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Esipuhe
Oulun seudun väestörakenne on poikkeuksellisen nuori. Sellainen on koko seudun kannalta suuri rikkaus,
jonka turvin on hyvä rakentaa tulevaisuutta lujalle pohjalle. Nuori ikärakenne johtuu pääosin kolmesta seikasta: Oulun seudulla ja koko Pohjois-Suomessa on syntyvyys korkeaa, Oulu on koko Pohjois- ja Itä-Suomen
muuttoherkimmän väestöosan suosituin muuttokohde
ja Oulussa on Pohjois-Suomen runsaimmat ja monipuolisimmat koulutusmahdollisuudet.
Monikerroksinen urbaani elämäntapa suurissa kaupungeissa houkuttaa nuoria väestökeskittymiin, koska
ne antavat parhaat puitteet oman elämän rakentamiselle. Hyvä ja monipuolinen palvelurakenne, kulttuurinen
moniarvoisuus ja tapa katsoa eteenpäin ja uusiin mahdollisuuksiin kuuluvat urbaaniin elämään. Ylivoimaisesti suurin osa nuorista löytää oman lokeronsa yhteiskunnassa. Osa löytää sellaisen Oulusta ja osa löytää sen
muualta lähtiessään Oulusta koulutuksen päätyttyä.
Oulun seudun elinkeinorakenne ei ole riittävän lavea
ja runsas pystyäkseen turvaamaan kaikille oululaisille
tai tänne muuttaville nuorille työpaikkaa. Työvoiman
tarjonnan ja kysynnän epätasapaino on Oulun seudulla
pysyvä ilmiö, jonka vuoksi työttömyys on täällä poikkeuksellisen yleistä. Erityisen korkea työttömyys on alle
30-vuotiailla ja vasta koulunsa lopettaneilla, joille ensimmäisen työpaikan saaminen on vaikeaa.

tulkinnan kautta. Tavoitteena on tuottaa akateeminen
väitöskirja tästä aiheesta.
Tämä tutkimus on nyt tutkimusaineiston hankinnan
ja analysoinnin jälkeen edennyt väliraporttivaiheeseen,
joka tässä julkaistaan luettavaksi. Varsinainen loppuraportti julkaistaan väitöskirjana todennäköisimmin vuoden 2014 alussa.
Tutkimustyön on tehnyt tohtorikoulutettava Mirjami
Pelkonen Oulun yliopiston maantieteen laitokselta.
Tutkimuksen ohjausryhmässä ovat Oulun yliopiston
maantieteen laitokselta toimineet professorit Pauli Tapani Karjalainen ja Jarmo Rusanen. Oulun kaupungin
puolelta ohjausryhmään ovat kuuluneet nuorisotoimenjohtaja Kaisu Haapala ja tutkimuspäällikkö Timo
Mäkitalo.
Oulussa 31.8.2012
Timo Mäkitalo
tutkimuspäällikkö

Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen Nuorisoasiain neuvottelukunta kävi loppuvuodesta 2009 silloisen pääsihteerinsä Tuomas Kurttilan johdolla Oulussa. Tuolloin sovittiin yhteisestä tutkimushankkeesta,
jonka avulla selvitetään oululaisten nuorten korkean
työttömyyden syitä, odotuksia tulevaisuuden suhteen,
valmiuksia oman elämäntilanteen muuttamiseen ja
yleensäkin nuorten työttömien tapaa käsitellä ja hoitaa
työttömyysongelmaa.
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa yleistettävissä olevaa tietoa syrjäytymisuhan alla olevien nuorten
ohjaamiseen nuorten itsensä ehdoilla. Ongelman lähestymistapa on kuunteleva, ymmärtävä ja tulkitseva.
Nuorten työttömyyden syitä ja vaikutuksia ihmisiin ei
voida tulkita perinteisellä syy-seuraussuhteella, vaan
kompleksista ongelmaa on lähestyttävä uudenlaisen
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”Millaista on hyvä elämä?”

”Se riippuu ihan siitä, kenen silmistä katsoo. Joku, joku kenialainen paskafarmari voi olla ihan
yhtä ilonen ku joku, mikälie, joku pankkiiri jossai jenkeissä.” (Sami 19 v.)

”Totta kai niinku hyvä terveys hyvä mielenterveys, ja semmonen niinkö virkeys ja kiinnostus, ommaan tulevaisuuteen ja ommaan elämään niinkö tällä hetkellä. Asioita, mitä niinkö kokkee tarvitsevansa ja, on sitä sisältöä siihen elämään. Se et on niinku semmonen fiilis että jaksaa aamusin
nousta ylös ja. On mukava mennä iltasin nukkumaan ja. Ei niinkö vituta koko ajan.” (Elisa 22 v.)

”Että on itse onnellinen, tasapainossa itsensä kanssa.” ... ”Halus olla työttömänä halus olla töissä,
nii, jos sen kanssa on sujut nii se on sitte ihan sama. Ku vaan ite on onnellinen.” ... ”Mää oon sitä
mieltä että, me eletään täällä vaan itteemme varten, niin sillon täytyy myös sitä itteä kuunnella.”
(Maija 21 v.)

”Hyvä elämähä sehä on semmonen elämä minkä haluaa itelle tehä että” … ”Jokaisella siis pitäisi
olla realistisesti ajateltuna hyvä elämä.” … ”En ossaa kyllä sanoa ei nyt ole mitään semmosta,
niin tärkeätä. Mutta jos joku pittää sanoa nii voin sanoa että viina. Kyllähä se pittää ainaki pullo
kuukauesa saaha juotua nii, semmonen irraan, irraantua todellisuudesta koska se on nyt semmonen hauska hetki että sillon, naurattaa koko ajan vaikka, muuten ottaski päähä.” (Topi 21 v.)

”On perhe ja lähheiset ja, terveenä pyssyy ja. Työ, paikka tai töitä mistä nauttii ja. Semmonen.
Tasapainonen.” … ”Eikö ne oo ne läheiset mitä ilman ei pysty elämään.” … ”Vaikka sää oisit kuin
terve ja kävisit töissä mutta jos sulla ei oo yhtään ihimisiä siinä ympärillä nii, et kai sää siitä yksinään mittään irti saa.” (Reetta 20 v.)
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Tiivistelmä
Tammikuussa 2012 Oulussa oli 1770 alle 25-vuotiasta
työtöntä nuorta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on
ollut selvittää, mitä työttömille oululaisnuorille kuuluu: minkälaisissa elämäntilanteissa he ovat, millaisia
heidän asenteensa työelämää kohtaan ovat, mitä he
omasta tulevaisuudestaan ajattelevat. Tutkimuksessa
haastateltiin yhteensä 23 oululaista työtöntä ja työpajatoimintaan osallistuvaa nuorta sekä neljä nuorten
kanssa eri tavoin työskentelevää henkilöä. Haastattelut
osoittivat, että nuoret ovat hyvin erilaisia niin arjen aktiivisuudeltaan, sosiaaliselta elämältään, perhetaustoiltaan, tulevaisuuden suunnitelmiltaan kuin ylipäätänsä
tyytyväisyydessään elämään. Joillekin haastatelluille
työttömyys oli välivuosi, josta oli suunnitelmat eteenpäin. Toiset olivat ajan myötä jotenkin tyytyneet työttömän elämäänsä ja kertoivat tulevansa toimeen vähällä.
Oli nuoria, jotka olivat ”vähän pihalla ja jämähtäneitä”
tilanteeseensa eivätkä oikein tienneet, miten edetä.
Yksinäisyys ja ahdistuneisuus luonnehtivat joidenkin
elämää. Toisilla päihteet hallitsivat, tai olivat aiemmin
hallinneet, jokapäiväistä arkea.
Passiivisimpien nuorten liikkuminen oli hyvin rajoittunutta ja elämä pyöri pääasiassa kotona, kun taas
aktiivisten liike suuntautui kavereiden luo, harrastuksiin, työpajalle ja niin edelleen. Tietokoneen ja netin
merkitys oli osalle hyvin suuri. Muutama henkilö hoiti
sosiaaliset suhteensakin pääasiassa netin välityksellä.
Tyypillisesti nuoret kertoivat, etteivät tunne kuuluvansa oikein mihinkään tai että kuulutaan monenlaisiin
porukoihin. Osa halusikin kuulua monenlaiseen yhtä
aikaa, mutta jotkut pitivät sitä ongelmallisena. Nuoret
kertoivat haluavansa tehdä töitä, ja työn tulisi mieluiten olla jotakin mukavaa. Kaikille töihin pääseminen ei
ollut kuitenkaan vallitsevalla hetkellä tärkein asia, sillä
ensin tulisi saada muut asiat kuntoon ja käydä koulu.
Haastatellut työntekijät olivat hyvin perillä työttömien
nuorten elämästä. He olivat erityisen huolissaan esimerkiksi nuorten yksinäisyydestä ja terveydestä. Eroja
nuorten ja työntekijöiden mielipiteiden välillä oli muun
muassa tukien vastikkeellisuudesta.

eteenpäin. Se oli usein ollut askel ryhdistäytymiseen ja
paja oli paikka, jossa oli mielekästä tekemistä ja ennen
kaikkea kavereita. Kaivattiin lisää myös muita harjoittelupaikkoja ja oppisopimuskoulutuspaikkoja, kuten
toivottiin enemmän vastavalmistuneiden palkkaamista
heti töihin. Työpörssin 25-vuoden ikärajan järkevyyttä
pohdittiin; voisiko se olla myös vanhemmille? Ajanviettopaikkoja nuorille tarvittaisiin enemmän. Nuoret
kokivat tarvitsevansa lisää informaatiota asioista, ja
mieluiten työtä, ei kursseja. Tietoa myös yrityksen perustamisesta kaivattiin. Koulunkäyntiin kaivattiin lisää
käytännönläheisyyttä, ja joidenkin mielestä opetuksen
tulisi olla sosiaalisempaa. Jatko-opiskelumahdollisuuksista tulisi kertoa laajemmin. Nuorten mielenterveyspalveluihin tulisi panostaa. Työntekijät kuuluttivat
edelleen eri toimijoiden välisen yhteistyön, palveluiden
hajanaisuuden poistamisen ja varhaisen asioihin puuttumisen perään. Nuoria kannattaisi kouluttaa oppisopimuksin tehtäviin, joista tulee jäämään paljon väkeä
eläkkeelle. Yhteistyötä työelämän kanssa on tehtävä
vielä enemmän ja piilotyöpaikat on löydettävä. Ehkä
myös yleishyödyllisestä toiminnasta voitaisiin maksaa
jotakin. Työntekijöiden mielestä erilaisista palveluista tulisi tiedottaa enemmän ja paremmin ja kynnyksiä
palveluihin pitäisi madaltaa. Uuden Oulun kohdalla lähipalvelut tulee säilyttää.

