat vaikeita, itsetunto huono. Tytöt 
kaipaavat paljon huomiota ja “nostamista” 
aikuiselta. Riitoja on paljon ja niiden selvit-
telyyn menee aikaa. Koulutyössä tytöt ovat 
huomaamattomampia kuin pojat. Tuen tarve 
näyttää tulevan usein esille vasta kolmannen 
luokan aikana, sillä harva tyttö häiritsee luo-
kassa. Tytöillä ongelmat liittyvät useimmiten 
kaverisuhteisiin ja oppimiseen. Moni pieni 
tyttö kokee olevansa yksin, ilman kavereita 
ja aikuista. Tytöiltä odotetaan usein osallis-
tumista kotitöihin ja kouluasioihinsa erilail-
la kuin pojilta. Toisaalta tämä suojaa tyttöjä, 
sillä he oppivat vastuullisemmiksi. Toisaalta 
he jäävät usein vaille sitä holhousta ja hoivaa, 
jota uskaliaammat pojat saavat rikkoessaan 
sääntöjä. 
Päivittäin työssäni näen, miten selvästi jouk-
kueeni tytöt hyötyvät omasta ryhmästä ja 
omasta aikuisesta. He kertovat avoimesti 
koti- ja kouluasioistaan, samoin monet van-
hemmat. Opettajien ja sosiaalitoimen palaute 
on myös positiivista. Hyötyjen tarkka tutki-
minen on kuitenkin haastavaa, kuten ennalta-
ehkäisevässä työssä aina. Etenkin tyttötyölle 
tutkimusehdotukset olisivat enemmän kuin 
tervetulleita, siksi erilaista tämä on kuin poi-
katyö, jota on meillä tehty kohta 20 vuotta. 
Eräs opettaja kuvasi hyötyä yksinäiselle ty-
tölle: “Hän muuttui Iceheartsissa hahtuvasta 
näkyväksi.” Miten tutkia, tehdä näkyväksi sitä 
nostoa, joka tytön elämässä saa yrittämään 

enemmän, uskomaan itseensä, luottamaan 
toisiin? Tämä on ongelmamme, liikunnan 
hyödyistä lapselle tiedämmekin jo paljon. 

Maria Vihlman, Tampereen Tyttöjen Talo 
Sensitiivistä seksuaalikasvatusta Tampereen Tyttö-
jen Talolla

Tyttöjen Taloilla tehdään sukupuolisensitiivistä 
sosiaalista nuorisotyötä 12-28-vuotiaiden tyt-
töjen ja nuorten naisten kanssa. Sukupuolisen-
sitiivisyys määritellään herkkyydeksi tunnistaa, 
huomioida ja tarvittaessa myös purkaa tapoja, 
joilla sukupuoli vaikuttaa ihmisen toiminnan 
mahdollisuuksiin. Myös seksuaalikasvatuksen 
lähtökohtana on sukupuolisensitiivisyys.
Sukupuolen ja seksuaalisuuden käsitteet ovat 
jatkuvassa liikkeessä paitsi yhteiskunnallisessa 
keskustelussa, ennen kaikkea kentällä nuorten 
parissa. Monelle nuorelle sukupuolen ja seksu-
aalisuuden moninaisuus on noussut tärkeäksi 
lähtökohdaksi sukupuolen ja seksuaalisuuden 
hahmottamiseen. Toisaalta on nuoria, jotka ei-
vät välttämättä koe moninaisuuskeskusteluita 
lainkaan omakseen. Toisinaan sukupuolisen-
sitiivisen työn keskiöön nousee jotain muuta 
kuin sukupuoli: vaikkapa neuropsykologinen 
toimintakyky. 
Eettisesti kestävän nuorisotyön on oltava 
herkkää ja avointa sukupuolta ja seksuaalisuut-
ta koskevan ymmärryksen liikkeille, eroille ja 
muutoksille. Esitelmässä avataan tapoja, joilla 
Tampereen Tyttöjen Talolla on pyritty toteut-
tamaan asiakaslähtöistä ja asiakaskunnan mo-
ninaisuudelle sensitiivistä seksuaalikasvatusta 
ja -neuvontaa. 
Sensitiivisyys: sukupuoli ja kulttuuri -> mitä 
jää katveeseen. Sensitiivisyys asioille, jotka 
ovat alati liikkeessä -> sensitiivisyys muutok-
selle. Ana kun johonkin tarkennetaan, jotakin 
muuta voi jäädä näkemättä. Tarvelähtöinen 
lähestymistapa – keskeisemmäksi voikin nous-
ta jotakin muuta – sensitiivisyyden oltava liik-
keessä.



Aino Tormulainen, Itä-Suomen yliopisto 
Ryhmämuistelu – tyttöenerginen metodi?

Tutkimuksessani populaarikulttuurin tyt-
töenergiasta käytän aineistona muistelu-
ryhmissä tuotettua muisteluaineistoa, jossa 
1980-luvulla syntyneet, tapaamishetkellä 
20-30-vuotiaat  muistelevat nuoruutensa 
populaarikulttuuria 4-6 hengen ryhmänä. 
Oman elämän peilaaminen populaarikulttuu-
rin muistoihin voi olla melko kevyttä, mutta 
myös silmiä avaavaa. Populaarikulttuurin tyt-
töenergia teemana loi raamit joiden puitteissa 
nuoruuden muistelu ja sen sivutuotteena syn-
tynyt mahdollinen identiteettityö tehtiin. 
Muisteluryhmät kokoontuivat kolmesta vii-
teen kertaan ensisijaisesti tuottaakseen tut-
kimusaineistoa, mutta mahdollistivat myös 
tärkeän vertais- ja sukupolvikokemuksen 
tutkimukseen osallistuneille naisille. Uusli-
beralistisessa kilpailuyhteiskunnassa on enää 
harvoin tilaisuuksia, jossa oman ikäryhmän 
vertaisten kanssa ei tarvitse kilpailla. Muiste-
lutapaamisissa naiset jakoivat kokemuksiaan 
tasavertaisina saaden iloa yhteisen kulttuuri-
perinnön tunteesta, sukupolvikokemuksesta. 
Toiminta täytti ryhmissä määritellyn tyttö-
energian keskeisiä kriteereitä naisyhteisölli-
syydestä, hauskuudesta ja voimaantumisesta. 
Muistelutyön menetelmä on käytetty tyt-
tö- ja naiskokemuksen tutkimuksen välinee-
nä (esim. Aapola, Haug, Kosonen, Oinas). 
Usein ruumiillisuus nousee keskeiseksi ja 
jopa kipeäksi teemaksi osana kasvukokemus-
ta. Muisteluryhmissäni nuoruuden ruumis- ja 
seksuaalisuuskokemuksia käsiteltiin ensisi-
jaisesti kulttuurintuotteiden näkökulmasta 
omaan menneeseen peilaten, mikä antoi mah-
dollisuuden valita painottaako omaa kokemus-
ta vai tulkita kulttuurista representaatiota. 
Esityksessäni analysoin tutkimukseeni osallis-
tuneiden naisten kokemuksia muistelemisesta 
sekä ryhmiin osallistumisesta. Pohdin koke-
muksieni perusteella muistelumenetelmän 

sekä ryhmässä tehtävä kulttuurianalyysin mah-
dollisuuksia niin tutkimus- kuin nuorisotyön 
menetelminä.

Aapola, Sinikka 1999: Murrosikä ja sukupuoli. 
Julkiset ja  yksityiset  ikämäärittely.  Helsinki: 
SKS.
Haug, Frigga and others 1987: Female 
Sexualization. The Collective Work of  Memo-
ry. London: Virago.
Kosonen, Ulla 1998: Koulumuistoja naiseksi 
kasvamisesta. SoPhi Yhteiskuntatieteiden, val-
tio-opin ja filosofian julkaisuja 21. Jyväskylä: 
Jyväskylän yliopisto
Oinas, Elina 2001: Making Sense of  the Tee-
nage Body. Sociological Perspectives on Girls, 
Changing Bodies and Knowledge. Åbo Aka-
demi University Press: Turku.

8. Taiteellinen tutkimus ja kulttuurinen 
nuorisotyö (PJ Fanny Vilmilä)

Työryhmän puheenvuoroissa tarkastellaan 
kriittisesti taiteellisen tutkimuksen erityiskysy-
myksiä kulttuurisen nuorisotyön kentällä, jos-
sa taide, sivistystyö, tutkimus ja politiikka eivät 
asetu toisistaan irrallisiksi ja vastakkaisiksi toi-
mintakentiksi. Kulttuurisen nuorisotyön häi-
lyvää tutkimuksellista olemusta tarkastellaan 
suhteessa poliittiseen, kansalaista koskevaan 
(politikos).
Työryhmän jäsenten positiot tutkijoina, kas-
vattajina ja taiteilijoina edellyttävät toiminta-
logiikoiden ylittämistä. Työn ongelmaksi jää 
sen vaikuttavuus: keille muille kuin tekijöilleen 
työ kuuluu ja keille sen pitäisi kuulua? Kuinka 
narratiivin sekä esteettisen kokemuksen kaut-
ta tavoitettava tieto artikuloituu sosiaalisessa 
konstruktiossa? Miten välittää todistusaineisto 
toiminnan yksilölle ja yhteiskunnalle tuotta-
masta arvosta yli tekemisen tilojen? 
Taide etääntyy omista laatupiirteistään tutki-
muksen keinoin, jos taiteilija taivuttaa työtään 
vain yhteiskuntatieteiden tutkimusmenetel-



miin sopivaksi. Miten suhtautua ilmiöön sil-
loin, kun se istuu menetelmiin ja määritelmiin 
ainoastaan väkivallalla? Myös kulttuurisen 
nuorisotyön käytännön ja tutkimuksen välises-
sä vuoropuhelussa taiteen ja tutkimuksen rajan 
piirtäminen on usein keinotekoinen, prosessin 
ulkopuolelta määrittyvä vaatimus. Työskente-
lyn yhteisessä tilassa, viipymisen sietokyvyn 
rajoilla harjoitus, toisto ja sattuma tekevät työ-
tään taiteen eteen. Näihin prosesseihin suh-
teutuu tutkimuksellisen tiedon tavoittaminen. 
Työryhmän alustuksissa tavoitellaan tilaa, jos-
sa taiteellinen toimijuus ristivalottuu siten, että 
tutkimus ei muuta tai kutista kulttuurin sisäl-
töjä halutunkaltaiseksi tai defensiiviseksi eikä 
tyrehdytä esteettisyyden merkitystä. 
TeT Satu Olkkonen on tutkijana Tampereen 
yliopiston Nuoret Estradille -tutkimushank-
keessa. Ilmaisutaidon opettaja Jyri Siimes 
tekee vapaan sivistystyön kentällä sukupuo-
lisensitiivistä gradututkimusta sekä teatteri-il-
maisun ohjaajan lopputyötä toiseuden puheen 
tematiikalla. Nuorisotutkimusverkoston tutki-
ja, TaM Fanny Vilmilä työskentelee Finlandia 
2.1 sekä TENHO - elämäntaitoja nuorille tai-
teen keinoin -hankkeissa. Työryhmän puheen-
johtaja: Fanny Vilmilä.

Satu Olkkonen 
Opetan vaivannäköä ja mahdotonta

Puheenvuorossaan teatteritaiteen tohtori 
Satu Olkkonen avaa ja kritisoi työnsä laatu-
piirteitä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta 
kulttuurisen nuorisotyön sekä kunnianhimoi-
sen, pitkäjänteisen ja kulttuurimyönteisen po-
litiikan näkökulmasta. 
Olkkonen on tehnyt viimeisen kymmenen 
vuoden aikana seitsemän yhtenäiskoululais-
musikaalia kouluissa, joilla ei ole erityisteh-
tävää tai erityisluokkia, kuten esimerkiksi 
musiikkiluokkia. Ikähaitari musikaaleissa on 
ollut 9-16 vuotta, osallistujia niissä on ollut 
35–55/musikaali ja oppilaita niihin on osal-

listunut 300–350. Musikaalit on käsikirjoitet-
tu ja sävelletty ryhmälähtöisesti oppilaiden 
ajatuksiin. Olkkosen taiteellis-pedagoginen 
väitös Olkkonen, S, 2013 Acta_Scenica_33.
pdf  on syntynyt osin näistä kokemuksista. 
Tutkimuksessa korostuu taiteen yhteiskun-
nallinen tehtävä. 
Otetaan vaari! koululaismusikaalin viimeiset 
esitykset nähtiin Multiaista Satoa -kulttuu-
ritapahtumassa Multialla heinäkuussa 2014. 
Esityksessä mukana oli samaa koulua käy-
neitä ikäihmisiä ja nykykoululaisia. Esityksen 
näki yli 900 katsojaa 1700 asukkaan kunnas-
sa. Olkkonen on ko. kulttuuriyhdistyksen pu-
heenjohtaja.
Olkkonen jatkaa matkaa siitä, mihin hän 
väitöksensä pohdinnoissa työtä ympäröivän 
yhteiskunnan tarkastelussa jäi. Vaikka Olk-
konen itse ajattelee työnsä olevan nykyisin 
enenevissä määrin nykyajan rauhantyötä, hän 
kysyy, mitä kuulija ajattelee sen olevan, mihin 
ja kenelle se kuuluu tai pitäisi kuulua pitkäjän-
nitteisenä, taloudesta ja markkinoista riippu-
mattomana? 
Olkkosen seuraava taiteellinen työ on osa 
Tampereen yliopiston viestinnän, median ja 
teatterin yksikön Nuoret Estradille -tutki-
mushanketta. http://www.uta.fi/cmt/

Fanny Vilmilä, Nuorisotutkimusverkosto & 
Tiedon julkistamisen kulttuuritehdas 
Sietämisen sietokyky

Kulttuurisen nuorisotyön kentällä, siten kuin 
teemaa tässä yhteydessä lähestytään, työsken-
nellään vapaan sivistystyön demokraattista 
ja kasvatuksellista yhdistävässä perinteessä, 
taiteellisen tekemisen tasoilla. Kulttuurisen 
nuorisotyön äärellä tehtävässä tutkimuksessa 
tieto taiteessa ei kuitenkaan ole yhdenver-
taisesti tulkittavissa oleva kokonaisuus: ku-
ten tutkimuksessa myös taiteessa prosessien 
luonne vaihtelee kontekstin, tekijän ja tilan-
teen mukaan. 



Puheenvuorossani tarkastelen kulttuurisen 
nuorisotyön, taiteen ja tutkimuksen välis-
tä suhdetta taiteellisen prosessin luonteesta 
käsin: tutkimusta harjoituksessa, toistossa 
ja sattumassa. Teemaan linkittyy vahvasti 
nuoren tuottama yksityinen ja julkinen teos 
tekijyydessä kasvun ja performatiivisuuden 
näkökulmasta.  Kulttuurisessa nuorisotyössä 
tehtävän taiteeseen kulminoituvan tutkimuk-
sen sopeuttaminen vakiintuneisiin tutkimus-
menetelmiin väkivaltaisella leikkaa-liimaa 
-tekniikalla alistaa taiteellisen työskentelyn 
ulkokohtaisuudelle. Väkivalta madaltaa myös 
kynnystä teoslähtöiseen tutkimukseen, jossa 
tutkijan katsojana nuoren tekemälle taiteelle 
antamat merkitykset johtavat vaivattomasti 
taiteen tutkimusperinteen ohittavaan ylitul-
kintaan. Houkutus on toki suuri. Nuorten 
tekemä taide herättää tunteita ja resonoi 
yleisössään usein juurikin henkilökohtaisten 
tunteiden ja muistojen tasolla; myös tutkija 
liikuttuu. Taiteen äärellä tehtävässä tutkimuk-
sessa tutkijan tulee hakeutua ennakoimatto-
man sietämisen äärirajoille.
Puheenvuorossani pohdinta konkretisoi-
tuu käytännön esimerkkien tasolla taidet-
ta, kulttuurista nuorisotyötä, journalismia ja 
tutkimusta yhdistävään Finlandia 2.1 hank-
keeseen. Hankkeessa nuorisotutkimuksen 
ja nuorisotyön tutkimuksen muotoja ei voi-
da erottaa toisistaan: tavoittaakseen nuorten 
tuottamaa kulttuuriin representoituvaa tietoa 
tulee katse kohdistaa nuorten omaehtoisen 
työn ja nuorisotyöllisessä kontekstissa tapah-
tuvan työskentelyn väliseen tilaan, jossa toi-
nen tieto, toisin kuin tietäminen, tapahtuu. 
TaM Fanny Vilmilä on taiteen, journalismin 
ja nuorisotyön rajapinnoilla työskentelevä 
Nuorisotutkimusverkoston tutkija ja taide-
kasvattaja. Finlandia 2.1 on monitieteistä 
tutkimusta, musiikin tekoa ja digitaalisen tie-
donjulkistamisen mahdollisuuksia hyödyntä-
vä hanke. Hankkeessa kysymystä siitä, miltä 
Suomi ja suomalaisuus tänä päivänä kuulos-

tavat, valotetaan nuorten kokemustiedon, 
tutkimuksen, journalismin ja taiteen vuoro-
puhelun kautta. 

Jyri Siimes, Tampereen yliopisto & Metro-
polia Ammattikorkeakoulu 
Sukupuolisensitiivisyys teatteripedagogiikassa – 
näkökulmia nuoren miehen ruumiillisuuteen ja 
keholliseen resonanssiin

Tampereen Poikateatteri Sällit on vapaan 
sivistystyön kentällä toimiva harrastajateat-
teriryhmä. Sälleissä on toiminut perustamis-
vuodesta 2012 alkaen kaksikymmentäkuusi 
15–20-vuotiasta nuorta miestä, joista vain 
kolmella on ollut aiempaa teatteri- tai tanssi-
harrastuneisuutta. Ryhmä on esimerkki viime 
vuosikymmenenä vahvistuneesta sukupuoli-
sensitiivisestä kulttuurisesta nuorisotyöstä.
Sukupuolisensitiivinen teatterityö voidaan 
sijoittaa väljästi soveltavan teatterityön kent-
tään. Poika- tai tyttöteatteri ei kuitenkaan si-
nällään ole soveltavan teatterityön muoto tai 
tekniikka. Kyse on pikemminkin työottees-
ta, jossa voidaan hyödyntää eri menetelmiä 
(esim. devising, forum-teatteri, role-giving tai 
agora-teatteri). Poika- tai tyttöteatterissa voi-
daan myös tähdätä perinteiseen, ei osallista-
vaan teatteriesitykseen.
Puheenvuorossani puran niitä havaintoja, 
joita olen tehnyt Sällit-poikateatterin ohjaa-
jana ja kouluttajana toimiessani. Peilaan ha-
vaintojani poikien omaan kokemukseen, sii-
hen puheeseen ja sanottamiseen, jolla he itse 
kuvaavat omaa työtään. Keskityn erityisesti 
kehollisen resonanssin ja ruumiillisen havain-
noinnin kehittymiseen teatteripedagogiikas-
sa. Lisäksi pohdin ruumiillisuuden ja kehol-
lisen resonanssin tuottaman tiedon analyysin 
ongelmakohtia. Reflektoin teemaa suhteessa 
omiin kokemuksiini ja laajan vertailupinnan 
antaa vuosien työni vastaavanikäisten nuor-
ten sekaryhmien kanssa. Avaan myös omaa 
ambivalenttista rooliani pedagogina, ohjaa-



jana ja nuorisotyöntekijänä. Mitä monirooli-
suus tuo positiooni tutkijana?
Puheenvuoroni pohjalla on Tampereen yli-
opistoon valmisteilla oleva pro gradu -tut-
kielmani sekä Metropoliaan työstämäni teat-
teri-ilmaisun ohjaajan opinnäytetyö. 

Dragana Cvetanović, University of  Helsinki
Blue, white and black: discussing Afro-Finnishness 
through intentional intertextuality of  rap-lyrics

The aim of  this paper is to discuss the notion 
of  Afro-Finnishness through a rap-text by 
two young Finnish rappers of  African origin. 
In the lyrics Nykyään näin (Nowdays (it goes) 
like this) from the album Nyt kolisee (It hits 
me now, 2014) rappers Toinen Kadunpoika 
and Kevin Tandu are paying a tribute to one 
of  the best known Finnish rock musicians of  
all times, J.Karjalainen. Rappers intentionally 
employ intertextuality by recycling Karjalain-
en’s broad production. The relations between 
the new text and the originals as well as the 
dialogue between artists are highlighted by the 
presence of  the notion afro-suomalainen (Af-
rican-Finnish) in the rap lyrics.

New contextualization of  the existing songs 
composed and performed by a well-known 
Finnish rocker, made by young African Finnish 
rappers offers good perspective in the discus-
sion on arising (linguistic and rap-artist) iden-
tities. The notion afro-suomalainen appears 
to fit well as an identifier of  cultural or even 
linguistic background, especially in the context 
of  rap music, since it can be directly connect-
ed to the identifications of  African-Americans 
or African-American Vernacular, a language 
of  rap. In spite of  this it seems that this iden-
tification is less used by African-born youth in 
Helsinki (and Finland) and instead suggested 
to them from the outside. 

