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KAPINA KONSUMERISTISESSA KULTTUURISSA 
 
Perinteisen mallin mukaisesti aikuisuuden vaatima oma tila on synnytetty kapinoinnin 
kautta. Traditioihin on haettu etäisyyttä ja niihin on luotu kapinoinnin jälkeen uusi 
suhde. Konsumeristisessa kulttuurissamme omaa tilaa ei kuitenkaan enää lunasteta 
samalla tavoin, vaan aikuisuus on ostettavissa. 

Paperissani käsittelen kapinaa konsumeristisessa kulttuurissa nuorisoasumisen 
näkökulmasta. Pääasiallisena aineistona toimii erään nuorisoasuntoihin liitettävän 
projektin suunnittelun yhteydessä käydyt sosiaalitoimen ja alan opiskelijoiden 
keskinäiset neuvottelut. Analyysin keskiöön nousee kädenvääntö kahden elementin 
välillä: toisaalta vanhempien luota muuttaminen rakentaa normatiivista elämänkulkua 
itsenäisyyden etsimisenä ja hankkimisena, toisaalta asumistuen hakeminen ja syrjään 
vetäytyminen nostattaa syytöksiä sosiaalisen ja taloudellisen vastuun pakoilusta. Tätä 
keskustelua jäsentävässä ajattelutavassa nuorta tarkastellaan kansalaisena tai 
kustannuseränä. 
 
1. Johdanto 
 
Nuoruus on monitahoinen ja vaikeasti rajattavissa oleva käsite lapsuuden ja 
aikuisuuden välissä. Empiirisesti nuorison muodostavat ne yksilöt, jotka elävät tätä 
tiettyä nuoruudeksi kutsuttua ikävaihetta ja ovat siis tietyn ikäisiä. Toisaalta ikä on 
merkityksellinen vain suhteessa johonkin eivätkä yksilöiden kokemukset ja 
resurssitkaan oikeuta yhteen yhtenäiseen ryhmään jaottelua. Nuoruus on myös 
venynyt molemmista päistään, jopa niin, että Jukka Relanderin (2000) väite 
nuoruudesta kaikkien hamuamana määreenä, suoranaisena joukkofantasiana tuntuu 
osuvalta. Toisaalta en ole lainkaan vakuuttunut, että nuoruus olisi kaikkien 
elämänvaiheiden normi (vrt. Hoikkala 1993, 17). Mielestäni elämänvaiheiden normi on 
löydettävissä kenties nuoruuttakin epäselvemmässä aikuisuuden käsitteessä, sillä se 
vaikuttaa olevan perspektiivi, josta käsin muita ikävaiheita katsotaan. 

Oma lähtökohtani on se, että nuoren asema määrittyy yhteiskunnassamme ennen 
kaikkea joksikin tulemisen vaiheeksi. Tosin kovasti yritetään laajentaa pelkkää 
tulemisen ja ei-valmiin vaihetta olemisen vaiheeksi, jolloin voidaan määritellä nuoren 
asema kypsyvästä ja kehittyvästä toimivaksi subjektiksi. Itse asiassa jo Karl Mannheim 
(1952) esitti, että vailla kokemusten painolastia olevat nuoret toimisivat yhteiskunnan 
muutosvoimana. Usein nuorisolta odotetaankin tiettyä vastarintaa ja kapinointia 
vallitsevaa arvojärjestystä kohtaan. Suomessakin kaihoisasti muistellaan Vanhan 
valtausta ja nuorten aikaisempaa poliittista organisoitumista. Mikäli uusi sukupolvi ei 
radikalisoidu tai kapinoi, herättää nuorten konservatiivinen asenne lievää huolestumista 
yhteiskunnan taantumisesta. 

Toisaalta nuorisoa ei ole koettu pelkästään valoisana tulevaisuutena tai uuden 
uljaan aikakauden airuena vaan myös ongelmana, jota tulisi kontrolloida ja korjata. 
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Frederich Thrasher (1936) näki nuorisojengit yhteiskunnan sisäisen rappeutumisen 
tuotteina. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna uudet sukupolvet tuovat mukanaan 
kuuliaisuuden ongelman, jolloin jatkuvuuden ja ennustettavuuden turvaamisen vuoksi 
sosiaalinen kontrolli nousee etualalle. Järjestelmällä on tarve leimata tietynlainen 
käyttäytyminen poikkeavaksi, poikkeavia voidaan pitää kielteisinä ja varoittavina 
esimerkkeinä. Täten valtarakenne määrittelee terveeksi, elinvoimaiseksi ja toivottavaksi 
järjestyksen uusintamista ja vahvistamista palvelevan käyttäytymisen. Teoreettisesti 
nuoruutta on siis lähestytty kahdesta eri näkökulmasta: toisaalta nuorten 
käyttäytyminen, joka ei sovi tunnustettujen ja sallittujen kaavojen puitteisiin saa 
osakseen sanktion, toisaalta nuorilta odotetaan kriittistä ja muutosvoimaista asennetta. 
Jaottelu on käsittääkseni säilynyt nuorisoa koskevassa tutkimuksessa. 

Tässä paperissa liitän nuoruuden sellaiseen elämänvaiheeseen, jossa havitellaan 
yksilöllisin aikatauluin kiinnittymistä aikuisuuteen. Samalla kiinnityn 
sosiaaliantropologiseen näkemykseen nuoruudesta. Keskityn lapsuudesta 
irtaantumisen ja aikuisuuteen kiinnittymisen väliseen siirtymävaiheen aikaan, jossa 
olennaista on jonkinasteinen kapina. Peruslähtökohtana on siten ajatus, että yksilön ei 
ole mahdollista osallistua yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä ennen kuin hän on 
itsenäistynyt, toisin sanoen irtautunut vanhemmistaan ja päässyt irti lapsiasemastaan. 
 
2. Nuoruus siirtymävaiheena 
 
Kun ikää tarkastelee kulttuurisena ilmiönä ja yksilön kokemuksena, se ei näyttäydy 
kovinkaan selkeänä. Ikään kiedotaan erilaisia odotuksia, toiveita ja arvoja. Silti voidaan 
väittää, että ikäperustainen kategorisointi on universaali ilmiö (Schlegel & Barry 1991, 
198-208). Yksilö tietää mitä vaiheet tuovat tullessaan. Vaikka mahdollisuuksien kirjo on 
kasvanut, vallitsee elämänkulussa rakenteellinen pakko onnistua. Arkiajattelun lisäksi 
ikäperustainen kategorisointi on nähtävissä esimerkiksi nuorisokasvatuksessa, jossa 
arvotetaan elämänkulun normeja. Nuorisokasvatuksessa kyse on aina kasvatuksesta 
ja kasvun tukemisesta (Viitanen 1998). Periaatteena toiminnassa on siten 
kasvatuksellinen käsitys, jonka mukaan nuoruus on kehityksellinen ikävaihe, 
aikuistumiseen johtavaa kasvua ja kypsymistä. 