Suurimpana kehitysehdotuksena Oulun nuorisotyöttömyystilanteeseen nuoret toivat esille työpajojen kaltaisen toiminnan, jota moni kaipasi kaupunkiin lisää.
Pajatoiminnan koettiin auttaneen pääsemään elämässä
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Johdanto
Tämä Oulun nuorisotyöttömyystilannetta selvittävä
projekti käynnistyi huhtikuussa 2010 Oulun yliopiston
maantieteen laitoksella. Laadullista, henkilökohtaisiin
haastatteluihin perustuvaa selvitystä työttömien nuorten arvoista, asenteista, elinpiireistä, toiveista ja ylipäätänsä kokonaisvaltaisesti nuorten arjen elämismaailmasta ei ollut tähän mennessä Oulun alueelta tehty.
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama tutkimus
aloitettiin Oulun kaupungin tarpeesta selvittää, että
mitä oululaisille työttömille nuorille kuuluu ja että miten heidän elämäntilanteitaan voitaisiin parantaa.
Mutta miksi tutkia ”tavallista arkipäivää”? Humanistisessa tutkimuksessa ollaan uteliaita sen suhteen, miten monimuotoista, ennalta arvaamatonta ja epärationaalistakin ihmiselämä voi olla. Ihmisten toimintaa ei
tällöin yritetä ahtaa mihinkään tiettyyn selitysmalliin
tekemällä rajoittavia oletuksia ihmisten käyttäytymistä
säätelevistä perusperiaatteista. Tällaisessa tutkimuksessa elämää ei edes ole tarkoitus selittää, vaan pyrkimyksenä on nimenomaan ymmärtää sitä syvällisesti (Häkli
1999: 68-69). Jokapäiväinen elämä on ihmisten tulkitsemaa todellisuutta ja se on subjektiivisesti merkityksellistä (Berger & Luckmann 1994: 29). Tässä selvityksessä on ollut tarkoitus pyrkiä ymmärtämään työttömien
nuorten jokapäiväistä arkielämää tarttumalla muun
muassa seuraaviin kysymyksiin:
1.
2.
3.
4.

Millaisia ovat alle 25-vuotiaiden työttömien/työpajatoimintaan osallistuvien oululaisnuorten elämäntilanteet?
Millaisia ovat heidän taustansa ja sosiaaliset suhteensa? Miten he suhtautuvat työelämään?
Miten he käyttävät aikansa, missä he liikkuvat?
Millaisena he näkevät tulevaisuutensa, mitä he elämältään haluavat?

Tutkimuksen taustalla on Oulun tulevaisuuden työllisyystyöryhmän vuonna 2009 laatima Työllisyydenhoidon Oulun malli ja sen toimenpideohjelma. Oulun,
Pohjois-Suomen kasvukeskuksen suurin ongelma on
työttömyys, ja heikko työllisyystilanne näkyy erityisesti
alueen nuorisotyöttömyydessä (Pennanen 2009: 2). Tällä tutkimuksella on pyritty selvittämään, onko tilanne
nimenomaan työttömien nuorten kohdalla sama kuin
1990-luvun puolivälin jälkeisessä työttömien Oulussa,
jolloin kaupungissa oli Vuolteenahon (2001) mukaan
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työttömänä ollessa mahdollista löytää sisältöä elämään
ja tulla tunnustetuksi omanlaisena yksilönä niin työttömien kohtalotovereiden seurassa kuin kaupunkiarjen
tilallisissa käytännöissä.
Tutkimuksen aihe, nuorisotyöttömyys, on yksi tämän
päivän yhteiskuntamme suurimmista ongelmista. Suomalaisen työn tulevaisuutta pidetään valtakunnan ykköshuolena (Haavisto 2010: 17). Vuoden 2008 lopulla
puhjennut talouskriisi on vähentänyt Suomen kokonaistuotantoa ja samalla heikentänyt työllisyystilannetta, jolloin varsinkin nuorten työttömyys on pahentunut
nopeasti (Myrskylä 2012). Pulma ei ole kuitenkaan yksin Suomen, sillä yli neljäsosa eurooppalaisista nuorista
on jonkin aikaa työttömänä ennen työuraansa (Holdsworth & Morgan 2005: 15). Vuonna 2009 koko maailmassa laskettiin olevan 81 miljoonaa työtöntä nuorta, 13
prosenttia maailman väestöstä, mikä oli eniten koskaan
(ILO 2012).
Tässä tutkimuksessa on haastateltu avoimin/puolistrukturoiduin haastatteluin yhteensä 23 oululaista
alle 25-vuotiasta työtöntä toimeentulotuen saajaa/hakijaa sekä työpajatoimintaan osallistuvaa nuorta. Lisäksi
haastateltiin neljä eri tavoin nuorten parissa työskentelevää henkilöä. Haastatteluun osallistuminen oli täysin
vapaaehtoista. Tutkimuksen tarkoitus ja kulku käytiin
jokaisen haastatellun kanssa erikseen läpi. Korostettiin,
että kaikki kerrotut asiat ovat luottamuksellisia eikä
kenenkään henkilöllisyys tule käymään ilmi missään
vaiheessa tutkimuksesta raportoitaessa. Haastatelluista käytetään peitenimiä. Haastatelluilla on myös ollut
mahdollisuus kommentoida tätäkin raporttia ennen
sen julkaisua.
Haastateltavia rohkaistiin kertomaan asioistaan mahdollisimman avoimesti, mutta aivan niin kuin hänestä
itsestä parhaimmalta tuntuu. Haastattelutilanteet pyrittiin pitämään keskustelunomaisina, vaikka kysymyslomake sitä jossakin määrin ohjasikin. Tarkoituksena
oli, että nuorilla olisi mahdollisuus kertoa elämästään
ja kokemuksistaan mahdollisimman vapaasti, ja näin
nimenomaan heidän oma äänensä pääsisi kuuluville.
Tutkija pyrki rakentamaan luontevaa keskusteluyhteyttä esimerkiksi arkipäiväisen kielenkäyttönsä avulla.
Nuorten haastattelut tehtiin syksyn 2010 ja kevään 2011
välisenä aikana, työntekijöiden haastattelut puolestaan

syksyllä 2011. Kiitokset kaikille haastatteluihin osallistuneille.
Tässä raportissa esitellään haastatteluiden tärkeimmät
tulokset. Myöhemmin ilmestyvässä loppuraportissa
sekä väitöskirjassa tullaan jatkamaan edelleen tulosten syvällisempää analysointia sekä perehtymään tarkemmin eri maiden työllisyydenhoitomalleihin, niiden
hyviin ja huonoihin puoliin, sekä esittämään mahdollisia toimenpide-ehdotuksia kaupungin nuorisotyöttömyystilanteeseen.

Tutkimuksen tausta
Työttömyystilanne tänään
Työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksen mukaan työ- ja elinkeinotoimistoissa oli toukokuun 2012
lopussa 229 300 työtöntä työnhakijaa. Samaan aikaan
alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli maassamme 27 085 (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012). Tilastokeskuksen mukaan työttömiä puolestaan oli vuoden
2012 toukokuussa 266 000. Kaikkien ikäluokkien työttömyysaste oli 9,5 prosenttia. 15-24-vuotiaita oli työttömänä 27 000 (Tilastokeskus 2012). 1990-luvun laman
jälkeen Suomen nuorisotyöttömyysaste on jäänyt selvästi korkeammalle tasolle kuin muulla väestöllä (Sinivuori 2011).
Toukokuussa 2012 Pohjois-Pohjanmaalla alle 25-vuotiaita nuoria työttömiä työnhakijoita oli 2 964. PohjoisPohjanmaalla nuorten työttömien osuus työttömistä
työnhakijoista oli 15,7 prosenttia, kun koko maassa se
oli 11,8 prosenttia (ELY-keskus 2012).
Oulussa työttömyysaste toukokuussa 2012 oli 12,5 prosenttia. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli kaupungissamme 1 675 ja alle 20-vuotiaita 240 (taulukko 1). Oulussa
on paljon nuoria asukkaita verrattuna koko maan ikärakenteeseen. Huomattavan suuria ovat erityisesti ikäryhmät 20 vuoden molemmin puolin (Tilastokeskuksen tilastotietokannat, väestö).

Oulu
Työvoima
Työttömyysaste 5/2012
Työttömät työnhakijat yht.
Miehet
Naiset
Alle 20-vuotiaat
Alle 25-vuotiaat
Yli 50-vuotiaat
Yli 1 v. työttömänä
Vajaakuntoisia
Avoimet työpaikat

70365
12,5
8821
5284
3537
240
1675
2264
2245
1238
1315

Taulukko 1. Työttömät työnhakijat (lomautetut mukaan
lukien) ja avoimet työpaikat työnvälityksessä 5/2012
(ELY-keskus 2012).