9. From Education to Work (PJ Eriikka 
Oinonen)

Transition from education to work life is an 
important transition in young adults’ lives. 
Nowadays it seldom is a clear cut shift from 
“school to work” but rather an intricate and 
winding process. In this English speaking 
working group we discuss this transitional 
phase from different viewpoints. The four 
presentations are based on ongoing research 
projects making use of  both qualitative and 
quantitative data and methods.

Mette Ranta, University of  Helsinki; Ron-
gqin Yu, Utrecht University & Katariina 
Salmela-Aro, University of  Helsinki 
The role of  personality in career related personal 
goals during young adulthood 

Young adulthood includes important transi-
tions such as beginning higher education and 
entering working life. According to develop-
mental regulation theories, related personal 
life goals give direction for action towards 
fulfillment of  normative developmental 
tasks during the life course. However, not all 
young adults are equally guided by personal 
goals as personality traits may play a crucial 
role. Personality also often changes during 
young adulthood, as do the contents of  life 
goals. 
The aim of  this longitudinal study was to in-
vestigate how personality plays a role in life 
goals in the domains of  education and work 
(i.e., career) development. Data from the 
Finnish Educational Transitions (FinEdu) 
Studies project was used, which includes 
self-report questionnaire data covering a 10-
year time span (i.e., 2003-2013) with two age 
cohorts of  young adults, from ages 15 to 27. 
Personal goals were measured with a revised 
version of  the Personal Project Analysis In-
ventory (Little et al., 2007). Three typical 



profiles at age 20 appeared with Latent Class 
Analysis: Work focused, Education focused 
and Education and Finance focused. These 
profiles were associated with life status at 
age 23. Personality dimensions were meas-
ured using a 15-item version of  the Big Five 
Inventory (John et al., 1991): Extraversion, 
Agreeableness, Conscientiousness, Emotion-
al stability, and Openness to experience. The 
interdependencies of  goals across domains 
and relation to life paths increase our under-
standing of  how young people tackle devel-
opmental tasks of  young adulthood. This 
study contributes to current literature by dis-
secting the interdependencies of  goals and 
achievements. Findings suggests that person-
ality may play a role in achievements of  goals 
in important developmental tasks as well. 

Florencia M. Sortheix, University of  Hel-
sinki 
Work values and Transition to Work Life 

We examined whether work values at age 20 
predicted success in employment at age 23 as 
defined by having a job (versus being unem-
ployed) and person-job fit (Sortheix, Chow, 
& Salmela-Aro, submitted). Person-job fit 
refers to the level of  match between the job 
characteristics and the person’s competences, 
interests, values and abilities. We examined 
the role of  three work values: 1) intrinsic 
(perceived importance of  having a job that 
is interesting and matches one’s own compe-
tences), 2) rewards (having a good salary and 
high chance for promotion), and 3) securi-
ty (having a stable job) on subsequent em-
ployment status and person-job fit. We used 
data from the Finnish Educational Transi-
tions study from 2008 (N=348) and 2011 
(N=415). We used data from 2004 to obtain 
participants background information (fami-
ly socioeconomic status) and controlled for 
age, gender, academic achievement in high 

school and educational level. Results showed 
that intrinsic work values predicted a higher 
degree of  person-job fit two years later. Re-
wards oriented work values predicted lower 
chances of  being unemployed, whereas secu-
rity work values predicted higher chances of  
being unemployed later on. This finding sug-
gests that even under the current econom-
ic crisis and greater challenges for youth in 
finding a job, holding an intrinsic work mo-
tivation seems to direct individuals towards a 
job that suits their competences and abilities 
(i.e. higher person-job fit). The interplay be-
tween personal motivations and the opportu-
nities available in the context influences the 
associations between work values and work 
outcomes. It is however, interesting to see 
that even in the context of  the current eco-
nomic crisis which poses limits to personal 
choice, developing intrinsic work values dur-
ing college years seems a helpful strategy to 
foster work engagement and a higher level of  
person-job fit later on. 

Eriikka Oinonen, University of  Tampere 
& Lea Henriksson, the Finnish Institute of  
Occupational Health 
Dreams, plans and realities. Expected and experi-
enced transitions from university to work 

Europe 2020 strategy presumes a lot from the 
higher education graduates. They are expected 
to bring Europe back to the global map by en-
hancing their employability above all through 
education. Education is underlined as a key 
factor in making Europe competitive again. 
Education is also seen to guarantee individu-
als’ social integration, working careers and up-
ward social mobility. The Europe 2020 strate-
gy offers a normative career model, but how 
does it match with dreams, plans and realities 
of  the university graduates? 
Our approach gives voice to those targeted in 
policy recommendations, the university gradu-



ates by utilizing and developing visual and nar-
rative methods. The data is gathered among 
Finnish and Spanish university students about 
to graduate and it comprises of: (1) pictures 
and photographs chosen and narrated by the 
informants, and (2) empathy-based stories 
written by informants. The data reflects in-
formants’ thoughts, feelings and experiences 
concerning finishing their studies and their 
transition from university to work. The data 
is gathered during Nov. 2014 – Feb. 2015 in 
Finland and in Apr. 2015 in Spain. 
We cross-reflect the Europe 2020 strategy’s 
normative model with the university gradu-
ates’ own accounts. In the analysis, we read 
out the possible elements of  the normative 
model in informants’ narratives and potential 
‘counter models’ they produce. We contem-
plate what the role and place of  education and 
work are in ‘decent life’ and what kind of  life 
is realistically attainable for contemporary Eu-
ropean higher education graduates. 

Aurélie Mary, University of  Tampere
Establishing cooperation between youth workers 
and youth researchers to find solutions to ease young 
people’s school to work transition process 

Both youth researchers and youth workers 
work with the same target group – young 
people, and seek solutions to assist the youth. 
Nevertheless, a link is missing between the 
two institutions. They rarely communicate, ex-
change information or engage in cooperative 
work. Both are experts in their own sector and 
could easily collaborate in order to find solu-
tions to support the youth more adequately, 
in particular with regards one if  the biggest 
dilemmas young people are facing today: tran-
sition from school to work. 
This presentation is based on an on-going em-
pirical project conducted in Finland. It inves-
tigates the various perspectives youth workers 
share on what being young today implies. The 

study also involves youth researchers and ex-
amines their viewpoints on youth, youth work 
and the dissemination of  study results. Four 
workshops were conducted: two with youth 
workers from two different Finnish munici-
palities; one with youth researchers; and one 
bringing the participants from the three pre-
vious workshops together. The study involves 
about 25 participants. This practice-oriented 
project seeks at 1) encouraging more com-
munication and future collaboration between 
youth workers and youth researchers in or-
der to 2) find more effective solutions to ease 
young people’s transition into adulthood, in 
particular their entry on the labour market. 
This presentation is based on a particular issue 
youth workers highlighted: the array of  choic-
es young people are faced with as they enter 
adulthood, and the confusion that erupts 
from that situation. Most young people might 
be academically prepared to enter the labour 
market, but this neither means that their di-
ploma will guarantee access to the job market, 
nor that they are mentally prepared to face 
the latter dilemma. What can be done to ease 
their anxiety as they reach this impasse? What 
type of  assistance could youth researchers and 
youth workers offer to young people to alle-
viate their fears and smooth their transition 
from school to working life?

Perjantai 13.11.
Työryhmät II klo 09.00–10.30

1. Liikunnan yhdenvertaisuus? II

Matti Hakamäki, LIKES-tutkimuskeskus
Lasten liikuntaharrastamisen sosiaalinen eriarvoistu-
minen, ilmiöön liittyvä liikuntapoliittinen keskustelu 
ja ehdotetut ratkaisut sekä niiden käyttökelpoisuus

1. Tarkastelen liikuntapoliittisessa keskuste-
lussa usein käytettyjen lauseiden: “Liikunta on 
perusoikeus” ja siitä johdetun poliittisen vaa-



timuksen ”Jokaisella lapsella tulee olla oikeus 
liikuntaharrastukseen” taustaa, perusoikeudel-
lista pätevyyttä, merkitystä ja seurauksia.
2. Erittelen harrastamisen hintaa koskevan 
keskustelun segregaatioulottuvuutta luokka- 
ja kulutussosiologisesta tulokulmasta. Keitä, 
mitä luokkia ja sosiaalisia kerrostumia keskus-
telu koskee, mitä puheenvuoroissa vaaditaan 
ja keneltä, ja millaisia tiedostettuja tai tiedosta-
mattomia taustaoletuksia, motiiveja sekä arvo-
valintoja vaatimusten taakse kätkeytyy.
3. Arvioin, mikä organisoidun liikuntaharras-
tuskulutuksen merkitys on fyysisen aktiivisuu-
den edistäjänä edellisen valossa ja siitä riippu-
matta.
4. Kertaan liikuntaharrastussubventointia 
koskevat tavanomaisimmin esitetyt lähinnä 
yhteiskuntatason ratkaisuehdotukset ja esitän 
arvioita niiden hinnasta, kelvollisuudesta ja 
kustannusvaikuttavuudesta. 
Osa kohtien 2–4 argumenteista on aiemmin 
esitetty raportissa Hakamäki ym. Sosioeko-
nomisen taustan yhteys lasten ja nuorten lii-
kuntaan. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 
2014:2 ja osa yleistajuisessa artikkelissa Haka-
mäki, M. Liikuntaa kaikille? Liikunta & tiede 
51. 2–3/2014

Riikka Turtiainen, Turun yliopisto
“Don’t be #DNB” 
Etnisyys, sukupuoli ja seksuaalisuus urheilijoiden 
sosiaalisen median sisällöissä 

Yksi koko yhteiskuntaamme ja sitä kautta 
myös urheilukulttuuria viime vuosina merkit-
tävästi muuttanut kehityskulku on sosiaalisen 
median käytön yleistyminen. Sosiaalisen me-
dian myötä huippu-urheilijoilla on suorempi 
yhteys yleisöönsä ilman valtamedian pakol-
lista läsnäoloa, mutta samalla heidän sosiaa-
lisen median käyttöään pyritään säätelemään 
erilaisten urheilutoimijoiden (urheiluseurat, 
lajiliitot, kansainväliset kattojärjestöt, sponso-
rit, mediayhtiöt) taholta. Toinen erityisen ajan-

kohtainen ilmiö liittyy rasismiin ja syrjintään, 
mikä sosiaalisen median kautta tarkasteltuna 
konkretisoituu yhteiskuntaa vahingoittavana 
vihapuheena. Myös urheilu- ja liikuntakulttuu-
rin toimintaympäristö on tältä osin muuttunut 
ja mukautunut toimijoidensa mediankäyttö-
tapoihin. Erityisesti nuoremmat sukupolvet 
ovat omaksuneet sosiaalisen median kom-
munikointi- ja tiedonhankintaväyläkseen.  
 
Urheilijat saattavat joutua itse etnisen taustan-
sa, seksuaalisuutensa tai sukupuolensa vuoksi 
vihapuheen kohteiksi, mutta toisaalta heillä on 
arvostettuina julkisuuden toimijoina ja esiku-
vina halutessaan myös mahdollisuudet vaikut-
taa ihmisten arvomaailmaan ihmisoikeuksiin 
liittyvissä kysymyksissä oman sosiaalisen me-
dian käyttönsä kautta. Tässä esityksessäni tar-
kastelen, miten urheilijat pyrkivät rikkomaan 
urheilukulttuurin konventionaalisia esittämis- 
ja puhetapoja, joiden kautta ylläpidetään syr-
jiviä ja raisistisia stereotypioita. Lähestyn ai-
hetta urheilijoiden sosiaalisen median käytön 
kautta kysyen: Miten urheilijat representoivat 
itseään ja arvojaan etnisyyttä, sukupuolta ja 
seksuaalisuutta koskevissa sosiaalisen median 
sisällöissään? Tutkimusaineistoani ovat aktiivi-
sesti sosiaalisessa mediassa esiintyvien urheili-
joiden Twitter-syötteet, Instagram-päivitykset 
ja Facebook-profiilit. Yksi tutkimuksen keskei-
siä käsitteitä on ruumiillisuus. Urheiluun liitty-
vissä verkkosisällöissä digitaalinen ja fyysinen 
ympäristö kohtaavat tavalla, joka vaatii mie-
lestäni uudenlaisia teoreettisia ja metodologi-
sia lähestymistapoja. Tarkoituksenani onkin 
pohtia myös ruumiillisen tiedon soveltuvuutta 
digitaalisen toimintaympäristön tarkasteluun 
yhdessä representaatiotason ja diskursiivisen 
analyysin kanssa.



Anni Rannikko, Itä-Suomen yliopisto
Sukupuolen moraaliset järjestykset nuorten vaihto-
ehtoliikunnassa

Vaihtoehtolajit, esimerkiksi skeittaus, parkour 
ja roller derby, ottavat etäisyyttä liikuntamaa-
ilman vakiintuneisiin institutionaalisiin järjes-
tyksiin. Lajeille on ominaista vapaus ja luo-
vuus niin tekemisen tavan, tilan kuin ajankin 
suhteen. Ne edustavat nuorten keskinäistä 
toimintatilaa, niin sanottua neljättä tilaa, joka 
on verrattain vapaata aikuisohjauksesta ja 
-kontrollista. Lajeihin liittyy keskeisellä tavalla 
nuorten alakulttuureille ominaista tyylittelyä, 
autenttisuuskamppailuja, paikoin tiukkojakin 
arvojärjestyksiä ja valtavirtaiseksi määritellyn 
haastamisia. 

Alustuksessa esitetään alustava analyysi siitä, 
millaisia moraalisia järjestyksiä vaihtoehto-
liikuntalajien piirissä tuotetaan – siitä, mikä 
vaihtoehtoliikunnan harrastajayhteisöissä on 
haluttua ja mikä taas torjuttavaa. Analyysissa 
keskitytään erityisesti sukupuolen merkityk-
sellistymiseen tässä kontekstissa. Aineistona 
toimivat etnografiset haastattelut ja havain-
nointiaineisto sekä verkkokyselyn avoimet 
vastaukset. Aineistot on kerätty Liikunnan 
monimuotoistuvat tilat ja tavat -tutkimushank-
keessa (OKM 2012–2015). 

Vaihtoehtolajit näyttäytyvät yhtäältä sulkeu-
tuneisuutta ja hierarkkisuutta kyseenalais-
tavana; toisaalta omia sisäisiä hierarkioitaan 
tuottavana ristiriitaisena kenttänä. Analyy-
sissa ideaalien ja käytäntöjen välistä jännitet-
tä avataan asenteiden ja asentojen kenttien 
analogian avulla. Asenteiden kenttä kuvaa 
lajiyhteisöjen julkilausuttuja ideaaleja ja pe-
riaatteita, asentojen kenttä taas harrastajayh-
teisöjen käytäntöjä ja vaihtoehtoisia ideaale-
ja suhteessa toivottavaan ja ulossuljettuun. 
Erityisesti lajiyhteisöjen sisäinen keskustelu 
taidosta ja kompetenssista asettuu usein risti-

riitaiseen suhteeseen lajien yleisten avoimuut-
ta, kunnioitusta ja syrjinnän vastaisuutta pai-
nottavien perustavanlaatuisten periaatteiden 
kanssa. Taitavuushierarkiat ja kysymys kom-
petenssista kietoutuvat usein yhteen hegemo-
nisen maskuliinisuuden määritteiden kanssa. 

Vaikka asenteiden ja asentojen kenttien suhde 
on jännittynyt ja ristiriitainen, kentät määrit-
tävät toisiaan niiden välisen analogisen yhtey-
den vuoksi. Alakulttuurin jäsenten jakamat 
arvot ovat osa alakulttuurille ominaista tyyliä, 
jonka avulla tuotetaan ja merkitään alakult-
tuurin ja valtakulttuurin välistä eroa. Muun 
muassa siksi ääneen lausuttujen ideaalien to-
teutuminen myös käytännössä on harrastajil-
le tärkeää. Vaihtoehtolajien alakulttuurit siis 
myös neuvottelevat asenteiden ja asentojen 
kenttiään vuorovaikutuksessa valtavirraksi 
määrittyvän kanssa.

2. Nuoret ja perhe II

Anni Koho, Helsingin yliopisto 
Sijoitettuna olleiden nuorten sisarussuhteet 

Tarkastelen esityksessäni 17–21-vuotiaiden 
nuorten sisarussuhteisiin liittyviä kokemuksia 
ja sisarusten merkitystä heidän elämänkulus-
saan. Esitys perustuu vuonna 2015 valmistu-
neeseen Pro gradu -tutkielmaani, johon haas-
tattelin kuutta nuorta. Nuoret olivat olleet 
sijoitettuina ja heidän sisarussuhteisiinsa oli 
kohdistunut muutoksia. 
Sisarussuhteet näyttäytyivät jokaisen nuoren 
kertomuksessa yksilöllisinä. Nuorten suhteet 
sisaruksiin vaihtelivat esimerkiksi siskojen ja 
veljien iän ja elämäntilanteiden mukaan. Sisa-
russuhteiden merkittävyys sijoitetuille nuoril-
le tuli kertomuksissa esiin. 
Siskot ja veljet olivat nuorille tärkeitä ja lähei-
siä ihmisiä. Sisarukset olivat merkittäviä tuen 
ja avun lähteitä. Nuoret arvostivat sisarusten 
tarjoamaa emotionaalista tukea ja välittämis-



tä. Lisäksi nuoret kertoivat pienempiin sisa-
ruksiin kohdistuvasta hoivaamisesta ja huo-
lehtimisesta.
Nuorten kertomuksissa näkyi aiempien elä-
mäntapahtumien merkitys sisaruudelle. Si-
sarussuhteet saattoivat heikentyä tai katketa 
sijaishuollossa olon aikana. Aikaisempi suh-
teen katkeaminen saattoi tuoda nykyiseen 
suhteeseen epävarmuutta. Muutama nuori 
olisi toivonut enemmän sisko- ja velisuhtei-
den huomiointia lastensuojelussa. Yhteiset ja 
samankaltaiset kokemukset lisäsivät sisarus-
ten keskinäistä ymmärrystä ja toisiinsa tukeu-
tumista. 
 
Elina Pekkarinen, Nuorisotutkimusverkos-
to
Lapsuudenperheen varjot nuorisobarometrin, 
huostaanottoasiakirja-aineiston ja nuorten haastat-
teluiden valossa

Puheenvuorossa esittelen julkaistavaksi lähe-
tettyä artikkelia, jossa tarkastelen vanhempien 
alkoholi- ja mielenterveysongelmia, perheen 
taloudellisia vaikeuksia sekä lapsuudenkodin 
vakavia ristiriitoja kolmen erilaisen aineiston 
avulla. Esityksen punaisena lankana kulkee 
arjen- ja elämänhallinnan teema sekä lasten-
suojelun rooli vaikeissa perhetilanteissa. Mil-
laista on elämänmeno silloin, kun perheessä 
on runsasta alkoholinkäyttöä, mielenterveys-
ongelmia tai vakavia taloudellisia ongelmia? 
Esiintyykö perheissä silloin useammin vaka-
via ristiriitoja? Entä heijastuvatko lapsuuden-
aikaiset vaikeudet omaan alkoholinkäyttöön, 
kiinnittymisen kokemuksiin, oman kodin rii-
taisuuteen tai taloudelliseen tilanteeseen? 
Tutkimuksen aineistoina käytin nuorisobaro-
metrin vuonna 2015 toteutettua kyselyaineis-
toa (n=1894), kahden kaupungin huostaan-
ottoasiakirjoja vuodelta 2013 (n=37) sekä 
kuuden valtion koulukodissa eläneen nuoren 
aikuisen haastatteluita. Analyysi osoitti, että 
erilaiset pahoinvointitekijät ovat nuorisoba-

rometriaineistossa melko yleisiä. Vanhem-
pien mielenterveysongelmat, vanhempien 
ongelmallinen alkoholinkäyttö, pitkäkestoiset 
taloudelliset vaikeudet ja vakavat ristiriidat 
kasautuvat samoihin perheisiin. Näihin per-
heisiin myös lastensuojelun sosiaalityö koh-
dentuu. Analyysi antoi viitteitä sosiaalisten 
ongelmien ylisukupolvisista vaikutuksista. 
Huostaanottoasiakirjoissa erilaiset arjenhal-
linnan ongelmat ilmensivät vakavampia elä-
mänhallinnan puutteita ja olivat osana huos-
taanoton perusteita. Nuorten kokemuksiin 
perheiden ongelmat jättivät syviä muistijälkiä 
ja heijastuivat monella tapaa heidän omaan 
käyttäytymiseen, hyvinvointiin ja ihmissuh-
teisiin. 
Tarkastelun valossa sekä lasten että vanhem-
pien päihde- ja mielenterveysongelmien hoi-
taminen, perheiden riittävä taloudellinen tu-
keminen, turvakoti- ja parisuhdepalveluiden 
turvaaminen, sekä lasten ja nuorten ikäta-
soinen ja lapsilähtöinen kohtaaminen osoit-
tautuivat avaintekijöiksi lapsuudenperheiden 
sosiaalisten ongelmien puskuroinnissa ja yli-
sukupolvisten ongelmien ehkäisyssä.  