Sitoutumalla sosiaaliantropologiseen nuoruuskäsitykseen oletan, että pystyn 
esittämään kasvatuksellisen käsityksen nuoruudesta kolmena eri vaiheena: 
lapsiasemasta irtautumisena, siirtymävaiheena ja aikuisuuteen kiinnittymisvaiheena. 
Lähtökohdan vahvuutena pidän sitä, että se ottaa huomioon nuoruuden sosiaalisen 
merkityksen sortumatta markkinamiesten nuoruuteen liittämien ominaisuuksien 
kritiikittömään palvontaan. On tärkeää erottaa nuoruus ja nuori, joista edellistä 
ihannoidaan, jälkimmäistä ei (Harinen 2000, 38). Erityisen hyvin sosiaaliantropologinen 
nuoruuskäsitys vaikuttaa puolustavan paikkaansa nuorisoasumisen kehyksessä, jossa 
ideana on tarjota “...erityisesti nuorille soveltuvia ratkaisuja, joiden tulee tukea heidän 
itsenäistymiskehitystään” (Opiskelija- ja nuorisoasuntoneuvottelukunta 1993). 
Nuorisoasumista voisi kutsua joko ensiasumiseksi, sillä se on suunnattu pääasiassa 
vanhempiensa luota muuttavalle nuorelle tai kauttakulkuasumiseksi, sillä 
vuokrasopimus solmitaan määräajaksi. 

Toki sosiaaliantropologisessa käsityksessä ilmenee ongelmia, kun sitä soveltaa 
nykyiseen konsumeristiseen kulttuuriimme. Ensinnäkään siirtymäriittejä ei enää ole 



 3

nähtävissä selvästi, sillä heimoyhteisöjen ajoista nuoruus on muuttunut jatkuvasti 
monimutkaisemmaksi. "Siirtymäriitit ja initiaatio selvinä, yhteisön ylläpitäminä 
rituaaleina on edelleen tunnistettavissa kirkollisessa elämässä" (Mäki-Kulmala 1993, 
20). Konfirmaatiotilaisuus, jossa kiinnitytään seurakunnan jäsenyyteen ei tosin 
käytännössä muuta lapsen asemaa täysivaltaiseksi. John Conger (1983, 43) 
puolestaan luettelee nuorisolle vakiintuneiksi, mutta ei-rituaalisiksi oikeuksiksi 
aikuistumisen yhteydessä mm. oikeuden ajaa autoa, juoda alkoholia, lopettaa 
koulunkäynti, mennä naimisiin tai hallita omaisuutta. Nämä ovat kuitenkin kaikki 
hallinnolliseen ikään sidottuja oikeuksia. 

Sivuutan ongelman laajentamalla siirtymäriittien koskemaan myös sellaisia seikkoja, 
joiden hallitsemista ei vaadita lapselta, mutta aikuiselta kyllä. Näin ollen ne kuuluvat 
siirtymisprosessissa opittaviin. Tällä tavoin käsitteellistettynä mm. uusavuttomuus-
keskusteluista tuttu  ruuanlaitto nousee alkuperäistä merkitystään, ravinnon saamista 
suuremmaksi. Se muuttuu ensin tottumukseksi vaikuttaen yksilön toimintaan hänen 
yhteiskunnallisissa rooleissaan vakiintuen lopulta tavaksi, jolla on merkitystä koko 
ryhmän elämänkululle itsensä ja toistensa hoitamisen muodossa. 

Toisekseen irtaantumisvaiheen paikallistaminen vanhempien luota poismuuttoon 
sotii rankasti vakiintunutta kielenkäyttöämme vastaan. Voisiko vanhempiensa luona 
asuvaa 25-vuotiasta kutsua lapseksi, sillä hän on lapsiasemastaan huolimatta jo täysi-
ikäinen ja mahdollisesti perinteiset aikuistumisen väylät läpikäynyt: koulutus, työ, 
parisuhde? Kenties oikeus puhutella täysi-ikäistä lapseksi kuuluu ainoastaan hänen 
vanhemmilleen eikä tämä oikeus lopu ikinä, asui poika/ tytär kotona tai ei. Lapseksi 
kutsuminen saattaa aiheuttaa myös paineita niille nuorille, joiden kaveripiiri on jo 
muuttanut vanhempiensa luota mutta joilla itsellään ei vastaavaa mahdollisuutta ole 
syystä tai toisesta ollut. 

Lapsiasemasta irtautuminen ansaitsee kuitenkin muutaman ajatuksen, sillä 
esimerkiksi Italiassa ollaan huolissaan, kun aikamiespojat haluavat jäädä entistä 
pitempään vanhempien luokse. He eivät tosin ole muiden maiden nuoria 
riippuvaisempia vanhemmistaan (Cavalli 1995). Sama huoli on Australiassa, joskin 
siellä syyksi esitetään perheyhteisyyden arvostamisen sijasta pääasiassa 
työmarkkinoille astumisen korkeaa kynnystä (Ellis 1996). Pohjoismaiseen nuoruuteen 
kuuluu Olivier Gallandin (1995, 4-6) mukaan varhainen lähteminen kotoa ja myöhäinen 
avioliitto ja tämän mallin mukaisesti suomalaiset vaikuttavat myös toimivan. Mutta 
ennen kotoa muuttoa käsittelevien tutkimusten julkaisemista esitettiin huolestuneina 
myös laman riuduttamassa Suomessa, että nuorten kotoa irtaantuminen olisi 
vaikeutunut (ks. Niska 1996, 38-39). Yhteiskunnan eri tasoilla koetaan siis ongelmaksi, 
mikäli itsenäistyminen siirtyy jatkuvasti myöhemmäksi, ylitse jonkin eksplikoimattoman 
ikärajan. Tämä seikka ei kenties oikeuta täysi-ikäisen kutsumista lapseksi mutta 
osoittaa kuitenkin, että tarpeelliseksi katsottu irtautuminen on jäänyt tapahtumatta. 