Oulun väkiluvun kehitys on pitkään ollut nousujohteista. 1.1.2011 kaupungin väkiluku oli 141 671. Yhteensä Oulun seudulla on asukkaita noin 220 000 (Oulun
kaupunki 2012). Erityisen positiivisia aikoja Oulun
nettomuuton suhteen olivat vuodet 1990-luvun lopulla ja vuosituhannen vaihteessa. Oulu vetää puoleensa
varsinkin nuorta väkeä, ja kaupungin asema pohjoissuomalaisena koulutuskeskuksena tunnetaan ja tiedetään hyvin. 15-24-vuotiaiden ikäryhmässä tulomuutto
Ouluun onkin suurempaa kuin samanikäisten poismuutto. 25-34-vuotiaiden kohdalla tilanne tasoittuu
ja lähtömuutto muuttuu tulomuuttoa suuremmaksi,
samalla kun muuttajien verotulot kasvavat (Tilastokeskus, muuttaneiden taustatiedot).
Nuoruus ja työttömyys
Nuoruus on välillä monimutkaista aikaa. Se on aikuiseksi tulemista fyysisesti ja henkisesti minäkuvan rakentamisen kuuluessa olennaisena osana kasvuprosessiin. Erilaiset yhteiskunnalliset instituutiot kuten
perhe, koulu, vapaa-ajanjärjestöt, lait, työmarkkinat,
kulttuuriteollisuus ja massamedia vahvistavat, tukevat
ja ylläpitävät nuoruuden käsitettä, joka tosin muuttuu
koko ajan (Fornäs 1998: 291-293; Wyn & White 1997).
Nuoruutta voidaan pitää eräänlaisena ajelehtimisen
ajanjaksona, joka mahdollistaa niin yritykset ja erehdykset kuin eri elämänpolkujen tutkimisen sekä persoonalliset muutoksetkin (Zittoun 2007: 195).
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Aikuisuuteen liitetään (yhä) tiettyjä pysyviä asioita:
opiskelujen päättäminen, itsenäisesti asuminen, oman
perheen perustaminen ja paikan vakiinnuttaminen
työelämässä. Aikuisuuden ulkoisten tunnusmerkkien toteuttamisen ollessa osalle nuorista tänä päivänä
kuitenkin vaikeaa he joutuvat toteamaan aikuisuuden
erilaisissa kynnyskohdissa yhä uudelleen, etteivät saavutetut virstanpylväät vielä tuoneetkaan tavoiteltua aikuistumista. Silti sitä on etsittävä. Onko oman itsensä
löytämisestä tulossa aikuisuuden synonyymi (Aapola &
Ketokivi 2005: 26-27)?
Nuoruus pitkittyy. Pidentyneen nuoruuden kulttuuriin
yhdistettyä elämäntyyliä arvostellaan usein itsekkyydestä ja omien nautintojen maksimoinnista sekä ikävien velvollisuuksien lykkäämisestä mahdollisimman
kauas tulevaisuuteen (Helve 2002: 230-232; Aapola &
Ketokivi 2005: 23; Helve 2010). Voidaan tosin ajatella,
että pitkä myöhäisnuoruuden siirtymäjakso, tai institutionalisoitu aikuisuuden lykkääminen, (Erikson 1975
Zittounin 2007: 195 mukaan) on kehittynyt tarpeesta
mahdollistaa yksilöille pidemmät kypsymisprosessit
yhä monimutkaisemmassa ja muuttuvassa yhteiskunnassa (Perret-Clermont ym. 2004). Kuten Kojo (2010:
24-25) useisiin tutkimuksiin viitaten kirjoittaa, tällaista
nopeiden teknologisten yhteyksien keskellä elettävää
myöhäismodernia elämää elettäessä nuorten elämässä korostuu tulevaisuuden ja menneisyyden sijaan aiempaa voimakkaammin nykyhetken merkitys. Eletään
laajentuneessa nykyisyydessä. Tällaisessa maailmassa
halutaan kokea mahdollisimman paljon ennen vakiintumista ja vastuun ottamista omasta toimeentulosta.
Tarjolla olevien vaihtoehtojen välillä ei kuitenkaan
osata monestikaan valita ja lopullisten ratkaisujen tekemistä on helppo lykätä (ibid.).
Ihmiset rakentavat identiteettejään koko elämänsä ajan.
”Shoppailemme” identiteettien supermarketissa, jossa
kuluttajalla on nykyään vapaus valita oma identiteettinsä ja pitää siitä kiinni niin kauan kuin haluaa. Tämän
kaltainen elämä pursuaa riskejä epävarmuudellaan, ja
kun mahdollisuuksia on liikaa, rakenteiden hajoamisen, disartikulaation ja fragmentaation uhka lisääntyy.
Tilanteen voidaan nähdä olevan omiaan vähentämään
yhteisöllisyyttä ja solidaarisuutta ihmisten keskuudessa (Bauman 2002: 103-111). Siltikään yhteisöllisyys
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ei modernin yhteiskunnan kumoutuessa välttämättä
häviä, se vain saa uusia muotoja (Maffesoli 1996). Postmodernin yhteisöllisyyden katsotaan kuitenkin rakentuvan satunnaisten ja valinnanvaraisten kulutus-, harrastus- tai elämäntapayhteisöjen varaan, jotka ovat siis
hajanaisia ja kevyitä (Noro 1991).
Pitkittymisensä lisäksi nuoruus polarisoituu (Helve
2002: 230-232; Aapola ja Ketokivi 2005: 23), ja toisaalta
valintojen lykkääminen ja nykyhetkessä eläminen voidaan yhdistää huono-osaisuuteen ja siihen liittyvään
näköalattomuuteen (Reiter 2003). Epäilemättä tulevaisuuden suunnittelun mahdollisuuksia voidaan pitää
hyväosaisten nuorten etuoikeutena. Esimerkiksi työttömät ja kouluttamattomat nuoret elävät olosuhteiden
pakosta nykyhetkessä, jossa heillä ei ole mahdollisuuksia suunnitella elämäänsä pitkällä tähtäimellä (Brannen
2002). Kahtiajako näkyy edelleen siten, että osalla nuorista on vaikeuksia; on vanhempien päihteiden käyttöä,
nuorten omia elämäntapa- ja terveysongelmia, koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jäämistä (Eräranta &
Autio 2008: 8).
Suomen nopea teollistuminen ja modernisoituminen
ovat tarkoittaneet sitä, että nykyisten nuorten, heidän
vanhempiensa ja isovanhempiensa sukupolvet ovat
kasvaneet erilaisissa paikoissa ja oloissa. Vanhemmat
ovat ehkä kasvaneet varsin perinteisessä maailmassa
ja lapset taas hyvin (post)modernissa (post kirjoittajan
lisäämä). Sukupolvien välinen maailmantulkinta, perinteet ja arvostukset ovat muuttuneet (Tuohinen 1990:
49). Viimeaikainen eurooppalainen tutkimus nuorten
arvoista on osoittanut, kuinka erilaiset elämäntyylit
ovat tulossa enemmän ja enemmän hyväksytyiksi; esimerkiksi nuorten ympäristötietoisuus on karttunut,
epäluottamus politiikkaan ja päätöksentekoon kasvanut, seksuaalinen tasa-arvo lisääntynyt ja rajat sukupuoliroolien välillä pienentyneet (Helve 2002: 209-210).
Koska pluralistisessa maailmassa ei ole yleispäteviä
ohjeita monenkaan asian suhteen, eettiset kysymykset
koskien esimerkiksi elämäntarkoitusta ja elämänarvoja
voivat muodostua ongelmallisiksi. Modernin ajan yleisesti sitova kollektiivinen moraali ei toteudu samalla
tavalla postmodernissa maailmassa, jossa jokaisen on
otettava moraalinen vastuu omille harteilleen (Jallinoja
1995: 49).

Nuoret ovat yleensä haavoittuvaisempia taloudellisissa kriiseissä kuin aikuisväestö, ja talouden heilahtelut
näkyvät ensimmäiseksi nuorten työttömyysluvuissa,
kuten vuosien 2008-2009 talouskriisi on jälleen osoittanut. Kriisistä toipuminen työmarkkinoilla kestää
nuorilla myös pidempään kuin aikuisilla (ILO 2011;
Scarpetta ym. 2010). Lukuisissa tutkimuksissa on todettu, kuinka työttömyydellä on negatiivisia vaikutuksia
yksilön hyvinvointiin (esim. Kortteinen & Tuomikoski
1998). Nuoruusajan työttömyyden aiheuttamat ongelmat eivät rajoitu välttämättä pelkästään vallitsevaan
hetkeen, vaan nuoruudessa koetun työttömyyden seuraukset myös myöhempään elämään voivat olla suuret. Nuorena työttöminä olleilla työttömyys uusiutuu
helpommin, tulevaisuuden palkkataso on heikompi ja
alityöllistymisen riski tulevaisuudessa lisääntyy (Chapman & Gray 2002). Epäsäännöllisissä työsuhteissa työskenneltäessä urakehitys vaikeutuu (Scarpetta ym. 2010:
16).
Nuorten, vasta työmarkkinoille pyrkimässä olevien
työttömien tapauksessa kysymys toimintakyvyn säilyttämisestä on monimutkaisempi kuin työelämästä pois
joutuneiden keski-ikäisten kohdalla, sillä nämä nuoret
eivät ole ehtineet rakentaa identiteettiään ja elämänhallintaansa samalla tavoin palkkatyön varaan. Yksi tarkastelua vaikeuttava seikka on se, että nuorten työttömien
joukossa on myös niitä, jotka eivät ehkä edes halua vakituiseen palkkatyöhön. Heille ”pätkätyöttömyys” sopii
aivan hyvin sen ollessa jopa tervetullutta. Nämä henkilöt rakentavat pikemminkin ”vaihtoehtoista” elämäntyyliä, johon kuuluu itsensä toteuttaminen, matkustelu
ja tietynlainen boheemius. Kyseisten ryhmien voi arvella muodostavan korkean nuorisotyöttömyyden aikana
kuitenkin vähemmistön kaikista työttömistä nuorista
(Helve 2002; Lähteenmaa 2010: 52).
Työhön perustuvan sosialisaation heikkenemisen
on epäilty selittävän sitä, että nuorten asenteet työtä
kohtaan ovat muuttuneet aikaisempaa kielteisemmiksi (Baethge 1989). Työttömyyden yleinen hyväksyntä
näyttää lisääntyneen ja työttömyydestä on tullut jokseenkin normaalia (Schaufeli 1997: 289). Mutta vaikka näyttääkin siltä, että esimerkiksi harrastukset ja
vapaa-aika ovat nuorille yhä tärkeämpiä ja ne menevät
työn edelle, ei se kuitenkaan tarkoita sitä, ettei työtä

pidettäisi nuorison keskuudessa enää lainkaan tärkeänä. Se ei vain ole koko elämä. Työ on nuorille tärkeää,
mutta kenties eri tavalla kuin aiemmin. Työn sisällön
merkitys korostuu ja työltä tavoitellaan nimenomaan
mielekkyyttä. Puhutaan työelämän kulttuurivallankumouksen tapaisista ilmiöistä, vaikkakin siis puhetta
siitä, että nuoret suoranaisesti välttelisivät työtä – ainakaan sen enempää kuin muu väestö keskimäärin – voi
pitää hätiköitynä (Haavisto 2010).

Nuoret pitävät nykyään uravaihtoehtonsa avoimena.
Ei suosita vain jotain tiettyä vaihtoehtoa, vaan muuttuvaan uraan suhtaudutaan myönteisesti. Kun ihminen tänä päivänä on tyypillisesti oman elämäkertansa
ohjaaja ja tuottaja, tuon oman elämänkulun luomiseen
kuuluu omien päätösten tekeminen, etusijalla minä
itse. Ennen päätösten tekoa on tärkeää selvittää itselleen omat halut, tarpeet ja arvot, se, mitä syvällä sisimmässään haluaa. Yhä suurempi määrä ihmisiä näyttää
käyttävän yhä enemmän aikaa pohtiakseen yhä enemmän sitä, että mitä päätöksiä tehdä ja milloin, vai tehdäkö (Vinken 2007; Cuervo & Wyn 2011: 28).
Suhtautumisesta työttömyyteen ja sen ”normaaliuteen”
kirjoittaa entinen työministerimme Tarja Cronberg
(2010: 92-93): ”Tarvitsemme todellista asennevallankumousta! Työttömyys on nähtävä normaalina olotilana,
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joka voi kohdata jokaista. Mikään työpaikka ei ole enää
pyhä, lomautukset ja irtisanomiset voivat kohdata jokaista.” ”Työnhakijaa ei saa leimata työttömäksi eikä
antaa hänelle työttömän identiteettiä. Hänen on voitava kokea olevansa yhteiskunnan sisäpuolella, ei ulkopuolella. Työnhakija tulee nähdä uudella tavalla. Hän
on ihminen, joka etsii uutta paikkaa elämässään, on
matkalla työstä toiseen ja mahdollisesti uuteen ammattiin. Hän on nimenomaan työnhakija, ei työtön.”
Työttömyys yksinkertaisesti näyttää olevan osa yhteiskuntaamme. Nuorten siirtymät elämänvaiheesta toiseen ovat hyvin erilaisia ja monimutkaisia, ja se tulisi
ottaa huomioon myös päätöksenteossa. Suomessa vahvimmin työttömyyttä näyttävät vierastavan koulutetut
sekä paremmassa sosioekonomisessa asemassa olevat,
ja nuorison yleisen hätyyttelemisen sijaan enemmän
huomiota tulisi kiinnittää eri tavoin syrjäytyneiden ja
työttömien aktivointiin (Haavisto 2010: 87).
Syrjäytyminen?
Yhteiskunnassa olemiseen kuuluu olennaisena osana
sen dialektiikkaan osallistuminen. Kukaan ei synny
yhteiskunnan jäseneksi, vaan hänestä tulee sellainen
tiettyjen prosessien, sosialisaatioiden myötä: yksilö
muodostaa sosiaalisia siteitä, elää yhteisessä maailmassa muiden kanssa ja osallistuu myös toisten olemiseen
(Berger & Luckmann 1994: 172-173). Syrjäytymisellä
tarkoitetaan yleisesti sitä, kun henkilö ei pysty osallistumaan asioihin, joita suurin osa yhteiskunnasta pitää
itsestään selvinä. Syrjäytyminen on sitä, kun ollaan
yhteiskunnan reunalla siinä määrin, että ei voida ottaa osaa sen toimintaan. Jäädään paitsi työstä, tuloista
ja koulutuksesta, kuten myös sosiaalisista verkostoista
ja aktiviteeteista. Syrjäytyneillä ei ole juurikaan valtaa
eikä vaikutusmahdollisuuksia päätöksentekoon heitä itseään koskettavissa jokapäiväisen elämän asioissa.
Syrjäytyminen on moniulotteista (Eurostat & European
Commission 2010: 7).
”Syrjäytymisvaarassa tai ”ulkopuolella” olevien nuorten määriä on selvitetty Suomessa monin tavoin, ja eri
laskelmissa on päädytty huomattavasti toisistaan poikkeaviin lukuihin niiden vaihdellessa 14 000:sta jopa yli
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100 000:een (Myllyniemi 2008: 44). Myrskylän (2012)
mukaan vuonna 2010 syrjäytyneitä 15-29 -vuotiaita oli
Suomessa yhteensä noin 51 300, mikä on 5 % tämän
ikäisistä nuorista. Syrjäytyneistä nuorista työttömiä
työnhakijoita oli 18 800 ja muita työvoiman ulkopuolisia 32 500. Syrjäytyneiksi tässä on luokiteltu sellaiset
työvoiman ja opiskelun ulkopuoliset nuoret, joilla ei ole
peruskoulun lisäksi muuta koulutusta. Syrjäytymisen
kovassa ytimessä on Myrskylän tilastollisen tutkimuksen perusteella 32 500 ulkopuolista nuorta, jotka eivät
ole rekisteröityneet työttömiksi työnhakijoiksi. He ovat
nuoria, jotka eivät näy missään tilastoissa. Kukaan ei
tarkkaan tiedä keitä he ovat ja mitä he tekevät (ibid.).
Syrjäytymisestä keskusteltaessa tulee olla tietoinen
siitä, että mistä ollaan syrjäytyneitä: ollaanko syrjässä
tilastoista vai yhteiskunnasta, palvelujärjestelmästä vai
jokapäiväisistä sosiaalisista yhteisöistä? Syy-seuraus
-suhteiden vetämisessä esimerkiksi työttömyyden ja
syrjäytymisen välille tulisi olla varovainen. On kuitenkin todettu, että kun aikaa kuluu ja työttömyys pitkittyy, tilanne voi johtaa kokonaan uusiin elämänarvoihin.
Sosiaalisen syrjäytymisen prosessia voidaan tällöin kutsua vastentahtoisesta syrjäytymisen tilasta uudelleen
sopeutumiseksi, kun työnhakijan työnhakuaktiivisuus
työttömyyden pitkittyessä laskee. Lopulta koko työn
arvon kieltäminen saattaa tulla osaksi henkilön passiivisuutta. Erityisesti nuorisotyöttömyyden kohdalla on
olemassa pelko, että tällainen kierre johtaa totaaliseen
ulkopuolisuuteen (Paju & Vehviläinen 2001: 31). Sen
lisäksi että marginalisaatio voidaan käsittää tällaisena
spiraalina, joka alkaa jostakin tietystä tapahtumasta,
kuten työttömyydestä, se voidaan nähdä myös ympyrän
mallisena. Tämän näkemyksen mukaan erilaiset asiat ja
tapahtumat ovat yhteydessä toisiinsa, eikä marginalisaation syyksi voida nimetä vain jotakin yhtä tiettyä
tekijää (Julkunen & Carle 1998: 11).
Esimerkiksi Hammerin (2000) työttömiä nuoria Skandinaviassa käsitellyt tutkimus ei antanut todisteita siitä,
että työttömät nuoret olisivat erityisen syrjäytyneitä.
Sen sijaan työttömyyskorvausten määrän havaittiin
olevan yhteydessä taloudelliseen niukkuuteen, mikä
puolestaan liittyi ongelmiin tutkittujen henkisessä hyvinvoinnissa (myös esim. Starrin ym. 2001: 109). WredeJäntti (2010) toteaa väitöskirjassaan, jossa hän seurasi