Elina Turjanmaa, Helsingin yliopisto
Nuorten kokema kiitollisuus vanhempiaan koh-
taan maahanmuuttajaperheissä

Tausta. Sukupolvisuhteissa koetut ristirii-
dat ovat maahanmuuttajaperheitä koskevan 
perhetutkimuksen keskeisiä tutkimuskohtei-
ta. Useiden tutkimusten mukaan maahan-
muuttajaperheissä on kantaväestön perheitä 
enemmän konflikteja ja näillä konflikteilla 
on useammin vakavia seurauksia perheen ja 
erityisesti nuoren hyvinvoinnin kannalta. Toi-
saalta maahanmuuttajanuoret nähdään län-
simaisessa kontekstissa usein kantaväestön 
nuoria perhekeskeisempänä ja kuuliaisempi-
na. Odotukset nuorison tottelevaisuudesta ja 
autonomian määrästä perheessä vaihtelevat 
kulttuurisesti. On myös esitetty, että maahan-



muutto tapahtumana lähentää perheenjäseniä 
ja vaikuttaa myönteisellä tavalla perheenjä-
senten välisiin suhteisiin.
Tutkimuksissa maahanmuuttajien lasten mai-
nitaan usein kokevan ristiriitaisia tunteita 
– myötätuntoa, lojaalisuutta, häpeää, kiitol-
lisuutta – vanhempiaan kohtaan. Empiiristä 
tutkimusta aihepiiristä on kuitenkin vaikea 
löytää, poikkeuksena Hyeyoung Kangin väi-
töskirja kiitollisuudentunteen merkityksestä 
korealaisperheiden sukupolvisuhteille Yh-
dysvaltoihin muuton jälkeen. Maahanmuut-
tajanuorten kokema kiitollisuus vanhempiaan 
kohtaan on Kangin (2010) mukaan keskeinen 
perheiden sukupolvisuhteita muovaava teki-
jä, joka ehkäisee vakavien ristiriitojen syntyä 
nuoren ja vanhempien välille.
Tutkimuksen tavoite. Tutkimus selvittää 
Suomeen perheineen muuttaneiden nuorten 
kokemuksia kiitollisuudesta vanhempiaan 
kohtaan. Tutkimuksen painopiste on niissä 
nuorten kiitollisuuden kokemuksissa, jotka 
liittyvät maahanmuuttoon (kuten vanhem-
pien muuttopäätökseen ja odotuksiin lasten 
suoriutumisesta uudessa kotimaassa).
Teoria ja menetelmät. Tutkimuksen teoreetti-
sena viitekehyksenä on Urie Bronfenbrenne-
rin ekologinen teoria, joka painottaa ympäris-
tön systeemisten tasojen merkitystä yksilön 
kehitykselle. Aineiston analysoinnissa on 
noudatettu grounded theory –menetelmän 
suosituksia. 
Aineisto. Haastatteluaineisto koostuu 80 
Suomeen lapsena tai nuorena muuttaneesta 
13–18-vuotiaasta nuoresta. Puolistrukturoi-
dut yksilöhaastattelut on tehty vuoden 2012 
aikana Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. 
Tutkimuksessa analysoidaan aineistoa niiltä 
osin kun nuoret puhuvat kiitollisuudesta van-
hempiaan kohtaan.
Alustavia tuloksia. Hieman yli puolet haas-
tatelluista nuorista puhuivat haastatteluissa 
vanhempiaan kohtaan kokemastaan kiitol-
lisuudesta tai kiitollisuudenvelasta. Aineis-

tomme nuorten kokema kiitollisuus voidaan 
jakaa kolmeen kategoriaan: myönteiseen kii-
tollisuuteen, ristiriitaiseen kiitollisuuteen ja 
kielteiseen kiitollisuudenvelan tunteeseen. 
Vanhempia kohtaan koetun kiitollisuuden 
erilaiset sävyt voivat vaikuttaa eri tavoin 
nuorten toimijuuden muodostumiseen ja tu-
levaisuuden näkymiin.

3. Nuoret ja palvelut II

Pirjo Mattila, Helsingin kaupungin nuo-
risoasiainkeskus; Stina Högnabba, Helsin-
gin kaupungin tietokeskus, tutkimusosasto & 
Sanna Ranto,  Helsingin kaupungin tieto-
keskus, tilasto- ja tietopalveluosasto 
Nuorten hyvinvointikertomus – tietoa palvelujen 
kehittämisen ja johtamisen tueksi 

Onko toimijoilla riittävästi tietoa nuorten 
hyvinvoinnista? Mistä löytää oleellinen tie-
to juuri meidän kaupungin nuorista? Käyte-
täänkö tietoa riittävästi nuorten palvelujen 
suunnittelussa? Nämä kysymykset ovat olleet 
taustana Helsingin hyvinvointikertomuksen 
rakentamisessa.
Kertomuksen toteutus perustuu nuorisolain 
7§ määriteltyyn nuorten ohjaus- ja palvelu-
verkoston tehtävään koota tietoja nuorten 
kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden 
pohjalta nuorten tilannetta paikallisen pää-
töksenteon ja suunnittelun tueksi. Kertomus 
edustaa uudenlaista sähköistä kehittämistä 
ja yhdistää tutkimustietoa, tilastotietoa sekä 
nuorten ja asiantuntijoiden kokemustietoa 
yhdeksi kokonaisuudeksi verkkoon (www.
nuortenhyvinvointikertomus.fi). Sivusto toi-
mii avoimen tiedon periaatteella ja on tieto-
perustaisen johtamisen ja palvelujen kehittä-
misen työväline. 
Tarkoitus ei ole, että Helsingin nuorten pal-
veluja kehitetään ja johdetaan pelkästään 
hyvinvointikertomuksen tiedon varassa. Joh-
to tarvitsee lisäksi hallinnollista tietoa, joka 



tarkoittaa tietoa euroista ja resursseista. Hy-
vinvointikertomuksen tiedolla täydennetään 
kaupungin ja virastojen hallinnollista tietova-
rantoa.
Kertomuksen hyvinvointikäsitystä ohjaa-
maan valittiin Nobel-taloustieteilijä Amartya 
Sen ja filosofi Martha Nussbaumin toiminta-
mahdollisuuksien teoria. Kertomuksen tieto-
sisältöjen määrittelyssä on hyödynnetty kan-
sainvälistä tutkimustietoa. 
Kertomuksen kokemustieto-osuus on synty-
nyt toimittajien, tutkijoiden, asiantuntijoiden 
ja nuorten yhteistyönä. Kärki on nuorten ko-
kemuksissa yhdistettynä tilasto- ja tutkimus-
tietoon. 
Osana työtä kehitetään tiedolla johtami-
sen prosessia. Helposti saatavilla oleva tieto 
voi jo sinällään muuttaa toimintakäytäntöjä. 
Vuosittain Nuorten ohjaus- ja palveluverkos-
to tekee kehittämisehdotuksia, joita nuorten 
palveluissa lähdetään toteuttamaan. Kehittä-
misehdotukset tehdään tutkimalla hyvinvoin-
tikertomuksen tietosisältöjä ja analysoimalla 
tietoa. Vuonna 2015 tiedon vaikutus näkyy 
panostuksena maahanmuuttajanuorten ti-
lanteeseen sekä huomiota kiinnitettiin seksu-
aaliseen häirinnän ehkäisyyn. Kertomuksen 
tiedon vaikutuksia toimintakäytäntöihin ar-
vioidaan vuosittain haastattelemalla keskeisiä 
toimijoita.
Nuorten hyvinvointikertomuksen sisältävien 
tietojen tulkinnassa on nähtävissä, että suu-
rimmalla osalla nuorilla menee hyvin, mutta 
meillä on myös joukko huonommin pärjääviä 
nuoria. Mahdollisuudet toivottuun koulutuk-
seen ja ammattiin, työllistymiseen, hyvään 
terveyteen, harrastamiseen ja hyviin vuoro-
vaikutussuhteisiin jakaantuu yhteiskunnas-
samme ja kaikki nuoret eivät pärjää haluamal-
laan tavalla. Kertomuksen hyvä tietovaranto 
on kehitetty auttamaan päättäjiä kohdenta-
maan palveluja.  

Mirja Määttä, Kohtaamo-hanke, 
ELY-keskus 
Nuorten palaute palvelusta ja sijoittumisen seuranta 
Ohjaamojen arvioinnin välineinä

Esityksessä kuvataan kehittyvää nuorten ma-
talan kynnyksen monialaista ohjauspalvelua, 
toteutukseltaan vaihtelevaa, mutta kansalli-
sesti koordinoitua Ohjaamo-toimintaa. Sen 
tavoitteena on tukea peruskoulun jälkeisiä 
nuorten siirtymiä koulutukseen, työelämään 
tai kuntoutukseen ja tarjota ohjausta ja neu-
vontaa nuorten siirtymävaiheissa.

Nuoret on eri tavoin otettu mukaan Ohjaa-
mojen kehittämiseen osallisuuden edistämi-
sen ja palvelun osuvuuden näkökulmasta. 
Viimekädessä nuorten kokemus kohtaami-
sesta, ohjauksesta ja tuesta ratkaisee, tuottaa-
ko palvelu hyviä tuloksia. Siksi Ohjaamoissa 
käyneiden nuorten palaute on keskeistä. Va-
lotan esityksessä, millaisilla tavoilla Ohjaa-
moissa kerätään palautetta nuorilta ja millais-
ta aineistoa tästä saadaan.

Ohjaamoissa otetaan käyttöön syksyn 2015 
aikana (jolloin osa niistä vasta käynnistyy) 
TE-palveluihin kehitetty, mutta tähän tarkoi-
tukseen sovellettu TYPPI -järjestelmä, johon 
työntekijät kirjaavat monialaista tai pidem-
piaikaista tukea tarvitsevaa nuorta koskevia 
tietoja, esimerkiksi sen, missä toimenpiteissä 
hän on ollut, tai mihin nuori sijoittuu oh-
jaussuhteen päätyttyä. Tämä sijoittumisen 
seuranta kuvastaa myös sitä, saavuttaako Oh-
jaamo-toiminta tavoitteensa siirtymien suju-
voittamisessa.

Nämä kaksi seurantaa tuottanevat oleellista 
tietoa toiminnan suuntaamiseen ja arvioimi-
seen. Ehkä ne kertovat myös yhteiskuntapo-
liittisesta ilmastosta: toiminnan tulokset on 
osoitettava selkeästi ja palvelun on maistut-
tava asiakkaille.



Susan Eriksson, Mikkelin ammattikorkea-
koulu 
Oppimisvaikeudet ja erityisen tuen tarve vaikeim-
min työllistyvien nuorten ura- ja koulutuspoluilla

Oppimisvaikeudet ovat suuri syy sille, että 
jotkut nuoret ajautuvat työ- ja koulutuspaik-
kojen ulkopuolelle. Niiden merkitystä on hy-
vin harvoin käsitelty silloin, kun puhutaan 
vaikeimmin työllistyvistä, ns. NEET-nuo-
rista (not in employment, education or trai-
ning). Monien nuorten kohdalla oppimis-
vaikeuksien vaikutuksiin havahdutaan vasta 
peruskoulun jälkeen, mikä johtuu siitä, että 
erityisen tuen tarjonta on ollut puutteellis-
ta varhaiskasvatuksessa ja kouluissa eikä oi-
kea-aikaista tukea oppimisvaikeuteen siten 
ole ollut välttämättä saatavilla. 
Esityksessä tarkastellaan laadullisen aineiston 
valossa, miten oppimisvaikeuksien problema-
tiikka selittää nuorten työllistymisongelmia 
Etelä-Savossa. Puheenvuorossa tarkastellaan 
nuorten palvelujärjestelmässä toimivien am-
mattilaisten ryhmähaastatteluja, joissa erityi-
sen tuen tarve nostetaan korostetusti esiin, 
kun pohditaan nuorten ongelmien syitä. 
Ammattilaisten esittämiä tulkintoja tarkas-
tellaan diagnosoitumisen ilmiötä vasten, joka 
on osaltaan vaikuttanut opiskelijoiden luo-
kitteluun poikkeaviksi ja siten luonut tarvet-
ta erityisoppilaitoksille ja paineita suunnata 
diagnoosin omaavia nuoria näiden oppilai-
tosten opiskelijoiksi.
Tulkintoja tarkastellaan myös koulutusta 
ja työllistymistä koskevia nuorisopoliittisia 
linjauksia vasten, sillä ne vaikuttavat muun 
muassa kouluttautumista korostavaan eetok-
sellisuuteen ja tehokkaan opiskelun hybrik-
seen, joka määrittää opiskelijan pärjäämistä ja 
asemaa oppilaitoksessa ja sulkee ulos poikke-
ukselliset oppijat. 

4. Analysing and Developing Youth 
Work: International Perspectives
(Anu Gretschel & Tomi Kiilakoski)

This working group consists of  researchers 
and practitioners from three countries. The 
aim of  the group is to analyse the possibilities 
of  supporting the everyday praxis of  youth 
work with a systematic practice oriented re-
search. Workshop includes five presentations 
regarding quality and impact of  youth work. 
The session will include contributions from 
Finland, Estonia and United Kingdom; pre-
senters from UK are participating online 
via Skype.  International perspectives are 
required in the research for many reasons. 
Firstly, the research will likely be based on a 
too narrow perspective if  studies are based 
on methodological nationalism. Secondly, 
comparing different concepts, methods, the-
oretical frameworks and even ideologies of  
youth work will likely reveal differences be-
tween different societal models and will con-
tribute to understanding the place of  youth 
work in civil society and service system. 
Thirdly, developing dialogue on a European 
scale on youth work will help to conceptu-
alize the expected outcomes, learning taking 
place in the youth work, the content and the 
process of  youth work in general.

All the presenters are distinguished scholars 
on youth work studies with considerable ex-
periences. They are all actively engaged in not 
only doing scholarly work on youth work, 
but also developing the youth work locally 
and nationally. 



Jon Ord, University of  St Mark & St John, 
Plymouth, UK
Some thoughts on the Youth Work Process and the 
Context in which Outcomes Emerge

This paper attempts to address some of  the 
fundamental   problems which underlie cur-
rent attempts to bring youth work to account. 
Firstly it is argued that the accountability 
agenda with its emphasis upon outcomes 
and outputs misunderstands the process by 
which they emerge. Rather than youth work 
being portrayed as a linear process it will be 
proposed that there is an indirect ‘inciden-
tal’ relationship between what youth workers 
do and the outcomes that emerge out of  a 
process of  engagement; such that simplistic 
accountability measures are inadequate. Sec-
ondly it is argued that given the essentially 
‘moral’ nature of  youth work interventions 
and the resulting outcomes, i.e. whether their 
decisions and actions enable young people to 
live ‘good’ lives. We need to develop a meth-
odology for youth work evaluation which re-
flects this. It will be suggested that much can 
be gained from an application of  Aristotle’s 
concept of  Phronesis, not least because of  
the importance placed on ‘context’.

Susan Cooper, University of  St Mark & St 
John, Plymouth, UK
Transformative Evaluation: Enhancing the capacity 
of  practitioners, projects and communities

The biggest challenge facing youth work to-
day is the need to articulate its intrinsic and 
extrinsic value to policy makers and funders. 
In England this problem has been tackled by 
a large number of  activities; for example, The 
Young Foundation, New Economic Founda-
tion (NEF) and others have produced frame-
works and tools to support practitioners to 
generate evidence. Whilst these advance-
ments are very welcome, they are not suffi-

cient to solve the challenge. This requires a 
re-visioning of  the purpose and process of  
evaluation.  The declining belief  that quan-
tification provides the answers we seek and 
the growing recognition at policy level that 
our trust in numbers is somewhat flawed has 
opened up opportunities for alternative para-
digms to be considered.

In 2001 Fetterman presented a vision for 
evaluation in the 21st century. In this vision 
he argued that evaluation should be character-
ised by critical and collaborative relationships 
and that through the process of  evaluation 
funders, practitioners and participants would 
acquire the capacity to monitor and assess 
critical aspects of  their own performance. 
Transformative Evaluation offers a process 
through which this can be achieved. Research 
has shown that TE can support practition-
ers to articulate how youth work changes the 
lives of  young people. Further, it is argued 
that the collaborative, reflective processes of  
TE  goes beyond the generation of  evidence, 
importantly it  improves practice in real time 
and enhances the capacity of  practitioners, 
projects and communities in the longer-term. 
This paper does not attempt to make a case 
for Transformative Evaluation as the ‘only’ 
or ‘best’ mode of  evaluation; instead it aims 
to show that evaluation can be more than a 
process of  ‘proving’ impact. It can ‘improve’ 
practice through the promotion of  collec-
tive, reflective dialogue. The power inherent 
in evaluative processes is redistributed by re-
framing evaluation as a collaborative process. 
Practitioners are repositioned as ‘researchers’ 
of  their own practice, motivated to make 
best use of  the tools and frameworks now 
available to them. 



Anu Gretschel, Finnish Youth Research 
Network, Finland
Evaluating the responsiveness between youth work 
services and the needs of  young people

Customer satisfaction surveys are widely 
used among services partly because of  their 
optimal coherence within the framework 
of  New Public Management. In reality they 
rarely contain information which helps in 
developing services. From the service user 
point of  view satisfaction is evaluated by 
asking questions on the very fragmented part 
of  the whole service field one is using. This 
method allows users also not to shake the 
structures or making some acts of  an impact. 
In this study young people composed their 
view of  satisfaction of  youth work services 
in their neighborhood with an open ended 
question layout in group discussion with oth-
er young people. Evaluation method used is 
called Deliberative Discussion Day. As part 
of  the process young people meet the service 
providers and funders in a face to face situa-
tion and are able to raise their development 
proposals directly.  There the content of  pro-
posals are negotiated at a level that fits better 
in the decision-making proc the content of  
proposals are negotiated at a level that fits 
better in the decision-making processes of  
the local authority or other organizations. In 
this study data collected from young people, 
youth work service providers and funders 
was analyzed a) with the purpose of  finding 
directions youth work should move into and 
b) to find some new insight on how to and 
with which kind of  key figures and character-
istics the accessibility and quality of  the youth 
work offers should be reported on local and 
national level. It also seems that organizing 
structural dialogues like this between deci-
sion makers and young people offers also a 
possibility to cut the wings of  the still deep-
ening Austerity-talk. Young people are clear 

in their descriptions what kind of  and where 
the youth work services are needed.

Tomi Kiilakoski, Finnish Youth Research 
Network & Viljami Kinnunen, Youth Ser-
vices, City of  Kokkola
Constructing a curriculum for youth work: reflec-
tions on a practice-based study

Studies on youth work have criticized on  in-
abilities to articulate its methods, purposes, 
results and general character. This is partly 
due to the amount of  tacit knowledge and 
sometimes the lack of  proper professional 
vocabulary in the field itself. However, recent 
developments both interior and exterior to 
the field of  youth work have created a need 
to explicate the nature of  youth work as a 
profession and as part of  the whole service 
system in Finland. The practice-based study 
conducted in the city of  Kokkola, Finland, 
aimed at describing a nature of  youth work 
as an educational activity by creating a youth 
work curriculum.
The study itself  involved a long field work 
extending from the year 2011 to present. 
The first cycle of  the action research aimed 
at developing conceptual tools with which to 
describe youth work. This was done by con-
structing a data-based theory of  youth work 
as relations and concentrating on the length 
of  the relationship with the young in differ-
ent youth work activities. In the second cycle 
the conceptual tools developed in phase one 
was used to categories the local municipal 
youth work to five categories. In the third 
cycle four more cities were invited to start 
the process. This way the process could have 
a national (in addition to local) perspective. 
The research process has been a dialogical 
enterprise there the roles of  the researcher 
and the work community have blended and 
converged.
The presentation describes both the process 



and the product of  the study. By analyzing 
the curriculum of  youth work constructed in 
Kokkola it is claimed that Finnish municipal 
youth work can be described as an education-
al process which produces emergent learning 
results.

5. Alueelliset ja tilalliset näkökulmat (PJ 
Päivi Honkatukia)

Tarja Tolonen, Helsingin yliopisto 
Nuorten tilankäytön taktiikat ja kuulumisen 
mahdollisuudet

Nuorten kuuluminen suomalaiseen yhteis-
kuntaan ei ole abstraktio, vaan konkreettinen 
tapahtuma asuinympäristön, koulun ja har-
rastusten piirissä. Esityksessä tarkastellaan lä-
hinnä helsinkiläisten, erilaisista taustoista tu-
levien nuorten mahdollisuutta kuulua omaan 
arkeensa ja sitä ympäröiviin sosiaalisiin ja fyy-
sisiin kaupunkitiloihin ja sitä miten näitä eri 
toimintatapoja kyseenalaistetaan. 
Esityksessä tuodaan nuorten omia toimin-
tatapoja ja taktiikoita ottaa tiloja haltuun eri 
taktiikoin ja näiden taktiikkojen suhdetta 
laajempaan poliittiiseen ilmapiiriin ja kuulu-
misen mahdollisuuksiin.  Viimeaikaisten po-
liittisten taskujen ja yhteiskunnallisten jako-
jen lisäksi voidaan sanoa, että myös nuorten 
arki ja kaupunkitilassa liikkuminen noudattaa 
osaltaan erilaisia jakoja viitaten heidän taus-
taansa ja erilaisiin sosiaalisiin, kulttuurisiin ja 
taloudellisiin ja poliittisiin resursseihinsa.  
Tutkimuksen teoreettinen tausta viittaa so-
siologisen nuorisotutkimuksen lisäksi mm 
tilaa koskeviin teoretisointeihin mm Doreen 
Masseyn valtageometriaan.  Analysoin Nuor-
ten vapaa-aikatutkimukseen kerättyä haastat-
teluaineistoa (N=39) ja havainnointiaineistoa 
erilaisten toiminnallisten kategorioiden, ku-
ten paikan nimeämisen ja tuntemisen, mer-
kitsemisen, pelkäämisen ja valtaamisen kaut-
ta. 