Kolmanneksi siirtymävaiheen sisältö ei todellakaan merkitse enää sitä 
rakenteellisesti negatiivista tilaa, jossa yksilö ei omista mitään. Vaihetta voi toki 
edelleen pitää lähes rajattomien mahdollisuuksien aikana, josta kumpuaa uudenlaisia 
ajatuksia ja asioiden välisiä suhteita mutta sitä ei voi sanan alkuperäisessä 
merkityksessä nimittää "liminaalivaiheeksi", eräänlaiseksi väli- tai poikkeustilaksi. 
Liminaalivaiheelle ominaista on nimittäin se, että normaalit arjen rakenteet ja säännöt 
lakkaavat pätemästä. Tällaiselle välitilalle lähin vastine olisi kenties varusmiespalvelu 
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mutta pidetään sen sisältöä sitten miten miehistävänä (ja nykyisinä tasa-arvon aikana 
kenties jonain muunakin) tahansa, niin kovin pitkälle ei valmistautuminen 
täysivaltaisuuteen ole asevelvollisuuden erilaisten suoritusmuotojen jälkeen edennyt. 

Ratkaisuksi välitilan ongelmaan esittää Airi Mäki-Kulmala (1993) väitöksessään, että 
siirtymävaihe on ymmärrettävissä nimenomaisesti siksi kulttuuriseksi ainekseksi, josta 
vanhempien vaikutus on minimoitu. Kysymys onkin liminaalivaiheen sijasta 
pikemminkin moratorion ajasta, jolloin nuoret voivat kokeilla erilaisia rooleja hakiessaan 
paikkaansa yhteiskunnassa (Baethge 1989, 28-32). Sosiaaliantropologisen käsittein 
ilmaistuna nuoret eivät elä arkielämästä irtautunutta välitilaa vaan arkielämään liittyvää 
omaa kulttuuriaan, jota media myy romantisoituna vapautena kaikille halukkaille. 

Neljänneksi kiinnittyminen aikuisuuteen on määrittelyn kannalta ongelmallinen. 
Nuoruuden lisäksi myös aikuisuudesta vallitsee erilaisia käsityksiä. Aikuistumista ei 
välttämättä nähdä minään kerralla lukkoon lyötynä tilana, vaan elämänkaaren läpi 
kestävänä sisäisenä kehitysprosessina (Hoikkala 1993, 86). Milloin voi sanoa, että 
päämäärä, aikuisuus on saavutettu? Voitaneen perustellusti väittää, että perinteisiksi 
aikuisuuden kriteereiksi nähdyt ammattiin ja työelämään siirtyminen sekä perheen 
perustaminen eivät enää toimi, sillä koulutusaikojen piteneminen on pidentänyt sitä 
aikaa, jolloin ei enää olla perheen parissa (irtautumisvaihe) mutta ei myöskään siirrytty 
ammattiin (kiinnittymisvaihe) (Mäki-Kulmala 1989; Hoikkala 1993; Tervo 1993). 
Siirtymisvaihe on pidentynyt niin, että ammatin takaamaan itsenäistyneeseen elämään 
saatetaan siirtyä vasta 30-vuotiaina. Myös perheen perustamista on lykätty ja ns. 
sinkkuelämä eli aviottomuuden valitseminen valtaa alaa erityisesti pitkälle koulutetun 
väestönosan keskuudessa. 

Aikuistumisen ongelma aiheuttaakin suurimman testin sosiaaliantropologisen 
nuoruuskäsityksen soveltamiselle. Enää ei aikuisten joukkoon astuminen ole 
salaisuuksiin vihkiytymistä, kuten Malinowski (1929) heimoyhteisöjen kuvauksissaan 
kirjoittaa. Pikemminkin vaikuttaa siltä, että perinteiset aikuistumisen kriteerit ovat 
muuttuneet ideologioiksi aikuistumisen väylänä toimimisen sijasta. Protestanttinen 
työetiikka ja perheideologia ovat institutioituneita ajatusmalleja, joiden mukaan ihmisen 
elämän tarkoitus toteutuu vain näitä noudattamalla. Elämän koetaan varsinaisesti 
alkavan vasta, kun yksilö on saavuttanut pysyviä asemia ammatti- työ-, asunto- ja 
parisuhdemarkkinoilla. Yksilö kulkee radallaan eteenpäin, aloittaa omaa elämäänsä, 
jolloin kaikki viipymiset sekä poikkeamat merkitsevät vähintäänkin hetkittäistä 
epäonnistumista. Nuoruudella ei koeta olevan mitään arvoa sinänsä. Nuori tosin saa, ja 
hänen katsotaan tietyn ajan pitävänkin olla huoleton ja nauttia vapaudestaan, kunhan 
osaa tehdä sen "oikein", hyväksytyissä rajoissa (Buchmann 1989, 15-18). 

Tätä arkiajattelussa vakiintunutta nuoruuskäsitettä soveltaen esitän 
nuorisoasumisen keskittyvän juuri siirtymävaiheen tukemiseen. Kysymys on 
periaatteessa siitä, kuinka paljon epävarmuutta ja häiritsevää käyttäytymistä ollaan 
nuorisoasumisen puitteissa valmiita sietämään ja minkälaista tämä siirtymävaiheelle 
ominainen käytös saa olla? Tietynlaisen kapinoinnin katsotaan kuuluvan ikävaiheeseen 
mutta samalla sitä kontrolloidaan eri suunnista, sosiaalityön toimiessa niistä yhtenä. 
 
3. Ongelmien kohtaaminen 
 
Pääasiallisena aineistona tässä paperissa toimii erään nuorisoasuntoihin liittyvän 
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projektin tiimoilta käydyt neuvottelut sosiaalityön ja sosiaalialan opiskelijoiden kesken. 
Opiskelijat tarvitsivat harjoitustyöhön mielekkään kohteen, sosiaalityöntekijät 
puolestaan halusivat selvittää miten erään nuorisoasuntokohteen asukkaita voisi 
konkreettisesti auttaa. Projekti lähti liikkeelle sosiaalityön huolesta, sillä osa 
asuntokohteen asukkaista on sosiaalitoimiston asiakkaina. Seuraava keskustelu on 
projektin alkuvaiheesta: 
 

H1) Nuoret tuo paljon viihtymättömyyttä ja pahaa oloa. Keskustelu ei siellä auta, vaan 
tuntevat etteivät voi vaikuttaa lähiympäristöönsä. Eivätkä elämäänsä. Sieltä 
kohteesta on kuulemma ihan mahdoton käydä töissä. 
H2) Käykö sieltä joku töissä? 
H3) Käy siellä joku töissä ja on siellä jokunen opiskelija. 
H1) No mä kysyn vaan apua mitä tää tarkoittaa? Mikä järki, kun rakennetaan 
pelkästään nuorille? Nuoret kootaan yhteen paikkaan ja tiedän, että siellä on jonkun 
verran mielenterveysongelmaisia, jotka on pulassa juoppojen kanssa. Ja 
kehitysvammainen, jota käytetään hyväksi. 
H4) Ne kutsuukin niitä muumitaloiksi. 
H5) Onko tämä niin kuin nuorten pohjimmaiset asuntomarkkinat? 
H1) No ei mutta on tässä jokin syrjäytyskehitystä tuottava elementti. Osa on joutunut 
palaamaan takaisin kotiin, kun eivät kestä. Osa saa häädön mutta onko se oikein 
heitä kohtaan, sillä talo pilaa tavallaan niiden elämän? 

