
1



32

Sisällysluettelo: 
 Esipuhe: ”Jokaisella tulisi olla joku, joka uskoo ja kannustaa”    s. 4
 

1. Haavoittuvassa asemassa olevat nuoret aikuiset 2010-luvulla: 
 mihin tarpeeseen Nuorisotakuutalo vastaa?      s. 6

Työttömiä, työkyvyttömyyseläkeläisiä       s. 7
Yksinäisyys lamautta         s. 8
Altistuminen rikolliseen toimintaan       s. 14
Nuorena aloitettu päihteiden käyttö viitoittaa haasteellisempaan aikuisuuteen  s. 17  
Asuntoja vai koteja nuorille?        s. 18
Oikeus talouslukutaitoon         s. 19
Hyvinvointia yhteisöllisellä ruokailulla       s. 21

2. Instituutio- vai nuorilähtöisyys nuorten palveluissa?    s. 24
 Palvelujen pyöröovissa nuori kaipaa pysyvyyttä     s. 25
 Nuorille on omia palveluita         s. 25
 Missä nuori aikuinen voi ilman rahaa hengata tai löytää kavereita?   s. 26 

3. Pähkinänkuoressa: haavoittuvassa asemassa olevan nuoren Suomi 2019 s. 28

4. Mikä Nuorisotakuutalo?         s. 30
Nuorisotakuutalon toiminnan tavoite       s. 31
Nuoren kohtaaminen Nuorisotakuutalolla      s. 32
Kaikkein heikoimmassa asemassa olevien nuorten tavoittaminen   s. 34
Nuorisotakuutalon tila         s. 37
Nuorisotakuutalon arjen menetelmiä       s. 38
Nuorisotakuutalo nuorten palveluiden verkostoissa     s. 40

5. Nuorisotakuutalon avaaminen        s. 44
Toiminta-alueen ennakkoanalyysi        s. 44
Verkostotyö           s. 45
Toiminnan rahoittaminen         s. 46
Tilan tarve ja merkitys         s. 46
Nuorisotakuutalon toiminnan arviointi ja kehittäminen     s. 47
Viestintä Nuorisotakuutalon toiminnassa       s. 48
Nuorisotakuutalon minimiehdot        s. 49

6. Lähteet           s. 50

Valo-valmennusyhdistys ry, 
Tampere. 2019

ISBN 978-952-69217-2-3

Teksti: Eeva Sinisalo-Juha
Kustannustoimitus: Elina Räihä
Taitto: Silta-Graffa työpaja
Kuvat: Nuorisotakuutalon 
kuva-arkisto: 
www.nuorisotakuutalo.fi

Julkaisussa käytetyt lainaukset 
ovat peräisin Helsingin Nuoriso-
takuutalon toiminnasta tehdyistä
arvioinneista: nuorten tarinalli-
sesta arvioinnista keväältä 2019,  
työntekijöiden kyselystä 2019,  
verkostokyselystä 2019 &  
PATA-itsearvioinnista 2019. Nuo-
ret ovat antaneet suostumuksen-
sa otteiden julkaisemiseen.



54

Esipuhe: ”Jokaisella tulisi olla joku, 
joka uskoo ja kannustaa”
NuorisotakuutaloN toiminta kohdentuu yhteiskunnassa kaikkein heikoimmassa 
asemassa oleviin nuoriin ja nuoriin aikuisiin. Nämä nuoret eivät näy. He ovat 
hiljaa itsekseen, ehkä miettien onko omalla elämällä mitään merkitystä itselle, 
toisille tai yhteiskunnalle. Nuorisotakuutalon tavoite on löytää näitä nuoria, 
johdattaa heitä toisten nuorten pariin ja tukea heidän omaehtoista kasvuaan. 
Nuorisotakuutalon toiminnan missio on rakentaa luottamusta, tutustua, ope-
tella olemaan ja jopa vuorovaikuttamaan vertaisryhmässä rohkaistuen vähi-

tellen pohtimaan omaa tulevaisuutta: voisiko elämällä kuitenkin olla jokin merkitys?

Se, mitä me Nuorisotakuutalolla teemme, vaikuttaa näennäisesti vaatimattomalta. Olemme kiinnos-
tuneita jokaisesta nuoresta ihmisenä. Haluamme jakaa kuulumisia, olla mukana arjessa. Ilahtua, kun 
nuori astuu ovesta sisään. Todella pahalta tuntuu,  että monelle nuorelle tämä on ollut uusi ja mul-
listava kokemus. Tulla kohdatuksi tavallisena ihmisenä – ei ongelmana. Nuorisotakuutalolla nuorta 
vastaanottaa rautainen ammattilaisten tiimi: kovaa osaamista ja lämmin sydän. Nuorisotyön mene-

telmällinen vahvuus heikoimmassa asemassa olevien nuorten parissa on ollut kiistatonta. 

Olen työskennellyt nuorisotyön parissa yli 30 vuotta: kunnallisessa nuorisotyössä, 
projekteissa ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa sekä opetustehtävis-
sä ammattikorkeakoulussa. Tämä vuosi Nuorisotakuutalolla on ollut pysäyttävä. Olen 
joutunut kohtaamaan nuoria, joiden odotukset elämälle ovat kariutuneet kiusaami-
seen, yksinäisyyteen ja lopulta eristäytymiseen. Nuoria, joilla on nälkä. Ketään ei ole 
kiinnostanut. Samalla olen saanut todistaa sitä ihmettä, kun nuori on alkanut puhua, 
huomioida toisia nuoria ja sietää ryhmää. Olen myös joutunut kuulemaan sitä katke-
ruutta ja vihaa, mitä yksinäisessä mielessä on muhinut. 

Se, että nuori on päässyt eteenpäin työhön tai koulutukseen, ei ole poistanut tarvetta sil-
le, että on joku jolle tulla kertomaan kuulumisiaan tai kysymään, mitä jokin töissä tapahtunut asia 

saattoi tarkoittaa. Nuorisotakuutalo on vieläkin nuoresta kiinnostunut. 

Olen koonnut tähän teokseen tutkimustietoa, joka kuvaa Helsingin Nuorisotakuutalon nuoria ja nuo-
ria aikuisia.  Se on kooste ilmiöitä ja asioita, jotka me jo tiedämme.  Kuitenkin jostain syystä niihin ei 
ole saatu muutosta, ja edelleen vuonna 2019 osa nuorista joutuu turhan koville. Siihen voidaan saa-
da muutos. Nuorisotakuutalolla olemme saaneet osallisina todistaa sitä uudestisyntymää, kun nuori 
on ymmärtänyt oman elämänsä  merkityksellisyyden ja löytänyt toimijuuden  omaan elämäänsä. 

Donec aliquet

Helsingissä joulukuussa 2019
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Kiinnostuksen kohteena tässä julkaisus-
sa ovat 16–29-vuotiaat nuoret ja nuoret 
aikuiset, joiden toimijuus tai toimintaky-
ky on rajoittunut. Osin voidaan puhua 
NEET-nuorista eli nuorista, jota eivät ole 
koulutuksessa, työelämässä, valmennuk-
sessa tai suorittamassa asepalvelustaan. 
NEET on kuitenkin kuvaajana epätarkka, 
koska ryhmään kuuluu myös esimerkiksi 
vapaaehtoista välivuottaan viettävät nuo-
ret, joilla ei ole tuen tarvetta. NEET-nuorista 
viidenneksellä on toimintakykyä alentava 
sairaus tai vamma ja samoin viidenneksellä 
on elämänhallinnan vaikeuksia. Noin 4 % 
on epäonnistunut niin paljon, että on koko-
naan luovuttanut työnhaussa. Toimintakyky 
voidaan määritellä tasapainoksi kykyjen, 
elin- ja toimintaympäristön sekä henkilö-
kohtaisten tavoitteiden välillä. Esimerkiksi 
kiusaaminen, syrjiminen ja torjutuksi tule-
minen ovat osaltaan toimintakykyä heiken-
täviä tekijöitä. (Sandberg ymt. 2019.) 

Nuoruuden tehtävänä on johdattaa kohti 
aikuisuutta, aikuista toimijuutta. Eriksonin 
mukaan nuoruuden aikana luodaan perusta 
sille, kuka minä olen. Eri rooleja testaa-
malla ja jopa läheisiä provosoimalla löytyy 
vähitellen oma identiteetti. Tätä nuoruuden 
vaihetta kutsutaan myös moratoriumiksi. 

(Erikson 1959, 121 - 122; 1968, 128 - 129; 
1982, 73 - 75.) Marcia tarkastelee morato-
riumia osana elämämittaisen identiteetin 
kehittymistä ja toteaa sen olevan ehtona 
aikuisuudelle. Tämä nuoruuden aikainen 
omien mahdollisuuksien testailu ja itsen 
määrittelyvaihe on keskeinen esimerkiksi 
koulutus- ja ammatinvalintakysymyksis-
sä. (Marcia 2002, 15 - 16.) Nuoren identi-
teettihorisontti-teoria kuvaa sitä laajuutta, 
millä nuori pystyy määrittämään itselleen 
mahdollisia valintoja. Kun nuoren näköala 
omaan tulevaisuuteensa on kaventunut, ei 
mikään oman hallinta-alueen ulkopuolinen 
vaihtoehto tunnu mahdolliselta. Tulevaisuus 
voi näyttäytyä ahdistavana ja täyttyä ulko-
puolisista uhista.

Sen sijaan nuoret, joilla on laaja identiteetti-
horisontti, näkevät omat mahdollisuutensa 
globaalisti. Heille opiskelu- ja työllistymis-
valinnat eivät rajoitu oman kodin lähistölle, 
vaan nuori on valmis lähtemään sinne, 
mistä kiinnostava mahdollisuus löytyy. 
Kansainvälisen vertailututkimuksen mu-
kaan suomalaisilla korkeakouluopiskelijoilla 
identiteettihorisontti oli laaja. (Helve ymt. 
2017, 197 - 199.) Vastaavaa tutkimusta ei 
ole vielä tehty työn ja koulutuksen ulkopuo-
lisista nuorista. Vaikuttaisi kuitenkin, että 

Haavoittuvassa asemassa olevat nuoret 
aikuiset 2010-luvulla: mihin tarpeeseen 
Nuorisotakuutalo vastaa?

1 monilla heistä tulevaisuuden horisontti on 
kapeutunut ja omia mahdollisuuksia on vai-
kea hahmottaa. Tämän päivän yhteiskun-
nassa vallitseva odotus nopeista siirtymistä 
ei ole kaikille nuorille mahdollinen. Tär-
keämpää on tukea nuorta oikea-aikaisesti 
hänen omassa moratoriumissaan. Tähän 
tarvitaan aikaa ja aikuista tukea. Tärkeintä 
kuitenkin on, että lopputuloksena on kou-
lutus- tai työllistymisvalinta, johon nuori 
itse voi sitoutua. Näin voidaan säästää niin 
koulutuksen keskeyttämisistä aiheutuvista 
taloudellisista menetyksistä, että ennen 
kaikkea niistä inhimillisistä vaikutuksista, 
jotka voivat vammauttaa nuoren oman 
toimijuuden kehittymistä. (Sinisalo-Juha 
2018a.) Samalla on hyvä huomata, että 
esimerkiksi nuorisotyön puitteissa nuoren 
identiteettityötä voidaan tehokkaasti tukea 
(Sinisalo-Juha 2019).

Työttömiä, työkyvyttömyyseläkeläisiä

Syyskuun 2019 lopussa Suomessa oli 
27 900 alle 25-vuotiasta työtöntä työnha-
kijaa, mikä on 4 % vähemmän kuin vuo-
den 2018 syyskuussa (TEM 2019). Vaikka 
nuorten työttömyys on kääntynyt laskuun, 
on nuorten pitkäaikaistyöttömyys kasvanut. 
Suurimmalla osalla 20–29-vuotiaista työt-
tömistä oli ammatillinen koulutus. (Alatalo 
ymt. 2017). Vuoden 2018 OECD:n Suomen 
maaraportti kiinnittää huomiota 15–29-vuo-
tiaiden suhteellisen korkeaan työttömyys-
asteeseen, joka oli 14,7 % vuonna 2017. 
Tähän lukuun vaikuttaa osaltaan osa-aika-
työtä etsien opiskelijoiden määrä. Samassa 
raportissa NEET-nuorien määrä on 11,9 % 

kaikista nuorista. Pitkittyvään NEET-aikaan 
vaikuttavat erityisesti matala koulutustaso, 
sosiaalinen eristäytyneisyys ja mielenter-
veyden häiriöt. Suomelle erityinen piirre 
on, kuten edelläkin todettiin, että näistä 
nuorista lähes puolella oli jo ammatillinen 
tutkinto. Noin 60 % NEET-nuorista ei ollut 
tutkimuksen tekohetkellä hakeutumassa 
töihin. (OECD 2019, 24-33).  

Vuoden 2015 aikana 2 289:lle 18–35-vuo-
tiaalle henkilölle myönnettiin työkyvyt-
tömyyseläkettä mielenterveyden häiriöi-
den vuoksi (Mattila-Holappa 2018, 18). Ne 
olivat syynä 70 %:lle kaikista tämän ikä-
ryhmän työkyvyttömyyseläkepäätöksistä 
(Rikala 2018, 160). Lähes kolmannekselta 
alle 35-vuotiaalta työkyvyttömyyseläkkeel-
lä olevalta puuttui toisen asteen tutkinto. 
18–24-vuotiaiden ikäryhmässä vastaava 
osuus on kaksi kolmasosaa. Työkokemusta 
näille nuorille aikuisille oli kertynyt kovin 
vähän. Mattila-Holapan mukaan kolman-
neksella näistä alle 35-vuotiaista oli ollut 
vaikeuksia lapsuuden kasvuympäristössä. 
(Mattila-Holappa 2018, 39). Puolestaan 
Rikalan tutkimuksessa työkyvyttömyy-
teen johtaneista prosesseista 
lähes puolella oli taustal-
la lapsuuden vaikeat 
elinolosuhteet tai 
kokemukset (Ri-
kala 2018, 163). 
Joka tapaukses-
sa liian monen 
nuoren työura 
on kariutunut jo 
lapsuudessa.
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Yksinäisyys lamauttaa

Nuorten yksinäisyys on vaikeasti ratkais-
tavissa oleva ongelma. Kuvaavaa on, että 
vuodelta 2013 eduskunnan tarkastusva-
liokunnan tutkimusjulkaisussa nuorten 
syrjäytymisestä löytyi kaksi mainintaa 
yksinäisyydestä, joista molemmat olivat 
järjestökyselyn vastauksista (Notkola ymt. 
2013). Yksinäisyys koetaan tabuksi ja yk-
sityisasiaksi, johon liittyy häpeä ja stigma. 
Yksinäisyyteen puuttuminen tai yksinäi-
syyttä vähentävien toimenpiteiden koh-
dentaminen voi näyttäytyä kohderyhmää 
leimaavina ja yksinäisyyden kokemusta 
vahvistavina. (Grönlund & Falk 2016, 270 
- 271.)  Yksinäisyys ei lokeroidu palvelujär-
jestelmään, vaan se on subjektiivinen ko-
kemus. Moniin muihin nuoruudessa eteen 
tuleviin mahdollisiin ongelmakohtiin, kuten 
mielenterveysongelmiin, itsetuhoisuuteen 
tai työttömyyteen löydetään palvelujärjes-
telmästä vaste ja esiintyvyystilastot. Yksi-
näisyyden kokemukseen päästään kiinni 
vasta nuorelta kysymällä, kuten esimerkiksi 
THL:n Kouluterveyskyselyssä on tehty. 
Yksinäisyys ja yksin oleminen ovat eri asia. 
Yksinäisyys on kuormittavaa.
 
Saari (2016, 18) huomauttaa, että yksinäi-
syyteen liittyy perustunteita, kuten ujous, 
ahdistus, viha, häpeä ja syyllisyys. Näiden 
tunteiden tehtävänä on varoittaa siitä, että 
suhteessa selviytymisen kannalta mer-
kittäviin ryhmiin on jokin ongelma. Kun 
verrataan koettua yksinäisyyttä ja koettua 
yhteiskunnallista statusta (Saari 2016a, 38) 
henkilöllä, joilla on korkea status, ei yk-
sinäisyyttä juurikaan ole. Sen sijaan sta-

tuksen laskiessa yksinäisyyden kokemus 
vahvistuu. Junttilan (2016, 53) mukaan 
yksinäisyys määritellään ”negatiiviseksi 
psyykkiseksi olotilaksi, jossa ihminen ko-
kee ahdistusta määrällisesti tai laadullisesti 
puutteellisista ihmissuhteista.” Yksinäisyys 
(emt., 56) jaotellaan usein kahteen eri ulot-
tuvuuteen, sosiaaliseen ja emotionaaliseen 
yksinäisyyteen. Sosiaalinen yksinäisyys 
liittyy kokemukseen, ettei ihmisellä ole toi-
mivia ja merkityksellisiä verkostoja. Henkilö 
voi kokea olevansa eristetty tai ulkopuoli-
nen. Emotionaalinen yksinäisyys puoles-
taan liittyy yksinäisyydestä kumpuaviin le-
vottomuuden ja ahdistuksen kokemuksiin, 
jotka saattavat pitkittyessään muodostaa 
mielenterveyden häiriöitä. 

Tärkeää on myös kiinnittää huomiota 
siihen, että pitkittyvä yksinäisyys on hyvin-
vointi- ja terveysvaikutusten kannalta riski, 
joka voi siirtyä ylisukupolvisesti (emt., 63). 
Lähes kaikkiin mielenterveyden häiriöihin, 
myös itsetuhoisuuteen sekä itsemurhiin tai 
niiden yrityksiin, voidaan liittää kokemus 
yksinäisyydestä (Junttila 2016a, 156). Kroo-
nistuessaan yksinäisyydestä voi seurata 
itsetunnon menetystä, toivottomuutta, ah-
distuneisuutta, masennusta sekä työnteon 
tai opiskelun vaikeutumista (Junttila 2015, 
85.) Suomalaisten yksinäisyystutkijoiden ja 
Helsingin Sanomien yhdessä vuonna 2014 
tekemän yksinäisyyskyselyn vastausten 
perusteella silloin toivottomasti itsensä 
yksinäiseksi kokevista henkilöistä lähes 
puolet kärsi sosiaalisista peloista, yli puolet 
oli masentuneita, 60 % aloitekyvyttömiä 
ja lähes 70 % kotiinsa eristäytyneitä (emt. 
137).