Malin Fransberg & Vesa Peipinen, 
Tampereen yliopisto
Villit paikat ja reikiä kaupungissa - Neuvottelua 
ja kontrollia kaupunkitilan reunoilla

Minkälaisia vaihtoehtoisia käytäntöjä ja kont-
rollin muotoja syntyy kun kaupunkitilassa 
otetaan käyttöön joutomaita ja hylättyjä ti-
loja? Mike Presdeen mukaan ihmiset etsivät 
tietoisesti “reikiä” kaupunkitilassa, joihin 
konventionaalisen kontrollin muodot eivät 
ulotu tai ne ovat joustavampia. Kaupunkiti-
lan normaalilla kontrollilla tarkoitetaan kau-
punkitilaa kontekstualisoivaa suunnittelua ja 
tilan valvonnan käytäntöjä. Villit paikat (ur-
ban wildscapes) ovat Anna Jorgensenin ja 
Richard Keenanin luonnehtimia leikin ja per-
formatiivisuuden tiloja, alueita tai rakennuk-
sia joissa tavanomaiset kontrollikäytännöt 
eivät ole määritelleet tilan käyttöä ja siten jät-
tävät tilaa kokeellisuudelle ja vaihtoehtoisille 
käyttötavoille. Villit paikat haastavat totuttuja 
tilan kontrollin käytäntöjä. Mitä tapahtuu kun 
joutomaalle rakennetaan omaehtoinen sauna, 
tai kun tyhjillään oleva tila otetaan käyttöön? 
Paperin esittäjät ovat kriittisen etnografi-
an keinoin tutkineet kaupunkitilan reunoilla 
tapahtuvia tilan haltuunoton ja kontrollin 
käytäntöjä. Tutkimusmetodi perustuu osal-
listuvaan ja refleksiiviseen tutkimusotteeseen. 
Kriittinen tarkastelu kohdistuu tilan kont-
rolliin liittyviin diskursseihin ja rakenteisiin. 
Tutkituissa tapauksissa paikkoja on otettu 
haltuun luomalla joutomaille tai tyhjiin kau-
punkitiloihin yhteismaita (commons), joissa 
etsitään, rakennetaan ja kokeillaan vaihtoeh-
toisia yhteisöllisyyden muotoja. Tutkimus-
prosessi on nostanut esille kysymyksiä ja 
havaintoja siitä että kontrolli ilmenee eri ta-
pauksissa eri tavoin ja joissa normaalit kau-
punkitilan kontrolloijat ja suunnitteluproses-
sit voivat joutua jopa hämmennyksen tilaan. 
Tapauksissa on havaittu että villit paikat ovat 
täynnä mahdollisuuksia ja synnyttävät vaih-



toehtoisia itsesäätelyn, vastuunottamisen ja 
kontrollin muotoja.

Elsa Saarikkomäki, Alkoholitutkimus-
säätiö/ Kriminologian ja oikeuspolitiikan 
instituutti, Helsingin yliopisto  
Nuorten käsityksiä luottamuksesta poliisiin ja 
yksityiseen turvallisuusalaan

Nuoriin kohdistuvan sosiaalisen kontrollin 
muutoksista, mm. poliisikontrollin kiristymi-
sestä, on keskusteltu tutkimuskentällä. Nuo-
ret nähdään helposti riskinä ja heidän tilan 
käyttönsä esimerkiksi kauppakeskuksissa on 
melko rajoitettua uusien yksityisten kontrolli-
toimijoiden myötä. Kohtaamiset poliisin, var-
tijoiden ja järjestyksenvalvojien kanssa ovat 
suhteellisen yleinen kokemus alaikäisille nuo-
rille. Esityksen tavoite on tuoda esiin nuorten 
moninaisia näkemyksiä heidän suhteestaan ja 
luottamuksestaan näihin kontrollitoimijoihin.
Yleinen luottamus poliisiin on Suomessa kor-
keaa; silti nuorten ja poliisin suhteita leimaa 
usein jännitteisyys. Nuorten, vartijoiden ja 
järjestyksenvalvojien suhteista ja luottamuk-
sesta ei ole juurikaan tutkimustietoa. Kes-
keistä on saada tietoa miten nuoret kokevat 
tulleensa kohdelluiksi kohtaamisissaan ai-
kuisten kanssa. Tutkimuksessani hyödynnän 
kriminologista tutkimusta ja prosessuaalisen 
oikeudenmukaisuuden teoriaperinnettä (mm. 
Tyler 2000, Bradford et al. 2008.). Aiemmissa 
tutkimuksissa on keskitytty kyselyiden avul-
la tarkastelemaan kansalaisten luottamuksen 
tasoa poliisiin ja tuomaan esiin epäluotta-
muksen kielteisiä seurauksia. Näiden tulosten 
mukaan epäreiluksi koettu kohtelu voi lisätä 
konflikteja ja vaikuttaa henkilön haluun nou-
dattaa lakia. Huono kohtelu voi myös viestiä 
yksilölle siitä, että hän ei ole kunnioitettu jä-
sen yhteiskunnassa. 
Tutkimukseni tavoitteena on tarkastella laa-
dulliseen aineistoon pohjautuen, miten nuo-
ret määrittelevät onnistuneet, reilut ja toi-

saalta epäonnistuneet kohtaamiset poliisin ja 
yksityisen turvallisuusalan toimijoiden kans-
sa. Aineistona on 14–17-vuotiaiden nuorten 
kanssa toteutetut fokusryhmähaastattelut. 
Haastattelin pääosin nuoria, joilla oli oma-
kohtaisia kokemuksia kontrollitoimijoista 
kaupunkitilassa. Esittelen väitöskirjani osa-
tutkimuksien alustavia tuloksia. Esitys kysyy: 
Ovatko luottamusta rakentavat puuttumisti-
lanteet mahdollisia? Millaiset vuorovaikutus-
tilanteet edesauttavat luottamusta? Millaisia 
eroja nuoret kuvaavat heidän suhteissaan 
poliisiin verrattuna yksityiseen turvallisuusa-
laan? Tutkimus tuo uutta tietoa siitä, miten 
luottamusta nuorten ja aikuisyhteiskunnan 
välillä voidaan rakentaa.

Anna Anttila & Eeva Ahtee, Hyvä vapaa-
aika -hanke 
Raha ei ratkaise

Nuoruus on paitsi elämänvaihe, myös kult-
tuurinen konstruktio: se muuttuu ajassa ja 
tilassa. Nuoruutta ja nuorisoa voi tarkastella 
ajan käsitteen kautta ja nuorten vapaa-aikaan 
liittyvien merkitystenantojen kautta.
Yksi aika-sanan johdannainen on aikuinen. 
Etymologialtaan aikuisuus viittaa sopiva-ai-
kaiseen, sopivaan ja luonnolliseen, aikamie-
heen. Aikuinen on täysi-ikäinen, johonkin 
aikaan kuuluva ja oikea-aikainen. Aikasanalla 
voidaan tarkoittaa ajan lisäksi aimoa, aika-
moista tai melkoista. Nuori-sanan etymologi-
an perusteella voidaan nuoruuden aikaa pitää 
orastavana, raakana tai tuoreena.
Nuoruudessa ajankäyttö ja ajan hahmottami-
nen  lienevät  oikea-aikaisuuteen  verrattuna 
vielä
täsmentymässä, ja nuoruudessa aikansa voi 
jopa kokonaan hukata tai vähintäänkin käyt-
tää väärin ja
tuhlata. Oikea-aikaisuuden näkökulmasta 
hyödyllisintä nuoruuden ajankäyttöä on sel-
lainen, joka varmistaa hyvän tulevaisuuden, 



siis tuotteliaan ja hyvinvoivan aikuisen. Nuor-
ten hyvinvointiin liittyvissä toimenpiteissä ja 
tutkimuksissa keskitytään usein siihen, miten 
hyvään aikuisuuteen johtavilta raiteilta pu-
toaminen estetään. Myös nuoren nykyinen 
elämänvaihe, tässä ja nyt -hyvinvointi, on 
kiinnostava ja jo itsessään arvokas tutkimus-
kohde. Helsingin kaupungin nuorisoasiain-
keskuksen Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja 
tutkimushankkeessa tarkastellaan, miten mie-
lekäs vapaa-aika ja harrastustoiminta vaikut-
tavat nuoren elämänlaatuun, hyvinvointiin ja 
koulumenestykseen. Hankkeeseen osallistu-
via nuoria tuetaan harrastamisessa, taloudel-
lisestikin.
Nuori ei aina voi tehdä vapaa-ajallaan sitä, 
mitä haluaa. Rahanpuute ei ole noussut tär-
keimmäksi syyksi harrastamattomuudelle, 
vaan yhdessä ajanpuutteen kanssa nuorta 
ympäröivän harrastuskulttuurin ja ylisuku-
polvisten mallien merkitys ohittavat taloudel-
liset syyt. Myös pitkä ja hankala matka vaikut-
taa harrastuksesta luopumiseen, tai se, ettei 
asiaa voi harrastaa kotona, esimerkiksi netis-
sä. Sukupuoli ja perheen nykyinen tai entinen 
asuinpaikka vaikuttavat siihen, miten laajalla 
alueella ja mihin kellonaikaan nuori liikkuu 
kaupunkitilassa.

Omaehtoisen kaupunkitilassa  liikkumisen  
kannalta eri alueilla asuvat ovat eri asemassa. 
Esimeriksi raideliikenteenkäyttäjän ei tarvitse 
näyttää voimassaolevaa matkakorttia päästäk-
seen liikennevälineeseen kuten vain bussilin-
jojen varrella asuvien. Jo pelkkä matkakortin 
kantaosa voi olla perheelle kallis investointi. 
Nuoret jakavat kavereiden kanssa matka- ja 
kuntosalikorttejaan. Nuorten solidaarisuus ei 
ole pelkkää oman edun tavoittelua. Toisaalta 
näillä ilmaisilla lipuilla nuoret voivat vahvistaa 
ystävyyssuhteita.

Vaikka oman harrastuksen valinnassa ei raha 
ratkaise, kaupallinen kuluttaminen on suosit-

tua vapaa-ajalla: hankkeen nuorista kivointa 
ovat olleet luokan yhteisretket kaupallisiin 
kohteisiin kuten elokuviin, pikaruokaravinto-
loihin ja taistelupelipaikkoihin. Kiinnostavaa 
onkin tarkentaa, onko nuorista erityisen kivaa 
itse kaupallinen kuluttaminen vai kavereiden 
kanssa oleminen, vai ylipäänsä uusiin paik-
koihin meneminen.
Hampurilaisen hintaa suurempi tekijä voi olla 
se, että nuorilla on nimetty nuoriso-ohjaaja 
järjestämässä toimintaa.
Raha voi olla helppo ja nopea selitys sille, 
miksi jotain ei ole aiemmin kokeiltu tai har-
rastuskokeilua jatkettu. Kyse on isommasta 
paletista, jolloin selityksiksi nivoutuvat talo-
udellisten syiden lisäksi esimerkiksi läksyt, 
perheen kanssa vietetty aika, liikkuminen ja 
perheen toimintakulttuurit.

6. Sukupuoli ja seksuaalisuus (PJ Aino 
Tormulainen)

Veronika Honkasalo, Nuorisotutkimus-
seura 
Yhdessä vai erikseen? Sukupuolierityisen työn 
paikka nuorten seksuaalikasvatuksessa

Nais- ja mieserityisen työn merkitys on aihe, 
joka pohdituttaa usein tasa-arvon parissa 
työskenteleviä nuorisotyöntekijöitä ja muita 
kasvatusalan ammattilaisia.  Yhdessä tekemi-
nen ja keskusteleminen on puolestaan mo-
nille argumentti sen puolesta, että tasa-arvo 
olisi jo saavutettu. Pohdin esityksessäni, millä 
tavoin seksuaalikasvatuksen parissa toimivat 
ammattilaiset (esim. kouluterveydenhoitajat, 
terveystiedon opettajat, järjestötyöntekijät) 
pohtivat sukupuolierityisen työn merkitystä. 
Keskeiseksi kysymykseksi esityksessä nousee 
se, tulisiko sukupuolierityisyys nähdä työn 
metodina vai keskeisenä sisältönä. Entä min-
kälaisia kulttuuristettuja käsityksiä sukupuo-
lista argumentit pitävät sisällään?
Esityksen aineisto pohjautuu monikulttuuri-



suutta ja seksuaalikasvatusta käsittelevään tut-
kimushankkeeseen, jota varten olen kerännyt 
niin seksuaalikasvatuksen oppikirja-aineiston 
ja haastatellut sekä alan ammattilaisia että 
monikulttuurisista taustoista tulevia nuoria.

Minna Nikunen, Tampereen yliopisto 
Jako kahteen? Yrittäjyysminuus ja syrjäytyjäleima

Esittelen alustuksessani hankettamme Jako 
kahteen ja alustavia tutkimustuloksiani. 
Olemme aloittaneet tutkimushankkeemme, 
jossa tarkastelemme nuorten eriarvoistumis-
ta, elokuussa 2015. Tarkoituksenamme on 
tehdä pienoisetnografioita erityyppisissä tilai-
suuksissa tai ryhmissä, joissa nuoret aikuiset 
kokoontuvat. Pyydämme näissä tilaisuuksis-
sa/ryhmissä olleita nuoria aikuisia (18–30 
vuotiaita naisia ja miehiä, N=30) tämän jäl-
keen haastateltaviksi.
Selvitämme haastattelujen avulla, minkälaisia 
käsityksiä hyvästä ja tavoittelemisen arvoises-
ta elämästä nuorilla on ja mitä odotuksia he 
kokevat itseensä kohdistuvan (läheiset/työ-
elämä/viranomaiset). Selvitämme myös sitä, 
miten nuoret itse määrittävät menestymistä 
ja syrjäytymistä, omaa asemaansa tällä janalla 
ja suhtautumistaan toisenlaisiin nuoriin. Et-
nografian avulla tarkastelemme erilaisia su-
kupuolitettuja ja luokkaistettuja tyylejä sekä 
nuorten välisessä että nuorten ja aikuisten 
välisessä vuorovaikutuksessa. 
Ensimmäisen pienoisetnografian teimme 
Startup Saunalla Tampereella syyskuun 2015 
alussa. Toinen tulee olemaan Tampereella 
toimiva nuorisotyöpaja. Lähdemme näistä 
kahdesta nuorisoa kokoavasta tilaisuudesta 
ja ryhmästä, sillä niihin osallistuvien voi aja-
tella kuvaavan kahta erilaista nuorisokatego-
riaa, joihin liitetään hyvin erilaisia piirteitä ja 
toimintoja. Yrittäjyys näyttäytyy positiivisen 
tulevaisuuden rakentamisena ja on hallinto-
vallan kannustamaa toimintaa. Työpajoihin 
puolestaan kootaan syrjäytymisuhan alaisia 

nuoria, joiden toiminta ja piirteet nähdään 
korjausta kaipaavina. 
Nuoret eivät tietenkään ole kahteen jaolli-
sia. Lähtökohtana on nuorten luokittelujen 
menestyjiin ja syrjäytymisuhan alla oleviin 
kriittinen tarkastelu. Pohdin myös sitä, mi-
ten nuoret itse osallistuvat näiden jaottelujen 
rakentamiseen ja purkamiseen. Kysyn, miten 
nämä jaot liittyvät sukupuoleen ja luokka-
taustaan. 

Inka Sirén, Helsingin yliopisto
Sateenkaarinuorten kokemukset heteronormatiivi-
sesta väkivallasta – valta, normit, toimijuus 

Eri vähemmistöihin kuuluvat nuoret kohtaa-
vat muita nuoria useammin syrjintää, kiusaa-
mista ja häirintää, mutta erityisesti seksuaa-
li- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien 
nuorten kokemukset jäävät kuitenkin usein 
tutkimuksissa pimentoon. Alustuksessa esit-
telen tekeillä olevaa pro gradu -tutkielmaani, 
jossa tarkastelen seksuaali- ja sukupuolivä-
hemmistöihin kuuluvien nuorten kokemuk-
sia heteronormatiivisesta väkivallasta vallan, 
normien ja toimijuuden näkökulmasta. 
Tutkimuksen lähtökohtana on, että yksilö-
tason konfliktien lisäksi väkivallan erilaisten 
muotojen ja niiden rakenteellisten ja ide-
ologisten perustelujen voidaan ajatella hei-
jastavan myös yleisemmin yhteiskunnallisia 
valtasuhteita, arvoja ja moraalisia erotteluja. 
Esimerkiksi kulttuurisidonnaiset sukupuolta, 
seksuaalisuutta ja normaaliutta koskevat nor-
mit voivat osaltaan toimia syrjintää ja väkival-
taa oikeuttavina. 
Arjessa heteronormatiivisuus on usein imp-
lisiittistä ja siten näkymätöntä, mutta se voi 
myös ilmetä henkisenä tai raaimmillaan fyy-
sisenä väkivaltana. Tutkimuksen tavoitteena 
on nuorten heteronormatiivisen väkivallan 
kokemuksia tarkastelemalla paljastaa ja kuva-
ta niitä yhteiskunnallisia normeja, rakenteita 
ja risteäviä valtasuhteita, jotka (uudelleen)



synnyttävät ja oikeuttavat väkivallan eri muo-
toja tai muutoin vaikuttavat niiden taustalla. 
Oletuksena on, että ne ovat nähtävissä niin 
yksilöiden ja ryhmien kuin erilaisten instituu-
tioidenkin tasolla. 
Väkivallan taustalla olevien rakenteellisten te-
kijöiden lisäksi tutkimuksessa nostetaan esiin 
myös niitä keinoja, joilla nuoret ovat pyrki-
neet selviytymään kokemastaan väkivallasta. 
Pelkän väkivallan olemassaolon ja passiivisen 
uhriaseman toteamisen sijaan tavoitteena on 
antaa tällöin tilaa myös nuorten oman aktii-
visen toimijuuden, vallan ja vastarinnan tun-
nistamiselle. 
Tutkimuksen pohjana on Nuorisotutkimus-
seuran  ja  Setan vuosina 2012–2014 toteute-
tun Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimus-
hankkeen lomakeaineisto, joka on Suomessa 
ensimmäinen seksuaali- ja sukupuolivähem-
mistöihin kuuluvien nuorten hyvinvointia 
laajasti kartoittava tutkimus. Aineiston poh-
jalta on jo aiemmin kartoitettu sateenkaari-
nuorten kokemaa väkivaltaa kvantitatiivisesti 
(Alanko 2014). Tässä tutkielmassa varsinai-
nen käytettävä aineisto koostuu kyselylomak-
keen väkivaltaa koskevista avovastauksista, 
joita tarkastellaan laadullisesti sisällönanalyy-
sin avulla.