 
Katkelma lähtee käyntiin sosiaalityöntekijän ilmaisemasta huolesta, kuinka 
tyytymättömiä ja onnettomia nuorisoasuntokohteessa asuvat asiakkaat ovat. Elämä 
kohteessa on turhan levotonta, yöunet jäävät vähiin, eikä töihin jaksa aamulla nousta. 
Arkielämää asunnoissa voi kutsua uusintamiseksi ja nukkuminen jos mikä on 
uusintamista puhtaimmillaan. Toistuva yörauhan menetys saa asukkaan kokemaan 
naapurinsa häiritseväksi ja ongelmalliseksi. Tämä ei ole kuitenkaan ainoa 
häiritsevyyden kriteeri. Erityisen rasittavaa on, mikäli poikkeavaa elämäntapaa viettävä 
ei suostu muuttamaan käytöstään. Kun puhuminen naapureille ei auta ja 
lähiympäristöön vaikuttaminen tätä kautta epäonnistuu, voidaan ilmeisen legitiimisti 
suorittaa harppaus koko elämän hallitsemattomuuteen. 

Toiminnasta annetaan todella lohduton kuva ja koko idea, jolle nuorisoasuminen 
perustuu, kyseenalaistetaan varsin vakuuttavasti. Naapurien häirinnän lisäksi ilmiöön 
liittyy sosiaalityöntekijän mukaan usein jonkinlaista päävuokralaisen hyväksikäyttöä. 
Sillä, joka saa “moniongelmaisten” joukosta vuokra-asunnon, saa vuokra-asuntopulan 
vallitessa paljon tuttavia. Sosiaalinen paine majoittaa vailla asuntoa olevia tuttavia tuo 
helposti mukanaan häiriöitä. Huomionarvoista katkelmassa on häiritsevien asukkaiden 
puolustaminen. He kun eivät kenties olisi käyttäytyneet häätöön johtavalla tavalla 
jossakin muussa ympäristössä, “talo pilaa tavallaan niiden elämän”. Puhuja haluaa 
selkeästi erottautua epistemologisesta harhaluulosta, jossa yhteiskunnallisten 
prosessien aiheuttamat työttömyyden tai syrjäytymisen kaltaiset ongelmat 
yksilöllistetään. Voisi sanoa, että samalla kun hän ei halua syyttää yhteiskunnallisten 
prosessien uhreja, rakentaa hän vastarintadiskurssia, jossa häiritseviksi todetut nuoret 
ovatkin vastustamassa omaa alistettua asemaansa alakulttuurin keinoin. 

Projektin lähtökohdassa ollaan siten oitis asian ytimessä. Muumitaloiksi kutsuttu 
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nuorisoasuntokohde on vanhempien luota poismuuttaneille suunnattu asuintalo, jossa 
erilaisten häiriköinniksi tulkitun käyttäytymisen seurauksena osa asukkaista on joutunut 
palaamaan takaisin kotiin. Häiritsevän käyttäytymisen kaltaiset ongelmat liittyvät - 
ainakin jossain määrin - käyttäytymismalleihin, jotka ovat ominaisia nimenomaan 
muumitalolle ja joita muumitalon sosiaalinen rakenne pitää yllä. Tämä sosiaalinen 
rakenne poikkeaa muista asuma-alueista ja tämän vuoksi muumitalolle muodostuu 
omaleimainen alakulttuurinsa. Olennaista on kysyä miltä osin alakulttuurin normisto 
selvästi poikkeaa enemmistön normistosta. Vastaus vaikuttaisi olevan 
vakiovastauksen, säännölliseen palkkatyöhön asennoitumisen sijasta järjettömältä 
vaikuttavassa arkielämässä. Onko tässä järjettömyydessä kyse nuoruuteen liittyvästä 
kapinoinnista? Vai onko koko käsite enää tästä päivästä? 
 

H6) Rakennukset on huonosti eristetty ja elämänrytmi on erilainen. Saa tietää 
asioista, joista ei halua tietää. Stereot pitää panna kovalle jo sen vuoksi ettei muualta 
kuulu seksi ja muu arki. Ja ettei muualle kuulu. 
H3) Täällä on oma alakulttuuri. Aamulla mietitään kenen luo mennään juomaan 
kaljaa. Ne jotka ei kuulu tähän on ulkopuolisia. Virallisesti häädetyt yöpyy toisten 
luona. 
H4) Niin mutta naapureista puhuttiin erikoisesti. Valitettiin mutta hyväksyttiin, sillä 
katsottiin olevan nuorille tarkoitettu ja siksi vapaampaa. Tää on anomisen 
asuinyhteisön merkki. Ei olla varmoja onko oikeus vaatia haluamaansa. Kukaan ei 
tahdo olla nipottaja. 

 
Useimmissa tapauksissa ensimmäinen toimenpide ongelmalliseksi koetun 
käyttäytymisen poistamiseksi on yritys sosiaalistaa poikkeava naapuri asuinalueen 
normistoon. Sosiaalistaminen tehdään yleensä keskustelun kautta, pyydetään 
lopettamaan häiriön tuottaminen tai esittämällä häiriötä koskeva valitus. Poikkeaviin 
kohdistetaan yhdenmukaistavaa painetta, joka saattaa kohteliaan kehotuksen sijasta 
olla varsin voimakasta painostustakin. Mikäli puhuminen ei tuota haluttuja tuloksia, 
leimaa asuinyhteisö poikkeavan määrittelee hänet poistostrategian kohteeksi. Tämä 
saattaa tapahtua asukkaiden yhteisestä sopimuksesta mutta enimmäkseen 
muumitalon asukas tuntee olevansa asian suhteen yksin. Vaikeaksi asian tekee se, 
että asukkaat vaikuttavat useimmiten ajattelevan, että nuoruuteen kuuluukin 
jonkinasteinen psykologinen oirehtiminen, tai vähintäänkin kosteat ja kovaääniset 
juhlat. Stigmatisointi ei onnistu ilman itsensä asettamista ennakkokäsitysten kohteeksi, 
nipottajan asemaan. 