Yksinäisyyden yksi vaikutus liittyy sosi-
aalisten tilanteiden tuottamiin tunteisiin. 
Negatiiviset kokemukset vahvistavat nega-
tiivisen kohtelun havainnointia ja positiivisia 
viestejä ei rekisteröidä. Samalla negatiiviset 
kokemukset altistavat ennakoimaan mah-
dollisesti tulevia negatiivisia kokemuksia, 
vaikka niille ei olisikaan todellista aihetta. 
Kun eri tilanteista kertyy yksipuolisesti 
negatiivisia tuntemuksia, on niin kutsut-
tu “avoimin mielin” tilanteisiin lähteminen 
mahdotonta. Järki ei näissä tilanteissa 
pärjää tunteille, jotka vaikuttavat käyttäy-
tymiseen. Tunteiden säätelyä ja positiivis-
ten viestien havainnointia on mahdollista 
opetella sosiaalisissa tilanteissa. Tunne- ja 
empatiataitojen opettelu olisi tärkeä, mutta 
haastava kehitystehtävä. Erityisesti nuo-
ruuden yksinäisyys lisää riskiä psyykkiseen 
sairastumiseen ja aikuistumisen häiriinty-
miseen. (Müller & Lehtonen 2016, 83 - 86.) 
Yksinäisyydestä irti pääseminen on vai-
keaa, koska yksinäisyydessä on haastavaa 
kehittää sosiaalista kompetenssiaan. Heik-
ko sosiaalinen kompetenssi puolestaan 
altistaa väärinymmär-
ryksille ja torjutuksi 
tulemiselle, 
joka vahvis-
taa omia 
ne-

gatiivisia kokemuksia. (Junttila 2015, 79.) 
Häpeän tunnetta kokeva ihminen, joka 
omasta mielestään jotenkin poikkeaa muis-
ta, voi pyrkiä ratkaisemaan tilanteen välttä-
mällä vuorovaikutustilanteita (Wrede-Jäntti 
2018, 87). Kyyninen suhtautuminen ja 
epäluottamus sosiaalisiin tilanteisiin vaikut-
tavat yksinäisen nuoren tapaan olla vuoro-
vaikutuksessa, jolloin torjutuksi tulemisen 
todennäköisyys kasvaa. Tämä puolestaan 
todentaa nuorelle sitä, että vika on hänessä 
itsessään. (Emt, 113.)

Nuori, jonka psykofyysistä kasvua yksi-
näisyys on jo heikentänyt, voi oirehtia 
esimerkiksi sosiaalisella ujoudella tai 
arkuudella, käytösongelmilla, impul-
siivisuudella tai ylipäänsä kiel-
teisellä maailmankuvalla. He 
tarvitsevat mahdollisuuden 
opetella tunnesäätelyä ja 
sosiaalisissa tilan-
teissa toimimis-
ta. Yhtenä 
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(Kouluterveyskysely 2019a.) 

*Nuorten yksinäisyys kouluterveyskyselyn mukaan
ratkaisuna esitetään nuorten ohjaamista 
nuorisotyön piiriin. (Müller & Lehtonen 
2016, 92 - 93.) Myös Junttila (2015, 163) 
korostaa sosiaalisten taitojen sekä sosiaali-
sen kompetenssin vahvistamista ja samalla 
impulsiivisen tai häiritsevän käyttäytymisen 
hallintaa. Näiden taitojen pitäisi harjaantua 
lapsuuden ja nuoruuden aikana. 

THL:n Kouluterveyskyselyssä on vuosi-
na 2017 ja 2019 kysytty: ”Tunnetko itsesi 
yksinäiseksi?” Perusopetuksen 8. 
ja 9. luokan, samoin kuin lukion 
1. ja 2. vuosikurssin tytöistä 
itsensä melko usein tai 
jatkuvasti yksinäiseksi 
tunsi 15 %. Ammatillis-
ten oppilaitosten tytöillä 
vastaava osuus oli 17,5 
%. Pojilla vastaavat 
osuudet olivat 6-7 %. 
Perusopetuksen pojista 
11,3 %:lla ei ollut yhtään 
läheistä ystävää, lukion 
pojista näin vastasi 10,2 % 
ja ammatillisten oppilaitosten 
pojista 9,7 %. Tytöillä vastaavat luvut 
olivat 6-7 %. (Kouluterveyskysely 2019a.)* 
 
WHO:n Koululaistutkimuksessa on myös 
kysytty yksinäisyyden kokemuksesta ylä-
koululaisilta. Sen mukaan noin viidennes 
suomalaisvastaajista kokee yksinäisyyttä: 
pojista noin 11 % ja tytöistä 21 %. Näiden 
nuorten vastauksista lääkkeisiin liittyviin 
kysymyksiin kävi ilmi, että he käyttivät 
muita nuoria herkemmin lääkitystä nukah-
tamisvaikeuksiin ja hermostuneisuuteen. 
(Lyyra ymt. 2019.) Myös Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton lasten ja nuorten päi-
vystyspuhelimessa yksinäisyys on ollut 

tärkein yksittäinen keskustelunaihe (Saari 
2016, 26).
Valtioneuvoston selvityksessä Välijär-
vi (2019, 16 - 18) toteaa joka viidennen 
(20%) 15-vuotiaan nuoren olevan oman 
kokemuksensa mukaan jatkuvasti yksinäi-
nen. Yläkouluvaiheen yksinäisyys näkyy 
myöhemmässä elämässä moninaisina 
hankaluuksina. Yksinäisyys myös altistaa 
psyykkiselle oireilulle. Yksinäisyys tuottaa 
alentuneen tunteen omasta elämän-

hallinnasta, edistää epäterveitä 
elämäntapoja sekä kasvattaa 

riskiä itsetuhoisuuteen 
ja masennukseen sai-

rastumiseen. Välijärven 
mukaan keskeistä on 
kuulla ja ottaa vakavasti 
nuoren subjektiivinen 
kokemus yksinäisyy-
destään. Tällöin myös 
luokkatilanteita voidaan 

rakentaa siten, että ver-
taissuhteet mahdollistuvat 

ja jokaisella on oma paikkan-
sa luokkayhteisössä.

 
Myös Nuorisobarometrin 2017 niin kutsu-
tun NEET-erillisnäytteen tuloksissa nousee 
esiin yksinäisyyden vaikutus. Kun verrataan 
NEET- ja perusjoukon nuoria, yksinäisiä 
on usein tai joskus perusjoukosta 35 % 
ja NEET-nuorista 68 %. Yksinäisyyden 
kokemus myös näyttää lisääntyvän 20 
ikävuoden jälkeen. Samoin niiden nuorten 
määrä, joilla ei ole yhtään ystävää jonka 
kanssa keskustella luottamuksellisesti on 
perusjoukosta 2 % ja NEET-nuorista 14 
%. (Gretchel & Myllyniemi 2017, 13 - 16.) 
Kun nuorilta kysyttiin, johtuisiko syrjäyty-
minen ystävien puutteesta, 57 % vastasi 

Perusopetuksen 
8. ja 9. luokka

Lukion 1. ja 2. 
vuosikurssi

Ammatilliset
oppilaitokset

Tunnen itseni yksinäiseksi jatkuvasti tai usein

15%

6,1% 6,3% 6,8%

15%
17,5%

Perusopetuksen 
8. ja 9. luokka

Lukion 1. ja 2. 
vuosikurssi

Ammatilliset
oppilaitokset

Minulla ei ole yhtään läheistä ystävää

6,9%

11,3% 10,2% 9,7%

6,4% 6,3%
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sen johtuvan tästä paljon ja 28 % jonkin 
verran (emt. 34).  Myös Toiviainen (2019, 
81) nostaa marginaalissa olevien nuorten 
tukemisessa ensimmäiseksi asiaksi puuttu-
misen yksinäisyyteen ja sosiaaliseen eris-
täytyneisyyteen. Nuorilla tulisi olla paikka ja 
yhteisö, johon voi kiinnittyä ja jossa löytää 
omaa tukiverkostoa. 

Kiusatuksi joutuminen heikentää toiminta-
kykyä ja hyvinvointia. Se näyttäytyy kes-
keiseksi syyksi yksinäisyyteen ja syrjään 
jäämiseen. Kiusatuksi joutuminen johtaa 

myös usein ulkopuolisuuteen niin kouluyh-
teisössä kuin vertaisten parissa. (Simonen 
2019, 22 - 24.) havaitsivat tutkimuksessaan 
raportoidun sosiaalisen yksinäisyyden 
lisääntyvän yläkoulun alussa. Myös emo-
tionaalinen yksinäisyys lisääntyi. Samalla 
näiden nuorten todennäköisyys joutua kiu-
satuiksi omassa vertaisryhmässään kasvoi. 
Nuoret, jotka olivat jo joutuneet kokemaan 
yksinäisyyttä, päätyivät vielä vertaistensa 
uhriksi. (Acquah ymt. 2016.)

Perusjoukon ja NEET-nuorten erot yksinäisyyden 
ja ystävyyden kokemisessa

NEET-nuoretPerusjoukko

Yksinäinen usein tai joskus Ei ole yhtään ystävää, jonka kanssa 
keskustella luottamuksellisesti
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sena on nopea puuttuminen: kun nuoren 
rikoskokeilua pidetään nuorisoerityi-
senä toimintana, voidaan nopeal-
la puuttumisella tehokkaasti 
lopettaa rikosten tekeminen. 
Jos rikokset toistuivat, 
toimenpiteet kohdentuvat 
nuoren kokonaiselämänti-
lanteeseen. Myös nuoren 
rikosprosessin nopea ja 
oikeudenmukainen ohjaa-
minen tukee nuorta ja voi 
osaltaan edistää rikosten 
tekemisen lopettamista.  
(Emt. 2019, 127 - 128.)

Altistuminen rikolliseen toimintaan

Nuorten rikollisuuden määrä on ollut vä-
henemässä. Samanaikaisesti rikosten 
tekeminen on keskittynyt tietyille nuorille. 
Kaikista nuorten tekemistä rikoksista noin 
puolet on tehnyt vain 6 % nuorista. Erityi-
sesti tyttöjen osalta 1 % tytöistä on tehnyt 
56 % kaikista tyttöjen tekemistä rikoksista. 
Perheen sisäiset ongelmat ja huoltajien 
puutteelliset vanhemmuustaidot yhdistävät 
rikoksia tekevien nuorien taustoja. Samalla 
noin puolet nuorista ei ole koskaan tehnyt 
rikosta.  Myös rikoksiin suuntautunut kave-
ripiiri ennustaa rikosten tekemistä. Lisäksi 
nuoren elämänhallintataidoilla, sosiaalisella 
kyvykkyydellä ja oppimisen häiriöillä voi 
olla vaikutusta rikoksiin suuntautumisessa. 
(Pekkarinen ymt. 2019, 16 - 19.) 

Anton Schalin on koostanut kirjallisuus-
katsauksen nuorten rikoksiin liittyvistä 
tutkimuksista. Sen mukaan ensikertalaisille 
nuorille, joilla on alhainen riski rikoksen uu-
sintaan, rikollisen toiminnan loppumiseen 
riittäisivät esimerkiksi tapaamiset poliisin 
ja vanhempien kanssa. Varhaisen puuttu-
misen interventiot olivat ylipäänsä kustan-
nustehokkaimpia ratkaisuja rikollisuuden 
ehkäisemiseen tämän kohderyhmän pa-
rissa. Toisaalta interventioiden kohdenta-
minen korkean uusintarikollisuuden riskin 
ryhmään oli tuloksekkaampaa kuin yleiseh-
käisevä kaikkiin nuoriin kohdistuva valistus. 
(Schalin 2019, 47 - 48.)

Nuorille, jotka oireilevat käytöshäiriöillä, 
voidaan järjestää ryhmämuotoista toimin-
taa. Ryhmissä on kuitenkin huomioitava, 

ettei ryhmä 
itsessään 
vahvista 
ei-toivottua 
käytöstä. 
Nuorta tulee 
tukea oppi-
maan, kuinka 
pidättäytyä 
rikoksista, 
vaikka kave-
ripiiri niihin 
kannustai-
sikin. (Emt. 47 - 48.) Tätä ryhmäpainetta 
kuvaavaa ilmiötä kuvataan Robert Putna-
min sosiaalisen pääoman teoriassa. Sen 
mukaista sitovan sosiaalisen pääoman 
käsitettä voidaan käyttää selittävänä te-
kijänä esimerkiksi rikollisjengien vetovoi-
maisuudessa. Jengit tarjoavat yhteisön, 
jonka sääntöjä noudattamalla voi päästä 
keskinäisen solidaarisuuden piiriin ja saada 
mahdollisuuden ryhmäjäsenyyteen. Näin 
voi syntyä kokemus omasta merkitykselli-
syydestä. (Putnam 2000, 315 - 318.)  

Katusovittelu on yksi Aseman Lap-
set ry:n kehittämistä menetelmistä 
nuorten rikoskierteen katkaisemi-
seksi. Uhrin ja tekijän kohtaamisel-
la rakennetaan kestävää pohjaa 
eteenpäin. Tavoitteena on käydä 
puolin ja toisin tilannetta läpi ja 
löytää yhteisesti tyydyttävä rat-
kaisu tilanteen laukaisemiseksi. 
(Hästbacka ymt. 2019, 81 - 82.) 
Ylipäänsä puhuttelu ja sovittelu 
ovat paljon hyödynnettyjä keinoja 
nuorten rikosten käsittelyssä. Ajatuk-

Rikosten torjunnassa on kehitetty alle 
18-vuotiaille huolta herättäneille nuorille 

moniammatillinen Ankkuriprosessi. Sen 
tavoitteena on ehkäistä nuorten altistumista 

rikoksille ja tuottaa heille tarvittava tukiver-
kosto. Nuori on toiminnan keskiössä, ja tavoit-

teena nuoren vahva osallisuus. Kohdennettua 
tukea tarjotaan sekä nuorelle että hänen vanhem-
milleen. (Moilanen ymt. 2019, 17 - 21.) Rikoksia 
uusiville nuorille on osoittautunut toimivaksi inter-
ventiot, joissa valmennetaan heidän huoltajiensa 
vanhempaintaitoja ja joihin myös heidän sisaruk-
sensa osallistuvat (Haikola ymt. 2019, 17 - 18). 
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Nuorena aloitettu päihteiden käyttö 
poluttaa haasteellisempaan 

aikuisuuteen

A-Klinikkasäätiön rekisteritutkimushank-
keen aineistoista on selvitetty alle 18-vuo-
tiaiden päihdehuollon avohuollossa asioi-
neiden nuorten aikuistumista. Tyypillisesti 
heillä päihteiden käyttö jatkui sekakäyttönä 
ja opioidien käyttönä siirryttäessä aikuisten 
palveluiden piiriin. Heidän keskuudessaan 
oli myös mielenterveyden häiriöitä, sopeu-
tumishäiriöitä ja erityisen paljon rikollisuut-
ta. Alaikäisenä aloitettu päihteiden käyttö 
vaikuttaisi aiheuttavan merkittäviä ongelmia 
myöhemmässä elämässä. Myös alaikäise-
nä päihdehuollon avohuollossa asioineiden 
myöhempi tulotaso on jäänyt alhaisem-
maksi kuin perusjoukolla. (Hakala 2014, 29 
- 33.) 

Vertailtaessa alaikäisten ja nuorten aikuis-
ten huumeiden käyttöä, on ryhmien välillä 
huomattavissa joitakin eroja. Alaikäisten 
kannabiksen käyttötaso on hivenen vähen-
tynyt vuodesta 1999. Nuorten aikuisten 
kannabiksen käyttö on selkeästi lisääntynyt. 
Yli puolet alaikäisistä kertoo kannabiksen 
hankkimisen olevan vaikeaa tai mahdo-
tonta, kun puolestaan täysi-ikäisistä oli 
sitä mieltä vajaa kolmannes. Kummassa-
kin ikäryhmässä käsitys yhden tai kahden 
kannabiksen käyttökerran terveydellisistä 
tai muista riskeistä on lieventynyt. Nuorista 
aikuisista 23 %:lla on takanaan alkoholin, 

huumeiden tai lääkkeiden sekakäyttöä. 
Vastaava luku alaikäisten osalta on 7 %. 
Kummassakin ryhmässä tärkein syys seka-
käytölle on pään saaminen sekaisin. (Karja-
lainen ymt. 2019, 314 - 317.)

Toisaalta nuorten päihteiden käytössä on 
tapahtunut muutosta. Raittiiden osuus kai-
kista nuorista on 10 vuoden aikana lisäänty-
nyt perusopetuksen 8.–9.-luokkalaisten pa-
rissa vuoden 2009 41,4 %:sta vuoden 2019 
60,7 %:iin. Vastaavat luvut lukiolaisilla ovat 
vuoden 2009 22,5 %:sta vuoden 2019 34,9 
%:iin ja ammatillisissa oppilaitoksessa 14,7 
%:sta 28,6 %:iin. Samalla vähintään kerran 
kuukaudessa todella humalassa olevien 
nuorten määrissä on selkeä laskeva trendi, 
samoin kuin viikoittain alkoholia käyttävien 
osuuksissa. (THL Kouluterveyskysely 2019.)

Raittiiden nuorten määrä kaikista nuorista

Perusopetuksen 8.–9.-luokkalaiset Lukiolaiset

Ammatilliset oppilaitokset

60,7 %

34,9 %

22,5 %

28,6 %

14,7 %

41,4 %
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Asuntoja vai 
koteja nuorille?