työttömiä helsinkiläisnuoria kymmenen vuoden ajan,
miten paljon eroja työttömien nuorten välillä onkaan.
Tarinat osoittivat, että ”nuoret työttömät” ei koostu
samanlaisista ihmisistä, joilla olisi samantapaiset lähtökohdat, resurssit ja toiveet. Päinvastoin – henkilökuvaukset nostivat esiin, kuinka monitahoista elämä
on ja miten monella tavalla työelämää ja työttömyyttä
voidaan ymmärtää. Vuolteenahon (2001) tutkimuksessa kaiken ikäisten oululaisten työttömyystarinat eivät
myöskään osoittautuneet syrjäytymistragedioiksi, vaan
ne kertoivat oululaistyöttömien kotikaupungin tarjoavan mahdollisuuksia, joiden kautta arjesta on mahdollista rakentaa työttömänä ollessa mielekästä. Yksilöt
eivät olleet vain työttömiä, vaan kehollisia subjekteja,
joilla on elämäkertansa ja tulevaisuuden horisonttinsa. Lähteenmaa (2010) taas tarkasteli tutkimuksessaan
työttömien toimintakykynsä säilyttämistä, sen säilyttämisen hyväksi yrittämistä, lamaantumista, passivoitumista tai masentumista toimijuuden näkökulmasta.
Työttömän mahdollisuudet toteuttaa toimijuuttaan
ovat rajalliset, sillä sitä sääntelevät esimerkiksi rahapula, työttömän työnhakijan matkustusrajoitukset,
opiskelua koskevat rajoitukset ja erilaiset ohjeistukset
(myös esim. Harinen 2008).
Edelleen Hammer (2000: 55) viittaa kirjoituksessaan
useisiin tutkimuksiin, joissa on selvitetty työttömien
nuorten sosiaalisten verkostojen muodostamista. Työttömät nuoret saattavat muodostaa oman kulttuurinsa,
alakulttuurin, joka hylkää yhteiskunnan arvot ja normit
ja näin pitkittynyt työttömyys voi luoda työnvastaista
kulttuuria. Todisteet siitä, että marginaalissa on hyvin
erilaisia sosiaalisia verkostoja, kuten edellä mainittujen
lisäksi esimerkiksi Suutarin (2002) tutkimus työttömistä suomalaisnuorista osoitti, haastaa oletuksen siitä,
että työtön olisi aina yhteisöllisistä verkostoista irrallinen ajelehtija. Voidaankin pohtia sitä, paljonko marginaalin verkostoihin kuuluminen työttömälle merkitsee.
Erot kuulumisen/kuulumattomuuden suhteen toki
vaihtelevat työttömien nuorten keskuudessa. Esimerkiksi Norjassa havaittiin, kuinka läheinen sosiaalinen
ystäväverkosto lievensi henkisen terveyden ongelmia
työttömien naisten kohdalla. Näin ei kuitenkaan tapahtunut työttömien miesten kohdalla, jotka kuuluivat
vielä marginaalisempiin alakulttuureihin, joiden toimintaan kuului esimerkiksi huumeiden käyttöä ja muita laittomuuksia (Hammer 1993).

Hyvien sosiaalisten verkostojen olemassaolo ja luottamus niiden toimivuuteen saavat aikaan pitkäaikaisvaikutuksia, jotka suojaavat yksilöä sekä turvattomuudelta
että stressin haitoilta. Tätä suojaa tai verkostoa, jota
myös puskurivaikutukseksi kutsutaan, voidaan pitää
ehkäisevänä, mutta myös jo syntynyttä ongelmatilannetta korjaavana tai parantavana tekijänä (Suoninen
2011: 308). Hyvinvoinnin toteutuminen ei nykyään liity
ensisijaisesti eloonjäämisen kannalta välttämättömien
perustarpeiden tyydytykseen, vaan aineellisten olosuhteiden sijaan hyvinvoinnissa ovat keskeisiä yhteisöllisyyden ja elämän merkityksellisyyden kaltaiset asiat
(Diener ym. 1999 Raijaksen 2011: 245 mukaan).
Syrjäytymistä vielä pohdittaessa tulisi vastaavasti kysyä,
mitä on johonkin kuuluminen (esim. Edwards 2010).
“Ulkopuolella” oleminen ei aina ja väistämättä tarkoita
yhdessäolon loppumista, vaan yhdessäolo voi tapahtua
muilla tavoin kuin mitä ehkä yleensä ottaen oletetaan.
Aina ei välttämättä edes haeta yleisempää hyväksyntää,
vaan ollaan tyytyväisiä yhdessäolosta oman marginaaliryhmän sisällä, olipa se mikä milloinkin (Maffesoli 1996:
96, 98). Joka tapauksessa nuorten saamisesta mukaan
yhteiskuntaan ja työelämään kannetaan huolta monella
eri taholla. Maamme sisäisen turvallisuuden ohjelmassa syrjäytyminen on nostettu kaikkein keskeisimmäksi sisäiseksi uhaksemme. Erityishuomio on kiinnitetty
nimenomaan lasten ja nuorten syrjäytymiseen sekä
ongelmien periytymiseen sukupolvelta toiselle (Sisäasiainministeriö 2008). Syrjäytymiskeskustelu on pinnalla; sitä käytiin vuoden 2012 presidentinvaalikampanjan
aikana (esim. Nelonen 1.2.2012) ja hieman sen jälkeen
keskustelu Suomen kuntaliitoksista aiheuttaa huolestuneisuutta; mahdollisen uudistuksen pelätään johtavan nuorten elämän eriarvoistumiseen esimerkiksi
välimatkojen kasvaessa (Kiilakoski 2012).
Kuulumisen ja kuulumattomuuden kohdalla on aiheellista kysyä myös: millainen on yhteiskunta, jonka osa
henkilö haluaa olla? Mitä ovat sen arvot ja päämäärät ja mitä niiden noudattamisesta seuraa (Helne ym.
2004: 17, Helne 2002)? Entä mitä jos työttömänä on
51,4 prosenttia maan nuorista, kuten Espanjassa on helmikuussa 2012; millaisesta ”syrjäytymisriskistä” tällöin
puhutaan? ”Voidaan kysyä, että saako suomalaisessa yhteiskunnassa olla ”hukassa” järjestelmien ja rekisterien
ulkopuolella, ja jos ei, niin miksi ei” (Harrikari 2012)?
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Hyvinvointia paikoissa
Erik Allardtin tunnettu malli ihmisen hyvinvoinnista
muodostuu kolmesta asiasta: having (elintaso), loving
(yhteisyyssuhteet) ja being (itsensä toteuttaminen).
Mukaan voidaan ottaa lisäksi myös neljäs osa-alue,
doing (toiminnallisuus). Allardtilainen hyvinvointikäsite korostaa siis vahvasti elämän aineellista perustaa,
sosiaalisia suhteita ja yksilöiden omaa itsensä toteuttamista sekä muuta toiminnallisuutta (Roos 1998: 25).
Kiintymys paikkoihin on ihmiselle tärkeää, ja se, että
henkilöllä on juuret jossakin tietyssä paikassa antaa turvallisen pisteen, josta käsin maailmaa katsella ja jossa
toimia (Relph 1986). Elettyjen paikkojen sisältö on biografinen, sillä kokijan elämänhistoria on niissä mukana
aina. Paikka, aika ja elämän kuva kuuluvat kiinteästi
yhteen (Karjalainen 2008: 15, 17). Voidaan sanoa, että
paikalla on ihmiselle yhtä suuri merkitys kuin lapsuudella: vain paikan alustalta hän voi kasvaa ja menestyä
(Maffesoli 1996: 134). Henkilön elämä aika muodostuu
kolminaisuudesta: muistot ja odotukset kietoutuvat
nykyisiin havaintoihin (Karjalainen 2008: 30). Aistit ja
muistot kytkevät meidät maailmaan ja solmivat sidoksemme siihen (Karjalainen 1997: 231). Laadullisessa tutkimuksessa henkilöiden elämismaailmaa tarkastellaan
merkitysten maailmana, jossa merkitykset ilmenevät
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ihmisen toimina, päämäärien asettamisina, suunnitelmina, havainnollisina rakenteina, yhteisöjen toimina ja
päämäärinä sekä muina vastaavina ihmisestä lähtöisin
olevina ja ihmiseen päätyvinä tapahtumina. Merkitykset voivat syntyä vain ihmisen kautta, sillä mikään
elämismaailman ilmiöistä ei ole ihmisestä riippumaton
(Varto 1992: 24).