John Stuart Milliä (1982) vapaasti mukaillen voidaan pohtia asumisen vapautta 
talossa, jossa on paperinohuet seinät. Koska ihminen on Millin mukaan vapaa 
tekemään mitä haluaa, kunhan hän ei riko toisen ihmisen vastaavaa vapautta, olisi 
hiirenhiljaa eläminen kenties ainoa tapa välttää objektiivisesti häiritsevää 
käyttäytymistä. Koska ääni kuuluu keskeisenä osana merkkisysteemiin, joka kertoo 
kenellä on valta ja oikeus päättää kenen säännöt pätevät, ei hiirenhiljainen elämä ole 
alistumatta mahdollista.  Äänellä merkitään reviireitä ja valta-alueita ja siksi jokaisen 
hieman joustettava vaatimuksissaan. Tullaan tärkeään kysymykseen sopivista rajoista. 
Ongelmalliseksi koetun asuinyhteisön jäsenen sosiaalistamiseen tai poistamiseen 
tähtäävät strategiat toimivat ainoastaan mikäli asuinyhteisön normiyhtenäisyys on 



 7

kiinteä. Ollaan oitis heikoilla, jos naapuri ei voi henkilökohtaisesti keskustella tai 
valittaa, saati leimata poikkeavaa käyttäytymistä. Mikäli häiritsevästi käyttäytyvä nuori 
ei tunne primaarikontrollista huolimatta oloaan tukalaksi tai omaksu itse hankalan 
naapurin rooliaan, on hänelle luonnollista jatkaa elämäänsä entiseen malliin. 

Katkelmassa kääntyy päälaelleen nuorisoasuntojen idea muutaman haastavan 
vuokralaisen ottamisesta ns. “tavallisten nuorten” sekaan. Sen sijaan, että muumitalon 
enemmistö toimisi primaaritasona ja vertaisryhmänä vaikealle vuokralaiselle, 
muodostuukin sisäpiiriksi poikkeavasti elävät, aamunsa kaljalla aloittavat nuoret. Ne, 
jotka eivät tähän porukkaan kuulu, ovat ulkopuolella. Siirtymävaiheelle ominaisen 
kapinoinnin näkökulmasta vallitsevaksi muodostuva uusi asumiskulttuuri 
aamiaisoluineen osoittaa kollektiivista vastarintaa sitä yhteiskuntaa kohtaan, jossa 
selviämiseen ei tarvittavia resursseja löydy. Koska heidän kuitenkin nähdään vetävän 
muut asukkaat mukaansa ja saavat loput muuttamaan pois, on todettava, että 
kollektiivisesti tarkasteltuna ovat sosiaaliset resurssit aamukaljalaisilla vahvasti 
hallussa ainakin yhteenkuuluvuuden tasolla. Häädetyt jatkavat asumistaan kavereiden 
luona, kaveria ei jätetä. Mikäli nuoruuteen katsotaan edelleen kulttuurisella tasolla 
kuuluvaksi tietty kyseenalaistaminen, jopa kapinointi, niin kulttuurisetkin resurssit ovat 
näillä nuorilla vahvoja. 

Ongelmaksi muodostuukin taloudellisten resurssien puute. Aamukaljalaiset eivät ole 
tuottavia eivätkä oikealla tavalla kuluttavia. Taloudellisten resurssien puute johtaa 
tämän porukan sosiaalitoimiston asiakkaiksi ja samalla kontrolloitavaksi. Karkeasti 
määritellen heistä tulee kustannuserä, ihmisiä, joiden elämiselle voidaan laskea 
yhteiskunnan toimesta hinta. Voidaan esittää jopa laskelmia paljonko syrjäytynyt tulee 
maksamaan yhteiskunnalle elämänsä aikana ja tätä kautta perustella interventioiden 
tarpeellisuus talouden kielellä. Taustalla on myös aito huoli näiden nuorten elämästä, 
erilaisilla interventioilla voidaan parantaa nuorten valmiutta hallita omaa elämäänsä. 
Pelkkä asunnon tarjoaminen ja oletettu itseohjautuvuus tarkoittaa joidenkin kohdalla 
heitteille jättöä. Väitän silti, että nimenomaan taloudellisten resurssien puute 
mahdollistaa normaalistamisen strategian: huomion kiinnittyminen, tukemiskelpoisuus, 
oikeanlainen ongelma (ks. Raitanen 1999, 266). Nuorisoasumisen kentässä huomio 
nimittäin herää isännöitsijätahon puolelta ilkivallan ja vuokratappioiden kautta, 
sosiaalitoimen puolelta toimeentulotuen ja asumistuen tarpeen kautta. Juuri 
taloudellisen pääoman puute vaikuttaa tekevän siirtymävaiheen vastakulttuurista 
ongelman, joka on tunnistettavissa, seurattavissa ja ratkaistavissa. Sekä kulttuurisen 
että sosiaalisen pääoman puutetta näytettäisiin olevan valmiimpia nuoruuden 
yhteydessä sietämään. 

Keskeiseksi nousevat omista asioistaan huolehtimisen vastuu sekä ympäristöön 
sopeutumisen normi. Tietyt siirtymäprosessin ongelmat nähdään normaaleina 
kasvamiseen liittyvinä haasteina, myös “huono vuokralaisuus” on tästä suunnasta 
tarkasteltuna ohimenevä vaihe. Vallitseva normaalius koetaan niin ylivertaisena, että 
ilman vertaisryhmien painostusta kiinnittyminen siihen tapahtuisi jopa aikaisemmin. 
Siirtymäprosessin edetessä nähdään suhteet vertaisryhmiin heikkeneviksi juuri siksi, 
että mitä lähempänä kypsää aikuisuutta yksilö on, sitä selkeämmin hän ymmärtää 
nuoruuden lupauksen valheellisuuden. Siirtymävaiheen venyessä arkielämän normeja 
koetteleva juhla tai kapinointi alkaa muuttua virallisen kulttuurin negatiiviseksi 
marginalisoitumiseksi. 
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4. Muumitalon sosiaalinen rakenne ja ongelmat 
 
Asukkaiden valintamenettelyn katsotaan vinouttavan nuorisoasuntojen sosiaalista 
koostumusta ja täten lisäävän sekä sosiaalityöntekijöiden että poliisien työmäärää. 
Vaikka ehdotus nuorten pohjimmaisista asuntomarkkinoista ei saanutkaan kannatusta 
ryhmäkeskusteluissa, ennustetaan  muumitaloon kasvavaa residualisoitumiskehitystä, 
mikäli asunnonjakoperusteet pysyvät entisen kaltaisina. Residualisoitumiskehitys 
näyttäytyy vuokratappioina ja kiinteistön nopeana kulumisena, sekä näistä aiheutuvina 
ylimääräisinä kustannuksina. Eräs merkki kehityksestä on se, että pitkistä 
asuntojonoista huolimatta muumitaloon ei juuri löydy halukkaita muuttajia. 
 