Nuorella asunnottomalla tarkoitetaan alle 
25-vuotiaita nuoria ja nuoria aikuisia. Asun-
nottomuustilastoja on koottu vuodesta 1996 
ja niiden valossa nuorten asunnottomien 
osuudessa kaikista asunnottomista ei juu-
rikaan ole ollut heilahduksia. Sen sijaan pit-
käaikaisasunnottomien eli yli vuoden asun-
nottomana olleiden nuorten määrä on viime 
vuosina kasvanut. Todellista asunnottomien 
nuorten määrää on vaikeaa määrittää, koska 
ilmiö on niin monitahoinen.  Ryhmään kuulu-
vat ne nuoret, joilla on vuokraveloista mak-
suhäiriömerkintöjä, päihteiden käyttäjiä ja/tai 
mielenterveyden häiriöistä kärsiviä. Samalla 
nuori, joka edelleen on vanhempansa luona 
kirjoilla, mutta ei siellä kuitenkaan enää asu 
on käytännössä asunnoton, mutta tilastolli-
sesti ei. (Mäki 2019b.) Asunnottomien nuorten 
ryhmässä on myös sisäilmaoireilevia, joiden 
on vaikeaa todentaa ongelmaansa (Mäki 
2019a). 

Ympäristöministeriön julkaisemassa asun-
nottomuusohjelmien arvioinnissa (2019, 27) 
puhutaankin nuorten piiloasunnottomuudesta. 
Se koskee yhtä lailla myös kavereiden luona 
majailevia nuoria kuin kasvussa ollutta mää-
rää nuoria naisia, jotka asuvat vanhempien 
miesten luona. Tähän viimeksi mainittuun 
majoittumismuotoon voi liittyä kysymys hy-
väksikäyttösuhteesta. Lisäksi Mäki (2019) 
muistuttaa niistä nuorista, joiden osoitteena 
on poste restante. Saman aikaisesti käydään 
myös keskustelua siitä, ketkä näistä nuo-
rista ovat oikeasti asunnottomia, joihin tulisi 
kohdentaa toimenpiteitä. Osa näistä nuorista 
saattaa omasta halustaan olla näkymättömis-
sä. Myös Kelan erilaiset toimeentuloetuudet 
pariskunnille ja yksinasujille saattavat joissain 
tapauksissa vaikuttaa nuorten asunnottomuu-
teen. 

Nuorten erityyppiset juurisyyt asunnotto-
muudelle edellyttävät erilaisia toimenpiteitä. 
Pelkkä kohtuuhintainen vuokra-asunto ei 
aina ole riittävä ratkaisu. Kyky huolehtia 
arjesta ja taloudesta sekä erinäisten asu-
miseen liittyvien oikeuksien, vastuiden ja 
velvoitteiden hahmottaminen edellyttää 
riittävää tukea ennen muuttoa ja vielä sen 
jälkeenkin. Samalla on myös kiinnitettävä 
huomiota siihen, että nuorelle osoitettu 
asunto muuttuu kodiksi, johon nuori haluaa 
sitoutua ja jonka hän rakentaa omaksi tur-
vapaikakseen. On myös tärkeää varmistaa, 
että nuori ei jää uuteen asuntoonsa eristyk-
siin, vaan hänellä on sosiaalisia kontakteja. 
Pahimmillaan nuorelle osoitetusta asun-
nosta voi muotoutua yksinäisyysloukko, 
josta on vaikea lähteä liikkeelle. (Mäki 
2019b.)

Oikeus talouslukutaitoon

Suomalaisesta aikuisväestöstä noin 10 
%:lla on maksuhäiriömerkintä. Velkomus-
tuomioiden määrän perusteella talouden-
hallinnan haasteet ovat kasvaneet eniten 
25-35-vuotiaiden miesten ryhmässä. Tätä 
nuoremmassa ikäryhmässä taloudenhallin-
nan ongelmat pysyvät vielä näkymättömis-
sä. Kun itsenäinen elämänvaihe alkaa, on 
edessä vastuu omasta taloudesta. Jonkin 
aikaa mahdollisten ongelmien näkymistä 
voidaan siirtää esimerkiksi maksamalla 
vanhoja velkoja uusilla veloilla. Velkomus-
tuomio tulee sitten myöhemmin ongelmien 
jo kasautuessa. (Pantsar 2018, 5.) Talou-
dellisen niukkuuden on todettu heikentävän 
kykyä itsehillintään ja keskittymiseen. Tästä 
seuraa helpommin lyhytnäköisiä päätöksiä, 
joilla voi olla kauaskantoisia taloudellisia 
vaikutuksia. Samanaikaiset muut kuormitta-
vat tekijät, kuten mielenterveyden häiriöt tai 

päihteiden käyttö heikentävät entisestään 
mahdollisuuksia elämänhallintaan. Toisaalta 
velkaantuneista aikuisista puolella on mie-
lenterveyden häiriöitä. Ylivelkaantumisen 
ehkäisemisellä olisikin kansanterveydellistä 
vaikutusta. Matalan kynnyksen velkaneu-
vonnalla on mahdollista tuottaa nuorelle 
hallinnan ja osallisuuden kokemus, joka 
voi ehkäistä ongelmien kasautumista. 
Vamoksen koordinoimassa Taloustaitohank-
keessa nuorten palautteen mukaan tär-
keintä onkin ollut mentorin tuki eli se, miten 
nuori on tullut ongelmineen kohdatuksi. 
(Piha 2018, 11 - 13.)

Talouslukutaitoa voidaan pitää lukutaidon 
kaltaisen osaamisena – on ymmärrettävä, 
mihin on sitoutumassa ja mitä siitä seuraa. 
Talouslukutaitoon sisältyy ymmärrys käy-
tettävissä olevan rahan riittämisestä vält-
tämättömiin menoihin. Samoin se sisältää 
ymmärryksen erilaisista talouteen liittyvistä 
sopimuksista kuten tileistä, luotoista ja 
vuokrasta. Talouslukutaito tulee ajankoh-
taiseksi, kun nuori itsenäistyy omilleen ja 
ottaa itselleen vastuun omasta talouden-
hoidostaan. Haasteena on myös digitali-
saation myötä silmien eteen levittäytyvät 
erilaiset houkutukset: kuluttamisesta tulee 
helppoa ja nopeaa. Kun lisäksi rahoituskin 
järjestyy samalla istumalla kätevästi pie-
nellä kuukausisummalla ja pitkällä takaisin-
maksuajalla, on erityisesti nuorten vaikeaa 
hahmottaa kokonaistaloudellisia vaiku-
tuksia. Suomessa käytetään vuosittain 9 
000 000 euroa talous- ja velkaneuvontaan. 
Siispä talousongelmien ennaltaehkäisy on 
myös taloudellisesti perusteltua. Nuorilla on 
oltava oikeus talouslukutaitoon. (Peltonen 
2018, 57 - 58.)
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Hyvinvointia yhteisöllisellä ruokailulla

Monilla nuorilla olisi täydennettävää ruo-
kaan ja syömiseen liittyvässä osaamisessa. 
Yksinäisyys ja pienet tulot voivat kaventaa 
kiinnostusta monipuoliseen ja terveelliseen 

ruokaan. Nuorisotakuutalon arjessa on 
voitu havaita nuorten olevan nälkäisiä. 

Myös Eila Kauppinen (2018) pohtii väi-
töskirjassaan nuorisotyön ja ruoan 

suhdetta. Hän nostaa esiin ruoka-
tajun käsitteen. Sillä tarkoitetaan 
ruokaan ja syömiseen liittyvien 
ilmiöiden sekä niiden itselle, muil-
le ja ympäristölle aiheuttamien 

vaikutuksien tarkastelua ja ym-
märtämistä. Erityisesti yhteisöllinen 

ruoan valmistus ja syöminen moti-
voivat nuoria, jolloin näissä tilanteis-

sa tapahtuva oppiminen myös siirtyy 
helpommin nuoren omaan arkeen, 
nuoren ruokatajuksi. Parhaimmillaan 
ruokatajun kehittyminen kasvaa toimi-

juudeksi, jolloin nuori 

pystyy toteuttamaan itseään omakohtaisen 
oppimisen    
ja kokemusten kautta. Samalla ruokatajuun 
liittyy myös ruoan kulttuuriset ja vuorovai-
kutukselliset ulottuvuudet. Yhdessä laitettu 
ja nautittu ruoka onkin nuorille merkityk-
sellinen kokemus myös kasvatuksellisesti. 
(Kauppinen 2018, 153 - 157.)  

Nuorisotyöntekijöiden menetelmällinen ja 
kasvatuksellinen osaaminen luovat hyvät 
puitteet ruoan valmistamiselle ja ruokai-
lemiselle yhdessä nuorten kanssa. Haas-
teeksi voi osoittautua nuorisotyöntekijöiden 
oma tietämys ja osaaminen liittyen aina 
ruoan hankintaketjusta sen valmistamiseen 
asti ulottuviin kysymyksiin. Nuorisotyön 
ammatillisesta keskustelusta näyttäisikin 
puuttuvan ruokakasvatuksen näkökulma, 
vaikka ruoka ja ruoanlaitto ovat keskeisiä 
menetelmiä nuorisotyössä. Oppimisen nä-
kökulmasta nuorisotyöntekijöiden kyky luo-
da luottamuksen ilmapiiriä on tärkeää. Se 
mahdollistaa oppimista tukevan palautteen 
antamisen nuoren toiminnasta. Nuoren 

itsetunnon vahvistuminen ja oppimaan 
innostuminen luovat pohjan ruokatajun 

kehittymiselle ja siten tietoisemmalle 
suhtautumiselle ruokaan liittyviin 
valintoihin ja menetelmiin. (Emt. 
162 - 171.)
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Instituutio- vai nuorilähtöisyys 
nuorten palveluissa?2
Nuorisotakuun yksi tavoite on ollut no-
pea puuttuminen nuoren tilanteeseen. 
Kun asiaa tarkastellaan nuorilähtöisesti 
on mahdollista, että nuorelle soveltuvaa 
toimenpidettä ei ole riittävän nopeasti 
tarjolla. Tällöin nuori ohjataan toimen-
piteisiin palvelujärjestelmälähtöisesti. 
Tämä saattaa aiheuttaa turhautumista ja 
palveluiden keskeyttämisiä, jolloin myös 
nuoren tuet vaarantuvat. Institutionaali-
set reunaehdot eivät välttämättä tunnis-
ta nuorilähtöistä tarvetta. (Haikkola ymt. 
2017, 68 - 71.) 

Nuorten tarpeiden tunnustamisessa niin 
kutsuttu oikein tunnustaminen tarkoit-
taisi nuorten kohtaamista siten, kuin he 
itse omista tarpeistaan lähtien haluavat 
tulla kohdatuksi. Tarpeiden tunnistami-
nen voi kuitenkin olla institutionaalista, 
jolloin instituution normit määrittävät 
tunnistamisen. (Haikkola ymt. 2017, 61.) 
Käytännössä tämä tarkoittaa nuoren 
kohtaamista vain hänen ongelmansa 
vuoksi, eikä oikea-aikaisesti nuoren tar-
peista lähtien.

Kun nuorille suunnatuissa palveluissa 
päämääränä on viime kädessä toimeen-
tulotuen tarpeen vähentyminen ja vero-
tulojen kasvu, tulee palveluun osallistu-
misesta pakollista. Nuorella puolestaan 
voi olla tarve saada tukea toimintaky-
kynsä vahvistamiseen. Instituutioläh-
töisyys ei tue nuoren toimijuuden ja 
osallisuuden vahvistumista.  Haasteena 
onkin, miten nuorten palveluja järjestä-
vät tahot osaavat ja saavat oikeutuksen 

luottaa nuorten 
osallisuuden ja 
yhteistoiminnan 
kautta syntyvään 
hyvinvointiin, joka pidemmällä 
tähtäimellä tuottaa nuorelle uskoa omiin 
mahdollisuuksiin ja toimijuuteen. (Häikiö 
ymt. 2017, 119 - 123.)

Ohjauksessa tavoitellaan toisaalta dia-
logia nuoren kanssa hänen tarpeistaan 
ja toisaalta yhteiskunnan määrittämän 
oikean mukaista nuoren ohjaamista 
kohti työtä tai koulutusta. Ohjaustilanne 
voi näin ollen tuottaa nuorelle oivalluksia 
ja voimaantumista tai toimia työntekijälle 
laillistetun vallankäytön väylänä nuoren 
palveluihin ohjaamisessa. Työntekijällä 
on valta määrittää nuorta ja päätök-
sillään vaikuttaa nuoren palveluihin ja 
etuuksiin. Lipsky käyttää ilmiöstä nimi-
tystä “katutason byrokratia”, jossa työn-
tekijä tietää nuoren ohi, mikä nuorelle 
on parasta ja käyttää valtaansa oman 
näkemyksensä edistämiseen. (Mäkinen 
ymt. 2017, 152 - 154.)  Nuoren tilanteen 
määrittelyssä voi vaikuttaa myös työn-
tekijän oma käsitys oikeasta ja väärästä 
olemisen tavasta, jolloin nuori ei tule 
itsenään kohdatuksi. Nuoresta tehdyistä 
erilaisista viranomaismerkinnöistä voi 
myös jo valmiiksi piirtyä käsitys nuo-
resta, joka ei välttämättä kohtaa nuoren 
sen hetkistä tilannetta. Nuori jää hänes-
tä kirjattujen merkintöjen vangiksi. (Emt. 
166.) 

Palvelujen pyöröovissa 
nuori kaipaa pysyvyyttä

Peltolan & Moision (2017, 23 - 24) tekemän 
kirjallisuuskatsauksen pohjalta näyttäisi, 
että lasten ja nuorten kokemukset kuulluk-
si tulemisesta ja osallisuudesta ovat heik-
koja. Myös lasten ja nuorten pakottaminen 
aktiivisen toimijan rooliin voi heikentää hei-
dän omaa toimijuuttaan. Lasten ja nuorten 
toiveena olivatkin pitkäaikaiset työntekijä-
suhteet, joissa luottamus ehtii rakentua ja 
tapaamiset voisivat olla kasvokkaisia. 

Nuoren kohtaamisessa on keskeistä 
varmistaa riittävä aika luottamuksen 
rakentumiselle ja sille, että nuori itse on 
valmis sekä avaamaan mennyttä elä-
määnsä että pohtimaan tulevaa. 
Valitettavan usein riittävän ajan mahdollis-
taminen edellyttää erillistä hankerahoitus-
ta. Erityisesti heikoimmassa asemassa ole-
vien nuorten tarpeet eivät työntekijöiden 
perusarjessa ehdi tulla kohdatuiksi. (Emt. 
169.) Vastaavan tuloksen ovat saaneet 
myös Aaltonen, Berg ja Ikäheimo selvit-
täessään syrjäytyneiden nuorten palvelu-
ja. Heidän mukaansa tärkein resurssi on 
työntekijän aika, jota ei aina riitä. Riittävä 
aika liittyy myös luottamuksellisen suhteen 
syntymiseen. Kaikkein vähiten aikaa nuor-
ta kohden oli käytettävissään niillä työnte-
kijöillä, joilla oli myös eniten valtaa näiden 
nuorten etuuksiin.
  Palveluiden kokoamista yhdelle luukulle 
on toivottu, mutta todellisuudessa yhdeltä 
ihmiseltä saatavat palvelut tukisivat kaik-
kein parhaiten heikoimmassa asemassa 
olevia nuoria. (Aaltonen ymt. 2015, 128 
- 130.) Samoin rikoksiin altistuneet nuo-
ret kokevat tärkeäksi, että työntekijä on 
kohtaamisessa aidosti kiinnostunut heistä 

ja että aikaa on varattuna riittävästi. Luot-
tamuksen rakentuminen ja pitkäkestoinen 
tuki jäivät näiden nuorten kokemuksen 
mukaan liian vähäisiksi. Samalla nuorten 
luottamus viranomaisiin voi olla heikkoa, 
jolloin luottamuksen rakentumiseen tulee 
kiinnittää erityistä huomiota. (Hästbacka 
ymt. 2019, 122.)

Yhteiskunnan syrjällä -hankkeessa sel-
vitettiin niin sanottujen NEET-nuorten 
palveluiden kehittämistarpeita.  Politiikka-
suosituksissa on esitetty muun muassa, 
että nuorelle on osoitettava hänen itse 
hyväksymänsä luottotyöntekijä, jolla on 
ajantasainen käsitys nuoren tilanteesta. Ta-
voitteena on rinnallakulkeva pitkäaikainen 
työntekijäsuhde, jolloin nuori ei voi pudota 
palveluiden väliin. Tällöin nuorelle ei myös-
kään osoitettaisi toimenpiteitä, jotka eivät 
juuri siinä hetkessä edistä hänen tilan-
nettaan. Muita suosituksia olivat nuorten 
matalan kynnyksen palveluiden saaminen 
jokaiseen kuntaan, nivelvaiheiden tukien 
jatkuvuuden varmistaminen, tulevaisuus-
tuki toimeentulotuen sijaan sekä nuorten 
tukijärjestelmän johtaminen kokonaisuute-
na. (Määttä ymt. 2015, 7 - 16.) 

Nuorille on omia palveluita

Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoimin-
ta ovat vakinaistettuja nuorille suunnattuja 
palveluita. On myös hyvin todennäköistä, 
että Ohjaamojen toiminta tulee jatkumaan 
tulevaisuudessa. Pääministeri Sanna 
Marinin hallitusohjelmassa on kiinnitettyä 
huomiota nuorten työllisyyden tukemiseen: 
nuorisotakuu jatkuu kuluvalla hallituskau-
della. Lupauksena on, että nuoren työttö-
myyden alkamisesta kolmen kuukauden 
sisällä nuorelle voidaan osoittaa hänen 
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työllistymistään edistävä toimenpide. Lu-
paus koskee kaikkia alle 25-vuotiaita nuo-
ria ja alle 30-vuotiaita vastavalmistuneita. 
Erityisinä nuorten työllistymistä edistävinä 
keinoina on mainittu Ohjaamoiden ja nuor-
ten työpajojen toiminnan vahvistaminen. 
(Valtioneuvosto 2019, 131.)