Riikka Taavetti, Helsingin yliopisto 
Muuttaminen sateenkaarinuorten elämässä

Muuttuuko seksuaali- tai sukupuolivähem-
mistöön kuuluvalle nuorelle kaikki parem-
maksi sitten, kun pääsee muuttamaan pois 
kotoa, pois kotipaikkakunnalta, pois Suo-
mesta? Miten eri aikoina nuoruutensa eläneet  
sateenkaari-ihmiset ovat kokeneet muuttami-
sen paineen ja mahdollisuudet omassa elä-
mässään?
Käsittelen esitelmässäni Hyvinvoiva sa-
teenkaarinuori -tutkimuksessa kerättyjen 
aineistojen valossa eri  aikoina syntyneiden 
sateenkaarinuorten, eli seksuaali- ja sukupuo-

livähemmistöihin kuuluvien nuorten, koke-
muksia muutoista ja heidän muuttamiselle 
antamiaan merkityksiä. Käsittelen muutta-
mista pois lapsuudenkodista, lapsuuden ko-
tipaikkakunnalta sekä kokemuksia  tai toivei-
ta muutosta pois Suomesta. Kaikissa näissä 
nuorten elämään kuuluvissa muutoissa kä-
sittelen sekä niiden nuorten käsityksiä, jotka 
ovat jo muuttaneet että niiden, joilla muutto 
on mahdollisesti vielä edessä.
Tutkimukseni lähdeaineistona ovat Hyvin-
voiva sateenkaarinuori -kyselytutkimuksen 
(2013) vastaukset sekä Sateenkaarinuorena 
nyt ja ennen -kirjoituskeruun (2014) osal-
listuneiden muistitietokirjoitukset. Käytän 
molempien aineistojen kaikenikäisten osallis-
tujien vastauksia, joten käsittelemieni sateen-
kaari-ihmisten kuvaama nuoruus sijoittuu 
1960-luvulta 2010-luvulle, painottuen kuiten-
kin 1990-lukuun ja sen jälkeiseen aikaan.
Sateenkaarinuorten kotonaan kokema epä-
mukavuus, pelko siitä, ettei perhe hyväksy, 
ja joskus suoranainen asiaton kohtelu johtaa 
joidenkin kohdalla aikaiseen muuttoon pois 
lapsuudenkodista. Suomalaisessa varhaista it-
senäistymistä arvostavassa kulttuurissa tämä 
ei ole poikkeuksellista, vaikka muutto voi pa-
kottaa nuoren varhaiseen yksin pärjäämiseen. 
Toisaalta joillekin nuorille pääsy pois lapsuu-
denkodin ja mahdollisesti kotipaikkakunnan 
ahdistavasta ilmapiiristä on suuri helpotus ja 
oikea koti ja perhe löytyvät hyväksyvien ystä-
vien seurasta. Toisille taas kodin hyväksyvän 
ilmapiirin menetys on järkytys, kun ympäröi-
vä yhteiskunta voi suhtautua nuoren rakkaus-
suhteisiin ja kokemukseen omasta itsestään 
torjuvasti.
Muuttaminen Suomen sisällä suurempiin 
kaupunkeihin sekä lähteminen ”seksuaali-
pakolaiseksi” Euroopan metropoleihin on 
tarjonnut etenkin ennen monille sateenkaa-
ri-ihmisille mahdollisuuden elää omanlais-
taan  elämää. Edelleen osa seksuaali- ja su-
kupuolivähemmistöihin kuuluvista nuorista 



valitsee opiskelupaikakseen isomman kau-
pungin, jonka ilmapiiri on ainakin oletetusti 
hyväksyvämpi, tai suunnittelee muuttoa pois 
Suomesta. Muutto saattaa tarjota mahdolli-
suuden oman itsen näköiseen elämään, pa-
rantaa suhteita omaan lapsuudenperheeseen 
mutta toisaalta myös tuottaa turvattomuutta 
ja yksinäisyyttä.

7. Nuorisotyö, koulutus ja kasvatus (PJ 
Martti Muukkonen)

Siru Korkala, Kansainvälisen liikku-
vuuden ja yhteistyön keskus CIMO 
Erasmus+ nuorisotoimialalle – Youth in Action 
-ohjelman vaikutukset oppimiseen

Youth in Action -ohjelman tutkimuslähtöistä 
seurantaa on tehty yhteistyössä 16 maan kes-
ken vuodesta 2008 lähtien. Tutkimusverkos-
toa (RAY) koordinoi Innsbruckin yliopiston 
kasvatustieteiden laitos. Verkoston tekemissä 
tutkimuksissa kartoitetaan mm. elinikäisen 
oppimisen avaintaitojen kehittymistä Youth 
in Action -hankkeissa. Suomessa tutkimuk-
sesta vastaa CIMO. 
Youth in Action -ohjelman tutkimuslähtöi-
sen seurannan tulokset osoittavat, että hank-
keisiin osallistuminen edistää niin hankkei-
siin osallistuneiden kuin hankkeidenvetäjien 
avaintaitojen kehittymistä. Lisäksi on tutkittu 
myös sitä, missä tilanteissa ja olosuhteissa 
näitä avaintaitoja kehitetään ja miten virallis-
ta, epävirallista ja arkioppimista yhdistellään 
hankkeissa. Parhaillaan tutkimuksen alla ovat 
hankeosallistumisen pitkän aikavälin vaiku-
tukset osallistumiseen ja kansalaistaitoihin. 
Tutkimukset ovat usein kaksivaiheisia: osal-
listujille sekä hankevetäjille lähetetään verk-
kokysely ja joissain tapauksissa suoritetaan 
myös haastatteluja. 
Kertyneiden tutkimustulosten mukaan osal-
listujien monikulttuurisuus- ja sosiaaliset tai-
dot sekä viestintä vierailla kielillä kehittyivät 

erityisen paljon hankkeisiin osallistumisen 
myötä. Tätä mieltä ovat sekä osallistujat itse 
että hankkeiden vetäjät arvioidessaan osal-
listujien taitojen kehittymistä. Hankkeiden 
monipuoliset harjoitukset ja toimintamene-
telmät edesauttavat tehokkaasti oppimista. 
Osana hankeohjelmaa toteutetut epämuodol-
liset toimintamenetelmät ja harjoitukset ovat 
siten keskeisessä roolissa lähes jokaisen elini-
käisen oppimisen avaintaidon omaksumises-
sa. Sitä vastoin koulusta tuttuja menetelmiä 
kuten esitelmien kuuntelemista ei kyselyn 
mukaan arvioida kovinkaan tehokkaaksi tie-
tojen, taitojen tai asenteiden omaksumisen 
kannalta. Erityisen tehokkaasti eri avaintai-
tojen oppimista edistävät luovat ja taiteelliset 
menetelmät. Toiminnalliset menetelmät tuot-
tavat osallistujille ihan uudenlaisia oivalluksia 
heidän omista kyvyistään. 
Osallistuminen Youth in Action -hankkei-
siin voi muuttaa nuoren ajatusmaailmaa tai 
jopa elämää kokonaisuudessaan, tämä käy 
ilmi erityisesti osallistujien haastatteluista. 
Monet haastateltavat kertoivat omaksuneen-
sa hankeosallistumisen myötä monia positii-
visia luonteenpiirteitä kuten kärsivällisyyttä 
ja avoimuutta. Myös muiden kulttuurien ja 
yleensä erilaisuuden kunnioittamisesta haas-
tateltavat puhuivat paljon – monet kertoivat 
näkevänsä asiat uusin silmin hankeosallistu-
misen myötä. Huomionarvoista on myös se, 
että monen osallistujan kohdalla myös oman 
kulttuurin ja tapojen arvostus lisääntyi moni-
kulttuurisessa vuorovaikutuksessa. Erityisen 
paljon näitä asioita pohtivat EVS-vapaaeh-
toiset, joille kulttuurien välinen kohtaaminen 
on ehkä vielä konkreettisempaa kuin muiden 
alaohjelmien hankkeissa.



Mari Tapio, Humanistinen ammattikorkea-
koulu 
Nuorten tarpeet ja osallisuus päihdekasvatustyössä 

Ehkäisevä päihdetyö on nuorisoalalla toimi-
van ammattilaisen perusosaamista. Vaikka 
nuorten alkoholinkäyttö, tupakointi ja huma-
lajuominen ovatkin Suomessa viime vuosina 
vähentyneet, riittää tällä saralla edelleen teh-
tävää. Ehkäisevä päihdetyö nuorten parissa 
on kasvatustyötä, jolla pyritään vaikuttamaan 
nuoren asenteisiin, tietoihin ja taitoihin kos-
kien päihteidenkäyttöä. Huomio on nuo-
risoalalla yhä enemmän kiinnittynyt siihen, 
miten päihdekasvatusta tehdään – millaista 
pedagogiikkaa kasvattaja työssään soveltaa. 
Nuorisoalalle ominainen nuorten osallisuu-
den ja voimavarojen korostaminen on myös 
ehkäisevän päihdetyön keskeisiä periaatteita. 
Kasvattajan valitsemalla pedagogisella lähes-
tymistavalla on vaikutusta siihen, millä tavoin 
nuori ottaa vastaan ja käsittelee saamaansa 
uutta päihdetietoa, miten hän kokee tulleensa 
kohdatuksi ja kuulluksi ja missä määrin hä-
nellä on itse mahdollisuus vaikuttaa päihde-
kasvatustilanteeseen, niin suunnittelu-, toteu-
tus kuin arviointivaiheessakin.  
Huolellisesti suunniteltu ja eettisesti kestävä 
päihdekasvatus on osa nuorisoalan arkisia 
kohtaamisia ja toimintaa. Se tukee nuorten 
kasvua kriittisiksi, ajatteleviksi ja osallistuviksi 
kansalaisiksi, jotka näkevät nykyisen päihde-
kulttuurin yli ja tekevät perusteltuja valintoja 
oman hyvän elämänsä edistämiseksi. Päihde-
kasvatuksessa tulee ottaa huomioon samat 
nuorten tarpeet kuin muussakin nuorisoalan 
työssä: tarve tulla hyväksytyksi, kuulua johon-
kin ryhmään, ilmaista itseään ja tulla kuulluk-
si. Laadukas päihdekasvatustyö on siis paljon 
muutakin kuin päihdetiedon jakamista. Sillä 
voidaan tuottaa yhtä lailla osallisuuden ko-
kemuksia ja vaikuttamisen mahdollisuuksia 
kuin kriittistä medialukutaitoakin. Nuoriso-
alan ammattilaiselta tämä vaatii oman toimin-

nan kriittistä reflektointia, malttia ja harkintaa 
päihdekasvatuksen menetelmien valinnassa 
sekä kunnioittavan ja kokonaisvaltaisen koh-
taamisen taitoa. Nuorten tarpeet, kulttuurit ja 
osallisuuden yhä paremmin huomioiva päih-
dekasvatus asettuukin ideaaliksi, jota nuo-
risoalalla on syytä tavoitella. 

Petteri Piirainen, Nuoriso- ja liikunta-alan 
asiantuntijat ry.
Kohtaako nuorisoalan koulutus työmarkkinat? 

Nuorisoalalle koulutetaan ammattilaisia ja 
asiantuntijoita kolmella eri koulutusasteella 
ja kahdella eri korkeakoulusektorilla: toisella 
asteella (ammatillinen perustutkinto), alem-
malla korkeakouluasteella ammattikorkea-
kouluissa ja ylemmällä korkeakouluasteella 
sekä ammattikorkeakouluissa että Tampe-
reen yliopistossa. 
Suomalaisen koulutusarkkitehtuurin mu-
kaan ammattitehtäviin valmistutaan ammat-
tiopistojen ammatillisista perustutkinnoista, 
ammattitutkinnoista ja erikoisammattitut-
kinnoista, kun taas vaativiin ammatti-, asian-
tuntija-, johto- ja esimiestehtäviin tulisi val-
mistua korkea-asteen tutkinnoista. 
Ammattiliiton tekemän selvityksen mukaan 
vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei nuorisoalan 
kuntatyönantajien, korkeakoulujen ja am-
mattiopistojen käsityksissä on hajontaa sen 
suhteen, minkä tasoisiin työtehtäviin eri tut-
kintotason koulutuksen suorittaneiden nuo-
risoalan työntekijöiden tulisi sijoittua. 

Reijo Viitanen, Humanistinen ammattikor-
keakoulu
Humakin yhteisöpedagogien työllistyminen asemata-
son näkökulmasta 

Humanistisesta ammattikorkeakoulusta nuo-
riso- ja järjestötyöntekijöiksi valmistuneiden 
yhteisöpedagogien työllistyminen on ollut 
hyvällä tasolla. Erilaisia tehtävänimikkeitä on 



ollut yli 70, näistä yleisimpiä erilaiset ohjaajat, 
nuorisotyöntekijät ja hanketyön nimikkeet. 
Samalla nimikkeellä saatettiin kuitenkin työs-
kennellä hyvin erilaisissa työtehtävissä. 
Kunnan yleisessä virka- ja työehtosopimuk-
sessa tavataan erilaiset nuoriso-ohjaaja ja 
nuorisotyöntekijä -nimikkeet katsoa pääsään-
töisesti suorittavan tason ammattitehtäviksi. 
Yhteisöpedagogit tulkitsivat itse kuitenkin 
omaa asemaansa hyvin vaihtelevasti. Osa vas-
taajista piti esimerkiksi etsivän nuorisotyön-
tekijän työtehtävää suorittavan tason, osa asi-
antuntijatason työtehtävänä.

Työryhmät III klo 11.00–12.30

1. Myönteinen tunnistaminen -kirjan 
julkistamistilaisuus sekä pyöreän pöydän 
keskustelu tutkijoiden ja ammattilaisten 
yhteistyöstä (Kirsi Pauliina Kallio)

Järjestäjä: Tilan ja poliittisen toimijuuden tut-
kimusryhmä (SPARG), Tampereen yliopisto

Työryhmässä julkistetaan Nuorisotutkimus-
verkoston Kenttä-sarjan uusin teos Myönteinen 
tunnistaminen, jonka ovat toimittaneet Tampe-
reen yliopiston Tilan ja poliittisen toimijuu-
den tutkimusryhmän (SPARG) tutkijat Jouni 
Häkli, Kirsi Pauliina Kallio ja Riikka Korkia-
mäki. Kirja esittelee yleistajuisessa muodossa 
tuloksia ryhmän viimeaikaisesta tutkimuk-
sesta, joka on toteutettu Suomen Akatemian 
Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys (Ski-
di–Kids) -tutkimusohjelman hankkeissa Las-
ten marginalisoitumisen ehkäisy paikkalähtöisen 
osallistumisen keinoin (2010–2013) sekä Lasten 
ja nuorten marginalisaatioriskin hallinta varhaisen 
tunnistamisen avulla (2013–2015). Tutkimuk-
seen osallistui yli sata viides- ja yhdeksäs-
luokkalaista tyttöä ja poikaa sekä kymmeniä 
eri alojen ammattilaisia. Osa tutkimukseen 
osallistuneista ammattilaisista on kirjoittanut 
teokseen käytännönläheisen artikkelin. Työ-

ryhmässä toimittajat ja kustantaja esittelevät 
kirjaa ja hankkeessa mukana olleet asiantun-
tijat refloktoivat myönteisen tunnistamisen 
ideaa omista ammatillisista näkökulmistaan. 
Työryhmä jatkuu asiantuntijapuheenvuorois-
ta tutkijoiden ja ammattilaisten yhteistyötä 
käsittelevään yleiseen keskusteluun, johon 
kaikki osallistujat ovat tervetulleita tuomaan 
näkemyksiään. Tarkoitus on jakaa kokemuk-
sia prosesseista, joissa tutkijat ovat työsken-
nelleet asiantuntijayhteisöissä tai asiantuntijat 
ovat olleet mukana tutkimuksissa.

2. Liikunnan yhdenvertaisuus? III

Kati Lehtonen, LIKES-tutkimuskeskus
Yhdenvertaisuus valtakunnallisten liikuntajärjestö-
jen toiminnassa

Vuoden 2015 alussa voimaan tullut yhden-
vertaisuuslaki ja toukokuun alussa 2015 uu-
distunut liikuntalaki velvoittavat valtionavus-
tuksia saavia valtakunnallisia liikuntajärjestöjä 
huomiomaan yhdenvertaisuuden entistä pa-
remmin toiminnassaan. Tällä hetkellä jär-
jestöt toimenpiteet yhdenvertaisuuden edis-
tämiseksi vaihtelevat paljon. Myös käsitys 
yhdenvertaisuudesta eri toimijoilla poikkeaa 
toisistaan. 
Tässä esityksessä pohditaan valtakunnallisten 
liikuntajärjestöjen näkökulmasta yhdenver-
taisuuden käsitettä sekä sitä, miten valtiona-
vustuspolitiikka on ohjannut järjestöjen yh-
denvertaisuusajattelua. Esityksessä käydään 
läpi liikuntalain ja valtionavustuspolitiikan 
keskeiset periaatteet yhdenvertaisuuden edis-
tämiseksi ja nämä periaatteet myös taustoitta-
vat esitystä. 

Järjestönäkökulman käsittely pohjautuu val-
tionavustusta saaneille valtakunnallisille lii-
kuntajärjestöille tehtyihin kahteen kyselyyn 
(2014 ja 2015), joiden tavoitteena oli vahvis-
taa liikunnan kansalaistoiminnan tietopohjaa 



ja kehittää valtionavustuspolitiikkaa. Kyselyi-
den toteutuksesta vastasivat opetus- ja kult-
tuuriministeriön liikunnan vastuualue ja val-
tion liikuntaneuvosto. Kysely lähetettiin 128 
järjestölle ja kyselyyn vastasi 108 järjestöä. 
Tulosten analysoinnista ja raportoinnista vas-
tasivat Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus-
keskus KIHU ja LIKES-tutkimuskeskus. 
Esityksen tavoitteena on lisätä liikuntajärjes-
töissä työskentelevien toimijoiden ajattelun 
ymmärrystä yhdenvertaisuuden käsitteestä 
ja tehdyistä toimenpiteistä. Tällöin voidaan 
myös paremmin suhtautua yhdenvertaisuu-
den toteutumiseen liikunnassa ja urheilussa. 
Esitys toimii myös ideointina mahdolliselle 
laajemmalle tutkimukselle valtakunnallisten 
liikuntajärjestöjen toimenpiteistä yhdenver-
taisuuden lisäämiseksi.

Susan Eriksson & Veli Liikanen, Mikkelin 
ammattikorkeakoulu
Skeittaukseen ei tarvita jalkoja vaan kavereita 
- vammaiset nuoret liikunnallisissa nuorisokulttuu-
reissa

The research deals with status of  disabled 
young people in youth sport cultures. The 
aim of  the research is to enhance knowledge 
about the status of  disabled youth among 
their peer groups and promote their oppor-
tunities to participate in sport activities and 
increase significance of  sport in their life-
styles. It is asked in the research, what kind 
of  meanings does sports have in the lives of  
disabled youth, what kind of  choices they 
have to have sports as a hobby and how they 
are able to join in the communities of  dif-
ferent sport activities and hobbies of  young 
people in general. 

The research utilizes the conceptualizations 
and research of  youth studies, youth cultures 
and subcultures, sports and leisure among 
young people, social scientific understanding 

of  body and bodily pleasure and discussions 
conducted in critical disability studies con-
cerning status of  disabled people in the so-
ciety. Research data will be collected by sur-
veys and ethnographic field research among 
disabled young people and their peer groups 
in different sport cultures and gatherings of  
young people, as well as among the profes-
sionals dealing with provision of  sport ser-
vices. 
The research benefits sports education, youth 
education and youth work as well as disabil-
ity work. It brings knowledge on the issues 
of  human diversity and attitudes and status 
concerning disabled young people, which is 
useful in those fields of  discipline in order 
to improve inclusion of  disabled people in 
society.

Kati Myllymäki-Hämäläinen, Jyväskylän 
yliopisto
Miten naisvammaisurheilijat oppivat urheilijaksi? 
Kehitysvammaisten naisten kokemuksia oman 
ruumiin ja urheilu-uran legitimoinnista

Tämä esitys pohjautuu kehitysvammaisen 
naisurheilijoiden teemahaastatteluihin, jotka 
valmistautuivat vuoden 2015 Special Olym-
pic Games -kisoihin. Haastateltuja naisurhei-
lijoita on kuusi ja kaikki heistä on SO -mitalis-
teja omissa lajeissaan. Esityksessä pohditaan 
miten monimutkaisesti urheilijaluokka on 
syntynyt eli tarkastellaan urheilijaluokan syn-
tymistä intersektionaalisesti kehitysvammais-
ten naisurheilijoiden näkökulmasta. Vaikka 
naiselle ja vammaiselle on samansuuntaisia 
toiseuttavia diskursseja, varsinkin kehitys-
vammaisten urheilijoiden kohdalla toiseut-
tavia ja alistavia diskursseja on useampia 
yhteiskunnassa, kuten oikeus asumiseen, pa-
risuhteeseen tai työhön. 

Sukupuolittuneita käytäntöjä on vaikea ha-
vaita urheilu(-seura)toiminnassa kehitysvam-



maisten keskuudessa. Kuitenkin kehitysvam-
maiset naisurheilijat pohtivat sitä, että heiltä 
odotetaan miehiä parempaa käytöstä tai he 
toteuttavat urheilijamaista käytöstä miehiä 
huolellisemmin.

Esityksen taustalla on Bourdieun kenttäte-
oria ja Skeggsin feministinen bourdieuläi-
nen teoria. Fyysisen pääoman hankkiminen 
vaatii ajallista ja elämäntavallista ruumiiseen 
panostamista sekä usein myös taloudellista 
pääomaa. Se, mikä on arvostettua fyysistä 
pääomaa, välittyy urheilijoille muun muassa 
yhteiskunnan ilmapiirin, median, urheilun 
kentän kautta. Varsinkin kehitysvammaiset 
naisurheilijat on opetettu valmennukset kaut-
ta tiettyyn päivärytmiin, harjoitusmäärään, 
harjoittelumuotoon, lepoon sekä ravitsemuk-
seen. Ilman näitä panostuksia, urheilijat eivät 
usko olevansa oikeita urheilijoita. Tähän liit-
tyy myös voimakkaasti se, mitkä urheilulajit 
määritetään legitiimeiksi eli millä urheilumuo-
doilla on symbolista arvoa yhteiskunnassa. 
Yhtenä tavoitteena kaikilla haastatelluilla nai-
silla oli päästä joko ”normitreeneihin” osalli-
seksi tai päästä pelaamaan ”normi”naisjouk-
kueeseen. 