H3) Tää on kyllä erilainen. Hyvät haluaa pois. Joko vaihtoon tai kokonaan pois. 
H7) Kunnat saa asuttaa kaikki ressukat ja reppanat, rupusakki joutuu sivuun. 
Kyseessä on raaka peli, jossa isot yleishyödylliset kuorii kerman päältä. 5000 
asunnon hakijoilla ongelmia yhtä lailla, sama raadollinen elämä. Niinpä me ehkä 
kiristetään mahdollisuuksien mukaan kriteerejä nyt kun on saatu noi vihdoin 
lähtemään. 
H2) Vahinko kiertämään. 
H7) En sanoisi. Järjestetty hoitoon. 

 
Ongelmat kasautuvat paljolti samoille henkilöille. Valtaosa nuorista vaikuttaa kuitenkin 
varsin tyytymättömältä asumiseensa. Paitsi että alueella esiintyvien sosiaalisten 
ongelmien aiheuttamalla häiriöllä on vaikutusta muumitalossa asuvien nuorten 
asumisviihtyvyyteen, niin muitakin syitä lienee olemassa. Koska projektin puitteissa 
haastateltiin vain kahdeksan asukasta eikä kyselylomakkeeseenkaan vastannut kuin 
21%, on syitä vaikea nimetä. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että ainoa houkutin muuttaa 
taloon on edullinen vuokra. Toisaalta projektin oikeuttamiseksi esitetty näkemys, jossa 
paha olo liittyi yleiseen elämän hallitsemattomuuteen paljastui rankasti liioitelluksi. 
Omaa rappua kuvattiin haastatteluissa rauhallisemmaksi kuin naapurirappua, jossa 
olikin sitten tapahtunut murtoja, tuhopolttoja, ryyppäämistä, huumeiden käyttöä ja 
hirttäytyminen. 

Asetelma oli kärjistetyn kaksijakoinen, jossa nuoret nähtiin jakautuneena “hyviin” ja 
“huonoihin” asukkaisiin. Vastakkainasettelua voi pitää ymmärrettävänä, etenkin kun 
asukkailla vaikuttaa olevan perin erikoinen taipumus liioitella vaikeuksia kaikille, jotka 
vain jaksavat kuunnella. Varsin tavallisia ovat tarinat, joissa poliisi käy kerran illassa ja 
ambulanssi joka viikonloppu. Onko kyseessä nuoruuteen liittyvän kapinan eräs 
elementti tyyliin: kestän elämistä vaarallisella seudulla, jossa tapahtuu? Vai 
osoittavatko tarinat tiettyä peliä, jossa tutkijoita voi vedättää ja sosiaalitoimistosta 
saada helpommin rahaa ja ymmärrystä? Tarinoilla on nimittäin todenperäisyytensä 
mutta asukkaat ovat saattaneet moneen kertaan tapahtumien jälkeen vaihtua. 
Huonosta maineesta on kuitenkin vaikea päästä eroon ja potentiaalisena seurauksena 
koko nuorisoasuminen leimataan epäonnistuneeksi toiminnaksi, vaikka kysymys voi 
olla muutaman häädetyn asukkaan elämänhallinnan ongelmista. He ovat ottaneet liian 
paljon etäisyyttä vallitseviin normeihin aikuisuuden vaatimaa tilaa etsiessään. 

Kärjistettyä näkemystä “kunnon nuorista” ja kaljakassien kanssa kuljeksivista 
“Siwamat-elämäntapaintiaaneista” voidaan ymmärtää myös residualisoitumisen 
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näkökulmasta. Toisaalta kyse on tiukemman tarveharkinnan perustelusta, toisaalta 
vuokra-asunnossa asuvan puolustusstrategiasta, jossa tehdään eroa itsen ja 
häiriköivän vuokralaisen välille. 
 

H1) Ja tää on tää esimerkin voima. Siis onhan nää iältään nuoria mutta ei se käytös 
kyllä oo iän mukaista. Yksikin tyttö pelkäsi, asui kuukauden, yöllä koputeltiin 
ikkunaan. Nyt saa aivan rauhassa olla, kun pääsi [huonomaineiseen lähiöön] 
H4) Ei toi oikealta kuulosta. 
H7) Meistä se vasta pahalta kuulostaa. 

 
Ongelmalliseksi koetun asukkaan häätäminen asunto-oikeuden päätöksen kautta 
edellyttää melkoista yksimielisyyttä muiden asukkaiden keskuudessa. Jo nimilistan 
kerääminen häiritseväksi koettua naapuria vastaan vaatii varsin suurta asuinyhteisön 
normistoa koskevaa yksimielisyyttä. Täten sekundaaritason toimijoihin nojaavat 
poistostrategiat edellyttävät melko kiinteää normiyhteisyyttä primaaritasolla, 
asukkaiden keskuudessa. Viimeistään silloin, kun etsitään todistajia asunto-oikeudessa 
tehtävän häätöpäätöksen tueksi, voi todistajien paikalle saaminen olla vaikeaa. 
Muumitaloissa kaikenlaisen valittamisen kynnys koetaan niin korkeaksi, että 
mieluummin kärsitään ja mahdollisesti muutetaan pois. Projektin tavoitteeksi 
asetettiinkin varsin nopeasti pyrkimys luoda primaarikontrollia asuinyhteisöä tukemalla. 
Ennen tukitoimenpiteitä haluttiin kuitenkin kartoittaa, mitä interventioita asukkaat itse 
haluaisivat. 