Nuorille suunnattujen palveluiden saavutet-
tavuus ja kokonaisuuden hahmottamisen 
vaikeus ovat olleet taustalla nuorten ma-
talan kynnyksen moniammatillisen ohjauk-
sen, Ohjaamo-toiminnan, kehittämistyössä. 
Huomiota olivat kiinnittäneet erityisesti 
heikoimmassa asemassa olevien nuorten 
mahdollisuudet etsiytyä heille kohdennet-
tuihin palveluihin ja toisaalta heidän asioi-
taan käsittelevien ammattilaisten lukuisuus. 
Nuorten putoaminen palveluista voi olla 
kohtalokasta nuorelle itselleen. Samalla 
yhteiskunnalle koituvat kustannukset 
syrjäytyneestä nuoresta ovat huomat-
tavat. Ohjaamon tavoitteena on tarjota 
nuorelle samasta paikasta palveluja liittyen 
koulutukseen, työllistymiseen ja arkeen. 
Jokainen Ohjaamo ei kuitenkaan tarjoa sa-
moja palveluja, vaan erot ovat suuria sekä 
aukiolopäivien kuin myös palvelujen laajuu-
den suhteen. (Kautto ymt. 2017, 14 - 15.) 
Syksyllä 2019 Ohjaamoja toimii Suomessa 
70 paikkakunnalla (Ohjaamot 2019). 

Ohjaamojen tavoitteet ovat poliittiseen 
diskurssiin (varhainen puuttuminen, akti-
vointi, elinikäinen oppiminen ja työllisyys) 
sidottuja ja palveluiden kohdentamisessa 
on Ohjaamo-kohtaisia eroja (Mertanen 
2017, 23 - 25). Toisten Ohjaamoiden tavoit-
teena on luoda aito kohtaamispaikka, joka 
ei tuota nuorelle stigmaa. Ne ovat  kaikille 
nuorille ongelmineen todellisuudessakin 
avoimia, jolloin palveluiden käyttäminen 
ei leimaa nuorta. Samaan aikaan toisis-

sa Ohjaamoissa on keskitytty pääasiassa 
nuoriin, jotka jo lähtökohtaisesti hoitavat 
hommansa hyvin. (Määttä 2019, 284 - 285). 
Nuoret ovat olleet tyytyväisiä Ohjaamoiden 
toimintaan. Nuorten saama palvelu on kui-
tenkin painottunut työhön tai koulutukseen 
ohjaukseen. Ohjaamoilla on ollut käytössä 
rajoitetusti asiantuntemusta mielenterveys-, 
päihde-, rikos-, asumis- ja talousneuvon-
nasta. (Määttä ymt. 2017, 32 - 35). 

Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoimin-
ta ovat nuorisolain mukaisia kunnan järjes-
tämisvastuulla olevia palveluja. Etsivässä 
nuorisotyössä tuetaan nuoren elämänhal-
lintaa ja reittiä kohti koulutusta tai työtä. 
Tavoitteena on nuoren kokemus osallisuu-
desta ja kasvu aikuisuuteen. Toiminta on 
nuorelle vapaaehtoista. Nuoren asiakkuus 
etsivässä nuorisotyössä voi käynnistyä 
nuoren omasta aloitteesta, mutta myös eri 
viranomaistahojen huolesta.  Nuorten työ-
pajatoiminnassa tavoitteena on henkilökoh-
taisen valmennussuunnitelman avulla tukea 
nuoren kasvua siten, että itsenäistyminen 
ja osallisuus mahdollistuvat. Kyseessä voi 
olla jo aloitetun koulutuksen loppuunsaat-
taminen, oman alan koulutukseen tai työ-
hön löytäminen tai muut elämänhallintaa 
parantavat palvelut. Etsivää nuorisotyötä 
tai työpajatoimintaa voivat toteuttaa kun-
nan päätöksellä myös muut nuorisopalve-
luja tuottavat toimijat. (Nuorisolaki 2016.) 
Etsivässä nuorisotyössä nuorille ei ohjata 
vapaaehtoisia hengailuryhmiä, joissa voisi 
opetella vertaisvuorovaikutusta tai kansa-
laisvaikuttamista. Etsivässä nuorisotyössä 
eikä myöskään Ohjaamoissa voida tarjota 
nuorille tukea kokopäiväisesti. Työpajatoi-
minnan puitteissa nuorella sen sijaan on 
siihen mahdollisuus. (Wrede-Jäntti 2018, 
83.) 

Missä nuori aikuinen voi hengata tai 
löytää kavereita ilman rahaa? 

Yli 16-vuotialle nuorille ja nuorille aikuisille 
kohdennetun tilan tarve on noussut esiin 
silloisen Kaupunkimaisen nuorisotyön 
kehittämisverkosto Kanuunan nuorisojoh-
tajille vuonna 2014 suunnatussa kyselyssä. 
Vastauksista nousi pintaan huoli vanhem-
pien nuorten mahdollisuuksista löytää oma 
paikkansa, kasvaa osallisuuteen ja oppia 
vastuuseen (Siurala 2018, 15 - 16). Vastauk-
sena tähän huoleen OKM:n Nuorisoyksikkö 
rahoitti Walkabout -oppimisvaelluksen yli 
16-vuotiaiden parissa työskenteleville nuo-
risotyöntekijöille. Kaksivuotisen hankkeen 
aikana eri puolilla Suomea selvitettiin ja 
kokeiltiin vaihtelevia tapoja tavoittaa van-
hempia nuoria. Hankkeen aikana vahvistui 
käsitys näiden nuorten oman tilan merki-
tyksestä. Nuorille se tarkoitti keskeisellä 
sijainnilla olevaa maksutonta paikkaa, jossa 
on satunnaisesti ohjelmaa ilman pakkoa. 
Erityisesti nuoret kaipasivat paikkaa, 
jossa tutustua toisiin nuoriin. Tähän liittyi 
vahva yksinäisyyden kokemus ja aiem-
mat kokemukset torjutuksi tulemises-
ta. Nuoret odottivatkin, että tila on myös 
psykososiaalisesti esteetön. Yksinäisyys ja 
kokemukset ulkopuolelle jäämisestä saivat 
nuoret toivomaan, että tilassa työskenteli-
si turvallinen nuorisotyöntekijä. Joku, joka 
voisi kysyä: ”Mitä sinulle kuuluu?” (Sinisa-
lo-Juha 2018, 93 - 95.)
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Mikä Nuorisotakuutalo?4
Valo-Valmennusyhdistys ry on kehittänyt 
yhteistyössä LIVE-palveluiden kanssa 
OKM:n Nuorisoyksikön tuella Nuoriso-
takuutalosta siirrettävän toimintamallin, 
joka kuvataan tässä luvussa. Nuoriso-
takuutalo täydentää jo olemassa olevia 
paikallisia verkostoja nuorisotyöllisellä 
otteella, vahvistaen kaikkein heikoim-
massa asemassa olevien alle 29-vuoti-
aiden nuorten aikuisten palveluja. Ta-
voitteena on, että jokaisella nuorella on 
mahdollisuus omannäköiseensä tulevai-
suuteen, myös koulutukseen ja työhön.

Nuorisotakuutalon toimintamallin tavoit-
teena on, että uuden Nuorisotakuutalon 
käynnistäminen on helppoa, koordi-
noidusti tuettua ja ekologista. Uuden 
Nuorisotakuutalon käynnistämisessä 
hyödynnetään jo olemassa olevia ra-
hoituskanavia. Nuorisotakuutalot ovat 
yhdessä valtakunnallinen verkosto, joka 
myös tarjoaa alustan tiedon ja kokemus-
ten keräämiseen, sekä niiden hyödyntä-
miseen oman toiminnan kehittämiseksi. 
Nuorisotakuutaloja on syksyllä 2019 
toiminnassa Helsingissä, Raumalla, 
Tampereella ja Turussa.

“Nuorisotakuutalo on pysäkki, jossa nuori voi oman 
aikataulunsa mukaan tarkistaa oman 

tulevaisuutensa suuntaa.” 
(Helsingin Nuorisotakuutalon työntekijöiden kysely 2019)

Nuorisotakuutalon 
toiminnan tavoite

Nuorisotakuutalon tavoitteena on, että 
jokainen nuori nähdään ja kohdataan 
kunnioittaen omana itsenään. Nuoren 
ei tarvitse tietää, tarvitseeko hän apua tai 
tukea johonkin, vaan asiat tulevat aikanaan 
luontevasti selville tutustumisen ja luot-
tamuksen rakentumisen myötä. Nuori voi 
halutessaan kertoa omat tietonsa, mutta 
osallistuminen toimintaan on mahdollista 
myös anonyymisti. Erityisesti yksinäisiä 
nuoria, joilla voi olla kokemusta kiusatuksi 
joutumisesta, tuetaan kiinnittymään Nuo-
risotakuutalolle. Jokaiselle nuorelle löytyy 
Nuorisotakuutalolla oma turvallinen paik-
kansa. Nuoria rohkaistaan ryhmän jäsenyy-
teen ja vertaiskommunikaation harjoitteluun. 
Nuorisotakuutalo tarjoaakin mahdollisuuden 
sosiaalisten taitojen harjaantumiselle. Nuo-
ria tuetaan sekä läsnäoloon että näkyväksi 
tulemiseen ryhmässä. Samalla myös harjoi-
tellaan toisten huomioimisen ja kuuntelemi-
sen taitoja.

Nuorisotakuutalo antaa nuorelle riittävän 
aikalisän rauhoittumiseen, luottamuksen 
rakentumiseen ja oman tulevaisuuden 
hahmottamiseen. Tavoitteena on vahvistaa 
nuorten kokemusta osallisuudesta ja tukea 
heidän kasvuaan aikuiseen toimijuuteen. 
Nuorisotakuutalossa avataan tulevaisuuden 
mahdollisuuksia vaikeasti löydettäville alle 
29-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille, 
joilla on esimerkiksi päihde- ja/tai rikostaus-
taa, mielenterveyden häiriöitä, kehityshäi-
riöitä tai jotka kokevat itsensä yksinäisiksi. 
Heillä ulkopuolisuuden ja merkityksettö-
myyden kokemus on tavanomainen. Taus-

talta on usein paljastunut vakava yksinäi-
syys, kiusatuksi joutuminen ja vähitellen 
eristäytyminen. Nuoret kokevat epäluotta-
musta itseään, toisia nuoria ja yhteiskuntaa 
kohtaan. Aiempia esteitä koulutukselle tai 
työllistymiselle käydään läpi nuorilähtöisesti 
ja tehdään yhdessä suunnitelmaa esteiden 
vaimentamiseksi sekä tulevaisuususkon 
vahvistamiseksi. Nuorisotakuutalon tavoit-
teena on, että nuoret löytävät oman reittinsä 
joko koulutukseen tai työelämään.

Nuorisotakuutalolle löytävistä nuorista mer-
kittävin osa on koulutuksen tai työelämän 
ulkopuolella. Kuitenkaan ei voida puhua ai-
noastaan NEET-nuorista. Toisilla nuorilla on 
jo esimerkiksi opiskelupaikka, mutta edel-
lytykset opiskeluun puuttuvat. Tavoitteena 
on, että Nuorisotakuutalo auttaa jokaista 
nuorta löytämään oman suuntansa koulu-
tukseen tai työhön siten, että hän voi siihen 
itse sitoutua. 

Palvelulupauksemme

Nuorisotakuutalo tuo paikalliseen palve-
luverkostoon sitä täydentävän ja nuoren 
rinnalla kulkevan lisän. 
  
Nuorisotakuutalolla nuoren kohtaa-
minen ja ohjaaminen lähtevät nuoren 
omista tarpeista, kun hän on siihen val-
mis, vaikka heti.
  
Nuorisotakuutalolla nuori kohdataan 
oman elämänsä potentiaalina matkalla 
kohti työtä tai koulutusta.
  
Nuorisotakuutalolla nuorta tuetaan löy-
tämään itsensä näköinen polku, jonka 
suunnan tarkistamisessa nuorta tarvit-
taessa tuetaan.
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Nuoren kohtaaminen
 Nuorisotakuutalolla

Työssä Nuorisotakuutalolla kunnioitetaan 
nuorisotyön periaatteita. Jokainen Nuo-
risotakuutalolle tuleva nuori kohdataan ja 
hänen kuulumisiaan kysytään. Nuori voi 
tulla käymään muuten vain tai toivoen jo-
tain apua tilanteeseensa. Yhdessä nuoren 
kanssa päivitetään kuulumiset ja kartoite-
taan nuoren tarpeita. Nuori saa halutes-
saan jäädä seuraamaan sivusta muiden 
tekemisiä tai itse niin valitessaan osallistua 
toimintaan. Päätti hän kummin tahansa, 
nuorelle osoitetaan, että hän on ehdoitta 
tervetullut Nuorisotakuutalolle.

Nuorisolaki (2016) määrittelee nuoriso-
työn nuorten kasvun, itsenäistymisen ja 
osallisuuden tukemiseksi yhteiskunnas-
sa. Nuorisotyö on nuorelle vapaaehtoista. 
Sen tavoitteena on nuorilähtöinen toiminta 
ryhmässä, jossa harjoitellaan nonformaa-
lissa ympäristössä erilaisia taitoja, kuten 
läsnäoloa ryhmässä, toisten kuulemista ja 
itsensä ilmaisemista. 

Nuorisotyön on perusteiltaan monitieteis-
tä. Osin siitä johtuen Nuorisotakuutalon 
toiminnalle ei myöskään ole löytynyt yhtä 
yhteistä teoriapohjaa. Innoittavimpia tie-

teenaloja lienevät sosiologia, kasvatustie-
de, sosiaalipedagogiikka ja kriittinen peda-
gogiikka. Samalla ei tule ohittaa esimerkiksi 
kehityspsykologiaa, sosiaalipsykologiaa tai 
sosiaalipolitiikkaa. Nuorisotakuutalolla työn 
menetelmällinen perusta löytyy informaalis-
ta kasvatuksesta.

Informaali kasvatus perustuu luottamuksen 
rakentumiseen ja keskinäiseen kunnioituk-
seen. Sitä ei voida määrittää tapahtuvaksi 
tietyssä aikaraamissa, vaan kohtaaminen 
rakentuu nuorilähtöisesti. Informaalilla 
kasvatuksella tarkoitetaan tilanteiden ja 
hetkien hyödyntämistä. Tavoitteena on 
päästä nuoren kanssa dialogiin, reflek-
toimaan erilaisia kokemuksia, elämyksiä 

tai tilanteita. Parhaimmillaan nuori löytää 
ymmärrystä omaan, toisten tai yhteiskun-
nan toimintaan, voimaantuu ja nuoren oma 
toimijuus vahvistuu. Siinä voidaan nähdä 
yhtymäkohtia freireläiseen kriittiseen pe-
dagogiikkaan, jossa opitaan tunnistamaan 
rajoittavia ja hallitsevia tekijöitä, jotta niitä 
voidaan muuttaa. Keskeistä informaalissa 
kasvatuksessa on, että työskentely tapah-
tuu nuorelle vapaaehtoisesti ja nuorelle 
omalta tuntuvalla reviirillä. Vastakohtaista 
tälle on esimerkiksi työskentely virastossa, 
luokkahuoneessa tai vastaanottotilassa 
työntekijän hallitsemalla alueella 

vastaanottoajan puitteissa. Informaalia kas-
vatusta voidaan luonnehtia nuorta arvosta-
vaksi työotteeksi, jossa menetelmällisesti 
keskiössä on kohtaamisen taito. (Batsleer 
2008; Mills ymt. 2014; Müller 2006.)

Nuorisotakuutalon arjessa näyttäytyy tasa-
painoilu yksilö- ja ryhmälähtöisen toimin-
nan välillä. Nuori tulee yksilönä kohdatuksi 
ja rinnallakulkien tuetuksi. Tavoitteena on 
kuitenkin nuoren liittyminen vähitellen yhtei-
söön. Sosiaalisten taitojen vahvistuminen 
ja luottamus ryhmään mahdollistavat myös 
vuorovaikutuksen. Nuorisotakuutalolla 
kiinnitetäänkin erityistä huomiota nuorten 
keskinäisen turvallisen vuorovaikutuksen 
syntymiseen. Nuorisotyötekijän on olta-
va valmiina koska tahansa puuttumaan 
tilanteisiin, joissa joku nuorista voi 
kokea tulevansa loukatuksi tai uha-
tuksi. On muistettava, että Nuorisota-
kuutalolla käyvistä nuorista moni on 
oppinut ennakoimaan kiusaamista, 
vaikka sitä ei todellisuudessa tapah-
tuisikaan. Vahva luottamus siihen, 
että jokaisen turvallisuudesta huo-
lehditaan, on toiminnan perusta. 

“Nuorisotakuutalolla nuori kohdataan 
kokonaisena ihmisenä ja hän on 

itsenään riittävä.” 
 (Helsingin Nuorisotakuutalon työntekijöiden kysely 2019)
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Kaikkein heikoimmassa asemassa 
olevien nuorten tavoittaminen

Nuorisotakuutalolla käytetään erilaisia kei-
noja nuorten tavoittamiseen. Osa nuorista 
löytää tietoa toiminnasta itse sosiaalisen 
media kautta ja toisia yhteydenottoon 
innostaa yhteistyöverkosto. Käytännös-
sä tämä tarkoittaa, että viestintää on 
kohdennettava kovin erilaisille yleisöille. 
Nuorisotakuutalon kohderyhmään kuulu-
vat myös ne eristäytyneet nuoret, joiden 
olemassaoloa kukaan ei oikein edes muis-
ta. 

