Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten
aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
– PROMEQ-osahankkeen (2016–2018) keskeiset tulokset
PROMEQ-osahankkeessa on tutkittu nuorten aikuisten (16–29 vuotiaat)
hyvinvointia sekä testattu hyvinvoinnin edistämisen keinoja
seurantatutkimuksen avulla. Tutkimukseen osallistujat on tavoitettu
etsivän työn, Ohjaamojen ja työpajojen piiristä Jyväskylässä,
Kouvolassa ja Vantaalla.

Elämänlaatuvertailu tekee näkyväksi
yhteiskunnallisen eriarvoisuuden yksilöiden
kokemusten kautta
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1. Ympäristöön liittyvä elämänlaatu
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3. Psyykkinen elämänlaatu
Nuorten aikuisten elämänlaatu
PROMEQ-aineistossa (N=147) ja Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen Hyvinvointi- ja
palvelut -kyselyissä (N=649) *
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2. Sosiaalinen elämänlaatu
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4. Fyysinen elämänlaatu
HYPA 2009 (18–29 v.)
PROMEQ 2017 (16–29 v.)
* Elämänlaadun mittarina WHOQOL-BREF

/100

Työn ja koulutuksen ulkopuolella oleminen on
yhteydessä yksinäisyyden kokemuksen yleisyyteen
Kuinka moni kokee yksinäisyyttä usein tai jatkuvasti?

11,3

%

Nuorten aikuisten kokema yksinäisyys
PROMEQ-aineistossa (N=147) ja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
Aikuisten terveys- ja hyvinvointi -kyselyissä
(N=8 769)

33,8

%

ATH 2013 (20–29 v.)
PROMEQ 2017 (16–29 v.)

Mä oon hyvin
yksinäinen.
Joo mulla on
koulusta tullu
muutama
kaveri ja mulla
on yks kaveri
niinku toisella
paikkakunnalla,
mutta heillä on
omat elämänsä.

Tutkimukseen osallistujat ovat moninainen joukko
– palvelut vastaavat erilaisiin tarpeisiin
Irtautuminen

Kuntouttava
paja (N=26)
Valmentava
paja (N=36)
Etsivä työ
(N=12)

Lapsuuden
koti

Ohjaamo
(N=73)

Kiinnittyminen
Heikko

Hyvinvointi

Mitä tukea nuoret aikuiset
kaipasivat eniten eri
palveluissa?
Kuntouttava paja: tukea
hyvinvointiin ja itsenäistymiseen
Etsivä työ: tukea hyvinvointiin
ja itsenäistymiseen
Valmentava työpaja: tukea
työllistymiseen ja toimeentuloon
Ohjaamot: lyhytkestoista tukea
ja neuvontaa

Vahva

Kokeilu hyvinvoinnin edistämisestä verkossa
PROMEQ-osahankkeen aikana 41 tutkimukseen osallistujaa oli mukana
kokeilemassa nuorisotyöntekijöiden moderoimaa, yhdeksän viikkoa
kestänyttä verkkoryhmätoimintaa. Ryhmäkeskusteluja käytiin suljetussa
verkkoryhmässä ja suosituimmat aiheet koskivat sosiaalisia suhteita.

Suosituimmat yksittäiset
keskustelunaiheet:
1. Sosiaaliset suhteet

Osallistujien
antama
arvosana
kokeilulle:

3,4/5

2. Nukkuminen

3. Mielen hyvinvointi
4. Harrastukset

Hyvää palautetta verkkoryhmästä
– nuorten toiveena enemmän ja
pidempiä keskusteluja
Kahdeksan osallistujaa vastasi kirjoittaneensa
ryhmässä asioista, joista he eivät olleet aiemmin
puhuneet (esim. mielenterveys ja yksinäisyys).
”Keskustelut olivat rennompia ja aiheet mukavampia
ja helpompia kuin mitä olin aluksi odottanut.”

Kuka verkkoryhmätoiminnasta hyötyy?
Yksinäisyyttä kokevat ja hyvinvointiinsa tukea tarvitsevat, joiden on
vaikea lähteä mukaan kasvokkaiseen toimintaan. Todennäköisimmin
heitä löytyy etsivän työn ja kuntouttavien työpajojen piiristä.

Elämänlaadussa vain pieniä muutoksia alku- ja
seurantahaastattelun välillä, paitsi passiivisilla
keskustelijoilla
Elämänlaatu

70
65
60

Ei mukana ryhmässä
Passiiviset keskustelijat
(korkeintaan 6 viestiä)

55
50

0 kk

Alkuhaastattelut

6 kk

Seurantahaastattelut

Aktiiviset keskustelijat
(vähintään 7 viestiä)

Elämänlaadun heikentymistä selittävät monet asiat
”Nyt loppusyksystä oli jaksaminen vähemmällä, niin en
välillä edes jaksanut katsoa sähköposti-ilmoituksia.”

”Olisin osallistunut ehkä aktiivisemmin jos oma elämäntilanteeni
ei olisi näin ’hektistä’.”

Mikä muu muuttui alku- ja seurantahaastattelun välillä?

Työn ja
koulutuksen
ulkopuolella
(N=147)

Ei muutosta 47,2 %
Työllistyminen 11,3 %
Opiskelu 13,2 %
Aktivointi 9,4 %
Muu 18,9 %

0 kk

6 kk

Miten verkkoryhmätoimintaa voi kehittää jatkossa?
Anonyymi verkkoryhmä täydentää kohdennetun nuorisotyön
yksilöohjausta tarjoamalla uudenlaisen mahdollisuuden ammattilaisille
ja nuorille aikuisille olla yhteydessä keskenään ja saada ajatuksiaan
esille. Toimintaa on syytä kehittää yhdessä nuorten kanssa.
Nuorten verkkoryhmissä on jatkossa hyvä kiinnittää huomiota:
•
•
•
•
•

nuorten kokemaan turvallisuuteen
verkkoryhmän pitkäkestoisuuteen
keskusteluteemojen mielekkyyteen
kasvokkaisten kohtaamisten mahdollistamiseen
riittävän suuriin, vähintään kymmenen nuoren ryhmiin

Nuorisotyöntekijät kaipasivat koulutusta
ja rohkaisua digitaalisten alustojen
hyödyntämiseen.

Nuorisotyöntekijöiden
moderointiin
käyttämä
työaika

1h/
vko
Työntekijälle oli
hyvä kokemus ja
mielenkiintoista olla
mukana. Ei työllistänyt
oman työn ohella
paljoakaan, joten
mielellään olin mukana
toteuttamassa.

Miten tutkimus eteni?

Keskustelutilaisuudet nuorisotyöntekijöiden
kanssa + työpajat nuorille aikuisille
(Mikä auttaa voimaan hyvin?
Missä kaipaat apua?)

Alkuhaastattelut (N=147)

Neljä verkkoryhmää
(N=41)

Kontrolliryhmä
(N=106)

Seurantahaastattelut (N=107)
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