Tulos oli varsin lohduton. Kahdeksasta haastatellusta kuusi sai toimeentulotukea. 
Keskeinen sanoma oli, että häiriköille ei uskalla mennä sanomaan ja ilkivalta menee 
asukkaiden maksettavaksi. Alueelle toivottiin vartijoita, yksi toivoi jopa 
asuntolanhoitajaa. Ilmeisesti viikonloppuja rauhoittamaan oli ostettukin vartiointiliikkeen 
palveluja mutta haastateltavat kritisoivat tätä toimintaa kovasti. Joko vartiointiliikkeen 
auto vain kiepsahti pysäköintipaikalla, ilman vartijoiden jalkautumista tai vielä 
pahempaa, vartijat polttelivat häiritseviksi tulkittujen kanssa kaikessa rauhassa tupakat. 
Nämä kommentit antavat aihetta kysyä missä määrin ennakkokäsitykset toimivat 
häiriöiden tulkintaperustana, mikäli ulkopuolinen ei koe toimintaa häiritseväksi (vrt. 
Piirainen 1993, 201). 
 
5. Aikuisuuden ostaminen 
 
Haastatellut asukkaat eivät hyvältä vuokralaiselta paljoa vaatineet: maksaa vuokran 
eikä riko paikkoja. Ryyppäminen ja rällääminen hiljaisesti hyväksyttiin mutta 
taloudellinen vapaamatkustaminen herätti voimakkaita mielipiteitä.  Kaikki 
haastateltavat olivat omasta mielestään hiljaisia ja rauhallisia, tosin välillä heilläkin “oli 
elämää”. Tätä pidettiin nuorten keskuudessa luonnollisena ja normaalina. Naapureiden 
käyttäytymisen sijasta suurin yksittäinen muuttohalukkuuteen johtava syy vaikuttaakin 
liittyvän talon arkkitehtuuriin. Isännöitsijätaho myönteli projektipalavereissa, että 
syytökset äänieristyksen riittämättömyydestä ovat oikeita ja asia johtuu rakentajan 
valheellisista lupauksista. Asian korjaaminen kuitenkin maksaisi kiinteistöyhtiön 
taloudelliseen tilanteeseen nähden kohtuuttomasti. Vaikka parempi äänieristys ei 
paranna primaarikontrollin tasoa, hiipii mieleen kysymys, kuinka paljon helpompaa 
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elämä muumitalossa olisi, jos yksityinen ja julkinen eroaisivat selkeämmin. Yksityisen 
ja julkisen erottelussa kun on viime kädessä kysymys siitä mitä olemme tottuneet 
tietämään toisista ja kuinka paljon halunneet kertoa itsestämme. 
 

H4) Aika moni on varma, ettei asu enää vuoden päästä täällä. Näitä ei pidetä 
normaali-ihmisen asuntoina. Asukaspalaute oli sellaista, että näitä ei vakavissaan ole 
ajateltu ihmisen asunnoiksi. Tai olihan siellä yksi, joka koki suunnilleen muuttaneensa 
paratiisiin, kun oli suihku. 
H7) Oltiin idealisteja ja uskottiin uuteen asumiskulttuuriin tanskalaisen mallin mukaan. 
Mutta eihän se täällä junttilassa toimi... 
Ei tää sinänsä uutta oo vaan meidän on mietittävä ikärajan nostoa. 

 
Katkelmasta voi vetää oitis johtopäätöksen, että asunto muumitalossa ei ole nuoren 
mielipaikka. Lähiympäristön koetaan tulevan metelinä omalle reviirille, eikä tällainen tila 
palvele mieluisan tilan psyykkisiä tarkoituksia. Jos asunnossa ei voi käydä läpi 
rauhassa itsetuntoamme koettelevia ajatuksia, niin kuinka asunto voisi toimia 
uusintamisen näyttämönä? Isännöitsijätahon edustaja pohtii suomalaisen kulttuurin 
umpimielisyyttä, sillä Tanskassa vastaavalla menetelmällä rakennettu yhteisö toimi. 
Toisin on täällä “junttilassa”, jossa osallistuva asumiskulttuuri ei ole saavuttanut 
suosiota. 

Timo Piiraisen (1993, 205) mukaan alkusysäyksen anomisen asuinyhteisön 
kehitykselle antaa usein asukkaiden vaihtuminen. Vaihtuvuus, joka on luonteenomaista 
nuorisoasunnoille toiminnan muodon vuoksi, johtaa normien rapautumiseen 
asuinyhteisössä. Asukkaiden sosiaalistamis- ja poistostrategioita ei pysty toteuttamaan 
tehokkaasti, kun primaari sosiaalinen kontrolli on heikko. Yhteisön jäsenten toimintaa ja 
keskinäisiä suhteita ei voi tehokkaasti valvoa muut kuin sekundaarikontrollin tahon - 
isännöitsijä, sosiaalityö - edustajat. Ja hekin käytännössä vain taloudellisen aspektin 
kautta. Erityisesti aikuisuuteen kiinnittyvät, palkkatyöläiselämäntapaan sitoutumassa 
olevat jäsenet kokevat tilanteen ongelmallisena ja muuttavat pois. 

Sosiaalitoimen ja alan opiskelijoiden projekti asetti tavoitteekseen anomisen kehän 
muuttamisen konformistiseksi, hyväksi kehäksi. Konformistisessa asuinyhteisössä 
sosiaalinen kontrolli toimii ja normeista poikkeavat voidaan tehokaasti sosiaalistaa tai 
poistaa. Tämä puolestaan vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka puolestaan 
pienentää muuttohalukkuutta. Kun asuntoja ei vapaudu jatkuvalla syötöllä, kutistuu 
poikkeaviksi katsottujen yhteisöön muuttamisen mahdollisuus pieneksi. Kun 
muumitalon tapaisista anomisista asuinyhteisöistä “hyvät haluaa pois”, pyrkivät he 
muuttamaan sellaiseen asuinyhteisöön, jonka normisto vastaa heidän omiaan. On 
kuitenkin huomioitava, että konformististen asuinyhteisöjen kehityksen myötä muualle 
syntyy anomisia asuinyhteisöjä, joihin poistetut kasautuvat. 

Katkelmassa esitetty häiriökäyttäytymisen ratkaisuehdotus onkin anomisten ja 
konformististen kehien näkökulmasta kiinnostava. Haastatteluista esiin nostetut tiedot 
eivät tule isännöitsijätaholle yllätyksenä vaan asiat ovat olleet tiedossa jo ilmeisen 
pitkään. Ratkaisuksi, johon ei ole aiemmin haluttu mennä, esitetään ikärajan 
nostamista. Tällöin nuorisoasumisen kohderyhmä muuttuisi kulttuurisen kapinavaiheen 
kulkijoista aikuisuuteen kiinnittyviin tai jo kiinnittyneisiin. Samalla soditaan toiminnan 
perusperiaatetta, “annetaan mahdollisuus kokeilla omia siipiä” vastaan. Vastaavasta 
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painopisteen muutoksesta on nähtävissä merkkejä myös siinä, että nuorisoasunnoille 
ominaista viiden vuoden asumisaikaa on useissa yhdistyksissä pidennetty. 