Nuorisotakuutalolla hyödynnetään nuor-
ten tavoittamiseen jalkautuvaa nuoriso-
työtä. Sen ohella voidaan hyödyntää 
myös etsivää nuorisotyötä. Hyvä ja ko-
konaisvaltainen jalkautuvan nuorisotyön 
määrittely löytyy Tiina Papusen (2017) 
YAMK-opinnäytetyöstä. Hänen mukaansa 
jalkautuvan nuorisotyön tavoitteena on 
kohdata nuoria, kartoittaa ilmiöitä ja hyö-
dyntää saatua tietoa nuorisotyön kehittä-
miseksi. Menetelmällisesti jalkautuvassa 
nuorisotyössä etsitään nuoria tai nuor-
ten ryhmiä, jotka voisivat hyötyä tarjolla 
olevasta tuesta. Nuorten kanssa saadaan 
syntymään kontakti, jonka avulla mahdol-
listuu nuoren ohjaaminen johonkin häntä 
hyödyttävään toimintaan tai palveluun. 
Tässä ohjautumisprosessissa jalkautuva 
nuorisotyöntekijä on nuoren rinnallakul-
kijana. Tavoitteena on myös, että nuori 
oppii, miten voi itse hyödyntää palveluita. 
Jalkautuvan nuorisotyöntekijän tehtävä-
nä on puolestaan toimia sen eteen, että 
nuorten parissa havaitut ongelmat eivät 
toistuisi. Keskeistä on vaikuttaa sekä 
ympäristöön että tuottaa tietoa nuorten 
elinoloista palveluiden edelleen kehittämi-
seksi. (Papunen 2017, 91.)

Nuorten tavoittamiseen tarvitaan myös 
sosiaalisen median innostavaa, matalan 
kynnyksen viestintää. Toimivaksi havait-
tuja sovelluksia vuonna 2019 ovat olleet 
Instagram, Facebook ja Youtube. Näiden 
sovellusten teho ja työllistävyys näyttäy-
tyvät jatkuvassa päivittämisessä, jotta 
mielenkiinto tilien seuraamiseen pysyy 
yllä. Kahdenkeskisessä viestinnässä 
puolestaan WhatsApp on ollut hyödyllinen 
viestintäkanava. Yhteistyöverkostoissa on 
jaettava ajantasaista tietoa siitä, mitä ja 
missä tapahtuu ja kenelle se kohdentuu. 
Samalla luottamuksellinen toimintaym-
päristö edistää nuoresta mahdollisesti 
nousevan huolen yhteistä pohtimista ja 
Nuorisotakuutalon mahdollisuuksien hyö-
dyntämistä. 

Humakin yhteisöpedagogiopiskelijat Elina 
Ekström ja Jaakko Jääskeläinen (2019) 
testasivat opinnäytetyössään kokeilukult-
tuurisin keinoin eri menetelmiä vaikeasti 
tavoitettavien nuorten tavoittamiseen ja 
kiinnittämiseen Nuorisotakuutalon toimin-
taan. Viestinnässä he ottivat käyttöön niin 
kutsutun WhatsApp-puhelimen, johon 
nuorten on helppoa ottaa yhteyttä mata-
lalla kynnyksellä. Myös Nuorisotakuutalon 
sosiaalisen median kanavien päivitys sai 
osakseen määrätietoisuutta ja säännölli-
syyttä. Heidän kokemuksensa mukaan oli 
tärkeää tuoda Nuorisotakuutalo näkyville 
paikkoihin, joissa siihen oli luontevaa tulla 
tutustumaan vaikka kahvikupillisen hou-
kuttelemana. Kun nuoren tai nuoren lähei-
sen kohtaaminen on onnistunut, voidaan 
yhdessä miettiä, voisiko Nuorisotakuuta-
losta olla hyötyä nuoren tilanteessa.

Nuoren matka Nuorisotakuutalolle:

“Nuorisotakuutalolla nuori 
kokee tulevansa kohda-

tuksi kunnioittaen. Nuores-
ta ollaankin kiinnostuneita 
vain tavallisena nuorena 
– hän kokee tulevansa 
hyväksytyksi itsenään.“

“Nuorelle on ollut tar-
jolla palveluja, joita 

nuori on hoitanut kuin 
suorittaen. Samal-

la nuori on kokenut 
niissä ulkopuolisuutta. 

Palvelut ovat olleet 
järjestelmälähtöisiä 
ja ne eivät ole olleet 
oikea-aikaisia suh-

teessa nuoren omaan 
tarpeeseen.”

“Nuorella on kokemus vakavasta yksinäisyydestä, 
koulukiusaamisesta ja ulkopuolisuudesta.

Nuoren käsitys itsestään on muodostunut ongelmien kautta. 
Nuori kokee itsensä arvottomaksi.”

“Nuoren elämässä moni 
asia on mennyt pieleen. 

Nuori on turhautunut 
palveluihin, joita ei itse 
koe tarvitsevansa juuri 
sillä hetkellä. Nuori joh-
datellaan hänen kans-
saan työskennelleiden 

ammattilaisten toimesta 
Nuorisotakuutalolle.”

“Nuori kokee voivansa 
rauhoittua – ei olekaan 

kiirettä. Luottamus ja 
turvallisuuden kokemus 

vahvistuvat, ja nuori 
rohkaistuu miettimään 

omaa tulevaisuuttaan ja 
mahdollisuuksiaan.”

“Nuorelle on löytynyt 
koulutus- tai työpaikka, 
mutta Nuorisotakuutalo 
on edelleen tukikohta, 
johon voi tulla kerto-

maan kuulumisiaan tai 
vaikkapa kysymään, 

miten toimia työpaikan 
sosiaalisissa tilanteissa.” 

(Koostettu Helsingin Nuorisotakuutalon tarinallisesta arvioinnista, kevät 2019)



3736

Nuorisotakuutalon tila 

Nuorisotakuutalo on nimestään huolimatta 
laajempi kuin pelkkä tila. Nuoria kohdataan 
heidän omissa toimintaympäristöissään: 
oppilaitoksessa, kadulla, kotona tai jonkun 
toisen nuorisopalveluja tuottavan toimijan 
tiloissa. Nuorilähtöinen avoimuus ja jous-
tavuus ovat haavoittuvimmassa asemassa 
olevien nuorten tavoittamisessa lähtökoh-
ta. Kun nuoren kanssa on tutustuttu ja 
keskinäinen tuttuus sekä luottamus ovat 
lähteneet rakentumaan, voidaan nuoren 
kanssa tutustua myös fyysiseen Nuoriso-
takuutaloon. Tietysti on nuoria, jotka löytä-
vät itse Nuorisotakuutalolle, kun heille on 
siitä jostain toisesta palvelusta vinkattu. 
Nuorisotakuutalon toiminnassa keskeistä 
on toimia nuorten reviireillä, joissa nuorilla 
säilyy edes jonkinlainen hallinnan tunne. 
Tuttuuden myötä Nuorisotakuutalon tilasta 
muodostuu nuorten omaa reviiriä.

Nuorisotakuutalo tilana luo puitteet jatku-
vuudelle ja nuoren vapaaehtoiselle paikan 
päälle saapumiselle. Henkilökunnalla ei 
ole omaa niin kutsuttua sosiaalitilaa, vaan 
kaikki tila on nuorten kanssa jaettua. Ta-
voitteena on, että tila vahvistaa nuoren 
omistajuutta ja omaa toimijuutta. Nuori 

tietää, miten toimia ja osaa omatoimisesti 
huolehtia osaltaan sekä omista tarpeistaan 
että vastuustaan yhteisestä tilasta. Esimer-
kiksi käyttämiensä astioiden omatoimista 
tiskaamista voidaan pitää yhtenä kotoutu-
misen tunnusmerkkinä. Tila mahdollistaa 
omakohtaisen kokemuksen osallisuudesta 
ja yhteisöllisyydestä. Ne ovat erityisen mer-
kityksellisiä näille nuorille ja nuorille aikuisil-
le, joilla on taustalla kiusatuksi joutumista, 
eristäytymistä ja yksinäisyyttä. Nuorisota-
kuutalolla nuoren on kuitenkin oltava riittä-
vän toimintakykyinen, jotta ryhmätoiminta 
säilyy kaikille turvallisena. Käytännössä tätä 
rajausta on jouduttu käyttämään joitakin 
kertoja, kun nuori on ollut liian päihtynyt 
voidakseen huomioida muita.

Samalla kun tavoitteena on, että nuori tun-
tee omistajuutta Nuorisotakuutalon fyysi-
seen tilaan, on tila avoin myös muille toimi-
joille. Hyviä kokemuksia on saatu siitä, että 
muiden organisaatioiden työntekijät ovat 
voineet sopia tapaamisia nuorten kanssa 
Nuorisotakuutalon tiloissa. Tärkeä viesti on, 
että tilat ovat avoimet ja esteettömät kaikil-
le, myös kumppaneille

“Kynnyksetön paikka, johon ei tarvitse 
lähetettä, eikä tullessaan tietää mihin 

tarvitsee apua tai tukea.”  
(Helsingin Nuorisotakuutalon työntekijöiden kysely 2019)
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Nuorisotakuutalon arjen menetelmiä

Nuorisotakuutalolla järjestetään nuorten 
toimijuutta edistäviä ryhmiä kuin myös 
ryhmiä, jotka esittelevät eri harrastusmah-
dollisuuksia. Helsingin Nuorisotakuutalolla 
viikon kohokohta on torstainen yhteinen 
”Viiden tähden illallinen”, jolloin ruoka 
suunnitellaan, sen tarpeet käydään osta-
massa, ruoka valmistetaan ja nautitaan 
kaikki yhdessä. Ruokapöydän ääressä on 
helppoa suunnitella toimintaa ja virittää 
yhteisöllisyyttä. Samalla pohditaan myös 
muita ruokaan liittyviä kysymyksiä ja ope-
tellaan korjaamaan yhteisen aterian jäljet. 
Ruoka on Nuorisotakuutalolla muutenkin 
päivittäin läsnä, sillä monet nuorista ovat 
hyvin nälkäisiä. Nuorilla onkin käytössään 
oma jääkaappi, josta voi tehdä omatoimi-
sesti itselleen pientä välipalaa. Tilan toinen 
jääkaappi on varattu yhteisten aterioiden 
raaka-aineille, esimerkiksi ”Viiden tähden 
illalliselle”. Kaikkea ruokaa ei tarvitse ostaa, 
sitä on myös saatu lahjoituksina eri yrityk-
siltä.

Lauta- ja korttipelit ovat keskeisessä 
asemassa Nuorisotakuutalon arjessa. 
Erityisesti voidaan mainita Skippo ja Mo-
nopoly. Nuoren on melko helppoa liittyä 
pelaamiseen, joka ei edellytä varsinaista 
kanssakäymistä toisten nuorten kanssa. 
Minimissään nuori tulee mukaan rinkiin, 
jossa yhteinen tekeminen muodostaa oman 
ryhmän pelin ajaksi. Pelin tuoksinassa 
nuori voi puolivahingossa kommentoidakin 
jotain tapahtumaa, jolloin omakohtainen 
kokemus osallistumisesta vertaisvuorovai-
kutukseen mahdollistuu. Pelaamiseen liittyy 
myös sitoutumista yhteisiin sääntöihin ja 
pelin kestoon. Sekä häviämisen että voit-
tamisen tunteet saattavat olla yllättävän 

vahvoja ja niiden käsittelyyn voidaan tarvita 
ohjausta. Ylipäänsä jokaisessa tilanteessa, 
jossa useampi nuori on läsnä, on työnteki-
jöiden voitava varmistaa nuorten fyysinen 
ja psykososiaalinen turvallisuus. 

Niin kutsuttu “Tarinaryhmä” on ollut nuorille 
mieluinen. Sen puitteissa on eri menetel-
min harjoiteltu sanan käyttöä. Tarinat ovat 
voineet olla omakohtaisia tai tilanteessa 
spontaanisti assosioituja. Ryhmä on ko-
koontunut joka toinen viikko Nuorisotakuu-
talon ruokapöydän ympärillä. 

Nuorisotakuutalolta on myös tehty retkiä 
esimerkiksi museoihin niiden pääsymak-
suttomina päivinä. Myös luontoretkiä on 
järjestetty. Retket vaikuttavat olevan haas-
tavia Nuorisotakuutalon nuorille ja niihin on 
ollut vaikeaa saada nuoria mukaan. Retket 
tarkoittavat lähtöä oman mukavuusaluee 
ulkopuolelle ja retken keskeyttäminen, jos 
esimerkiksi ahdistus käy sietämättömäksi, 
on vaikeaa. 

Nuorisotakuutalon toiminnassa tärkeitä 
ovat vertaiset ja kokemusasiantuntijat, 
joilla on omakohtainen kokemus esimer-
kiksi päihde- tai mielenterveysongelmista. 
Heidän kokemuksensa voi kummuta myös 
omaisen roolista – elämisestä ongelmai-
sen ihmisen tukena. Perusajatuksena on, 
että vertaiset toimivat oman viiteryhmänsä 
parissa esimerkiksi tukihenkilöinä, ryh-
mänohjaajina sekä tukena käytännöllisten, 
emotionaalisten tai sosiaalisten asioiden 
käsittelyssä. Kokemusasiantuntijat puo-
lestaan toimivat ammattilaisten työpareina 
osallistuen omiin erityisalueisiinsa liittyviin 
suunnittelu-, kehittämis-, tai koulutusteh-
täviin. (Jurvansuu ymt. 2018.) Kokemus-
asiantuntijalla voi olla koulutus kokemus-

asiantuntijana toimimiseen. Tällainen 
on esimerkiksi Valo-Valmennusyhdistys 
ry:n yhdessä Silta-Valmennus ry:n ja 
Laurea ammattikorkeakoulun kanssa 
kehittämä kolmen kuukauden mittainen 
koulutus rikos- ja päihdetaustaisille 
henkilöille (Keijo 2019). Esimerkkinä 
vertaistoiminnasta on rikoksiin altistu-
neiden nuorten ryhmä, jossa he ovat 
osallistavaa budjetointia hyödyntäen 
ideoineet toimenpiteitä, joilla asukkai-
den turvallisuuden tunnetta voidaan 
vahvistaa. Vuonna 2019 he onnistuivat 
hankkimaan jouluvalot Myllypuron os-
tarille tuomaan valoa ja turvallisuuden 
tunnetta. Samalla he ovat voineet jakaa 
kokemuksiaan, toiveitaan ja pelkojaan 
vertaisryhmässä. Kokemusasiantunti-

joiden palkkaamisessa on voitu hyö-
dyntää muun muassa Stean Paikka 
auki-rahoitusta. 

Nuorisotakuulla 
toimivaksi 
havaittuja 

menetelmiä:

Pelaaminen

Arkiliikunta

Harrastuskokeilut

TarinaryhmäAskarteluMaalaus

Ruoanlaitto
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Nuorisotakuutalo nuorten palveluiden 
verkostoissa

Nuorisotakuutalon asemoituminen osaksi 
paikallista toimijaverkostoa vaatii vahvaa 
tietoista työskentelyä. Kaiken perustana on 
tuttuus ja molemminpuolinen luottamus. 
Yhteinen tavoite ja käsitys nuoren edun 
toteutumisesta raamittavat yhteistä työs-
kentelyä. Keskeistä on ymmärrys siitä, että 
tuotamme toinen toisellemme lisäarvoa 
nuorten parissa tehtävässä työssä. Kun 
verkoston kumppanit itse ovat innostuneita 
Nuorisotakuutalon toiminnasta, he myös 
kertovat siitä nuorille innostavasti mahdolli-
suutena. 

Nuorisotakuutalolla on oma roolinsa täy-
dentämässä muiden toimijoiden palvelu-
tarjontaa. Verkostoista löytyy kaupungin, 
valtion ja kolmannen sektorin toimijoita. 
Yhdistävä tekijä ovat nuoret aikuiset, joilla 
on tuen tarvetta elämässään. Tuen tarve voi 
liittyä päihteisiin, mielenterveyteen, toimin-
takykyyn, yksinäisyyteen tai rikostaustaan, 
vain muutamia mainiten. Tärkeää on, että 
jokainen huolta herättänyt nuori tavoite-
taan. Tavoittamisen ja tutustumisen myötä 
nuori itse arvioi, kiinnostaako häntä tutus-
tua Nuorisotakuutalon toimintaan. Kerran 
Nuorisotakuutalolla käyneistä nuorista 
90 % on kiinnittynyt toimintaan.

Nuorisotakuutalon toiminnassa tavoittee-
na on nuoren ohjaaminen nuorilähtöisesti 
ja oikea-aikaisesti kohti koulutusta tai 
työtä. Tässä työssä ovat Helsingin Nuo-
risotakuutalolla olleet merkittävänä tukena 
kumppaniorganisaation, LIVE-palveluiden, 
opinto-ohjaaja, psykologi ja työhönvalmen-
taja, jotka työskentelevät talolla viikoittain. 
Heidän tarjoama ohjaustyö on käynnisty-

nyt joko ajanvarauksella tai spontaanisti 
nuoren tarpeesta käsin. Tutustuminen on 
tapahtunut vaikka korttia pelaamalla ja kun 
nuori on pohtinut omia asioitaan, on ollut 
luontevaa siirtyä ohjauskeskusteluun. Nuo-
ret ovat tarvinneet apua opiskelupaikkojen 
hakemiseen, työpaikkojen löytämiseen ja 
hakemiseen sekä työhaastatteluun val-
mistautumiseen. Psykologin palvelut ovat 
olleet matalalla kynnyksellä nuorten käy-
tettävissä, jolloin apua on voinut saada jo 
ennen tilanteen kriisiytymistä. 

Pääkaupunkiseudulle on perustettu oma 
verkosto NEET-nuorten kanssa toimiville. 
Siinä kohtaavat sekä julkisen että kolman-
nen sektorin toimijat. Verkosto kokoontuu 
säännöllisesti ja myös osallistuu yhdessä 
erilaisiin tapahtumiin, joissa NEET-nuoria 
koskettavat asiat ovat esillä. Verkoston 
rooli on tärkeä nuorten tilanteen päivittä-
misessä ja eri toimijoiden roolien tarken-
tamisessa. Yhteistyön vahvuus on siinä, 
että sen kautta rakentuu yhteinen kuva 
NEET-nuorille tarjolla olevista palveluista. 
Tällöin eri toimijat osaavat paremmin ohjata 
nuoria oikeisiin palveluihin ja päällekkäistä 
palvelutarjontaa voidaan välttää.