Kun luokkaa kaiverretaan ruumiiseen, joil-
lain yksilöillä tai ryhmällä on valta luokitella 
ja näin luokiteltu vangitaan luokiteltuun dis-
kurssiin. Kehitysvammaiset naisurheilijat ase-
tetaan ahtaaseen ja valmiiksi luokiteltuun dis-
kurssiin, jonka liikkumavara on hyvin pieni ja 
siinä toimiminen vaatii oppimista sekä usein 
myös tilanteen hyväksymistä.  On siis ole-
massa arvostettuja ja vähemmän arvostettuja 
keinoja hankkia sosiaalisesti arvostettu ruu-
mis. Keinot tai käytännöt ovat osa symbolis-
ta arvostusta, kuten legitiimi urheilumuoto 
tai oikeanlaiset urheiluvälineet, tai varsinkin 
naisvammaisurheilijan viehättävä ulkonäkö 
sekä sopiva sankaritarina medialle.  Kehitys-
vammaisille urheilijoille opetetaan myös hy-

vissä ajoin ero ”oikean” ja ”kehariurheilun” 
välillä. Tätä raja-aitaa on vaikea murtaa.

Päivi Berg, Nuorisotutkimusverkosto
Kentiltä kabinetteihin - Lasten ja nuorten liikunta-
harrastukset, perhe ja yhteiskuntaluokka

Nuorisotutkimusverkoston ja Liikunnan ja 
kansanterveyden edistämissäätiön yhteis-
hankkeessa (v. 2014–2017) Kentiltä kabi-
netteihin: Liikunnan kansalaistoiminnan 
läpileikkaus tarkastelun kohteena on urheilu-
liikkeen lähihistoria ja nykytila, läpäisten sen 
rakenteet aina liikkuvista lapsista valtakunnal-
listen liikuntajärjestöjen johtoon. Lisäksi tar-
kastellaan sitä, kuinka urheiluliikkeen keskei-
nen oikeutus, kansanterveyden edistäminen, 
ilmenee eri tasoilla, kuinka terveys ymmärre-
tään ja miten siihen liittyvät tulkinnat eroavat 
toimijoiden painotuksissa ja kansalaisten lii-
kunnan toteuttamisessa. 

Hankkeen ruohonjuuritasolta ylöspäin luo-
taavassa etnografisessa osatutkimuksessani 
tarkastelen havainnointi- ja haastatteluaineis-
ton avulla elettyjä ja toisiaan läpileikkaavia 
sosiaalisia eroja sekä 7-13-vuotiaiden ja hei-
dän perheidensä suhdetta liikunnan harras-
tamiseen. Tavoitteeni on selvittää liikunnan 
harrastamisen yhdenvertaisuuteen liittyviä 
institutionaalisia rakenteita sekä sosiaalisia ja 
kulttuurisia käytäntöjä. 

Aineisto on tuotettu vuosina 2010–2011 
Helsingissä tyttöjen ja poikien jalkapallo-
joukkueissa kahdessa eri urheiluseurassa sekä 
vuonna 2015 pienemmällä paikkakunnalla 
yleisurheiluharrastuksen harjoitus- ja kilpa-
ryhmässä. Tutkimuksessa on havainnoitu 
harjoituksia ja kilpailutapahtumia, haastateltu 
lapsia ja nuoria sekä heidän vanhempiaan ja 
valmentajiaan. Esittelen puheenvuorossani 
Kentiltä kabinetteihin -hankkeen sekä alusta-
via tuloksiani kenttätyöstä peilaten sitä 2010–



2011 tuottamaani etnografiseen aineistoon.

Julkisessa keskustelussa ja mediadiskursseissa 
liikunta ja urheilu näyttäytyvät tällä hetkellä 
moniarvoisina ja mukaanottavina. Samanai-
kaisesti on saatu kuitenkin tutkimustuloksia, 
joiden mukaan lasten ja nuorten liikunnassa 
ja urheilussa ilmenee erilaisia väkivallan muo-
toja (Lapsiuhritutkimus 2013) ja sukupuoli- ja 
seksuaalivähemmistöihin kuuluvien harrasta-
miseen liittyy sekä koettua että rakenteellis-
ta syrjintää (Kokkonen 2012; Alanko 2013; 
Taavetti 2015). Myös urheilujournalismissa 
urheilija on edelleen useimmiten mies. Or-
ganisoitujen urheiluharrastusten kentät taas 
eivät aina aukea niille lapsille ja nuorille, joi-
den perheillä ei ole niihin varaa. Liikunnan 
”yhdenvertaisuus”? -työryhmän esityksissä 
tarkastellaan liikunnan ja urheilun yhdenver-
taisuutta ja tasa-arvoa sukupuolen, luokan, 
etnisyyden, vammaisuuden, kyvykkyyden, 
alueellisuuden ja iän näkökulmista. Tervetu-
loa mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan!

3. Identiteetti ja arvot nuoruuden siir-
tymien tutkimuksessa II (PJ Helena 
Helve)

Sanna Aaltonen, Anu-Hanna Anttila, 
Päivi Berg, Terhi Hautamäki & Sami 
Perttilä
Määränpää tuntematon - Nuoret aikuiset uuden 
työn markkinoilla

Julkisessa keskustelussa ratkaisuina nuorten 
työllistymiseen on toisinaan tarjottu itsensä 
työllistämistä ja matalapalkkatöitä, mutta mil-
laisia identiteettipositioita työelämä tarjoaa 
ja millaista arkea näin työllistyneet nuoret ai-
kuiset elävät. Miten työ ja vapaa-aika rytmit-
tymät ja kuinka joustavasti työn perässä voi 
liikkua? Millaiseen tulevaisuuteen matalapalk-
katyö vie? Nämä kysymykset ovat hiljattain 
käynnistyneen Ajolähtö –hankkeen taustal-

la, jossa tutkitaan nuoria aikuisia uuden työn 
markkinoilla. Ajolähtö viittaa pakkoon lähteä 
kotiseudulta, erityisesti Kymenlaaksosta, työn 
perässä sekä pakkoon luovia prekaareilla työ-
markkinoilla. Esityksessä avaamme hankkeen 
käsitteellistä ja teoreettisia lähtökohtia ja nos-
tamme esiin metodologisia ratkaisuja kuten 
ajankäyttöpäiväkirjojen käyttöä, visuaalisen 
etnografian mahdollisuuksia sekä tutkijoiden, 
toimittajien ja valokuvaajan yhteistyön ehto-
ja. Hanke on osa Koneen Säätiön Jakautuuko 
Suomi –tutkimusohjelmaa ja sen kotipaikka 
on Nuorisotutkimusseura.

Eeva Sinisalo-Juha 
Nuoren mahdollisuutena nuorisotyö

Nuoruuden aikana pitäisi löytyä valmiudet 
itsenäiseen aikuiseen elämään. Erinäisten 
taitojen oppimisen lisäksi oma kehittyminen 
saattaa vaatia aikuista tukea. Kasvatuksen ja 
ohjauksen pirstaleisuus, kuten esimerkiksi 
keskustelu koulun ja vanhempien välillä siitä, 
kenelle kasvatus kuuluu, ei osaltaan tue nuor-
ta hänen omassa aikuistumisessaan. Kun sa-
malla aikuistuminen ei välttämättä näyttäydy 
nuorelle houkuttelevalta, on mahdollista, että 
nuoren oma kehitystehtävä jää keskeneräi-
seksi. Mielenkiintoni kohteena on nuoren 
identiteetin ja moraalisen arvioinnin kehitty-
minen ja erityisesti miten sitä voidaan tukea 
nuorisotyöllisillä interventioilla.
Kiinnostavaa on katsoa onko tänä päivä-
nä havaittavissa esimerkiksi nuorten 18 – 
24-vuotiaiden korkeakouluopiskelijoiden 
parista löydettävissä yhteneväisiä vastauksia 
moraalisen arvioinnin piiriin liittyvistä kysy-
myksistä. Jälkimodernille ajalle tyypillisesti 
voitaisiin odottaa viehtymystä paremminkin 
yksilöllisiin kuin yhteneväisiin ratkaisuihin. 
Toinen kysymys on, määrittääkö sukupuoli 
kuitenkin vastausten yhtenäisyyttä selkeäm-
min näissä pohdinnoissa kuin ikä. Tästä nou-
seekin kysymys, onko Carol Gilliganin ajatus 



huolen etiikasta sukupuolittuneesti naisille 
tyypillisempänä lähestymistapana moraalisiin 
kysymyksiin voimissaan edelleen suomalais-
ten nuorten parissa. Tämän esityksen aineis-
to on kerätty omana osionaan tutkimuksessa 
NuorI- IHCCS tutkimus suomalaisista, japa-
nilaisista ja pohjoisamerikkalaisista korkea-
kouluopiskelijoista. Arvojen ja identiteettiho-
risontin merkitys siirtymässä koulutuksesta 
työelämään.
Informaaliseen kasvatukseen pohjaavassa 
nuorisotyössä on tavoitteena tuottaa nuorel-
le reflektiopintaa erinäisiin nuoruuden ajan 
identiteetin ja moraalisen arvioinnin kehitty-
miseen liittyviin tilanteisiin. Tässä esityksessä 
tulen pohtimaan nuorisotyön mahdollisuuk-
sista tukea nuoren identiteetin ja moraalisen 
arvioinnin kehittymistä laajentaen sitä yli su-
kupuolisen odotuksen. 

Anu Heinonen, Helsingin yliopisto 
Ulkomaille suuntautuva muutto: latvialaisnuoren 
ulkomaille muutto elämänpoliittisena valintana

Nuorten ja nuorten aikuisten rajat ylittä-
vä liikkuvuus Euroopassa sekä globaalissa 
kontekstissa ovat lisääntyneet huomattavas-
ti viimeisen parin vuosikymmenen aikana. 
Latvian tilastokeskuksen mukaan vuosina 
2000–2010 lähes 200 000 muutti joko töiden 
tai opintojen vuoksi Latvian ulkopuolelle. 
Arviolta kaksi kolmasosaa poismuuttaneista 
oli alle 35-vuotiaita (Hazans 2011, 85). Pe-
rinteisesti yksilöiden liikkuvuus alueelta tai 
maasta toiseen on nähty pyrkimyksenä vai-
kuttaa yksilön taloudelliseen ja sosiaaliseen 
hyvinvointiin, jolloin lähtömaan ei-toivotut 
tai negatiiviset olosuhteet “työntävät” läh-
tijää samalla kuin kohdemaan olosuhteet tai 
yksittäiset tekijät “vetävät” lähtijää puoleen-
sa. Nuorten valinta lähteä ulkomaille töiden 
tai opiskeluiden vuoksi voidaan nähdä myös 
elämänpoliittisena päätöksenä, jolla yksilö 
vaikuttaa elämänkulkuunsa, hyvinvointiinsa 

ja identiteettiinsä (Roos & Hoikkala 1998). 
Latvialaistutkijoiden keskuudessa on jo pi-
dempään keskustelu väestön vähenemisen 
sekä väestörakenteen muutoksen mukanaan 
tuomista seurauksista liittyen maan talous-
kehitykseen sekä sosiaaliseen hyvinvointiin. 
Nuorisotutkijoiden keskuudessa on tarkas-
teltu kysymystä ja ongelmia liittyen nuorten 
työllistymiseen ja työttömyyteen sekä nuor-
ten kiinnostusta ulkomailla työskentelyä koh-
taan (Koroļeva et al. 2007).
Esityksen tavoitteena on tarkastella Lat-
vian pääkaupungissa Riiassa asuvien yli-
opistonuorten käsityksiä ja motiiveja, joil-
la he perustelevat ulkomaille muuttamisen 
tai vaihtoehtoisesti kotimaahan jäämisen 
mahdollisuutta sekä heidän tulevaisuuden 
odotuksiaan. Nuoret edustavat sukupolvea, 
joka on syntynyt Neuvostoliiton hajoamisen 
kynnyksellä 1980 ja 1990 -lukujen taitteessa. 
Yliopistonuorten ulkomaille kohdistuvissa 
muuttomotiiveissa nousee esille yksistään 
taloudellisten tekijöiden sijaan usein mo-
nisyisemmät tai joissakin tapauksissa jopa 
sattumanvaraiset tekijät. Esityksen taustaksi 
esitellään Latvian yhteiskunnallista tilannet-
ta, johon liittyy vahvasti post-kommunistisen 
yhteiskunnan murros- ja muutosvaihe sekä 
globaalin talouskriisin mukanaan tuomat seu-
raukset. Esityksen lopussa pohditaan laajem-
min nuorten liikkuvuuden mukanaan tuomia 
näkökulmia laajemmassa eurooppalaisessa 
kontekstissa. Esityksen lähteinä on käytetty 
kysely- ja haastatteluaineistoa, joka on kerät-
ty latvialaisten yliopisto-opiskelijoiden kes-
kuudessa vuosina 2010–2011 sekä Latviaa ja 
laajemmin Eurooppaa koskevia viimeaikaisia 
tilastotietoja.

Arseniy Svynarenko 
Work and identities of  studying young people 

Work may have various meanings in people’s 
lives. The majority of  studying young peo-



ple have positive expectations from future 
or current employment, first of  all related to 
personal professional advancement and im-
provement of  skills; secondly, is effects social 
relations and self-esteem, and also as a mean 
to fund other activities. Only few young 
people see work in negative light. Further-
more, negative (unfairness, burden, routine) 
perceptions of  work strongly correlate with 
materialistic treatment of  work (as a means 
to earn money, to fund other activities). Here 
regional differences are very visible.
In the view of  young people that idea of  work 
as a source of  identity is clearly opposed to 
the idea of  work as a source of  money. Pre-
vious research (Svynarenko, 2013, Evans K 
& Helve H., 2013) has demonstrated that in 
overall the lines of  distinction between those 
who share materialistic and those who share 
post-materialistic values are becoming vague. 
The only exception is youth in the Northern 
part of  Finland, where this differentiation 
was the more clearly present in the research 
data.
Data from a survey conducted in 2015 
demonstrates that peculiarities of  the life 
situations of  young people and their work 
values have broader effect on future expec-
tations, feelings of  local and identity, re-
lations with other people. In this paper we 
will discuss that factors that have influence 
on broader or narrower identity horizons of  
studying youth in Finland. 

4. Nuoret ja sosiaalisen median syömis-
häiriöyhteisöt (PJ Markus Kaakinen, 
Anu Sirola, Tuuli Turja)

Tieto- ja viestintäteknologia on yhä tärkeäm-
mässä osassa varsinkin nuorten ihmisten vä-
lisessä yhteydenpidossa. Sosiaalisen median 
yhteisöissä nuorten on mahdollista rakentaa 
sosiaalisia suhteita ja minuuksia, jotka eivät 
olisi välttämättä mahdollisia perinteisissä pai-

kallisissa yhteisöissä. Toisaalta osa yhteisöistä 
ja niiden sosiaalisista identiteeteistä ovat sel-
laisia, joita ulkopuolisten on vaikea ymmärtää 
tai hyväksyä. 
Tässä työryhmässä tarkastelemme sosiaalisen 
median syömishäiriöyhteisöjä ajankohtaisen 
tutkimustiedon valossa. Syömishäiriöyhtei-
söt ovat eri foorumeille syntyneitä käyttäji-
en välisiä verkostoja, joissa jäsenet jakavat 
keskenään tietoa ja vertaistukea mutta myös 
esimerkiksi anorektista laihuutta ihannoivaa 
sisältöä. Esityksissä tarkastellaan eri näkö-
kulmista sitä, ketkä syömishäiriöyhteisöihin 
osallistuvat, millaisia merkityksiä syömishäi-
riöille keskusteluissa tuotetaan ja millaista 
emotionaalista tukea tai toisaalta jännitteitä 
yhteisöissä ilmenee. 
Esitykset perustuvat Hate Communities 
-hankkeessa tehtyyn tutkimustyöhön. Hank-
keessa tutkitaan verkkovihaa ja nettiriskejä 
uudenlaisten ja monipuolisten aineistojen 
sekä kansainvälisen vertailun avulla.

Anu Sirola, Tampereen yliopisto 
Pro-anoreksialle tuotetut merkitykset YouTuben 
kommenttipalstoilla

Pro-anoreksia (lyhennettynä ”pro-ana”) on 
etenkin Internetissä esiintyvä ilmiö, jolle on 
ominaista anorektisen laihuuden ihannoimi-
nen ja laihuutta ihannoivien kuvien ja vide-
oiden (”thinspiration”) julkinen levittämi-
nen.  Kuten syömishäiriöt ylipäätään, myös 
pro-anoreksia-ilmiö esiintyy erityisesti nuor-
ten naisten keskuudessa. Pro-anoreksia he-
rättää ulkopuolisissa vahvoja kannanottoja, 
ja se nähdään usein tuomittavana ja hengen-
vaarallisena toimintana. Pro-anoreksia-yhtei-
söjä on tutkittu paljon esimerkiksi sosiaalisen 
tuen ja yhteisöllisyyden näkökulmasta, mutta 
vähemmälle huomiolle on jäänyt pro-anorek-
siaan liittyvän keskustelun tarkasteleminen 
laajemmalla tasolla.
Esityksessäni tarkastelen pro-anoreksias-



ta käytyä keskustelua YouTuben julkisilla 
kommenttipalstoilla. Aineistoni koostuu 25 
pro-anoreksia-materiaalia sisältävän englan-
ninkielisen YouTube-profiilin videokommen-
teista (n=2122), jotka kerättiin verkkoryömi-
jän (engl. web crawler) avulla. Teoreettisena 
lähtökohtanani on sosiaalisen identiteetin 
teorian näkökulma ryhmävertailusta ja sosi-
aalisesta kategorisoinnista. Olen analysoinut 
aineistoa diskursiivisesti jäsenkategoria-ana-
lyysin ja retorisen diskurssianalyysin välinein. 
Mielenkiintoni kohdistuu ennen kaikkea sii-
hen poikkeavuuden ja toiseuden tuottamisen 
dynamiikkaan, joka vallitsee ilmiön kannat-
tajien ja vastustajien välillä. Olen tarkastellut 
aineistoa esimerkiksi seuraavien kysymysten 
kautta: Miten pro-anorektisia ihanteita ja 
toimintamalleja oikeutetaan ja kritisoidaan? 
Millaista kamppailua kategoriajäsenyyksistä 
ja kategoriamääreistä käydään? Miten poik-
keavuutta rakennetaan ja miten sitä norma-
lisoidaan?
Tulokseni osoittavat, että pro-anoreksiaan ja 
syömishäiriöihin liitettävistä määreistä käy-
dään jatkuvaa kamppailua ja vertailua sen 
suhteen, mikä nähdään ”normaalina”, oi-
keutettuna ja kulttuurisesti hyväksyttynä toi-
mintana. Neuvottelua käydään esimerkiksi 
naiseuden ja kauneuden kategoriasidonnai-
sista määreistä, sekä syömishäiriöiden sairas-
tamisen ja niiden ihannoimisen välisestä ris-
tiriidasta. Pro-anoreksialle tuotetaan toisaalta 
vahvaa poikkeavuutta esimerkiksi hengen-
vaarallisten kauneusihanteiden vuoksi, mutta 
tätä poikkeavuutta myös normalisoidaan ja 
siitä pyritään irtautumaan erilaisin selonteoin. 
Vaikka pro-anoreksia ja etenkin laihuutta 
ihannoivan materiaalin julkinen levittäminen 
tuotetaan ulkopuolisten silmissä moraalisesti 
tuomittavana, näkyy keskusteluissa kuitenkin 
myös yhteinen maaperä esimerkiksi sen suh-
teen, että hoikkuus ja kauneus ovat jotakin 
arvostettua ja tavoiteltavaa.
Tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että 

pro-anoreksia ei ole yhteiskunnasta ja kult-
tuurista irrallinen ilmiö, vaan sillä on monia 
yhtymäkohtia kulttuurisiin kauneuskäsityk-
siin ja arvoihin. Pro-anoreksia-ilmiön ja sen 
taustalla vaikuttavien ajattelumallien koko-
naisvaltainen ymmärtäminen olisi tärkeää, 
jotta nuorille osattaisiin kohdistaa oikeanlais-
ta tukea ja apua niin lähipiirin kuin terveyden-
huollonkin osalta.