 
H7) Ymmärrän ettei oma elämänhallinta ole vielä kehittynyt. Vaikka eihän tääkään 
tietysti kaikkia koske. Mutta tyrkyttäminen ja tuputtaminen on väärä lähestymistapa. 
Siis kun tää on todellista nuorisotyötä. Annetaan mahdollisuus kokeilla omia siipiä. 
Tässä on kasvun paikka ja itsenäistytään eli pidetään kämppä siistinä, hoidetaan 
saunavuorot, pyykinpesu. Ja ymmärrän, että halpa vuokra houkuttaa mutta 
ymmärtääkö sitten kuitenkaan paperin allekirjoittaessaan, että vapauden myötä tulee 
vastuu, teoista aiheutuu seuraamuksia? 
H3) Tähän tullaan paljon ensiasuntoon, että tää on sellanen opetteluvaihe, miten 
pestään pyykkiä ja noin. 
H2) Tarvitsisko nää asukaskuraattorin? 
H8) Ai asunnon pitämistä varten? Kyllä me oletamme, että ovat aikuisia. Vaikka 
onhan nää tosi pentuja. 
H3) Paljon äiti tuo ja soittaa 
H8) Nii, äiti on usein ylihuolehtiva, vastaa puolesta ja. No, kiusallinen tilanne. 

 
Katkelma tiivistää hyvin nuoruusvaiheelle ominaiset ehdot. Niissä testataan onko 
lapsessa kehittynyt aikuisuuden vaatimia tietoja ja taitoja. Kypsän aikuisen, 
täysivaltaisen itsevastuullisen kansalaisen on osattava pitää itsestään huolta, 
kannettava vastuu itsestä ja muista. Koko siirtymäprosessin tarkoitus onkin herättää 
yksilö sosiaaliseen ja kollektiiviseen vastuuntuntoon.  Kronologinen täysi-ikäisyyden 
saavuttaminen ei sellaisenaan ole riittävä ehto aikuisen statuksen saamiseen. On 
suorastaan kiusallinen tilanne, mikäli aikuiseksi oletettu ei selviä asuntohakemuksesta 
ilman vanhempiensa apua. Vaikka nuoruuteen ymmärretään kuuluvaksi tietyt 
hankaluudet, olisi vastuu kuitenkin kannettava. Lisääntyviä oikeuksia seuraa 
lisääntynyt vastuu, eikä lapsiasemastaan irtautuvien aina oleteta tätä täysin 
sisäistäneen. 

Samalla tavalla kun kulutuksesta puhutaan sekä materiaalisten hyödykkeiden 
kuluttamisena että abstraktimpana, palveluja vastaanottavana ja refleksiivisenä 
toimintana (ks. Baethge 1989, 32-34), niin vastuu elämästä voidaan myöskin ajatella 
moniulotteiseksi ominaisuudeksi, joka voidaan aikanaan siirtää vanhemmilta niille 
viranomaistahoille, joita myös hyvinvointivaltioksi kutsutaan. Projektiin liittyvissä 
keskusteluissa esitetään nuorten näkemyksenä, että jokin taho huolehtii viime kädessä 
nuoruusajan siirtymävaiheen aikaisista kustannuksista. Perhettä pidetään usein 
yhteiskunnan kannalta keskeisenä kansalaisuuteen kasvattajana mutta tässä 
aineistossa perhe tuotetaan ainoastaan ja poikkeuksetta lapsensa maailmalle 
haluavana äitinä. Tämä on aikuistumiskeskustelun valtavirrasta poikkeavaa, sillä 
tavallisempaa on, että kaikista järjestelmän eri auttaja- ja kasvattajatahoista huolimatta 
aikuistumisen ongelmiin liittyvät syyt palautetaan perheeseen (Raitanen 1996). 

Suomessa käsitettä hyvinvointiriippuvuus käytetään harvoin, sosiaalipummikin 
yhdistetään usein vanhempaan ikäluokkaan. Sen sijaan uusavuttomuus on meillä jo 
varsin vakiintunut termi, joka tässä yhteydessä liitetään juuri nuorisoon. Pelkistettynä 
ilmiössä on kyse hyvinvointivaltion tarjoamien palveluiden tarkoittamattomista 
seurauksista, avuttomaksi tekemisestä. Mikäli nuoruusvaihetta läpikäyvä onnistuu 
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pysyttelemään huomiota herättämättä, ts. rahallisen auttamisen ulkopuolella, niin 
sekundaaritason kontrolloijat eivät katso olevansa oikeutettuja puuttumaan hänen 
arkielämäänsä. Ja hyvä niin, syrjäänvetäytyviä nuoria voi nähdäkseni paremmin auttaa 
primaaritasolla, vertaisryhmän toimesta. Mutta mikäli yhteiskunnalliseen elämään 
osallistuminen, aikuiseksi ja kansalaiseksi tuleminen kohtaa taloudellisia esteitä, 
siirrytään lisävajavuuksien etsintään. 

Taloudellisten resurssien determinismi johtaa sekä tavoitteena olevan aikuistumisen 
että keinona olevan normaalistamisen strategian vuoksi ideaan lisävajavuuksista eli 
siihen, että rahan lisäksi tarvitaan muunkinlaista tukea. Täten huomion kiinnittämisestä 
voidaan siirtyä kontrollipyrkimyksiin. Ajattelutapa saakin merkityksen, jossa suuri osa 
nuoruusvaihetta elävistä toimeentulotukiasiakkaista on rahan sijasta pikemminkin 
tehokkaamman tuen, jopa huollon tarpeessa. Nuoruusvaihetta elävän on siten joko 
löydettävä hyväksytty keino kyseenalaistaa palkkatyöläistyminen ihmisarvon mittarina 
(ja etäisyyden oton jälkeen luotava kypsempi suhde vallitsevaan normaalisuuteen, 
mieluummin mahdollisimman pian) tai sitten pystyttävä itse kustantamaan 
vaihtoehtoinen elämäntapansa. Jälkimmäinen tapa voi tarjota esimerkkejä juuri siitä 
nuoruudesta, jota ihannetilana medioissa mainostetaan. 
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