Helsingin Ohjaamon ja Nuorisotakuutalon 
välisessä yhteistyössä nuoria, joilla ei vielä 
ole edellytyksiä koulutukseen tai työhön, 
ohjataan Ohjaamosta Nuorisotakuutalolle. 
Samoin nuoria, joille oman elämänsä suun-
ta on jo alkanut hahmottumaan, ohjataan 
Nuorisotakuutalolta Ohjaamon palveluihin. 
Yhteisenä tavoiteena on nuorilähtöinen ja 
oikea-aikainen tuki nuoren tulevaisuuden 
rakentumisessa.

Helsingin Nuorisotakuutalo on jatkuvassa 
vuorovaikutteisessa yhteistyössä Helsingin 

kaupungin nuorten palveluiden toimijoiden 
kanssa. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi 
Itä-Helsingin nuorisokeskusten, sosiaalitoi-
men, nuorisoverkoston ja opiskelijatervey-
denhuollon liikkuvan tiimin kanssa. Erityisen 
tiivistä yhteistyö on jälkihuollon sosiaali-
ohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden kanssa. 
Nuorisotakuutalon ohjaajat osallistuvat 
nuorten niin halutessa tapaamisiin sosiaa-
lityöntekijöiden kanssa. Myös Kelan palve-
luihin ohjaaminen on yksi osa verkostoissa 
toimimista. 
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KUNNIOITTAVA KOHTAAMINEN

OLET TERVETULLUT 

JA RIITTÄVÄ ITSENÄSI!

MEILLÄ ON AIKAA SINULLE.

Arvioidaan ja kehitetään 
NUORISOTAKUUTALON toimintaa 

yhdessä vieläkin paremmaksi.

OSANA PAIKALLISTA 
VERKOSTOA

Meidän kautta 
pääset tutustumaan 

myös muihin olemassa 
oleviin nuorten 

palveluihin.

TAVOITTAMINEN 
NUOREN EHDOILLA

Voidaan toivottaessa 
tutustua ensin siellä, 
missä se on sinulle 

turvallista.

RINNALLAKULKEVA 
TYÖOTE

Kuljemme rinnallasi 
kohti osallisuutta, omaa 

toimijuuttasi ja sitten 
vähitellen kohti koulu-

tusta tai työtä.

NUORISOTYÖN 
MENETELMÄT

Tule pohtimaan omaa 
tulevaisuuttasi, 

tapaamaan toisia 
nuoria, juttelemaan, 

pelaamaan tai vaikkapa 
kokkailemaan. Sinä 

päätät, mitä tehdään.

NUORISOTAKUUTALON 
KÄYNNISTYESSÄ

1. Nuorisotakuutalon 
toiminnalle on löytynyt 
rahoitus, joka mahdollistaa 
suunnitelmallisen toiminnan.

2. Tila on sekä fyysisesti 
että psykososiaalisesti 
kynnyksetön, saavutettava 
ja ihan jokaiselle nuorelle 
turvallinen.

3. Nuorisotyön ammattilaiset 
ovat nuoren käytettävissä.

Esimerkkejä Nuorisotakuutalon 
verkostoista:

Jalkautuva työ

Ruokailtoja Kuvernöörintien asumi-
syksikössä, neuvontatyötä Monik 
ry:n, Idän sosiaalitoimiston tiloissa, 
Stoassa yhdessä Ohjaamon kanssa, 
Sininauhasäätiön päiväkeskuksissa 
ja Walkers-talolla.

Jalkautuva työnhönvalmennus Stop 
huumeille ry:n tiloissa

Nuorisotyö raiteilla-hankkeen kans-
sa. Lähialueen toimijoiden tiloihin, 
mm. Itä-Helsingin ostareille, Itä-Hel-
singin virastoihin ja Itä-Helsingin 
nuorisotaloille.

Verkostot

Pääkaupunkiseudun etsiväverkosto
Kaupunkien, Vamoksen Suomen Dia-
koniaopiston ja NMKY:n etsivät nuo-
risotyöntekijät

Alueelliset verkostot
Myllypuron nuorisoverkosto, Myllypu-
ron alueverkosto, Itiksen nuorisover-
kosto

Muut verkostot
NEET-verkosto, kuraattoriverkosto, 
Nopsa-verkosto, etsivän työn verkos-
to, valovalmennus-verkosto

Palveluohjaus ja yhteistyö 
samankaltaisten toimijoiden 
kanssa

Vamos, Suomen Diakoniaopisto, 
Aseman lapset, NMKY, Kohtaus.

Jälkihuollon ja perhetyön työntekijät

Nuorisotakuutalon tiloissa eri työpa-

jatoiminnan ja kuntouttavan toimin-
nan ryhmiä työskentelemässä

Harrastustoiminta

Myllypuron Kulttuurimylly-toiminta ja 
Helsingin NYT-liikunta.

Oppilaitosyhteistyössä 
opinnäytetyöt ja harjoittelut

Ammattikorkeakoulut
Humak, Laurea ja Metropolia

Ammatilliset oppilaitokset 
Live-opisto ja Luovi

Palveluiden tuottajat

Asumispalvelut
Y-säätiö

Mielenterveyspalvelut

Terveysasemien psykiatriset 
sairaanhoitajat, psykiatrian poliklinikat

Niemenkotisäätiö

Päihdepalvelut

Nuorisoaseman, Tukikohta ry, Raittilan, 
Vesterin 

Helsingin kaupungin ehkäisevä 
päihdetyö Klaari

Rikoksiin altistuneiden palvelut

Kriminaalihuollon tukisäätiö, Kalliolan 
Setlementti ja Poliisin ennalta estävä

Nuorisotakuutalon toimintaan on 
osallistunut koevapaudessa oleva 
nuori.

Nuorisotakuutalo Sovittelutoiminnan 
työkorvauspaikkana.
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Nuorisotakuutalon avaaminen5
Helsingin Nuorisotakuutalon ensimmäi-
sen kahden vuoden tavoitteena on ollut 
mallintaa sen toimintaa siten, että siitä 
voidaan luoda siirrettävä toimintamalli. 
Ajatuksena on, että Nuorisotakuutalon 
käynnistäminen olisi aina mahdollista, 
kun huomataan, että paikallisista nuor-
ten palveluiden verkostoista puuttuu 
kokoavia palveluja juuri kaikkein hei-
koimmassa asemassa oleville nuorille 
tai nuorille aikuisille. Nuorisotakuutalon 
avulla voidaan rauhoittaa nuorten ti-
lannetta ja saada heidät kiinnittymään 
toimintaan. Tavoitteena on, että nuori 
jatkaa vähitellen kohti omannäköistä 
polkuaan koulutukseen tai työhön. Täs-
sä luvussa kuvataan Nuorisotakuutalon 
avaamiseen liittyviä käytännön kysy-
myksiä.

Toiminta-alueen ennakkoanalyysi

Nuorisotakuutalon käynnistämisen taus-
talla on tieto siitä, että Nuorisotakuuta-
lon toimintaa vastaavalle palvelulle on 
alueella tarve. Tämä selviää huolella teh-
dystä toiminta-alueen analyysistä. Siinä 
kartoitetaan keskeiset nuorten elämään 
liittyvien asioiden tilanne alueelta. 

Näitä asioita ovat muun muassa: 

Mikä on tämän kaavaillun alueen 
asukaspohja? 

Entä sosioekonominen tilanne? 

Mikä on nuorten tilanne, mitä he 
tarvitsevat? 

Mitä palveluja nuorille aikuisille 
on jo tarjolla? 

Onko niissä aukkokohtia?  

Mitkä tahot toimivat jo nuorten 
aikuisten parissa ja mikä on heidän 
käsityksensä Nuorisotakuutalon 
tarpeesta? 

Tietoa toiminta-alueen analyysiin voi 
saada useammastakin paikasta. Täs-
sä muutamia vinkkejä:

Valtakunnan tason tilastoja löytyy 
Tilastokeskuksen sivuilta. Se kokoaa 
useiden eri toimijoiden tilastoaineis-
toa yhteen. Samoilta sivuilta löytyy 
myös kuntakohtaisia avaintietoja. 

Kuntaliiton sivuilta löytyy kuntia ver-
tailevia tilastoja, joista voi saada os-
viittaa useammastakin näkökulmasta 
kyseessä olevan kunnan tilanteesta. 

Kouluterveyskyselystä löytyy yläkou-
lun tai toisen asteen opiskelijoista 
kuntakohtaista trenditietoa.

Tilastotietoja terveydestä ja hyvin-
voinnista on saatavissa Sotkanet-ti-
lastopalvelusta. Sieltä saa esimerkiksi 
trenditietoja  kuntakohtaisesti. Hauis-
sa voidaan käyttää muuttujina muun 
muassa ikää ja sukupuolta. 

Kuntien nuorisotyöstä löytyy tilastoja 
kootusti Nuorisotilastoista. 
 

Kuntien kotisivuilta saa hyvän yleiskatsauk-
sen alueen toimijoihin. Sieltä löytyy tietoa 
muun muassa kouluista, nuorisotyöstä, 
vapaa-ajanpalveluista ja järjestöistä. Kun 
on saanut perushahmotuksen alueen tilan-
teesta, on syytä jalkautua tapaamaan eri 
toimijoita ja haastattelemaan palveluiden 
tilanteesta. Hyödyllistä on myös havainnoi-
da ympäristöä ja jututtaa kuntalaisia heidän 
ajatuksistaan nuorten ja nuorten aikuisten 
tilanteesta. Kun kokonaiskatsaus selkeytyy, 
on mahdollista ymmärtää, minkälaisille pal-
veluille olisi tarvetta ja onko Nuorisotakuu-
talo toimiva ratkaisu tähän tarpeeseen.

Verkostotyö

Nuorisotakuutalon toiminnan käynnis-
tämisessä paikallisten nuorten palveluja 
tarjoavien toimijoiden ja  verkostojen tuki 
on välttämätöntä. Toiminta-alueanalyysin 
puitteissa on jo auennut näkymä paikalli-
siin palveluihin ja niihin aukkokohtiin, joihin 
Nuorisotakuutalo voi tuoda täydennystä. 
Pelkkä täydentäminen ei vielä riitä, vaan 
vasta keskinäisen tuttuuden ja luottamuk-
sen kautta mahdollistuu yhteistyö. Tämä on 
tärkeää, jotta nuoret pääsevät tarvitsemiin-
sa palveluihin mahdollisimman jouhevasti. 
Verkostoihin hankkiutuminen on kuitenkin 
kovaa työtä ja kun niihin on päässyt, on 
niissä työskenneltävä määrätietoisesti, jotta 
paikka verkostoissa säilyy. Avoimuus ja 
joustavuus edistävät sujuvaa yhteistyötä. 
Kun verkostossa muistetaan Nuorisota-
kuutalo hyvänä innostavana kumppanina, 
välittyy tämä tunne myös nuorille helpottaen 
heidän tuloaan Nuorisotakuutalolle.

Uusien mahdollisten kumppanien havait-
seminen on jatkuvaa työtä. Nuorisotakuu-
talolla kannattaa päivittää listausta siitä, 

keiden kanssa on oltu yhteydessä. Samalla 
on hyvä kirjata ylös, kuka on toiminut yhte-
yshenkilönä kunkin kumppanin suuntaan. 
Uskottavuus hyvänä toimijana verkostoissa 
vaatii huolellisuutta, esimerkiksi siten, että 
päällekkäisten yhteydenottojen välttämisek-
si tiedetään kuka on ollut kyseessä olevaan 
kumppaniorganisaatioon yhteydessä ja 
miksi. 

Toimiminen verkostoissa tarkoittaa jatkuvaa 
vuorovaikutteisuutta. Toimintaan on osallis-
tuttava riittävän usein paikan päällä, pelkkä 
sähköpostilistan seuraaminen ei riitä. Tie-
toja on päivitettävä puolin ja toisin. Tie-
donvaihdossa saadaan tarkennettua kuvaa 
alueen tilanteesta ja palveluiden tarpeesta. 
Yhteisillä tapahtumilla saadaan näkyvyyttä 
myös omalle toiminnalle. Hyödyntämällä 
markkinoinnissa yhteisiä väyliä on mahdol-
lista saada suurempaa vaikuttavuutta.

Verkostotyössä on myös tärkeää pystyä 
selkeästi ilmaisemaan Nuorisotakuutalon 
tarjoamat palvelut:  mitä se on ja mitä se ei 
(vielä) ole. Nuorille aikuisille tarjottava avoin 
kohtauspaikka ei vielä kerro Nuorisotakuu-
talon todellisuudesta. On kerrottava koh-
deryhmästä, kaikkein haavoittuvimmassa 
asemassa olevista nuorista. Lisäksi on hyvä 
kertoa tavoitteesta rakentaa luottamus-
ta turvalliseen tilaan, jossa on oikeus olla 
itsensä. On myös tärkeää mainita, miten 
nuoren kanssa vähitellen lähdetään työs-
kentelemään ja suuntaamaan ajatuksia koh-
ti omannäköistä tulevaisuutta, koulutusta tai 
työtä. Näin kumppaneiden on mahdollista 
sijoittaa Nuorisotakuutalo omalle paikalleen 
verkostokartalla ja ohjata sinne juuri niitä 
nuoria, jotka eniten siitä hyötyvät. 
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Toiminnan rahoittaminen

Nuorisotakuutalon käynnistäminen ja 
toiminnan ylläpito edellyttävät rahoitusta. 
Sen määrä riippuu suunnitellun toimin-
nan rakenteesta. Työntekijät ovat suurin 
yksittäinen menoerä ja samalla toiminnan 
perusta. Pohdittava asia on esimerkiksi se, 
voiko useampi organisaatio yhdessä kiin-
nittää toimintaan työntekijöitä. Tärkeintä on 
kuitenkin, että valitut työntekijät ovat kou-
lutukseltaan ja soveltuvuudeltaan asiantun-
tijoita toimimaan haavoittuvimmassa ase-
massa olevien nuorten parissa hyödyntäen 
nuorisotyön menetelmiä. Rahoitustarpee-
seen vaikuttaa myös kuinka monena päi-
vänä viikossa toimintaa järjestetään. Mer-
kittävä kuluerä on myös tila. Senkin osalta 
kannattaa käydä läpi vaihtoehtoja omasta 
tilasta tai yhteiskäytöstä jonkin toisen toi-
mijan kanssa. 

Toiminta-alueanalyysistä löytynyt tarve 
Nuorisotakuutalon käynnistämiselle on 
ehto rahoitusneuvotteluille. Rahoitusta voi 
järjestyä kunnan avustuksista. Toisaalta 
Nuorisotakuutalon toimintaan voidaan 
integroida myös etsivää nuorisotyötä ja 
työpajamuotoista työskentelyä, joihin on 
haettavana erillistä rahoitusta. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön Nuorisoyksikön Alue-
hallintavirastojen (AVI) kautta kanavoimat 
muutkin rahoitushaut nuorisotyön kehittä-
miseen ovat myös mahdollisia hakukoh-
teita. Myös Euroopan Sosiaalirahaston 
Sosiaalisen osallisuuden rahoitukset sovel-
tuvat Nuorisotakuutalon toimintaan. Mah-
dollisia rahoitushakuja on muitakin, niihin 
kannattaa tutustua ennakkoluulottomasti.

Yritysyhteistyö voi myös olla hyödyllistä. Se 
voi tarkoittaa yrityksen yhteiskuntavastuun 

ilmenemistä esimerkiksi  nuorten toiminnan 
tukemisena, ruokalahjoituksina tai työhar-
joittelupaikkoina, jolloin yritys saa positii-
vista näkyvyyttä sosiaalisena sponsorina. 
Mielessä on kuitenkin pidettävä eettisyys 
niin nuoria, omaa toimintaa kuin yritystäkin 
kohtaan. Vastuu positiivisesta viestinnästä 
on molemminpuolinen.

Tilan tarve, sijainti ja merkitys

Nuorisotakuutalo voi kuulostaa fyysiseen 
tilaan kiinnittyvältä toiminnalta. Todellisuu-
dessa työtä tehdään myös tilan ulkopuolel-
la: kaduilla, kouluissa tai toisten toimijoiden 
tiloissa. Samalla Nuorisotakuutalon tila  on 
avoin myös muille toimijoille, joiden toimin-
nan tavoitteet ovat samansuuntaiset kuin 
Nuorisotakuutalolla. 

Demografisten ja alueellisten analyysien 
jälkeen uuden Nuorisotakuutalon suunnit-
telussa kannattaa tilan täsmällisempään 
sijaintiin kiinnittää huomiota. On olennaista 
tietää etukäteen onko tilan sijainti sellainen, 
että sinne on oikeasti helppo tulla ja että se 
on myös sosiaalisesti esteetön. Tässä voi 
käyttää apuna eri menetelmiä, kuten sovel-
lusta luotainmenetelmästä. Se on käyttä-
jäkeskeinen havainnointimenetelmä, jonka 
avulla haetaan nuorten näkökulmaa ja apua 
hyvän sijainnin löytämisessä. Menetelmäs-
sä nuori itse havainnoi annettujen apuvä-
lineiden avulla omaa ympäristöään. (ks. 
esim. Mattelmäki ymt. 2011.)  Tilaa etsies-
sä nuoria voi etukäteen haastatella, mutta 
olennaista on liikkua alueella ja kartoittaa 
nuorten kanssa esimerkiksi sitä millainen 
etäisyys julkisten kulkuneuvojen pysäkiltä 
tilaan voi olla. Käytännössä tämä tapahtuu 
siten, että liikutaan julkisen kulkuneuvon 
pysäkiltä tai muusta keskeistä paikasta eri 

suuntiin nuorten kanssa, ja pyydetään nuo-
ria ilmoittamaan missä kohtaa ollaan liian 
kaukana tai jos suunta tuntuu väärältä. Tällä 
tavoin suunnitteluun saadaan ensikäden tie-
toa, ja nuoret toimivat asiantuntijan roolissa 
suunnitteluprosessissa. Kun alue saadaan 
kartoitettua, voidaan tutustua erilaisiin tila-
vaihtoehtoihin yksityiskohtaisemmin ja tar-
kastella esimerkiksi sisäänkäynnin ja muun 
tilan lähestyttävyyttä. Nuorten näkökul-
masta on huomattavaa, että työskentelyn 
tulee motivoida hyvin, jotta havainnoinnista 
saadaan hyödyttäviä vastauksia.