Aineisto
Haastattelut ja tutkimuksen kulku
Työttömien nuorten tavoittaminen haastateltaviksi
osoittautui vaikeaksi. Aluksi nuoria yritettiin saada mukaan tutkimukseen sosiaalitoimiston kautta. Tutkija oli
laatinut haastattelukutsun, (liite 1) kohderyhmänä alle
25-vuotiaat työttömät, toimeentulotukea saavat/hakevat nuoret. Sosiaalitoimistossa käynnin yhteydessä virkailija kertoi nuorelle mahdollisuudesta osallistua tutkimukseen ja antoi hänelle haastattelukutsun. Nuori sai
ottaa tutkijaan yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse
tai vaihtoehtoisesti jättää omat yhteystietonsa sosiaalitoimistoon, josta tutkija sai ne myöhemmin ottaakseen
yhteyttä nuoreen. Palkinnoiksi haastatteluun osallistumisesta jokaiselle nuorelle luvattiin viisi elokuvalippua
tai uimahalli/kuntosalilippuja (joko kappaleittain tai
kuukaudeksi). Osallistumishalukkuus haastateltavaksi
tulemiseksi oli kuitenkin tästäkin huolimatta vähäistä.
Koska tutkittavien tavoittaminen oli näillä keinoin
vaikeaa, nuoria päätettiin seuraavaksi yrittää tavoitella
nuorten työpajojen kautta. Se osoittautui huomattavasti helpommaksi kuin sosiaalitoimiston kautta lähestyminen, vaikka toki kohderyhmä samalla hieman muuttui. Edettiin siten, että työpajojen henkilökunnalle
kerrottiin tutkimuksesta ja he puolestaan kertoivat siitä
nuorille pajoilla. Samat palkinnot haastatteluun osallistumisesta olivat voimassa edelleen. Onneksi useilta
nuorilta tuli heti yhteydenottoja. Lisäksi muutamia
henkilöitä saatiin työpajoilta haastateltavaksi, kun heidän halukkuuttaan osallistua haastatteluun kysyttiin
suoraan paikan päällä muiden pajalla tehtyjen haastatteluiden yhteydessä.
Haastattelut saatiin kaikkien kanssa pidettyä sovittujen aikataulujen mukaisesti, yhtä unohdusta ja sairastapausta lukuun ottamatta, mutta nekin järjestyivät
myöhemmin. Yhteen yhteystietonsa jättäneeseen henkilöön ei saatu yhteyttä useista yrityksistä huolimatta.
Sosiaalitoimiston kautta tulleiden haastattelut suoritettiin Byströmin talolla Oulun nuorisoasiainkeskuksen tiloissa ja suurin osa työpajalaisten haastatteluista
tehtiin pajoilla. Työpajanuoret tulivat kolmelta eri pajalta.
Yleensä ottaen haastattelutilanteet nuorten kanssa
olivat varsin vaihtelevia (ks. kysymyslomake, liite 2).

Toisten kanssa luonteva keskusteluyhteys syntyi helposti, kun taas joidenkin kanssa puhuminen oli kankeampaa. Jotkut nuorista kertoivat asioistaan hyvin
avoimesti ja osa intoutui tilittämään kokemistaan
epäkohdista hyvinkin suorasanaisesti, mutta osa taas
ei avautunut juuri lainkaan tai he eivät ilmaisseet mielipidettään oikein mihinkään. Toiset alkoivat kertoa
enemmän, kun samasta asiasta kysyttiin uudestaan
ehkä hieman toisella tavalla jossakin toisessa kohdassa
haastattelua.
Yhteensä nuorten haastatteluja kertyi nauhalle noin
yhdeksäntoista tuntia. Haastattelujen kestot vaihtelivat
reilusta puolesta tunnista reiluun puoleentoista tuntiin
keston ollessa keskimäärin 49 minuuttia. Litteroitua
materiaalia tästä tuli noin 950 liuskaa (kirjoitettuna rivivälillä 2), kun haastattelut kirjoitettiin sanasta sanaan,
mutta ilman tarkkoja litterointimerkkejä. Litteroituna
materiaalia kertyi keskimäärin 41 liuskaa/haastattelu.
Neljän työntekijän haastatteluista materiaalia kertyi
noin kuuden tunnin verran.
Haastateltujen taustat
Haastatellut nuoret olivat iältään 18-23-vuotiaita, ikäraja tutkimukseen osallistumiselle oli siis 17-25. Naisia
haastatelluista oli neljätoista ja miehiä yhdeksän. Nuorten työpajojen kautta haastateltiin neljätoista nuorta ja
sosiaalitoimiston kautta yhdeksän. Oululaisia haastatelluista oli yksitoista, muualta kaupunkiin muuttaneita kaksitoista. Nuorista kolmetoista asui yksin, tyttö/
poikakaverin/puolison kanssa kuusi, kimppakämpässä
yksi ja vanhempien/äidin luona kolme. Kahdella haastatellulla nuorella oli oma lapsi.
Haastatelluista kuusi oli käynyt lukion, seitsemällä oli
suoritettuna ammattikoulututkinto. Kymmenellä henkilöllä oli käytynä vain peruskoulu ja monella heistä
seuraavan asteen koulutus tai useampi oli jäänyt kesken.
Työttömyyden kesto haastatelluilla vaihteli parista viikosta kolmeen vuoteen, yhtenäisenä jaksona tai toisilla
pidempinä, toisilla lyhyempinä pätkinä. Välissä saattoi
olla erilaisia ja eripituisia harjoitteluita, koulunkäyntiä,
sairaslomia, koulutuksia ja niin edelleen. Kun pyrittiin
laskemaan kaikkien haastateltujen työttömyysjaksojen
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pituudet (joka oli hankala tehtävä), niin keskimäärin
haastateltavat olivat olleet työttömänä noin neljätoista
kuukautta.
Kaikki haastatellut työntekijät olivat naisia. Kaikilla
heillä oli taustallaan monenlaista työkokemusta nuorten parissa työskentelystä elämänsä varrelta. Työntekijöiden kanssa keskusteltiin samoista asioista kuin
nuortenkin kanssa, pääosin saman kysymyslomakkeen
mukaan, jota oli tosin muokattu tilanteeseen hieman
paremmin sopivaksi. Työntekijöiltä siis kyseltiin käsityksiä heidän kokemustensa ja näkemystensä perusteella kyseisiin asioihin. Osassa kysymyksistä heidän
tuli asettua ikään kuin nuoren asemaan ja kuvitella
tilannetta siltä kannalta. Myös työntekijöiden omia
mielipiteitä joistakin asioista kysyttiin. Työntekijöitä
haastattelemalla haettiin yleisempää kuvaa kaupungin
työttömien nuorten tilanteesta. Haluttiin myös verrata
nuorten omia sanomisia työntekijöiden ja viranomaisten käsityksiin. Molempia osapuolia kuuntelemalla pyrittiin saamaan asioista mahdollisimman kattava kuva
ja helpottamaan myös tutkijan ymmärryksen muodostamista.
Analyysimenetelmät
Lähestymistapa tutkimuksen aineiston analysoimisessa
on ollut sekä aineistolähtöinen että teoriasidonnainen.
Teoriasidonnaisuutta on tässä tutkimuksessa käytetty
siinä mielessä, että kysymykset on laadittu teoreettisen
viitekehyksen ja aikaisempien tutkimusten pohjalta.
Teoriaa ei ole kuitenkaan pidetty liian hallitsevassa asemassa aineistoa tulkittaessa, vaan tarkoitus on ollut antaa nimenomaan aineiston puhua (Eskola & Vastamäki
2001; Grönfors 1985; Eskola & Suoranta 1998; Hirsjärvi
& Hurme 1980; Mäkelä 1990, Ruusuvuori ym. 2010).
Päähavainto aineiston kokoamisen jälkeen oli se, että
edessä oli 23 hyvin erilaista tarinaa. Kun nauhat oli litteroitu, haastatteluita luettiin aluksi moneen kertaan
ja etsittiin huomiota herättäviä kohtia (esim. Aaltola &
Valli 2001). Näin aineisto kävi tutuksi ja sen hahmottaminen helpottui. Aineistoa järjesteltiin kysymyksittäin, kuitenkin niin, että joitakin kysymyksiä yhdisteltiin enemmän aihepiireittäin. Järjestetystä aineistosta
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tehtiin edelleen erilaisia luokitteluita, listoja ja ryhmittelyitä. Esimerkiksi listattiin haastateltujen koulunkäyntitaustat, määriteltiin nuorten aktiivisuutta/passiivisuutta, kirjattiin heidän vanhempiensa ammatit,
luokiteltiin nuorten johonkin kuulumista/kuulumattomuutta, listattiin tulevaisuuden suunnitelmia ja niin
edelleen. Tällaisessa vastausten tarkasteluissa ja tulkinnoissa tulee tietysti olla varovainen siinä, ettei poimittua vastausta irrotettaisi liikaa asiayhteydestä eikä henkilön elämänhistoriasta. Tämäntyyppisellä tarkastelulla
pyrittiin kuitenkin saamaan yleisempää kuvaa vastausten variaatiosta.
Asioiden kokonaisvaltaisempaa tarkastelua tehtiin esimerkkitarinoiden avulla, jolloin pyrittiin katsomaan
haastateltujen elämäntilanteita laajemmin. Koska kaikkien haastateltujen erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien nuorten tarinoita ei voida kertoa, niitä
voidaan kuvailla lyhyemmin aineiston perusteella laadittujen kuvitteellisten esimerkkitarinoiden avulla. Tarinoita kirjoitettiin viisi erilaista, ja ne pyrittiin rakentamaan siten, että niissä tulisivat esiin mahdollisimman
laajasti nuorten vaihtelevat elämäntilanteet, asenteet,
taustat, sosiaaliset suhteet ja tulevaisuuden suunnitelmat. Tarinat on tehty haastatteluissa ilmi tulleiden asioiden perusteella, mutta ne ovat siis fiktiivisiä, eivätkä
sinänsä kenenkään haastatellun omia. Näin myös tarinoiden henkilöiden nimet ovat kuvitteellisia. Tällaisen
tyypittelyn tarkoituksena on luoda myös lukijalle mielikuvia ja käsityksiä työttömien nuorten vaihtelevista
elämistä, ja kun lukija näin muodostaa käsityksensä,
kukin toki omanlaisensa, hänen myös lienee helpompi lukea ja ymmärtää käsillä olevaa työtä ja siitä tehtyjä
johtopäätöksiä.

Esimerkkitarinat
1. Petra 21 v. – kaikki ihan hyvin
Petra on 21-vuotias oululainen. Hänellä on pikkuveli ja
isosisko. Petran äiti ja isä erosivat, kun hän oli 10-vuotias,
minkä jälkeen Petra sisaruksineen asui äidin kanssa. Petra on käynyt lukion. Lukion jälkeen hän muutti pois kotoa ja on nyt asunut yksin Oulun keskustassa muutaman
vuoden ajan. Petra on tehnyt satunnaisia pätkätöitä henkilöstövuokrausfirmojen kautta, sillä hän ei ole päässyt
yrityksistä huolimatta opiskelemaan. Työnteko on kuitenkin ollut stressaavaa, sillä koskaan ei tiedä mitä töitä
milloinkin on ja minkä verran, vai onko. Onnekseen Petra
kuuli nuorten työpajoista kaveriltaan ja pääsi viimeisimmän vajaan parin kuukauden työttömyyspätkän jälkeen
pajalle, jossa hän nyt on.
Pajalla on Petran mielestä tosi kivaa ja hän on saanut
sieltä paljon uusia kavereita, vaikka on niitä ennenkin
ollut paljon. Petran poikakaveri Timo opiskelee ammattikorkeakoulussa tradenomiksi. He viettävät paljon aikaa
yhdessä, mutta tykkäävät nähdä myös muita kavereita.
Petralla on koira, jota hän ulkoiluttaa päivittäin ja lisäksi
hän pyrkii käymään jumpassa tai uimassa ainakin pari
kertaa viikossa. Jos Petra saa säästettyä vähän rahaa, hän
käy joskus ravintolassa syömässä tai teatterissa.