Tuuli Turja, Tampereen yliopisto 
Nuorten altistuminen syömishäiriöitä ihannoiville 
verkkosivustoille: Maiden välisessä vertailussa 
Yhdysvallat, Iso Britannia, Saksa ja Suomi

Nuoret käyttävät internetiä enemmän kuin 
perinteistä mediaa. Netistä löytyy myös eri-
laisia epäterveellisiin elämäntapoihin kan-
nustavia sivustoja ja yhteisöjä, joista esi-
merkkinä ovat syömishäiriöitä ihannoivat 
verkkoyhteisöt. Pro-anoreksia (pro-ana) ja 
pro-bulimia (pro-mia) -sivustot tarjoavat tie-
toa ja yhteisöllisyyttä syömishäiriöistä kiin-
nostuneille. Tutkimuksen aineistona käyte-
tään Hate Communities: A Cross-National 
Comparison -hankkeen (Oksanen & Räsä-
nen, 2013–2016 Koneen Säätiö) vertailuai-
neistoa. Aineisto koostuu yhdysvaltalaisista, 
brittiläisistä, saksalaisista ja suomalaisista 
15–30-vuotiaista internetin käyttäjistä (n = 
3557). Esitelmässä keskitytään aineiston syö-
mishäiriösivustoja koskeviin kysymyksiin ja 
tarkoituksena on tarkastella sosiaalisen tuen 
ja (verkon ulkopuolisen) yhteisöllisyyden yh-
teyttä pro-syömishäiriö sivustoilla käymiseen. 
22 % suomalaisista, 21 % brittiläisistä, 20 % 
yhdysvaltalaisista ja 7 % saksalaisista oli käy-
nyt syömishäiriöihin kannustavilla sivustoilla. 
Näillä sivustoilla käyneet kokivat vahvaa yh-
teisöllisyyttä verkossa, mutta heikompaa yh-
teisöllisyyttä verkon ulkopuolella. Tyypilliset 
sivustoilla käyvät olivat vastaajista nuorim-
pia, he asuivat kaupungeissa eivätkä asuneet 
vanhempiensa kanssa. He myös käyttivät 



erilaisia nettipalveluita muita aktiivisemmin. 
Tutkimuksen mukaan pro-syömishäiriösivus-
tot ovat laajasti nuorten saatavilla. Erityisesti 
riskiryhmään kuuluvat nuoret tytöt, jotka ko-
kevat vahvaa yhteenkuuluvuutta verkkoyhtei-
söissä.

Markus Kaakinen, Tampereen yliopisto 
Sosiaalisen median syömishäiriöyhteisöt sosiaalisten 
verkostojen ja emotionaalisten jännitteiden näkökul-
masta

Internet ja sosiaalinen media tarjoavat mah-
dollisuuksia luoda jaetuille kiinnostuksen-
kohteille perustuvia yhteisöjä, jotka voivat 
olla varsinkin nuorille tärkeitä osallisuuden 
ja sosiaalisen tuen lähteitä. Osa verkossa luo-
duista yhteisöistä ja sosiaalisista identiteeteis-
tä herättää kuitenkin ulkopuolisissa huolta ja 
vastareaktioita. Yksi esimerkki tästä ovat so-
siaalisen median syömishäiriöyhteisöt, joissa 
erilaisten vertaistuen muotojen lisäksi myös 
kannustetaan jäseniä syömishäiriöiden mu-
kaiseen elämäntapaan. Tämä on omiaan nos-
tattamaan vastareaktioita muissa käyttäjissä 
ja tuomaan jännitteitä keskusteluihin. Tässä 
esityksessä tarkastelemme yhteisöpalvelu 
Redditin syömishäiriöaiheisia keskusteluyh-
teisöjä. Millaisia sosiaalisia verkostoja keskus-
telut muodostavat ja millaisia emotionaalisia 
reaktioita ja jännitteitä niissä ilmenee? Tut-
kimuksen laaja aineisto kerättiin verkkoryö-
mijän (web crawler) avulla Reddit-palvelun 
kaikista julkisista syömishäiriöitä käsitelleistä 
keskusteluista syksyllä 2015.  Tulokset tuotta-
vat uutta tietoa siitä, millaista vuorovaikutus-
ta, emotionaalista tukea ja toisaalta jänniteitä 
syömishäiriöiden kaltaisen sensitiiviset aiheet 
voivat sosiaalisessa mediassa herättää.

5.Nuorten osallisuus 
(PJ Tomi Kiilakoski)

Suvi-Sadetta Kaarakainen, Turun yliopisto
Facebookin Wilma pilasi elämäni -yhteisö nuorten 
teknologisen toimijuuden ilmentymänä

Vuonna 2012 Facebookiin perustettiin oppi-
laiden toimesta Wilma pilasi elämäni -yhteisö, 
jossa oppilaat julkaisivat itseään koskevia Wil-
ma-merkintöjä irvaillen opettajia ja osin koko 
koulujärjestelmää. Ilmiö herätti keskustelua 
teknologian mahdollistamasta toiminnasta, 
jossa arvioitiin (ja arvotettiin) kodin ja kou-
lun rooleja, oppilaan vastuuta ja toiminnan 
mahdollisia haittoja opettajille sekä oppilaille 
itselleen. Yhteisö aiheutti kohun, sillä Wilmaa 
kehitettäessä ja käyttöönotettaessa ei osattu 
odottaa, että oppilaat poikkeaisivat suunnitel-
lusta käyttötarkoituksesta ja alkaisivat käyttää 
sitä omaehtoisesti osana omaa teknologis-
ta kulttuuriaan. Oppilaat käyttivät Wilmaa 
”väärin”. Wilma pilasi elämäni -yhteisössä 
merkintöjä jakaneet ja niitä kommentoineet 
nuoret käyttivät Wilma-järjestelmän sisältöä 
vastoin niiden alkuperäistä tarkoitusta. 

Huoli nuorten teknologisesta toiminnasta ja 
uhkakuvat sen seurauksista olivat kohun pää-
asiallista polttoainetta. Wilma pilasi elämäni 
-yhteisöön liittyneen mediakohun lähtökohta 
oli kuitenkin teknologian yllätyksellisyydestä. 
Kun oppilaat ottivat Wilman oman digitaa-
lisen leikkinsä (Saarikoski, Suominen, Turti-
ainen&Östman 2009, 261) välineeksi koulu 
menetti kontrollinsa luomastaan järjestelmäs-
tä, mikä oli odottamatonta. Wilma pilasi elä-
mäni -yhteisön syntyminen oli esimerkki 
teknologian yllätyksellisyydestä: siitä, miten 
teknologiset järjestelmät voivat synnyttää en-
nalta arvaamattomia ilmiöitä. 

Tästä yllätyksellisyyden näkökulmasta ana-
lysoin esityksessäni Wilma pilasi elämäni 



-ryhmän sisältöä ja oppilaiden teknologista 
toimijuutta ryhmässä nuorisokulttuurisena 
ilmiönä.  

Lähteet:

Saarikoski Petri, Suominen Jaakko, Turtiai-
nen Riikka & Östman Sari (2009): Funetista 
Facebookiin – Internetin kulttuurihistoriaa. 
Gaudeamus. Helsinki.

Meri-Tuulia Kaarakainen & Marjut 
Muhonen, RUSE  
Osallisuus ja osattomuus nuorten teknologian 
käyttötottumuksissa

Vastoin toiveita Internetin osallistumista ja 
demokratiaa edistävistä vaikutuksista, digita-
lisoituvan yhteiskunnan yksi merkittävimmis-
tä haasteista liittyy sosiaalisen syrjäytymiseen. 
Sosiaalinen syrjäytyminen liittyy yksilöiden 
ongelmiin saavuttaa ja osallistua kulttuu-
rin, politiikan sekä muun sosiaalisen elämän 
toimintoihin, jotka ovat enemmistön saavu-
tettavissa. Osallistumattomuutta, yhteiskun-
nallisten palveluiden ulkopuolelle jäämistä 
ja taloudellista syrjäytymistä voidaan pitää 
sosiaalisen syrjäytymisen pääulottuvuuksina 
kehittyneissä yhteiskunnissa. Jo viime vuo-
sikymmenen alussa tutkijat huomauttivat, 
että digitaalisesta eriarvoisuudesta on tulossa 
sosiaalisen syrjäytymisen keskeinen indikaat-
tori. Se koskettaa niitä yksilöitä, jotka eivät 
kykene hyödyntämään uusia teknologioita ja 
marginalisoituvat tämän takia talouden ja so-
siaalisen elämän toiminnoista. Tämän kaltais-
ta syrjäytymistä on pidetty usein virheellisesti 
vain vanhempien sukupolvien ongelmana, 
mutta se koskettaa yhtä lailla lapsia ja nuoria 
kuin aikuisiakin.
Esityksessämme esittelemme suomalaisnuor-
ten teknologian käyttötottumuksia keskittyen 
osallisuuden ja osattomuuden ilmenemiseen 
nuorten teknologian käytössä. Aineistona 

hyödynnämme RUSEssa kerättyä yli 3000 
12-22-vuotiasta nuorta kattavaa aineistoa. 
Esityksessämme esittelemme nuorten tek-
nologian ja Internet-palvelujen käyttötot-
tumuksia, kuten yleisiä trendejä ja erilaisten 
nuorisoryhmien ja sukupuolten välisiä eroa-
vaisuuksia. Analyysit osoittavat, että nuorten 
vuorovaikutteisten uusmedioiden käyttö on 
keskimäärin vähäisempää, kuin mitä puheet 
nuorista aktiivisina digitaalisen sisällön tuot-
tajina antavat olettaa.  Marginalisoituminen 
digitalisaatiokehityksestä koskettaa tulosten 
mukaan etenkin niitä nuoria, jotka ovat syr-
jäytymisvaarassa myös perinteisin sosiaalisen 
syrjäytymisen indikaattoreilla; koulupudok-
kaiden käyttötottumusten todetaan poikkea-
van muista saman ikäisistä nuorista erityisesti 
siten, että heidän teknologian käyttönsä jää 
muita nuoria selkeästi vähäisemmäksi ja he 
näyttävät jäävän syrjään etenkin vuorovaiku-
tustaitoja edellyttävistä palveluista.
Havainnoilla on merkittävä vaikutus eten-
kin nuorille suunnattujen palveluiden suun-
nitteluun. Vaikeudet hyödyntää nykyaikai-
sia vuorovaikutusvälineitä taikka ymmärtää 
monilukutaitoa edellyttävää digitaalista si-
sältöä vaikeuttavat merkittävästi esimerkiksi 
sähköisten palvelujen hyödyntämistä. Kat-
teettomat arkipuheessa esiintyvät käsitykset 
lapsista ja nuorista osaavina diginatiiveina ja 
näiden puheiden varaan rakennetut digitaa-
liset palvelut ja nuorten kohtaamiseen kehi-
tetyt työskentelymuodot uhkaavat jättää ne 
nuoret oman onnensa nojaan, jotka tarvitse-
vat tukea sähköisten asiointipalveluiden hyö-
dyntämisessä ja digitalisoituvan yhteiskunnan 
yhteisöihin liittymisessä.

Suvi Karhu, Tampereen yliopisto 
Osallisuuden edistäminen nuorten palveluissa

Esityksessäni tarkastelen nuorten palvelujen 
parissa työskentelevien palveluntuottajien 
ja viranomaisten käsityksiä nuorten osalli-



suuden edistämisestä. Huoli nuorista on yh-
teinen, mutta eri toimijat tulkitsevat sitä eri 
näkökulmista. Tästä johtuen samaan ilmiöön 
puututaan yhtä aikaa useilla, osin keskenään 
päinvastaisilla toimenpiteillä: yksi käyttää 
keppiä ja toinen suojelee nuorta osumilta. 
Esitys perustuu ryhmäkeskustelu-aineistoon, 
jossa eri organisaatioiden edustajat keskuste-
levat yhdessä nuorten hyvinvoinnin, työn ja 
koulutuksen sekä asumisen teemoista. Mihin 
huoli nuorten osallisuudesta perustuu, mitä 
palveluilla tulisi saada aikaan ja millaisilla kei-
noilla tavoitteet voidaan saavuttaa? 
Alustavan analyysin perusteella osallisuuden 
ulkopuolelle ajautuminen ymmärretään kes-
kusteluissa joko nuorista ja perheistä, yhteis-
kunnan rakenteista tai sosiaalisista suhteista 
ja ympäristöstä johtuvaksi. Individualistisen 
tulkinnan mukaan osallisuuden edistämiseksi 
tarvitaan palveluja, jotka velvoittavat nuoria 
pyrkimään elämässä eteenpäin. Kollektivisti-
sesta näkökulmasta voidaan sen sijaan kysyä, 
onko kouluttautumista ja työllistymistä tavoit-
televista palveluista lopulta hyötyä, jos osalli-
suuden saavuttaminen perinteisen työelämän 
ehdoilla on joka tapauksessa rakenteellisista 
syistä epätodennäköistä. Relationalistisesti 
tulkiten tukea, hyväksyntää ja onnistumisen 
kokemuksia tarjoavat palvelut taas voidaan 
nähdä itsessään perusteltuina riippumatta sii-
tä, johtavatko ne suoraan näkyviin tuloksiin. 
Esityksessäni tuon esille, miten erilaisilla ta-
voilla nuorten osallisuutta ja siihen liittyviä 
ongelmia voidaan tarkastella riippuen siitä, 
selitetäänkö ilmiötä ensisijaisesti yksilön, yh-
teiskunnan vai sosiaalisen ympäristön omi-
naisuuksilla. 

Georg Boldt, Tampereen yliopisto
Merkityksellinen osallistuminen ja osallisuuden ko-
kemus

Osallistavia käytäntöjä kritisoidaan usein sii-
tä, että osallistuminen niihin on koristeellista 

tai tokenistista, sen sijaan että osallistujilla oli-
si oikeasti vaikutusvaltaa. Todellisen osallis-
tumisen kriteerejä on määritelty teoreettisesti 
erinäisten osallistumisen ideaaliolosuhteiden, 
kuten moninaisen edustuksellisuuden, laa-
dukkaan deliberaation ja vaikutusvallan 
kautta. Tutkin nuorten osallisuutta julkisessa 
päätöksenteossa tapaustutkimuksen kautta, 
jonka kohteena oli Helsingin nuorisoasiain-
keskuksen osallistuvan budjetoinnin pilotti-
hanke vuonna 2013.

Tutkimus lähestyi osallisuuden kokemusta 
etnografisen aineistonkeruun kautta, jossa 
pyrin tarkastelemaan osallistumisen olosuh-
teita sekä ryhmähaastatteluiden kautta selvit-
tämään nuorten kokemuksia osallisuudesta.

Tapaus oli ensimmäisiä osallistuvan budje-
toinnin kokeiluja julkisen päätöksenteon pii-
rissä Suomessa ja erosi siten tavanomaisesta 
nuorisovaltuustomallista, jota täällä yleisesti 
suositaan. Osallistuvaa budjetointia kokeiltiin 
alun perin Sao Paolossa 90-luvun alussa, jol-
loin se johti vaikuttavaan muutokseen julki-
sen rahankäytön prioriteeteissa. Siitä lähtien 
osallistuvaa budjetointia on kokeiltu maail-
manlaajuisesti sadoilla paikkakunnilla, ja se 
tekee nyt tuloaan myös Suomeen uudessa 
kuntalaissa.

Tutkimus osoitti, että käytännöt, joita pe-
rinteisesti yhdistetään aitoon osallisuuteen, 
kuten osallistujien valinta, heidän vaikutus-
valtansa ja tiedotus osallistumisen mahdol-
lisuudesta, olivat relevantteja osallisuuden 
kokemuksen kannalta. Tosin myös muut te-
kijät, kuten prosessin nuorisoläheisyys, sekä 
tiettyjen ennakkotaitojen edellytys, ovat yhtä 
merkittäviä asioita osallisuuden kokemuksen 
kannalta.

Osallistavia käytäntöjä pidetään laajasti hy-
vinä ratkaisuina, jotka tukevat aktiivista kan-



salaisuutta sekä elinvoimaista demokratiaa. 
Myös osallistuvaa budjetointia on viime ai-
koina nostettu Suomessa esille jännittävänä 
ja konkreettisena osallistumisen muotona 
sekä tapana antaa heikoille ryhmille sekä 
huono-osaisille ääni ja kansalaisille vaikutus-
valtaa paikallispoliittisessa päätöksenteossa. 
Tutkimuksen tulokset osoittivat kuitenkin, 
että vaikka jotkut osallistujista kokivat osal-
listumisen mielekkääksi, niin osallistumisen 
ideaaliolosuhteet eivät täyttyneet, ja prosessi 
tuli vahvistaneeksi jo olemassa olevia hie-
rarkioita vahvistamalla niiden asemaa, jot-
ka muutenkin osallistuvat ja saavat äänensä 
kuuluviin. Lisäksi tutkimuksessa nousi esille 
nuorten osallistumisen erityisiä kysymyksiä, 
kuten osallistuvien nuorten ja nuorisotyön-
tekijöiden välisen suhteen vaikutus osallistu-
miseen, koulun sanktiot osallistuvia kohtaan, 
ylimielinen suhtautuminen nuoria kohtaan 
sekä kaikille sopivan toimintamallin löytämi-
sen vaikeus.

6. Nuorten osallisuutta vahvistavat 
palvelut (PJ Liisa Häikiö)

Nuorten tarpeita vastaavat palvelumallit työ-
ryhmässä käsitellään nuorten yhteiskunnal-
lista osallisuutta heikentäviä ja vahvistavia 
tekijöitä sekä esitetään uudenlaisia palvelu-
konsepteja. Esitykset pohjautuvat Tampe-
reen yliopiston OmaVerkko ja OmaPaja –
hankkeisiin ja niissä hankittujen aineistojen 
pohjalta tehtyihin artikkeleihin ja palvelukon-
septiin. Aineistona on Tampereen Tesoman 
asuinalueen 17–30-vuotiaiden nuorten ja 
palveluja tuottavien ja tilaavien tahojen ryh-
mä- ja yksilöhaastatteluja. Hankkeet ovat osa 
ARAn Asumisalueiden kehittämisohjelmaa 
2013–2015. 
Kaksi esitystä pohjautuu artikkelikäsikirjoi-
tuksiin ja käsittelevät sitä, miten nuorten käy-
tössä olevat resurssit vaikuttavat hyvinvoin-
tiin sekä mahdollisuuksiin osallistua ja tehdä 

valintoja omaan elämään liittyvissä asioissa. 
Lina Van Aerschot esittää, miten taloudel-
linen niukkuus vaikuttaa lähiössä asuvien 
nuorten elämään, valintoihin ja valinnanmah-
dollisuuksiin sekä mitä nuoret ymmärtävät 
vähävaraisuuden merkitsevän. Taloudellinen 
niukkuus ja pienituloisuus koskevat suoma-
laisessa yhteiskunnassa yhä enemmän erityi-
sesti nuoria. Vähävaraisuuden nähdään ole-
van yksi huono-osaisuuden ja syrjäytymisen 
riskitekijä yhdessä työttömyyden, koulutuk-
sen puutteen ja heikkojen sosiaalisten sitei-
den kanssa. Tällaisten sosiaalisten ongelmien 
on jossain määrin havaittu Suomessa keskit-
tyvän tietyille asuinalueille (Vaattovaara & 
Kortteinen 2012; Rasinkangas 2013). 
Toisessa esityksessä Liisa Häikiön aiheena on, 
miten erilaiset kulttuuriset resurssit jäsentävät 
nuorten osallistumista silloin, kun tarkoituk-
sena on vaikuttaa omaan elämään ja ympäröi-
vään yhteiskuntaan. Nuorten osallistuminen 
ja omaan elämään sekä yhteiskuntaan vai-
kuttaminen kanavoituivat haastattelujen pe-
rusteella julkisten instituutioiden sosiaalisiin 
palveluihin sekä arkielämän sosiaalisiin ver-
kostoihin. Silloin, kun julkiset instituutiot ei-
vät tarjoa osallistumis- ja vaikuttamismahdol-
lisuuksia, voi arjen sosiaalisten verkostojen 
merkitys ylikorostua ja samalla sitoa nuorta 
tiukemmin niihin.
Kolmannessa esityksessä Yrjö Kallinen ker-
too, millainen on nuorten itsensä suunnitte-
lema alueellinen moottoripaja ja kahvila, sekä 
millainen toteutusprosessi on ollut. Kahvila ja 
Moottoripaja ovat uudenlaisia palvelumalleja, 
jotka yhdistelevät työn, koulutuksen ja har-
rastamisen mahdollisuuksia. Ne ovat alueel-
lisia nuorten toimijuuteen perustuvia ja sitä 
vahvistavia ympäristöjä ja ne ovat avoimia 
kaikille. Ideat kahvilasta ja moottoripajasta 
ovat lähteneet nuorilta itseltään ja asuina-
lueen nuorista kymmenen on ollut aktiivisesti 
mukana suunnitteluprosessissa puolentoista 
vuoden ajan. 



Lopuksi Karita Snellman esittelee nuorille 
suunnattuja uudenlaisia palvelukonsepteja, 
jotka on suunniteltu Tampereen Tesoman 
nuorten ja palveluja tuottavien ja tilaavien 
tahojen näkemyksiä, ja nuorten palveluja 
käsittelevän tutkimustietoa yhdistelemällä. 
Palvelukonseptit sisältävät nuorten yhteis-
kunnalliseen osallisuuteen ja alueellista hy-
vinvointia edistäviä ratkaisuja. Teemoina on 
muun muassa asuminen, toimeentulo, va-
paa-aika, sekä työ ja koulutus. Palvelukonsep-
tit ovat nähtävillä myös posterinäyttelynä. 