Kun Nuorisotakuutalon tila on löytynyt, sen 
on myös muodostuttava nuorten omaksi 
reviiriksi. Silloin nuorten on mahdollista ra-
kentaa luottamustaan ja vähitellen kiinnittyä 
yhteisöön. Tilan käytössä on huomioitava 
nuorille mielekkäät toiminnot, joissa säilyy 
tuttuus ja turvallisuus. Keittiönpöytä, jonka 
äärellä voi jutella, syödä, askarrella ja pelata 
on yksi tärkeimmistä huonekaluista. Sen 
lisäksi tarvitaan esimerkiksi sohvia, joille voi 
vetäytyä, kun tilanteet tuntuvat ahdistavil-
ta. Samoin tarvitaan suojattua tilaa, jossa 
voidaan käydä luottamuksellista kahden-
keskeistä dialogia työntekijän kanssa. Yksit-
täisenä laitteena nuorten oma jääkaappi on 
osoittautunut tärkeäksi. Sieltä voi itse val-
mistaa välipalaa, kuin omassa tilassa. Sen 
sijaan työntekijöille ei ole osoitettu omaa 
sosiaalitilaa. Kaikki tilat ovat nuorten kanssa 
yhteisiä. Tämä on tärkeä viesti yhteisestä 
vastuusta yhteisessä tilassa. Tämä on myös 
ero nuorempien parissa tehtävään tilatyö-
hön, jossa ohjaajan aseman usein paljastaa 
avainketju, jolla voi käyttää valtaa tilojen 
suhteen.

Nuorisotakuutalon toiminnan arviointi 
ja kehittäminen

Nuorisotakuutalo ei ole koskaan valmis, 
vaan sen toimintaa pitää peilata nuorten 
tarpeisiin ja ympäröivään yhteiskuntaan. 
Toiminnan arviointia tehdään eri näkökul-
mista: nuorten, verkoston ja työntekijöiden. 
Kyseessä on omasta toiminnasta nouseva 
palautejärjestelmä. Tästä arvioinnista saa-
tavalla tiedolla luodaan ajantasainen käsitys 
toiminnan laadusta ja siitä miten se vastaa 
yhteisiä tavoitteita. Samalla organisaation 
johto saa tilannekatsauksen toiminnasta ja 
siitä miten se suhteutuu odotuksiin. Nämä 
tiedot ovat lähtökohta kehittämistyölle. 
Kehittämistyössä tavoitteena on paremmin 
palvella yhteisen työn päämääriä ja tarvit-
taessa tarkistaa niitä. Nuorisotakuutalolla 
toiminnan kehittäminen on jatkuvaa ja sen 
tulisikin olla yhteinen innoituksen lähde.

Osallistava tarinallinen arviointi

Nuorisotakuutalon toiminnan arvioinnis-
sa on haluttu pitää nuoret keskiössä. Se 
on mahdollistunut osallistavan tarinallisen 
arvioinnin avulla. Menetelmää on tarkoitus 
käyttää kerran vuodessa kaikissa Nuoriso-
takuutaloissa. Se on Plymouthin yliopis-
tossa kehitetty menetelmä nimenomaan 
nuorisotyön vaikuttavuuden arviointiin. Sen 
avulla voidaan tarkastella tapahtuuko toi-
minnassa juuri niitä asioita, joita pitäisi ja 
vastaako toiminta nuorten tarpeita. Mene-
telmästä saa hyvin käsityksen Humanistisen 
ammattikorkeakoulun tuottamasta infovi-
deosta. Menetelmästä on myös kirjoitettu 
suomenkielinen opaskirja (Siurala ymt. 
2019).
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Nuorisotakuutalon lähiverkoston 
palaute toiminnasta

Helsingin Nuorisotakuutalon verkostoille 
on tehty Office 365-sovelluksista löytyvällä 
Forms-pohjalla kysely. SIinä on muutamal-
la kysymyksellä kartoitettu keskeisimpien 
yhteistyökumppaneiden ajatuksia Nuoriso-
takuutalon toiminnasta ja sen kehittämiseh-
dotuksista.

STEAn PATA-itsearviointi 

PATA-itsearviointimallissa työntekijät arvioi-
vat omaa toimintaansa sekä numeerisesti 
että kyselyyn vastaamalla. Vastaukset 
käsitellään yhteisessä työpajassa ja niiden 
pohjalta tuotetaan konkreettisia kehittämi-
sehdotuksia. (STEA 2017, 22.) Helsingin 
Nuorisotakuutalolla PATA-arviointi on to-
teuttu kahdesti marraskuussa 2018  loka-
kuussa 2019. 

Työntekijäkysely

Helsingin Nuorisotakuutalon kehittämis-
työssä on myös hyödynnetty työntekijöille 
tehtyä kyselyä. Siinä tavoitteena oli tarkis-
taa toiminnan suuntaa. Kyselyn vastauk-
sista keskusteltiin yhdessä ja määritettiin 
toiminnan kehittämistarpeita.

Viestintä Nuorisotakuutalon 
toiminnassa

Nuorisotakuutalon ulkoista viestintää 
kohdennetaan eri kohderyhmille, jolloin 
myös viestinnän tavoitteet, viestit, kanavat, 
keinot ja sisällöt ovat erilaiset. Pääkohde-
ryhmät viestinnässä ja markkinoinnissa 
ovat nuoret, nuorten lähipiiri, yhteistyö-
kumppanit sekä laajempi yleisö, kuntapäät-

täjät ja media. Viestinnässä hyödynnetään 
Nuorisotakuutalon valtakunnallista brändiä 
ja siihen liittyvää viestintämateriaalia, esi-
merkiksi Nuorisotakuutalon logoa.

Nuorten saavuttaminen ja heille viestiminen 
ja tiedottaminen ovat Nuorisotakuutalon 
keskeisiä tehtäviä. Tavoitteena on, että 
kynnys ottaa kontaktia Nuorisotakuutalolle 
olisi mahdollisimman matala, ja että nuo-
ret sekä nuorten lähiomaiset ottaisivat itse 
yhteyttä, jolloin palvelu olisi oikea-aikaista.  
Osa kohderyhmän nuorista on jumiutunut 
kotiin ja kaikki sosiaalinen elämä painottuu 
verkkoon. Niinpä viestinnässä painotetaan-
kin sosiaalisen median (ensisijaisesti Insta-
gram, toissijaisesti Facebook) ja verkkosi-
vun käyttöä. Tärkeintä on, että verkosta on 
helppo löytää tietoa toiminnasta. Sosiaa-
lisen median käytössä voidaan hyödyntää 
Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus 
Verken asiantuntijoita.

Jalkautuvan työn avulla pyritään tavoitta-
maan nuoria samalla jakaen tietoa toimin-
nasta paikoissa, missä nuoret luonnostaan 
liikkuvat. Näitä ovat mm. oppilaitokset, 
muiden kolmannen sektorin tahojen tilat 
sekä erilaiset tapahtumat.

Yhteistyöverkostoille suunnataan viestin-
tää erityisesti sosiaalisen median kanavien 
(ensisijaisesti Facebook, toissijaisesti Ins-
tagram), sähköpostitiedotteiden, esitteiden, 
nettisivujen, henkilökohtaisten tapaamisten 
ja tapahtumien kautta. Tälle kohderyhmäl-
le on erityisen tärkeää viestiä selkeästi ja 
suunnitelmallisesti, jotta jo valmiiksi laajaa 
yhteistyöverkostoa voidaan ylläpitää ja ke-
hittää entistä pidemmälle. Tavoitteena on, 
että nuoret olisi mahdollista ohjata entistä 
tehokkaammin oikea-aikaisesti oikeaan 
paikkaan.

Laajemmalle yleisölle, kuntapäättäjille ja me-
dialle viestiessä tärkeintä on tuoda näkyväksi 
kohderyhmän tilannetta ja Nuorisotakuutalon 
työn tuloksia. Laajempaa yleisöä ja mediaa 
tavoitetaan sosiaalisen median, mutta myös 
printtimedian ja tapahtumien kautta.

Sisäisen viestinnän tavoitteena on pitää 
Nuorisotakuutalon ja sitä ylläpitävän organi-
saation henkilökunta tietoisena yhteisen työn 
sujumisesta. Sisäisen viestinnän kanavina 
käytetään tapaamisia (skype ja face-to-face), 
Outlook Teamsia, muistioita, sähköpostia 
sekä puheluita.  

Osana itsearviointia arvioidaan myös vies-
tinnän tehokkuutta ja tiedottamisen onnistu-
mista. Arviointi tehdään vertailemalla tuloksia 
luotuihin tavoitteisiin sekä analysoimalla 
somekanavia. Samalla myös uudet viestin-
tätavoitteet ja aikataulu päivitetään. Arviointi 
tehdään kolme kertaa vuodessa.

Nuorisotakuutalon minimiehdot

Edellä kuvatun pohjalta voidaan nimetä ne 
minimiehdot, joiden tulee täyttyä, jotta voi-
daan puhua Nuorisotakuutalosta.

Minimiehdot ovat: 

1. Jokaisen nuoren kunnioittava 
 kohtaaminen

2.  Kiireettömyys: Nuorille osoitetaan,  
 että nyt ei ole hoppu minnekään. Kun  
 nuori on valmis edistämään oman  
 tulevaisuutensa suunnittelua, on   
 työntekijä valmiina.
  
3.  Nuorisotakuutalo toimii täydentävänä  
 osana paikallista nuorten palveluiden  
 verkostoa.

4.  Nuorisotakuutalon toiminnalle on 
 löytynyt rahoitus, joka mahdollistaa  
 suunnitelmallisen toiminnan.

5.  Nuorisotakuutalolla työskentelee 
 vähintään kaksi nuorisotyön ja nuorten  
 kohtaamisen ammattilaista.
  
6.  Tila on sekä fyysisesti että 
 psykososiaalisesti kynnyksetön, 
 saavutettava ja jokaiselle nuorelle 
 turvallinen.
 
7.  Toiminnan tavoite on tukea nuoren  
 osallisuutta, vahvistaa hänen 
 toimijuuttaan ja vähitellen ohjata kohti  
 koulutusta tai työtä.

8.  Nuorisotakuutalon toiminnan 
 kehittämisen välineenä on 
 säännöllinen arviointi.



5150

Lähteet6 Aaltonen, Sanna & Berg, Päivi & 
Ikäheimo, Salla (2015) Lopuksi: Mitä 
rekisterit ja haastattelut kertovat meil-
le syrjäytymisestä, nuorista ja palve-
luista? Teoksessa Aaltonen, Sanna & 
Berg, Päivi & Ikäheimo, Salla (toim.) 
Nuoret luukulla. Kolme näkökulmaa 
syrjäytymiseen ja nuorten asemaan 
palvelujärjestelmässä. Nuorisotutki-
musseura ry / Nuorisotutkimusver-
kosto, Julkaisuja 160, 128 – 130.
 
Acquah, Emmanuel O. & Topalli, 
Pamela-Zoe & Wilson, Michael L. & 
Junttila, Niina & Niemi, Päivi M (2016) 
Adolescent loneliness and social 
anxiety as predictors of bullying 
victimisation, International Journal of 
Adolescence and Youth, 21:3, 320 - 
331. DOI:10.1080/02673843.2015.10
83449
 
Alatalo, Johanna & Mähönen, Erno 
& Räisänen, Heikki (2017) Nuorten 
ja nuorten aikuisten työelämä ja 
sen ulkopuolisuus. Helsinki: Työ- ja 
elinkeinoministeriö, TEM-analyy-
seja 76/2017. http://urn.fi/URN:IS-
BN:978-952-327-211-8
 
Bastleer, Janet (2008) Informal Lear-
ning in Youth Work. London: SAGE 
Publication Ltd.
 
Ekström, Elina & Jääskeläinen, Jaak-
ko (2019) ”Jokaisella tulisi olla joku, 
joka uskoo sinuun ja kannustaa 
sinua” Kartoitus keinoista saavuttaa 
syrjässä olevia nuoria (Case Helsin-
gin Nuorisotakuutalo). Humanistisen 

ammattikorkeakoulun opinnäytetyö, 
julkaistaan 12/2019.
 
Erikson, Erik H. (1959) Identity and 
the Life Cycle. New York: W.W. Nor-
ton & Company. 

Erikson, Erik H. (1968) Identity: Youth 
and Crisis. New York: W.W. Norton & 
Company

Erikson, Erik H. (1982) The Life Cycle 
Completed. New York: W.W. Norton & 
Company

Gretschel, Anu & Myllyniemi, Sami 
(2017) Työtä, koulutus- tai harjoittelu-
paikkaa ilman olevien nuorten käsi-
tyksiä tulevaisuudesta, demokratiasta 
ja julkisista palveluista – Nuorisoba-
rometrin erillisnäyte/aineistonkeruu. 
Helsinki: Nuorisotutkimusseura ry / 
Nuorisotutkimusverkosto. https://
www.nuorisotutkimusseura.fi/images/
hankkeet/nuorisobarometrin-erillis-
nayte/eriarvoistumistyoryhma_gret-
schelmyllyniemi_neet_aineistokoos-
te_05122017_nettiin.pdf Viitattu 
12.9.2019.
 
Grönlund, Henrietta & Falk, Hanna 
(2016) Kolmas sektori ja yksinäisyy-
den vähentäminen. Teoksessa Saari, 
Juho (toim.) Yksinäisten Suomi. Hel-
sinki: Gaudeamus Helsinki University 
Press, 253 - 272.
 
Haikkola, Lotta & Hästbacka, Noora 
& Pekkarinen, Elina (2019) Johdanto. 
Teoksessa Haikkola, Lotta &  Häs-

tbacka, Noora & Pekkarinen, Elina (toim.) 
Kuka vastaa nuorten rikoksiin? Ammatti-
laisten, nuorten ja kustannusten näkökul-
mia palveluihin. Helsinki: Valtioneuvoston 
kanslia, 24 - 49. http://urn.fi/URN:IS-
BN:978-952-287-737-6
 
Haikkola, Lotta & Näre, Lena & Lähteen-
maa, Jaana (2017) Tunnistamisen insti-
tutionaaliset kontekstit. Nuoret työttö-
mät aktivointitoimenpiteissä. Teoksessa 
Aaltonen, Sanna & Kivijärvi, Antti (toim.) 
Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen 
käyttäjinä ja kohteina. Helsinki: Nuoriso-
tutkimusverkosto /Nuorisotutkimusseura 
ry, Julkaisuja 198, 53 - 79.
 
Hakala, Sari (2014) Päihdenuoresta 
aikuiseksi: rekisteri- ja hoitotietoihin 
perustuva seurantatutkimus alaikäisten 
päihteiden käyttäjien elämänkulusta. Pro 
Gradu opinnäytetyö. Helsinki: Helsingin 
yliopisto. https://tietopuu.a-klinikkasaa-
tio.fi/system/files/julkaisut/sari_hakala_
pro_gradu.pdf Viitattu 28.10.2019.
 
Helve, Helena & Côté, James & Syna-
renko, Arseniy & Sinisalo-Juha, Eeva & 
Mizokami, Shinichi & Roberts, Sharon & 
Nakama, Reiko (2017) Identity Horizons 
among Finnish Post-Secondary Stu-
dents: A Comparative Analysis. Interna-
tional Journal of Identity, 17:3, 191 - 206.

Häikiö, Liisa & Kallinen, Yrjö (2017) 
Nuorten aikuisten tarpeet ja asiantunti-
joiden mahdollisuudet palvelujen suun-
nittelussa. Teoksessa Aaltonen, Sanna 
& Kivijärvi, Antti (toim.) Nuoret aikuiset 
hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohtei-
na. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto /
Nuorisotutkimusseura ry, Julkaisuja 198, 

103 - 126.
 
Hästbacka, Noora & Haikkola, Lotta 
(2019) Rikoksiin puuttuminen katutason 
toiminnassa. Teoksessa Haikkola, Lotta 
& Hästbacka, Noora & Pekkarinen, Elina 
(toim.) Kuka vastaa nuorten rikoksiin? 
Ammattilaisten, nuorten ja kustannusten 
näkökulmia palveluihin. Helsinki: Valtio-
neuvoston kanslia, 68 - 128. http://urn.fi/
URN:ISBN:978-952-287-737-6
 
Junttila, Niina (2015) kavereita nolla. 
Lasten ja nuorten yksinäisyys. Helsinki: 
Tammi.
 
Junttila, Niina (2016) Yksinäisyyden ulot-
tuvuudet. Teoksessa Saari, Juho (toim.) 
Yksinäisten Suomi. Helsinki: Gaudeamus 
Helsinki University Press, 52 - 69.
 
Junttila, Niina (2016a) Lasten ja nuor-
ten yksinäisyys. Teoksessa Saari, Juho 
(toim.) Yksinäisten Suomi. Helsinki: 
Gaudeamus Helsinki University Press, 
149 - 163.
 
Jurvansuu, Sari & Rissanen, Päivi (2018): 
Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan 
laajuus päihde- ja mielenterveysyhdistyk-
sissä ja yhdistysten toimijoille tarjoama 
tuki. Helsinki: A-Klinikkasäätiö. Katsauk-
sia ja näkökulmia 1/2018: 1 - 11. https://
tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/Toiminnan_
laajuus_ja_tukitoimet_Tietopuu_Katsa-
uksia_Jurvansuu_Rissanen_190918.pdf 
Viitattu 31.10.2019.
 
Karjalainen, Karoliina & Hakkarainen, 
Pekka & Raitasalo, Kirsimarja (2019) 
Nuorten huumeiden käyttö. Tarkaste-
lussa alaikäiset ja täysi-ikäiset nuoret. 