Tulevaisuudessa Petra haaveilee mukavasta työpaikasta,
josta saisi kunnon palkkaa. Mihinkään oravanpyörään
hän ei kuitenkaan haluaisi, sellaiseen ettei elämässä ole
muuta kuin työ. Tulevaisuudessa hän haluaisi muuttaa
yhteen Timon kanssa ja toivoo, että heillä olisi joskus oma
talo ja lapsiakin. Petra ei ole matkustellut kovin paljon,
mutta hän haluaisi kierrellä maailmaa, ja olisipa pidempikin oleskelu jossakin muualla kuin Suomessa mukava
kokea.
2. Henna 23 v. – työttömyyteen jokseenkin sopeutunut
23-vuotias Henna asuu yhdessä aviomiehensä Jaakon
kanssa muutaman kilometrin päässä Oulun keskustasta. Henna itse asiassa muutti Ouluun Jaakon takia pari
vuotta sitten vähän etelämpää. Hän kävi kotipaikkakunnallaan ensin reilun vuoden lukiota, mutta se jäi kesken,
sillä hän kaipasi jotain käytännönläheisempää. Henna
oli vuoden verran välillä työttömänä ja välillä erilaisissa
harjoitteluissa, kunnes pääsi aloittamaan artesaaniopinnot. Hän valmistui ja haki töitä ”apinan raivolla”, mutta
koska ei tärpännyt sen miljoonannenkaan hakemuksen
jälkeen, hän ei jaksanut enää hakea.

Petran äiti on sihteeri, isä on töissä kodinkoneliikkeessä.
Petralla on ihan hyvät suhteet perheenjäseniinsä. Isäänsä
hän näkee viikoittain ja äitinsä luona hän käy myös joka
viikko, välillä useamminkin. Isä avustaa Petraa silloin tällöin taloudellisesti ja vie hänet toisinaan vaikka syömään.
Isosisko Siiri opiskelee yliopistossa taloustieteitä ja pikkuveli Jani ammattikoulussa autonasentajaksi.

Siinä vaiheessa Henna päätti muuttaa Ouluun ja etsiä
sieltä töitä. Oman alan töitä hän ei edelleenkään saanut,
joten hän työskenteli ensin vähän aikaa siivoojana, mutta
totesi työn liian raskaaksi ja lopetti. Sitten hän yritti puhelinmyyntiä, mutta kuukausi sitä hommaa riitti hänelle.
Hän jäi työttömäksi, mutta oli töissä vähän aikaa ruokakaupassa kutsuttaessa-sopimuksella. Se ei kuitenkaan
kannattanut, koska tunteja oli niin vähän ja koko hommasta seurasi hirveä sota tukiviidakossa.

Petra on kaikin puolin tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, tosin tietysti pajan jälkeinen tulevaisuus hieman
huolestuttaa. Hän on kuitenkin luottavainen, että koulupaikka vihdoin löytyy tai asiat jotenkin muuten järjestyvät. Ensi keväänä Petra aikoo hakea taas uudestaan
media-alaa opiskelemaan, Oulun lisäksi parille muullekin
paikkakunnalle. Tällä kertaa hän aikoo hakea myös muille aloille ja hän suunnittelee hakevansa myös yliopistoon,
sillä viime aikoina hän on haaveillut kovasti opettajan
ammatista. Jos hän ei vieläkään pääse opiskelemaan, hän
ei aio lannistua, vaan lähteä sitten vaikka ulkomaille työkokemusta kartuttamaan tai jotakin. Mieluisa opiskelupaikka olisi kuitenkin ensisijainen toive.

Henna alkoi miettiä, että täytyy kai elämässä jotakin
muutakin olla kuin työ tai sen hakeminen. Nyt hän on
ollut työttömänä parisen vuotta. Päivisin Henna käy
kirjastossa, tekee ruokaa ja muita kotihommia sekä käy
auttamassa Jaakon äitiä, jolla on huono selkä. Hennan ja
Jaakon naapurissa asuva tuttavapariskunta, Milla ja Janne, saivat juuri vauvan ja Henna auttelee monesti Millaa
päiväsaikaan Jannen ollessa töissä. Henna haluaisi itsekin
lapsen, vauvakuume tuntuu nousevan koko ajan. Henna
on jonkin verran mukana myös Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnassa ja hän harrastaa aktiivisesti pyöräilyä.
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Pari-kolme kertaa viikossa tehdään muutaman tunnin
lenkki samalla porukalla ja näitä kavereita Henna tapaa
melko usein muutenkin. Henna on aikalailla tyytyväinen
elämäänsä tällä hetkellä, vaikka toki hän mielellään olisi myös oman alansa töissä, jos niitä olisi. On hän kyllä
miettinyt kokonaan uudelleenkouluttautumistakin, mutta se ei oikein houkuttele, kun on kerran jo koulun käynyt
eikä takeita työstä välttämättä silti ole.
Hennalla on äiti, isä ja kaksi pikkuveljeä. Äiti on lähihoitaja ja isä kirvesmies. Isä on aina välillä työttömänä, mutta
juuri nyt töitä taas on ainakin pariksi kuukaudeksi eteenpäin. Veljet opiskelevat molemmat eri paikkakunnilla.
Henna pitää yhteyttä perheeseensä lähinnä puhelimitse,
ihan normaalisti, ei erityisen usein, mutta pitää kuitenkin.
Tällä hetkellä Hennan mies Jaakko on ollut työttömänä
kuukauden verran. Jaakolla oli vakituinen työpaikka italalla, mutta hänet irtisanottiin, kun tuli lama. Jaakolle
se oli kova pala, ja hän on ollut viime aikoina melko alamaissa eikä mikään ole oikein kiinnostanut. Hän lähinnä
vain makaa sohvalla ja tuijottaa apaattisena televisiota
kaiket päivät. Kotona on nykyään aika ankeaa. Henna
toivoo, että Jaakko saisi töitä mahdollisimman pian, jotta
tilanne kotona normalisoituisi. Toki hän itsekin haluaisi
töihin, mutta on onneksi onnistunut kehittelemään elämäänsä muutakin.

3. Sebastian 20 v. – tilanteeseensa jämähtänyt & vähän
pihalla
Sebastian on 20-vuotias oululainen. Hänellä on pikkusisko ja äiti. Sebastianin isä kuoli liikenneonnettomuudessa
Sebastianin ollessa viisivuotias. Äiti on ollut aina töissä
huoltoaseman kahviossa. Monesti äiti on töissä myöhään
illalla ja joskus öisinkin. Välillä äiti tekee lisäksi siivouskeikkoja. Sebastian on pienestä pitäen joutunut huolehtimaan paljon kolme vuotta nuoremmasta pikkusiskostaan
Sinistä, joka on lievästi kehitysvammainen ja tarvitsee
apua monenlaisissa asioissa. Sebastian asuu edelleen kotona äitinsä ja pikkusiskonsa kanssa, ja heillä on myös
kolme kissaa.
Koulunkäynti ei ole oikein koskaan ollut Sebastianin
juttu. Hän on aina ollut kova jännittämään ja monet
tilanteet koulussa ahdistivat häntä. Pari vuotta sitten
Sebastianilla todettiin paniikkihäiriö, johon hän sai lääkkeet ja kävi jonkun aikaa terapiassa. Hän sai suoritettua
sähköpuolen tutkinnon ammattikoulussa, tosin ei kovin
hyvin arvosanoin. Sähköasentajaksi valmistumisen jälkeen Sebastian ei oikein jaksanut hakea töitä, sillä hän ei
tuntenut, että ala olisi sittenkään se hänen oma juttunsa.
Hän tunsi muutenkin tarvitsevansa vähän taukoa. Tauko
on kuitenkin venähtänyt ja hän on ollut nyt pari vuotta
työttömänä.
Sebastianin vapaa-aika menee pitkälti
tietokoneella istuen ja kotona Sinistä huolehtien, silloin kun tämä ei ole koulussa
tai jossakin muussa ”kerhossa”. Päivisin,
jos ei nuku, Sebastian pelaa paljon netissä ja kavereihinkin tulee pidettyä yhteyttä
enimmäkseen netin välityksellä. Voisihan
sitä tietenkin joskus nähdäkin tai tehdä
jotain järkevämpää kuin istua koneella, pääkin on niin usein kipeä ja kunto
aika huono. Jotenkin hän ei kuitenkaan
halua, sillä kaikki muut ovat joko töissä
tai koulussa eikä häntä huvita kuunnella
niitä juttuja. Kun Sebastian joskus tapaa
kavereitaan, he yleensä rassaavat jonkun autoa Maken tallissa. Sebastian on
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joskus miettinyt, voisiko päästä töihin jonkun autoalalla
työskentelevän kaverinsa kautta, mutta ei ole kehdannut
ottaa asiaa puheeksi ja tyrkyttää itseään, sitä paitsi eihän
hänellä ole työkokemustakaan kuin yhden lyhyen kaupungin kesätyön verran.
Välillä Sebastian katselee mol:n sivujen työpaikkatarjontaa, mutta ei oikein itsekään tiedä mitä sieltä etsii. Jonkinlaista muutosta hän elämäänsä haluaisi, mutta ei oikein
tiedä että mitä ja miten. Tuntuu, että hän on jotenkin
jämähtänyt tilanteeseensa eikä siihen tunnu olevan muutosta tulossa. Koulunpenkille hän ei ainakaan enää halua.
Sebastian on miettinyt muuttavansa pois kotoa lähitulevaisuudessa, mutta kuka huolehtisi sitten Sinistä, kun äiti
on aina töissä?
Sebastian haluaisi joskus tulevaisuudessa oman kesämökin jostakin saaresta. Siellä olisi mukava kalastella kesäisin. Pikkupoikana hän haaveili F1-kuljettajan urasta, ja
olisihan se edelleen siistiä.
4.Katja 20 v. – masentunut & yksinäinen
Katja on 20-vuotias, muuttanut Ouluun reilu vuosi sitten
Pohjois-Suomesta. Katjan äiti on työskennellyt pääasiassa
kouluavustajana ja tehnyt välillä pätkähommia päiväkodeissa, mutta nyt hän on ollut pitkään työkyvyttömyyseläkkeellä masennuksen takia. Isäänsä Katja ei ole tavannut vuosikausiin eikä oikein edes tiedä mitä hän tekee,
eikä häntä oikeastaan kiinnosta tietääkään. Katjalla on
kaksi isoveljeä ja kaksi pikkusiskopuolta.
Katja asuu yksin lähellä Oulun keskustaa. Hänellä ei ole
peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Hän aloitti kotitalouspuolen koulutuksen kotipaikkakunnallaan, mutta jätti
koulun kesken, koska ei jaksanut, ja oli sitten vain kotona vuoden verran eikä tehnyt oikein mitään. Sitten Katja päätti tehdä jotain ja muutti Ouluun, koska ajatteli,
että siellä voisi aloittaa kaiken jotenkin alusta ja mennä
uuteen kouluun. Hän aloitti merkonomiopinnot, mutta
lopetti kuukauden jälkeen, koska se ei kiinnostanut eikä
hän jaksanut sitäkään. Katja ajatteli yrittää etsiä jonkin
mukavan työn. Työnhaku osoittautui kuitenkin vaikeaksi työkokemuksen ja koulutuksen puutteen vuoksi. Viime
aikoina hän ei ole edes jaksanut hakea töitä. Katja saa