7. Metodiset ja eettiset kysymykset (PJ 
Elina Pekkarinen)

Sofia Laine, Nuorisotutkimusverkosto 
Nobelin rauhanpalkinto ja Tunisian politiikka-
koulu: poliittisen vuoropuhelun mahdollisuuksista 
ja haasteista nuoriso- ja kehityspoliittisista näkö-
kulmista

9.10.2015 Nobelin rauhanpalkinto myönnet-
tiin Tunisiaan, Kansallinen vuoropuhelu -yh-
teenliittymän perustajakvartetille. Palkinto 
antaa tunnustusta kansalaisyhteiskunnan mo-
ninaisille toimintatavoille sekä kansalaisyh-
teiskunnan ja poliittisten puolueiden välisen 
vuoropuhelun tärkeydelle. Tutkimukseni si-
vuaa yhteenliittymää. Olen tutkinut vuodesta 
2013 lähtien osittain suomalaisvaroin rahoi-
tettua Tunisian politiikkakoulua, sen organi-
saatioprosessia sekä koulua käyneitä nuoria 
puoluepoliitikkoja. Samoja nuoria osallistui 
Nobelilla palkitun kvartetin perustamaan ja 
johtamaan Kansallisen vuoropuhelun -yh-
teenliittymään. Esityksessäni kerron Suomen 
kehitysyhteistyövaroin rahoittamasta Tuni-
sian politiikkakoulusta, sen tärkeydestä vuo-
ropuhelun mahdollistajan yli puoluerajojen ja 
roolista Kansallisen vuoropuhelun -yhteen-
liittymässä – prosessissa, joka monien ana-
lyytikkojen mukaan esti maata suistumasta 
sekasortoon vuoden 2013 syksyllä. Politiikka-

koulu ei kuitenkaan ole ongelmaton. Esityk-
seni jälkimmäinen osuus keskittyy kriittisesti 
tarkastelemaan politiikkakoulun toimintaa, 
kehitysyhteistyötä ja nuorten mahdollisuuk-
sia vaikuttaa puoluepoliittisissa rakenteissa. 
Tutkimukseni on osa Suomen Akatemian ja 
Ulkoministeriön rahoittamaa Nuoret ja po-
liittisuus nyky-Afrikassa Helsingin yliopiston 
ja Nuorisotutkimusverkoston nelivuotista 
konsortiotutkimushanketta.

Sirkku Kotilainen & Mari Pienimäki, 
Tampereen yliopisto 
Nuorten taiteilijuus, tutkijuus ja julkinen toiminta 
eettisten kysymysten valossa

Peruskoulun toisen asteen siirtymävaihees-
sa lukutaito merkitsee nuoret joko lukioon, 
ammatilliseen koulutukseen tai koulutuk-
sen ulkopuolelle. Toimintatutkimus Nuoret 
estradille: toimijaksi monilukutaidolla fo-
kusoi noin 15–20-vuotiaisiin nuoriin, jotka 
ovat vaarassa jäädä koulutuksen ulkopuolelle 
(esim. maahanmuuttajiin, työttömiin). Siinä 
selvitetään, millaisia haasteita nuorilla on lu-
kutaidoissa, osallistumisessa ja valtautumises-
sa elämänsä toimijoiksi peruskoulun ja toi-
seen asteen nivelvaiheessa. Samalla tutkitaan, 
miten nuorten identiteettiä voidaan vahvistaa 
ja kannustaa heitä julkiseen toimijuuteen me-
dioissa. Lisäksi nuoret otetaan mukaan kans-
satutkijoiksi, esimerkiksi haastattelemaan 
toisiansa. Tutkimushankkeessa järjestetään 
ympäri Suomea viisi media/taidetyöpajaa, 
joissa nuoria rohkaistaan tuottamaan media-
teoksia (esim. valokuvia, video, näytelmä) ja 
julkaisemaan teoksensa sosiaalisessa medias-
sa ja esimerkiksi sanomalehdissä. Tutkimusta 
tuottavat hankkeessa maisteri- ja jatko-opis-
kelijat sekä post doc -tutkijat lähestyen tut-
kimuskysymyksiä niin nuorisotyön, media-
tutkimuksen, kasvatustieteen kuin kriittisen 
pedagogiikan näkökulmista. Nuorten taitei-
lijuus, tutkijuus ja julkinen toiminta Nuoret 



estradille -tutkimuksessa nostaa esille monia 
eettisiä kysymyksiä, esimerkiksi nuorten var-
jelemisesta ja heidän oikeuksistaan. Kun tut-
kimuksissa alle 18-vuotiaat ovat julkaisseet 
esimerkiksi taideteoksia näyttelyssä, yleinen 
käytäntö on ollut, että nuoret toimivat nimi-
merkillä/akronyymillä. Suomen tekijänoike-
uslain mukaan tekijöillä on kuitenkin oikeus 
nimeensä teoksen yhteydessä sillä tavoin 
kuin hyvä tapa edellyttää. Voidaanko tutki-
jan päätös nimimerkin käytöstä katsoa hyvän 
tavan mukaiseksi? Sulkeeko tällainen päätös 
nuoren mahdollisuutta hyötyä tutkimukseen 
osallistumisesta, esimerkiksi estää saavutta-
masta meriittiä, joka voi avata polkuja elä-
mässä? Nimimerkistä päättäminen nuorten 
puolesta sotii myös sen kanssa, että nuorten 
itsemääräämisoikeutta on painotettu sitten 
YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen (1991), 
jossa lapset tunnustettiin yhteiskunnallisiksi 
toimijoiksi. 
YK:n lasten oikeuksien sopimuksen myötä 
myös tutkimussuostumusta on voitu pyy-
tää alaikäisiltä itseltään vanhempien sijasta. 
(Nieminen 2010.) Kun toimitaan julkisesti, 
tulevia tapahtumia on mahdotonta ennustaa. 
Julkisuus voi yhtä hyvin valtauttaa kuin yllät-
tää esimerkiksi ilkeillä kommenteilla. Onko 
eettisesti oikeutettua tarjota tutkimukses-
sa nuorille tilaisuus valtautumiseen julkisen 
esiintymisen kautta vai pitäisikö heitä suojella 
varsinkin, jos heillä on jo itsetunto-ongelmia? 
Pohdimme esityksessämme myös nuorten 
tutkijuuden eettisiä aspekteja. Onko nuorten 
osallistaminen tutkijoiksi kohtuullinen pyyn-
tö? Mitä on huomioitava, kun nuoret otetaan 
mukaan tutkijoiksi? 

Lähde: 
Nieminen, L. (2010) ”Lasten ja nuorten tut-
kimus: oikeudellinen tarkastelu”. Teokses-
sa: Lagström, Pösö, Rutanen & Vehkalahti 
(toim.) Lasten ja nuorten tutkimuksen etiik-
ka, 25-42. 

Tiia Laukkanen & Fanny Vilmilä, Nuo-
risotutkimusverkosto 
Digitaalinen perfomatiivisuus tutkimuseettisenä 
kysymyksenä

Digitaaliset, performatiiviset toimintaympä-
ristöt haastavat nuorisotutkimuksessa käy-
tettävät menetelmät ja tutkimuksen eettiset 
lähtökohdat. Näissä toimintaympäristöissä 
katseen kohteeksi asetetut luovat aineistot 
ovat usein sekoitus julkista, yksityistä ja yh-
teisesti tuotettua, jonka äärellä eettiset kysy-
mykset eivät näyttäydy yksiselitteisinä. Tut-
kija työskentelee prosessissa, jossa eettisen 
läpäisee joukko ohjeistuksia, lakeja ja eettisiä 
eetoksia. 

Puheenvuorossamme tarkastelemme julkisen 
ja yksityisen rajan häilyvyyttä sekä empiiri-
siin nostoihin ja tutkimuksen julkaisemiseen 
liittyviä erityiskysymyksiä digitaalista perfor-
matiivisuutta hyödyntävässä tutkimuksessa. 
Digitaalisten toimintaympäristöjen julkiset 
luovat aineistot sekä taiteen keinoin tuotetut, 
ainutkertaiset teokset yksilöityvät usein sisäl-
lön tai tekijyyden kautta henkilöön. Toisaalta 
yksittäisten teosten tai aineistositaattien nos-
taminen irti tekijän luomasta kontekstista tut-
kijan luomaan viitekehykseen saattaa luoda 
alkuperäisestä teoksesta irrallisia, poikkeavia 
merkityksiä. Samalla tutkijan luoma repre-
sentaatio voi herättää keskustelun, jonka kes-
kiössä on teoksen tähti: nuori.

Tulkinnanvaraisessa etiikassa lopulliset rat-
kaisut perustuvat lähinnä tutkijan omaan 
harkintaan: tutkija tekee päätöksen tutkimuk-
sensa suhteesta tekijänoikeuksiin, viittauksiin 
sekä anonyymiuteen ja yksityisyydensuojaan. 
Ratkaisut määrittävät tutkimuksen luonteen, 
rakenteen ja jopa tutkimuksen tuottaman 
tiedon kontekstoinnin. Digitaalisten, perfor-
matiivisten aineistojen kohdalla kysymys on 
myös siitä, onko aineistoa mahdollista anony-



misoida tai onko se edes tarpeellista.  
 
Tavoitteenamme on herättää eettistä keskus-
telua siitä, miten meidän nuorisotutkijoina 
tulisi reagoida muuttuneisiin tutkimuksen 
tuottamisen ja julkaisun kulttuurisiin ympä-
ristöihin. Miten suhtautua julkiseen, rinnas-
tettuun ja “shit stormattuun”? Kysymykset ja 
solmukohdat voivat konkretisoitua läpi tutki-
musprosessin aineiston valinnasta tutkimus-
tulosten julkaisemiseen saakka.

Marjo Laitala, Oulu yliopisto 
Perusteet ja syyt koulukotisijoitusten taustalla on 
selvitettävä

Kokemustiedon perusteella koulukotiin on 
1940 – 1990 -lukujen välisenä aikana sijoitet-
tu lapsia ja nuoria vähäpätöisin ja kyseenalai-
sin syin ja laittomin perustein (Laitala 2015; 
Laitala & Puuronen 2015). Tämän tiedon 
ohjaamana suunnistin erään koulukodin ar-
kistoon; en kokemustietoa dokumenteista 
tarkistamaan, sillä kokemus ei ole asiakirjois-
ta todennettavissa, vaan tutkimaan sijoitusten 
syitä ja perusteita. Ensimmäinen oppilasakti, 
jonka valitsin tarkasteltavaksi, vahvisti haas-
tateltujen kertomuksia: Eräs poika oli sijoi-
tettu 1980-luvun alussa koulukotiin ilman, 
että tämä oli syyllistynyt “suojelukasvatusta” 
edellyttäviin tekoihin. Sijoitus perustui siihen, 
että pojan koti ei ollut sosiaaliviranomaisten 
mielestä kyllin hyvä ja ennen kaikkea, koska 
hänelle ei löydetty muutakaan paikkaa.  Voiko 
tapaus olla lajissaan ainut? En usko. 
Jotta ei tarvitsisi toimia uskon ja arvailujen 
varassa, asiaa on tutkittava. Lastensuojelusta 
tietäminen on moraalinen velvoite (Pekkari-
nen, Heino & Pösö 2013), joten jo yksistään 
sillä perusteella koulukotisijoitusten taustat 
on selvitettävä. Tutkimustehtävä sisältyy te-
keillä olevaan väitöskirjaani, joka käsittelee 
koulukotiin sijoitettujen lasten ja nuorten 
laitoskasvatusta koskevaa ajattelua ja toimin-

tatapoja – yleisesti ottaen tietämistä – toisen 
maailmansodan jälkeen. Esittelen työryhmäs-
sä tutkimukseni keskeisiä epistemologisia läh-
tökohtia ja epämukavuuksia, ja pohdin mitä 
moraalinen velvoittavuus voisi tutkimukses-
sani tarkoittaa. 

8. Näkökulmia nuorten vanhempien 
elämään (PJ Virve Murto & Petteri 
Eerola)

Suomalaiset nuoret aikuiset saavat ensim-
mäiset lapsensa vuosi vuodelta myöhemmin. 
Osa nuorista kuitenkin rikkoo tätä normia 
tulemalla isäksi tai äidiksi huomattavasi ikä-
tovereitaan nuorempana. Tähän on nähty 
liittyvän useita riskejä mm. opintojen kes-
keytymisestä ja taloudellisesta epävakaudes-
ta vauva-arjesta selviytymisen haasteisiin. 
Tässä symposiumissa tarkastelemme sekä 
nuorten vanhempien omia kokemuksia ja 
käsityksiä vanhemmuudesta että sitä miten 
heistä julkisessa keskustelussa puhutaan. Pu-
heenvuoroissa pohditaan mm. nuorten äitien 
kokemuksia vanhemmuuden tukemisesta, 
Teiniäidit-sarjan tuottamia representaatioita 
teini-ikäisistä äideistä, isäksi tuloa alaikäisenä 
ja isänä olemista sekä isyyden kehityskulku-
ja nuorten isien kertomana. Tutkimusesitel-
mien pohjalta tarkastelemme mikä nuorena 
vanhemmiksi tulleita yhdistää ja mikä erottaa. 
Kysymme myös, missä määrin nuorena van-
hemmaksi tulemisessa on ylipäätänsä kyse 
yhtenäisestä ilmiöstä. Lisäksi keskustelemme 
nuorten vanhempien yhteiskunnallisesta ase-
masta ja mahdollisesta tuentarpeesta.
Symposiumissa kuullaan ensin puheenvuo-
rot, joiden jälkeen on tutkijoiden paneelikes-
kustelu symposiumin teemoista.



Eija Eronen, Tampereen yliopisto 
Äitiys ja sen tukeminen nuorena äidiksi tulleiden 
naisten kokemana

Vaikka suomalaisten ensisynnyttäjien kes-
ki-ikä nousee vuosi vuodelta, osa naisista saa 
lapsen jo teini-iässä.  Puhe teini-iässä äidiksi 
tulleista naisista on usein huolen sävyttämää. 
Heidän äitiyttään on tarkasteltu erinäisten ris-
kien ja haasteiden kautta. On kuitenkin syytä 
pohtia, vastaako huolipuhe äitien kertomia 
kokemuksia. Esityksessäni tarkastelen alle 
20-vuotiaina lapsen saaneiden naisten koke-
musmaailmaa äitiyden ja sen tukemisen nä-
kökulmasta.
Esitykseni perustuu väitöskirjani aineistoon 
kuuluviin haastatteluihin. Haastattelin vuo-
den 2015 aikana kymmentä 16–19-vuotiaana 
äidiksi tullutta naista. Osa informanteista oli 
saanut esikoisensa 1980-luvulla, kun taas jot-
kut heistä olivat tulleet äideiksi 2000-luvun 
vaihteen jälkeen. Kaikki heistä olivat myö-
hemmin saaneet ainakin yhden lapsen lisää. 
Alustavat havainnot viittaavat siihen, että 
naiset liittävät äidiksi tulemiseen ja äitiyteen 
voittopuolisesti myönteisiä merkityksiä. Äi-
diksi tuleminen näyttää sangen usein olevan 
suunniteltu ja toivottu tapahtuma. Näyttää 
kuitenkin myös siltä, että naisten suhteet 
lapsettomiin ikätovereihin heikkenevät äi-
diksi tulemisen myötä. Samaten osa naisista 
vaikuttaa kokevan, että heidän vanhemmuu-
teensa suhtaudutaan ennakkoluuloisesti. Äi-
tien keskinäisellä vertaistuella vaikuttaa ole-
van erityisen suuri merkitys naisille.

Salli Alanko, Helsingin yliopisto 
Kulttuurista puhetta nuorista äideistä Teiniäi-
dit-sarjan tuotannossa

Tässä esityksessä tarkastelen sitä, minkälai-
silla tavoilla nuorista äideistä puhutaan Yle 
TV2:n Teiniäidit-sarjan tuotannossa. Ylellä 
julkisen palvelun viestintäyhtiönä on institu-

tionaalista määrittelyvaltaa ja aivan erityinen 
painoarvo yhteiskunnassamme suomalaisen 
kulttuurin vahvistajana. Mediaesitykset osal-
listuvat kulttuuristen käsitysten rakentumi-
seen eli esimerkiksi siihen, mitä nuorista äi-
deistä yhteiskunnassamme ajatellaan, miten 
heitä kohdataan sekä siihen, minkälaisia pal-
veluita heille tarjotaan. Pro gradu -tutkielma-
ni tutkimusaineisto koostuu Teiniäidit-sarjan 
ensimmäisestä tuotantokaudesta ja siihen liit-
tyvästä verkkomateriaalista.
Aineistosta hahmottuu kolme diskurssia, 
joista huonojen ihmissuhteiden ja väärän va-
linnan diskurssit osallistuvat stereotyyppisen 
kielteisen teiniäitiyskäsityksen tuottamiseen 
ja uusintamiseen. Ylen tuotannossa teiniäi-
tiys liitetään huonoihin ihmissuhteisiin sekä 
nuorten äitien epävakaaseen perhetaustaan 
ja kasvuhistoriaan. Toisaalta aineistossa tei-
niäidit esitetään myös rohkeina esiintyjinä 
ja aktiivisina toimijoina, jotka päättivät pitää 
lapsensa lähipiirin vastakkaisista mielipiteis-
tä huolimatta. Teiniäitiys näyttäytyy nuoren 
tekemänä valintana, joka rikkoo ja horjuttaa 
tavanomaisena pidettyä. Sarjassa esiintyvät 
nuoret äidit esitetään normista poikkeavan 
päätöksen tekijöinä ja velvollisina selittämään 
valintojaan.
Sen sijaan päähenkilöiden tuottamasta blo-
giaineistosta hahmottuu kolmas diskurssi, 
joka haastaa vallitsevan negatiivisen käsi-
tyksen nuorista äideistä. Stereotyyppistä 
teiniäitiyskäsitystä muuttamaan pyrkivässä 
diskurssissa teiniäitiyttä pidetään rankkana 
elämänvaiheena, mutta aikuisille ja yhteiskun-
nalle halutaan näyttää, että siitä voi suoriu-
tua hyvin. Samalla nuorille viestitetään, että 
teiniäitiyttä ei kannata tavoitella. Kuitenkin 
huonojen ihmissuhteiden ja väärän valinnan 
diskurssit saavat tämän tutkimusaineistossa 
enemmän painoarvoa, mikä on omiaan vah-
vistamaan kielteisiä käsityksiä nuorista äideis-
tä yhteiskunnassamme.



Virve Murto, Turun yliopisto 
Alaikäisenä isäksi tulleiden muotokuvat

Suomalaiset nuoret isät ovat jääneet tutki-
mukselliseen paitsioon ja heistä tiedetään 
varsin vähän varhaisen vanhemmuuden tut-
kimuksen keskittyessä pääasiassa äiteihin. 
Kuitenkin vuosittain sadat suomalaiset alle 
20-vuotiaat nuoret miehet tulevat isäksi ja 
pieni osa heistä alaikäisenä. Esityksessä ky-
synkin keitä ovat nämä hyvin poikkeavassa 
iässä ja elämäntilanteessa isäksi tulevat nuoret 
miehet? Millainen on heidän perhetaustansa 
ja millaista nuoruutta he ovat eläneet? Entä 
millainen suhde heillä on ollut esikoislapsen-
sa äitiin isäksi tullessaan ja nykyisin? Keskityn 
tarkastelemaan myös heidän koulutustasoa ja 
pääasiallista toimintaa.
Esitykseni perustuu tekeillä olevaan väitös-
tutkimukseeni nuorista vanhemmista. Ai-
neistonani käytän kevättalvella 2013 kerättyä 
kyselyaineistoa (N=309), johon vastasi 18 
alaikäisenä isäksi tullutta sekä heistä kol-
men haastatteluja, jotka tehtiin kevät-kesällä 
2014. Kohdejoukkona kyselyssä olivat vuo-
sina 1978–1994 syntyneet alle 20-vuotiaana 
esikoisensa saaneet suomalaiset isät ja äidit, 
joten tarkastelemani nuoret isät ovat nyt 
18–35-vuotiaita. Esikoisensa he ovat saa-
neet 15–17-vuotiaina ja he asuvat pääasiassa 
kaupungeissa Etelä-Suomen ja Länsi- ja Si-
sä-Suomen aluehallintovirastojen alueilla.

Petteri Eerola, Tampereen yliopisto 
Isyys koulutettujen nuorten miesten kertomuksissa

Suomalaisten miesten isyys ja isänä olemisen 
käytännöt ovat kokeneet huomattavia muu-
toksia viimeisten vuosikymmenten aikana. 
Tämän muutoksen etujoukoiksi on usein 
nähty nuorehkot ja koulutetut kaupunkilais-
miehet. Tässä esitelmässä tarkastelen näiden 
“edelläkävijöiden” käsityksiä ja kertomuksia 
vastuullisesta isyydestä väitöskirjani Respon-

sible fatherhood: A narrative approach (2015) 
kautta. Keskityn esityksessäni kuudentoista 
kahteen otteeseen haastattelemani nuoren 
isän kertomuksiin. Ensimmäisten haastat-
telujen aikaan iältään 23–29-vuotiaat mie-
het olivat pienten esikoislasten isiä. Kahden 
vuoden kuluttua suoritetulla toisella haastat-
telukierroksella suurin osa miehistä oli tullut 
isäksi toistamiseen. Perhe- ja koulutustaustal-
taan miehet olivat enemmän tai vähemmän 
keskiluokkaisia ja korkeasti koulutettuja.
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