5352

Helsinki: Yhteiskuntapolitiikka 84 (3): s. 
312 - 321. http://www.julkari.fi/hand-
le/10024/138274  Viitattu 28.10.2019.
Kauppinen, Eila (2018) Moniääninen 
ruokaympäristö – ruokakasvatuksen 
mahdollisuudet nuorisotaloilla. Aka-
teeminen väitöskirja. Helsinki: Hel-
singin yliopisto. http://urn.fi/URN:IS-
BN:978-951-51-4591-8
 
Kautto, Tuija & Korpilauri, Titta & Pudas, 
Marja & Savonmaa, Pasi (2017) Oh-
jaamojen synty ja kehittämishaasteet. 
Teoksessa Määttä, Mirja (toim.) uutta 
auringon alla? Ohjaamot 2014-2017. 
Jyväskylä: Kohtaamo-hanke, 14 - 20.

Keijo-hanke. Kokemusasiantuntijuus 
edistämässä itsenäisyyttä ja osalli-
suutta. https://www.keijo.net/ Viitattu 
31.10.2019.

Kouluterveyskysely (2019) Kouluterveys-
kyselyn aikasarjat 2006-2019. Elinta-
vat/ päihteet. https://sampo.thl.fi/pivot/
prod/fi/ktk/ktk1/summary_trendi?a-
lue_0=87869&mittarit_0=200537&mit-
tarit_1=199990&mittarit_2=&sukupuo-
li_0=143993# Viitattu 29.10.2019.

Kouluterveyskysely (2019a) Kouluter-
veyskyselyn aikasarjat 2006 - 2019. 
Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika/ 
ystävät ja yksinäisyys. https://sampo.thl.
fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/summary_tren-
di?alue_0=87869&mittarit_0=200138&-
mittarit_1=199281&mittarit_2=&suku-
puoli_0=143993# Viitattu 29.10.2019.

Lyyra, Nelli & Junttila, Niina & Tynjälä, 
Jorma & Välimaa, Raili (2019) Nuorten 
yksinäisyys on yhteydessä lisääntynee-

seen oireiluun ja lääkkeiden käyttöön. 
Helsinki: Suomen Lääkäriliitto – Finland 
Läkarförbund r.y., 32/74, 1670 - 1674. 
https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/
alkuperaistutkimukset/nuorten-yksinai-
syys-on-yhteydessa-lisaantyneeseen-oi-
reiluun-ja-laakkeiden-kayttoon/ Viitattu 
15.10.2019.

Marcia, James (2002) Identity and Psy-
chosocial Development in Adulthood. 
Identity: An International Journal of 
Theory and Research 2(1), 7 - 28.

Mattelmäki, Tuuli & Brandt, Eva & 
Vaajakallio, Kirsikka (2011) On de-
signing open-ended interpretations 
for collaborative design explora-
tion, CoDesign, 7:2, 79 - 93. DOI: 
10.1080/15710882.2011.609891
 
Mattila-Holappa, Pauliina (2018) Mental 
health and labour market participation 
among young adults. Akateeminen väi-
töskirja. Helsinki: KEAL, Studies in social 
security and health 152.
http://urn.fi/URN:NBN:-
fi-fe2018082934286
 
Mertanen, Katariina (2017) Poliittiset dis-
kurssit Ohjaamoja ohjaamassa. Teokses-
sa Määttä, Mirja (toim.) uutta auringon 
alla? Ohjaamot 2014 - 2017. Jyväskylä: 
Kohtaamo-hanke, 21 - 26.
 
Mills, Sarah & Kraftl, Peter (2014) Int-
roduction: geographies, histories and 
practices of informal education. Teok-
sessa Mills, Sarah & Kraftl, Peter (toim.) 
Informal Education, Childhood and 
Youth: Geographies, Histories, Prac-
tices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 

1 - 18.
 
Moilanen, Tanja & Airaksinen, Matti & 
Kangasniemi, Mari (2019) Ankkuritoimin-
nan käsikirja. Moniammatillinen yhteistyö 
nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja 
rikosten ennaltaehkäisemiseen. Helsinki: 
Sisäministeriön julkaisuja 2019:16. http://
urn.fi/URN:ISBN 978-952-324-256-2

Moilanen, Tanja & Airaksinen, Matti & 
Kangasniemi, Mari (2019) Ankkuritoimin-
nan käsikirja. Helsinki: Sisäministeriön 
julkaisuja 2019:16 http://urn.fi/URN:ISBN 
978-952-324-256-2
 
Müller, Burkhard (2006) ’Similarities and 
links between early childhood education 
and informal
education in youth work for adolescents’, 
European Early Childhood Education 
Research Journal, 14: 2, 21 - 33.  http://
dx.doi.org/10.1080/13502930285209891
 
Müller, Kiti & Lehtonen, Johannes (2016) 
Yksinäisyys, aivot ja mieli. Teoksessa 
Saari, Juho (toim.) Yksinäisten Suomi. 
Helsinki: Gaudeamus Helsinki University 
Press, 73 - 95.
 
Mäki, Jenni (2019) Näkyy, ei näy, näkyy, 
ei näy, näkyy… Valo-Valmennusyhdistys: 
Blogikirjoitus 8.7.2019.
http://valo-valmennus.fi/blog/jenni-maki-
nakyy-ei-nay-nakyy-ei-nay-nakyy/ Viitat-
tu 18.10.2019.
 
Mäki, Jenni (2019a) The Scientifical 
Shape of the Longterm homeless Youth. 
Valo-Valmennusyhdistys: Blogi-kirjoitus 
19.8.2019
http://valo-valmennus.fi/blog/the-scien-

tifical-shape-of-the-longterm-home-
less-youth/  Viitattu 18.10.2019.
 
Mäki, Jenni (2019b) Haastattelu nuor-
ten pitkäaikaisasunnottomuudesta 
14.10.2019.           
 
Mäkinen, Sanna & Halonen, Terhi (2017) 
Januskasvoinen portinvartija: ohjaus tu-
kena ja kontrollina julkisissa palveluissa. 
Teoksessa Aaltonen, Sanna & Kivijärvi, 
Antti (toim.) Nuoret aikuiset hyvinvointi-
palvelujen käyttäjinä ja kohteina. Helsin-
ki: Nuorisotutkimusverkosto /Nuorisotut-
kimusseura ry, Julkaisuja 198, 151 - 172.
 
Määttä, Mirja (2019) Reforming Youth 
Transitions support with the multi-agency 
approach? –A case study of the Finnish 
one-stop Guidance centers. SOCIO-
LOGIJA, 61:2. https://doi.org/10.2298/
SOC1902277M
 
Määttä, Mirja & Karppinen, Santeri & 
Kosonen, Matleena (2017) Ohjaamojen 
palvelut, niiden käyttö ja nuorten palau-
te. Teoksessa Määttä, Mirja (toim.) uutta 
auringon alla? Ohjaamot 2014 - 2017. 
Jyväskylä: Kohtaamo-hanke, 31 - 38.
 
Määttä, Mirja & Määttä, Anne (toim.) 
(2015) Parempia ratkaisuja koulu-
tuksen ja työn ulkopuolella olevien 
nuorten tukemiseen. Helsinki: Valtion 
selvitys- ja tutkimustoiminnan julkai-
susarja 16/2015. http://urn.fi/URN:IS-
BN:978-952-287-197-8
 
Notkola, Veijo & Pitkänen, Sari & Tuusa, 
Matti & Ala-Kauhaluoma, Mika & Hark-
ko, Jaakko & Korkeamäki, Johanna & 
Lehikoinen, Tuula & Lehtoranta, Pirjo & 



5554

Puumalainen, Jouni & Ehrling, Leena & 
Hämäläinen, Juha & Kankaanpää, Eila & 
Rimpelä, Matti & Vornanen, Riitta (2013) 
Nuorten syrjäytyminen. Tietoa, toimintaa 
ja tuloksia? Helsinki: Eduskunnan tar-
kastusvaliokunta, 1/2013. https://www.
eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/
julkaisut/Documents/trvj_1+2013.pdf 
Viitattu 15.10.2019.

Nuorisolaki (2016/1285) https://www.fin-
lex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161285 Viitattu 
30.10.2019.

OECD (2019) Investing in Youth. Finland. 
Paris: OEDC-Publishing.

Ohjaamot (2019) Mikä on Ohjaamo? 
https://ohjaamot.fi/mika-on-ohjaamo-1 
Viitattu 18.10.2019.

Pantzar, Juha A., (2018) Miksi talous-
lukutaitoja pitäisi edistää? Teoksessa 
Suomen Pankki (2018) Talouslukutaito 
2020-luvulla. Maksuton e-kirjanen. Hel-
sinki: Suomen Pankki, 5 - 9.   http://urn.
fi/URN:NBN:fi:bof-201808081950
 
Papunen, Tiina (2017) Edessä loistava 
tähti – jalkautuvan nuorisotyön laatutäh-
ti. Työväline jalkautuvaan nuorisotyöhön. 
Ylemmän ammattikorkeakoulun opin-
näytetyö. Helsinki: Humanistinen am-
mattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/bitstream/
handle/10024/126914/Tiina_Papunen.
pdf?sequence=1&isAllowed=y Viitattu 
30.10.2019.
 
Pekkarinen, Elina & Haikkola, Lotta & 
Hästbacka, Noora & Karhunen, Hannu 
& Schalin, Anton (2019) Johdanto. Teok-

sessa Haikkola, Lotta &  Hästbacka, 
Noora & Pekkarinen, Elina (toim.) Kuka 
vastaa nuorten rikoksiin? Ammattilais-
ten, nuorten ja kustannusten näkökulmia 
palveluihin. Helsinki: Valtioneuvoston 
kanslia, 13 - 23. http://urn.fi/URN:IS-
BN:978-952-287-737-6
 
Peltola, Marja & Moisio, Jenni (2017) 
Ääniä ja äänettömyyttä palvelukentillä. 
Katsaus lasten ja nuorten palveluko-
kemuksia koskevaan tietoon. Helsinki: 
Nuorisotutkimusverkosto /Nuorisotutki-
musseura ry, Julkaisuja 190. 
 
Peltonen, Timo (2018) Mikä ihmeen ta-
louslukutaito? Teoksessa Suomen Pank-
ki (2018) Talouslukutaito 2020-luvulla. 
Maksuton e-kirjanen. Helsinki: Suomen 
Pankki, 57 - 58.  http://urn.fi/URN:NBN:-
fi:bof-201808081950
 
Piha, Eeva, (2018) Talousvaikeuksien 
riskiryhmiin voi panostaa pienillä teoil-
la. Teoksessa Suomen Pankki (2018) 
Talouslukutaito 2020-luvulla. Maksuton 
e-kirjanen. Helsinki: Suomen Pankki, 
10 - 13.  http://urn.fi/URN:NBN:fi:-
bof-201808081950
 
Putnam, Robert (2000) Bowling alone. 
New York: Simon & Schuster Paper-
bakcs.
 
Rikala, Sanna (2018) Masennus, työky-
vyttömyys ja sosiaalinen eriarvoisuus 
nuorten aikuisten elämänkuluissa. Hel-
sinki: Yhteiskuntapolitiikka 83:2, 159 - 
170.
 
Saari, Juho (2016) Matkalla yksinäi-
syyteen. Teoksessa Saari, Juho (toim.) 

Yksinäisten Suomi. Helsinki: Gaudeamus 
Helsinki University Press, 9 - 32.

Saari, Juho (2016a) Suomalainen yksi-
näisyys. Teoksessa Saari, Juho (toim.) 
Yksinäisten Suomi. Helsinki: Gaudeamus 
Helsinki University Press, 33 - 51.
 
Sandberg, Erja & Jokinen, Sari & Kärkkäi-
nen, Jukka & Lämsä, Riikka & Löfstedt, 
Jan & Nordlund-Spiby, Rut & Pajunen, 
Marjaana &  Raivio, Helka & Rouvinen, 
Johanna & Valkeinen, Heli (2018) Toi-
mintakyvyn arviointi 16–29-vuotiailla 
NEET-nuorilla. Suositus avuksi Kelan am-
matilliseen kuntoutukseen ohjattaessa. 
Helsinki: Kela. http://urn.fi/URN:NBN:-
fi-fe2018100237189
 
Schalin, Anton (2019) Kansainvälien 
kirjallisuuskarsaus puuttumisen malleista, 
niiden vaikuttavuudesta ja kustannus-
hyödyistä. Teoksessa Lotta Haikkola, 
Noora Hästbacka ja Elina Pekkarinen 
(toim.) Kuka vastaa nuorten rikoksiin? 
Ammattilaisten, nuorten ja kustannusten 
näkökulmia palveluihin. Helsinki: Valtio-
neuvoston kanslia, 24 - 49. http://urn.fi/
URN:ISBN:978-952-287-737-6
 
Simonen, Jenni (2019) ”Mä koitan itse 
selviytyä kaikesta” tutkimus työn ja 
koulutuksen ulkopuolella olevista nuo-
rista. Helsinki: e2-tutkimus. https://e2.fi/
file_attachment/get/selviytyja_net.pdf?at-
tachment_id=929 Viitattu 28.10.2019.
 
Sinisalo-Juha, Eeva (2019) Supported 
Moratorium – Agency in Adulthood.
In publication Seal, Mike (red.) Teaching 
Youh Work in Higher Education.Tensions, 
Connections, Continuities and Contra-

dictions. Tartu: University of Tartu, 114 
- 120.
 
Sinisalo-Juha, Eeva (2018) +16 nuorten 
ja vaeltajien yhteisnuotio. Teoksessa 
Eeva Sinisalo-Juha, Tuija Mehtonen & 
Anita Saaranen-Kauppinen (toim.) Walka-
bout – oppimisvaelluksella +16-nuoriso-
työn maastoissa. Helsinki: Humanistinen 
ammattikorkeakoulu, julkaisuja 61, 93 
-  96. https://www.humak.fi/wp-content/
uploads/2018/11/walkabout-korjattu.pdf 
Viitattu 15.10.2019.
 
Sinisalo-Juha, Eeva (2018a) Ongelmai-
nen NEET-nuoruus vai hyödyttävä mora-
torium? Teoksessa Pantsar, Tytti (toim.) 
Ohjauksen ja tuen tarpeessa olevat 
nuoret. Näkökulmia ja toimintatapoja. 
Suomen Kansanopistoyhdistys, 34 - 39.
http://www.kansanopistot.fi/yhdistys/
docs_ajankohtaista/SKY_Neet-nuoret_
artikkelikokoelma_LOP.pdf
 
Siurala, Lasse & Sinisalo-Juha, Eeva & 
Heikkilä, Kristina & Mikkonen, Hanna & 
Sundberg, Lauri & Vahteri, Netta (2019) 
Nuorten kertomuksia nuorisotyön mer-
kityksellisyydestä Tarinallisen arvioinnin 
opaskirja. Helsinki: Humanistinen am-
mattikorkeakoulu, Julkaisuja 72.
https://www.humak.fi/wp-content/
uploads/2019/03/Nuorten-kertomuk-
sia-nuorisotyon-merkityksellisyydes-
ta-Siurala-Sinisalo-Juha-Heikkila-Mik-
konen-Sundberg-ja-Vahteri-2019.pdf 
Viitattu 30.10.2019.
 
Siurala, Lasse (2108) Toiminnan uudis-
taminen uusin menetelmin. Teoksessa 
Sinisalo-Juha, Eeva & Mehtonen, Tuija & 
Saaranen-Kauppinen, Anita (toim.) Wal-



5756

kabout –oppimisvaelluksella +16-nuo-
risotyön maastoissa. Helsinki: Humanis-
tinen ammattikorkeakoulu, julkaisuja 61, 
13 - 21.
 
STEA (2017) Itsearviointiopas. Helsinki: 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avus-
tuskeskus. https://www.stea.fi/docu-
ments/2184241/2492102/Itsearviointio-
pas.pdf/9c90fac1-47a8-4bdc-a35f-9b2
2d9020080/?t=1480079910950&down-
load=1 Viitattu 30.10.2019.
 
TEM (2019) Työllisyyskatsaus. Syyskuu 
2019. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministe-
riö.  https://www.temtyollisyyskatsaus.fi/ 
Viitattu 8.10.2019.
 
Toiviainen, Sanna (2019) Suhteisia elä-
mänpolkuja. Koulutuksen ja työn margi-
naalissa olevien nuorten toimijuus ja oh-
jaus. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/
Nuorisotutkimusseura ry, julkaisuja 217. 
 
Valtioneuvosto (2019) Pääministeri Antti 
Rinteen hallituksen ohjelma 6.6.2019. 
Osallistava ja osaava Suomi – sosiaa-
lisesti, taloudellisesti ja ekologisesti 
kestävä yhteiskunta. Helsinki: Valtioneu-
vosto, Julkaisuja 2019:23. http://urn.fi/
URN:ISBN:978-952-287-756-7

Välijärvi, Jouni (toim.) (2019) Edelly-
tykset kasvuun, oppimiseen ja osalli-
suuteen kaikille. Tutkijoiden havaintoja 
ja suosituksia lasten ja nuorten mo-
nipuolisen kehityksen, terveyden ja 
vaikuttamisen mahdollisuuksien edis-
tämiseksi. Helsinki: Valtioneuvoston 
julkaisuja 2019:7. http://urn.fi/URN:IS-
BN:978-952-287-701-7

 
Wrede-Jäntti, Matilda (2018) Suhdetyön 
merkitys nuoren onnistuneen työpajajak-
son taustalla. Teoksessa Gissler, Mika & 
Kekkonen, Marjatta & Känkkänen, Päivi 
(toim.) Nuoret palveluiden pauloissa. 
Nuorten elinolot –vuosikirja 2018. Hel-
sinki: Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, 
82 - 93.
 
Ympäristöministeriö (2019) Asunnot-
tomuusohjelmien arviointi. Ohjelmista 
asunnottomuustyön vakiinnuttamiseen. 
Helsinki: Ympäristöministeriö, 2019:11.
http://urn.fi/URN:IS-
BN:9978-952-361-014-9
 

Nuorisotakuutalo - haavoittuvimmassa asemassa 
olevien alle 29-vuotiaiden ponnahduslauta elämään