toimeentulotukea ja asumistukea, kyllä niillä pärjää, kun
elelee vaatimattomasti. On hän miettinyt taas kouluun
hakemistakin, mutta kun ei tiedä että mihin, ja sitä paitsi
opintotuki on pienempi kuin toimeentulotuki.
Kun Katja oli pieni, isä joi paljon. Joskus Katja kuuli, kun
isä löi äitiä tai isoveljiä. Itse hän ei joutunut väkivallan
kohteeksi onneksi kovin usein. Äiti ja isä erosivat Katjan
ollessa viidennellä luokalla. Sittemmin äidillä on ollut
kaksi eri miesystävää, mutta Katja ei ole tullut toimeen
kummankaan heidän kanssaan. Katjan vanhempi isoveli,
Teemu, asuu myös Oulussa, jonne hän muutti pari vuotta
sitten kavereidensa perässä. Teemulla ei ole ammattia ja
hän on työtön. Joskus Teemu on ollut rakennustyömailla
töissä, mutta on saanut aina potkut, koska ei ole jaksanut
tulla aamuisin töihin. Teemun alkoholinkäyttö on runsasta ja hänellä on takanaan myös muutamia pikkurikoksia.
Teemuun Katja ei pidä mitään yhteyttä. Toinenkin isoveli,
Oskari, asuu Oulussa. Oskari työskentelee varastolla, on
naimisissa ja hänellä on kaksi pientä lasta, 2- ja 3-vuotiaat pojat. Katjan pikkusiskopuoli, Pauliina on lukiossa
kotipaikkakunnallaan. Hän aikoo käydä sen neljässä vuodessa. Koulu menee kuitenkin huonosti ja poissaoloja on
paljon, alkoholi maistuu Pauliinallekin. Nuorempi pikkusiskopuoli Aliisa on vielä yläasteella ja hänestä koulussa
on ihan mukavaa.
Joskus Katja soittelee äitinsä kanssa, mutta yleensä ei ole
oikein puhuttavaa. Silloin tällöin Katja vierailee Oskarin
perheen luona, jossa veljenpoikien kanssa touhuilu on hänestä mukavaa. Kovin usein hän ei vierailulla kuitenkaan
käy, sillä Katja asuu kaupungin toisella puolella ja kulkeminen kahdella bussilla on hankalaa ja sitä paitsi kallista.
Joskus, jos jaksaa, Katja ulkoiluttaa erään lähistöllä asuvan kaverinsa koiraa, mutta yleensä hänen aikansa menee
enemmän tietokoneen ja tv:n äärillä aikaa tappaen.
Katja ei tunne Oulusta ketään muita kuin veljensä ja pari
entistä koulukaveria, jotka eivät ole hänelle kovin läheisiä.
Katja tuntee itsensä yksinäiseksi. Joka päivä hän ei välttämättä jaksa nousta sängystä ollenkaan, varsinkin syksyn
ja talven pimeys ahdistaa ja masentaa entisestään. Koko
ajan väsyttää, mutta kuitenkaan ei pysty kunnolla nukkumaan. Silloin saattaa mennä montakin viikkoa, ettei hän
näe ketään, mitä nyt käy ilmoittautumassa jossakin virastossa, jos on pakko. Tämänkaltainen jaksamattomuuden
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ja epätietoisuuden olotila Katjalla on ollut kyllä jo ennen
Ouluun muuttamistakin, oikeastaan vuosia. Joskus Katja
on miettinyt, pitäisikö hänen hakea jotakin apua, mutta
ei tiedä mistä ja miten. Eikä hän jaksaisikaan. Katja haluaisi aloittaa jonkun harrastuksen, se toisi ehkä vähän
iloa, mutta hänellä ei ole rahaa, eikä ole ketään keneltä
pyytää, äidiltä ei ainakaan kehtaa kysyä. Eikä hän kyllä
edes tiedä, mitä haluaisi harrastaa. Niin kuin ei tiedä mitä
elämältäänkään haluaisi tai mitä hänen pitäisi ylipäätänsä tehdä. Hän ei uskalla juuri edes haaveilla; mikään
ei kuitenkaan koskaan toteudu, ei ole ikinä toteutunut. Jos
sitä jotenkin jaksaisi vielä huomiseen.
5.Rami 22 v. – päihdepiirit
Rami on 22-vuotias oululainen. Ramin isä on talonmies,
äiti on aiemmin työskennellyt sairaalan pesulassa, mutta
hän on ollut työttömänä nyt pari vuotta. Ramilla ei ole
sisaruksia. Hän asuu kimppakämpässä kahden kaverinsa kanssa. Ramilla todettiin lukihäiriö ja adhd, kun hän
oli kolmannella luokalla. Hän myös änkytti ja siitä häntä
kiusattiin koulussa monta vuotta. Myöhemmin hän alkoi
itse kiusata ja sai siihen muitakin mukaan. Sen koommin
Ramia ei ole koulunkäynti paljon kiinnostanut eikä hän
hakenut yläasteen jälkeen mihinkään koulutukseen vanhempien patisteluista huolimatta. Rami tykkää rock-musiikista, ja yläasteen jälkeinen aika hänellä meni lähinnä
soitellessa kaikki yöt milloin missäkin. Ramilla on ollut jo
pitkään kavereiden kanssa oma bändi, jossa hän soittaa
kitaraa.
Rami seurusteli neljä vuotta Päivin kanssa ja he asuivat
yli kaksi vuotta yhdessäkin. Puoli vuotta sitten heille tuli
kuitenkin ero, koska Päivi ei jaksanut omien sanojensa
mukaan katsella enää Ramin vetelehdintää ja sitä, että
Rami oli saanut raha-asiansa huonolle tolalle lukuisten
pikavippien seurauksena. Eron jälkeen Rami muutti kavereidensa asuntoon. Hänen alkoholin käyttönsä on viime
aikoina ollut lähes päivittäistä ja silloin tällöin Rami polttelee huvikseen myös kannabista. Kämppäkavereiden aika
kuluu samanlaisissa merkeissä eivätkä hekään ole töissä
tai koulussa. Kaverit ovat olleet työttömänä jo useamman
vuoden ja tottuneet hakemaan rahansa sosiaalitoimistosta.

20

Ramin äiti ja isä ovat huolissaan pojastaan, mutta Rami
ei jaksa sitä äidin ainaista paasausta ja moralisoivia puhelinkeskusteluja. Kyllä hän itse tietää mitä tekee. Kyllä
hän töihinkin aikoo vielä mennä, nyt vain vähän masentaa se ero. No, onhan hän alkoholia käyttänyt viime
vuosina muutenkin, mutta ei kai se nyt mikään ongelma
ole, jos muutaman kerran viikossa kavereiden kanssa ottaa. Äidin valitusvirsistä huolimatta Rami käy kotonaan
melko usein, koska äiti laittaa maailman parasta ruokaa
ja isäukon kanssa on mukava katsoa urheilua telkkarista
ja porista joutavia.
Äiti ja isä ehdottivat Ramille monta kertaa nuorten työpajalle hakemista. Hän ei todellakaan aikonut hakea, mutta
tuli kuitenkin jossakin vaiheessa tylsyyksissään hakeneeksi. Rami pääsi pajalle ja on ollut siellä nyt kuukauden.
Hän on tykännyt olla pajalla, koska siellä on mukavaa
tekemistä ja hyviä tyyppejä, vähän uusia naamoja vanhojen piirien tilalle. Aamuisin vain ei millään jaksaisi herätä,
kun illat tahtovat edelleen mennä kavereiden kanssa pitkiksi. Välillä pajalta tulee aika pahoja myöhästelyitä. Toisaalta nykyään hän ei jaksa iltaisin lähteä samalla lailla
johonkin, kun on päivät pajalla.
Rami haluaisi joskus oikeasti töihin, mutta ei kuitenkaan
ihan mihin tahansa hommiin. Musiikkiala kiinnostaisi
tai joku ympäristöjuttu ehkä. Kun pääsisi töihin, niin saisi
sitten ihan omaakin rahaa ja voisi ostaa vaikka auton. Se
nyt on vain aika utopistista, kun asiat ovat menneet niin
kuin ne ovat menneet eikä hänellä ole lainkaan työkokemusta, raha-asiat ovat retuperällä ja parisuhdekin kaatui.
Sitä paitsi ensin pitäisi kai käydä se koulu.

Keskeisimmät tutkimustulokset
Tyytyväisyys elämäntilanteeseen, ajankäyttö ja
harrastukset
M: ”No jos aattelet niinku arkees että minkälaista se on
niin ooksää tyytyväinen siihen tai?
K: Oon tai pitkästä aikaa nytten just pajan aikana ku on
tutustunu uusiin, ystäviin niin, me ollaan tosi paljon tekemisissä että me, just että ollaan viikollaki ja… Sillain
että on ihan sillain että saatetaan yhtäkkiä soittaa että
lähetään johonki että. Se on vähän erilaista ku ennen
että ei mulla oo ikinä oikestaan ollu samanlaista sillain
arkea ja tekemistä ku nykyään.” (Kaisa)
M: ”Ooksää tyytyväinen sun arkeen tai minkälaista sun
arki ylleesä on?
S: Vähän tylsää kyllä.
M: Nii.
S: Ois joku koulu tai joku mihin menis.” (Sami)
M: ”Miltä se tämä sun elämäntilanne tällä hetkellä tuntuu sitte? Kuinka tyytyväinen tyytymätön onnellinen
onneton sää oot?
K: No… Ihan silleen tyytyväinen mutta ois kiva jos sais
töitä… Tai sais niitä töitä. Ja rahhaa vois olla enemmän
ja... Kyl mää muuten oon ihan tyytyväinen.” (Krista)

Nuorten ajankäyttö ja tekemiset vaihtelivat huomattavasti henkilöstä riippuen. Toiset kuvailivat sitä, kuinka
työttömänä ollessa ajantaju katoaa ja vuorokausirytmi sekoaa. Tekeminen ohjautuu helposti netin ja tv:n
ääreen ja aika täytyy vain yrittää jotenkin tappaa. Tämänkaltaiseen elämään ei oltu kovin tyytyväisiä. Osalla nuorista elämä taas täyttyi ihmissuhteista: ystävistä,
kavereista ja perheestä. Tavattiin muita ja tehtiin asioita yhdessä. Joillakin harrastukset, urheilu, musiikki,
eläimet, käsityöt veivät paljon aikaa päivittäin ja pitivät
mielenkiintoa yllä. Tällaiseen elämään oltiin tyytyväisiä. Tyytyväisissä nuorissa oli sekä paljon kotona viihtyviä että pääasiassa aikansa kodin ulkopuolella viettäviä
henkilöitä. Monia tyytyväisiäkin huolestuttivat kuitenkin esimerkiksi työpajan jälkeisen tulevaisuuden ja
opiskelupaikan saamisen kaltaiset asiat. Sellaiset huolet
eivät kuitenkaan hallinneet heidän elämiään.
M: ”… No jos aattelee sitte, niinku sun arkee, niin minkälaista se on ooksää tyytyväinen siihen tai?
K: En, se on niin ykstoikkosta että huhhuijjaa. (naurahtaa) Se on niinku herrää ja sitte sitä oikestaan miettii siihen iltaan asti että miten mää tapan aikaa. (naurahtaa)

M: Nii. Onko sulla jotaki semmosta että, minkälaista
sen pitäs olla? 			
K: No oishase ihan mukavaa ku ois semmonen tietty
rutiini että. Aamulla herräät, käyt töissä, tuut kotia ja
teet niitä sun, juttuja mitä teetkään ja… Sitte taas aamulla meet töihin ja näin.
M: Nii. Onko sulla tällä hetkellä tai mittään aikatauluja
tai jotain niinku velvollisuuksia tai tämmösiä?
K: Eei. Pelekkää aikaa.” (Kasperi)

Tyytymättömyyden syitä olivat yleensä masennus, tylsyys ja eräänlainen epätietoinen välitilassa oleminen.
Tyytyväisyyden/tyytymättömyyden määrittelyä vaikeutti se, että haastatellut saattoivat usein sanoa, että
”oon mää ihan tyytyväinen, mutta…”, ja kertoivat sitten
asioita, joihin eivät olleetkaan tyytyväisiä: ”niillä mennään mitä on annettu” (Lotta) ”en haluais olla sosiaalitoimistossa” (Annika), ”olisi kiva jos olisi kavereita”
(Anni), ”riippuu päivästä” (Oona). Ihmisillä on usein
taipumus viestittää toisten edessä kuvaa paremmasta
tilanteesta kuin mitä se todellisuudessa on, jolloin voidaan puhua niin sanotusta onnellisuusmuurista (Saari
2011: 38).
M: ”… Onksulla jotain harrastuksia tai tämmöstä?
T: Mulla oli harrastuksia mut nyt mää en oo oikein jaksanu… Mutta, mää kävin tanssimassa esimerkiks just
jotain zumbaa, ois halunnu alkaa mut se oli kauheen
kallista… Nii siihen ei ny ihan viittiny ruveta. Sitte mää
käyn aika paljo lenkillä ku mulla ei oo muuta tekemistä
ja. Tälleen yksinkertaista.” (Tuuli)

Kuten nuorten haastattelut jo selkeästi osoittivat, myös
työntekijät kertoivat työttömien nuorten olevan hyvin
erilaisia ajankäyttönsä suhteen; on passiivisia ja aktiivisia, sosiaalisia ja yksinäisiä nuoria, reippaita ja paljon
harrastavia ja niitä, jotka eivät tee oikein mitään eivätkä
tiedä mitä haluaisivat tehdä. Työntekijät kertoivat, että
yleensä työttömillä nuorilla on vähän harrastuksia ja
heidän käsitystensä mukaan nuorilla kuluu aikaa paljon tietokoneen ja tv:n ääressä istumiseen, ”virastoissa
ravaamiseen”, kotiaskareisiin ja kavereiden kanssa hengaamiseen. Muita velvoitteita, aikatauluja tai vastuita
kuin pakolliset virastoissa käymiset ja ”pakkohakemiset” heillä ei katsottu juuri olevan. Työntekijöilläkin oli
kokemuksia siitä, kuinka työttömien nuorten vuorokausirytmit kääntyvät helposti päinvastaisiksi ja pikkuhiljaa perusasioista huolehtiminen voi jäädä. Nuorten
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ajankäytön epämääräisyys vaikutti hämmentävältä,
eikä heidän tekemisistään ollut päästy oikein perille:
S: ”Tuotaa ku mää en vieläkään oo saanu siihen semmosta yksselitteistä käsitystä että mihin se aika menee… Kyllä mää oon monen kohalla miettiny sitä että
mihin se aika menee että, se tuntuu että se vaan katuaa.” (Susanna)

Tyytyväisiä nuoret eivät työntekijöiden mukaan elämäntilanteeseensa työttömänä ollessaan yleensä ole.
Eräs työntekijä kertoi, että yleensä nuoret haluaisivat
elämäänsä jotakin muutakin kuin kotona olemista.
Sen ei hänen käsityksensä mukaan tarvitse kuitenkaan
välttämättä olla työtä, vaan se voi olla jotakin muutakin
toimintaa. Työntekijät kertoivat kuitenkin havainneensa, että jonkin verran on sellaisia henkilöitä, jotka ovat
tyytyväisiä tilanteeseensa työttömänä. Toisaalta kerrottiin, kuinka osa nuorista on tottunut elämään todella
niukasti ja näin tavallaan tyytynyt tilanteeseensa. Heille
on syntynyt käsitys tilanteen normaaliudesta ja se on
hyväksytty osaksi omaa elämää. On luovuttu paremman elämän toivosta:
R: ”Mutta se on toisaalta semmonen suoja, mää, nään
niin, että se on myös suojautumista siltä, ku ei joko
uskalla tai tiiä mihin lähtis tai molempia niitä, nii sitte
uskottelee itselleen että mulla on ihan hyvä näin ettei
mun tarvi pyrkiä tästä poiskaan.” … ”Sehä ei johu mun
mielestä täytyy sen verran tähän tarkentaa että se ei
johu missään nimessä siitä että ne ei haluais tai ne ois
laiskoja. Mutta ne on, ne on luovuttanu ja ne ei nää
niitä mahollisuuksia, nii se on semmosta suojautumista niinku mää äsken sannoin täytyy nyt vielä, toistan
sitä että tuota, mun mielestä siinä ei oo kysymys siitä
että ne ei haluais muutosta siihen mutta ku ne ei uskalla haluta ja on paljo turvallisempaa olla tyytyväinen
ku lähtä tempomaan semmosta vastaan jossa ei nää
niinku ratkasua.” (Riitta)

Aktiivisilla nuorilla, joita tässä tutkimuksessakin oli lukuisia, arjen liikeradat jatkuivat kodin rajojen ulkopuolelle, mutta kaikista passiivisimmilla ne kävivät hyvin
pieniksi ja pääasiassa kodin seinien sisäpuolelle sijoittuviksi. Välillä kotoa poistuttiin käymään kaupassa tai
suorittamassa velvoittava virastokäynti, kunnes palattiin taas takaisin. Useissa haastatteluissa tuli ilmi, kuinka taloudellinen vähävaraisuus käytännössä rajoitti tai
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esti pääsyn tiettyihin paikkoihin. Myös kulkeminen paikasta toiseen oli samasta syystä johtuen joskus hankalaa. Lisäksi työttömänä oleminen saattoi hävettää, eikä
kavereita haluttu tai kehdattu siitä johtuen nähdä: jäätiin mieluummin kotiin. Myös yksinäisyys oli joidenkin
kohdalla esteenä kodista poistumiselle: ei ollut paikkaa
minne mennä eikä ketään kenen luokse lähteä aikaa
viettämään, vaikka ovesta periaatteessa ulos pääsisi.
Työttömänä oleminen ja elämän keskittyminen kotiin,
ja tietokoneen ääreen, ja sitä myöten monella tasolla paikallaan pysyminen heijastui joidenkin nuorten
fyysiseen hyvinvointiin. Työntekijöiden kertomusten
mukaan huono fyysinen kunto on työttömillä nuorilla
todella yleistä, vaikka nuoret itse totesivat terveytensä
siitä kysyttäessä yleensä ”ihan hyväksi”. Tosin joissakin
tapauksissa terveysongelmista, varsinkin mielenterveyteen ja päiteiden käyttöön liittyvistä, kerrottiin enemmän haastattelun edetessä.
M: ”No miten sitte sää” … ”tälleen niinku aattelet sitä
nuorten terveydentillaa miten he ite ehkä kokee sen tai
mitä sää oot ehkä nähny? ... Kuinka terveeksi tai sairaaksi siellä tunnetaan ittesä?
U: No kyllä se yllättävää on niinku monesti kysynki näin
että, että niinniin kuinka terveeksi sää koet ittes vaikka skaalalla nolla ja kymmenen että nolla tosi huono
ja ja kymppi tosi hyvä… Nii se tahtoo olla siinä viien
ja kasin välillä... Niin kyl siinä sitte niinku nähään se
huono kunto ku ei liiku, se on ehkä se yleisin… Että jos
mää kysyn että millä no tuo numero sit nousis tai millä
se ois niinku lähellä tuota kymppiä no liikkusin enemmän ja, ja lopettasin tupakoinnin… Alkoholia siinä ei
tuua monestikkaan esille ja, ja yleensä muutenki aika
huonosti sitä että alkoholia tuuan esille semmosena
omana ongelmana ja ja ja tuota ylleesä että päihteitä
ylleesäkkää.” (Ulla)

Netti
Internetin käytöllä oli suuri rooli useiden nuorten elämässä. Ei kuitenkaan kaikkien kohdalla: toiset eivät
käyttäneet sitä juuri lainkaan eikä kaikilla edes ollut
tietokonetta tai nettiyhteyttä kotona. Osalla taas käytännössä kaikki aika meni netissä ja tietokoneen äärellä. Useammille nuorille tv ei ollut niin tärkeä kuin tietokone.
M: ”No sitten tähän ajankäyttöön liittyen niin semmonen että mitä sulle merkittee netti ja telekkari?
T: No netti on käytännössä ollu (työttömänä ollessa)
sata prosenttia vapaa-ajasta kotona. Se ja alkoholin
ohella niin yhistettynä sillä on ollu. Telkkaria en kato kyllä en tasan ikinä.
…
M: ”… tuntuuko et sä vietät tai vietit tosi paljo niinku
aikaa netissä et se ois sitte ollu niinku ongelma tai?
P: Ei se ole ongelma. Ongelma on vaan, tuota, vois sanoa että ehkä ilman sitä koska se on ainoa semmonen
mistä löytää ajantappoa… Kotona. Ja se ei maksa mittään se, ajantappo sielä, paitti sähkö mutta, ei se nyt
niin paljo ole. Verrattuna siihen huvviin mikä siitä irtoaa.
M: Ymm. No tapasiksää tai miten sää jos sää näät niinku kavereita nii onkse enempi sielä netissä vai, teettekö
te jotaki yhessä, näätte silleen livenä?
T: No, taas tuota, ylleesä sielä netissä vaan Messengerisä jutellaan mutta. Se on justiisa se sosiaalinen ongelma ku ei kukkan ei ikinä tehe mittään ellei siinä ole
jotaki kalijaa kaverina nii se… Se on vähän, ärsyttävä.”
(Topi)
M: ”Jos vielä tosta ajankäytöstä vähän niin mitä sulle
merkitsee internetti ja telekkari?
E: No netti on mulle kyllä semmonen että ilman en pärjää et mää oon niin hirveen tiedonjanonen ja semmonen, tirkistelijä. (naurua) Että, et tuota, ei se tietenkään
mikkään niinkö hirvee paikka oo jos yhtenä päivänä ei
pääse nettiin kun yleensä sitä tekemistä on muuten,
tosi paljon… Mutta että kotona, se, on koko ajan se
kone päällä ja sitä niinkö koko ajan käy siinä.” (Elisa)

Useimmiten netti koettiin lähinnä käytännölliseksi asioiden hoitamisessa ja tiedonhaussa, mukavaksi
ajanvietteeksi sekä apuvälineeksi yhteydenpitoon. Se
ei kuitenkaan ollut paria henkilöä lukuun ottamatta
pääasiallinen kommunikointiväline, sillä ihmissuhteita hoidettiin myös muuten ja kavereita tavattiin kasvokkain. Tosin kavereiden tapaaminen ei ollut kaikilla

mitenkään päivittäistä, ennemminkin viikoittaista tai
jonkun kerran viikossa -tyyppistä. Niille nuorille, jotka
olivat muutenkin sosiaalisesti erittäin aktiivisia, netti oli
nimenomaan kätevä lisä yhteydenpitoon. Sen välityksellä oli helppo sopia tapaamiset ja joillekin yksin asuville se oli aivan perustavaa laatua oleva itsestään selvä
asia kotona; netti on aina auki ja sen välityksellä ollaan
koko ajan tavattavissa. Eräs varsin sosiaalista, perhekeskeistä elämää elävä nuori mies ei käyttänyt nettiä yhteydenpitoon kuitenkaan ollenkaan. Niitä paria henkilöä,
joilla taas ei ollut tietokonetta tai nettiyhteyttä kotona,
verkon virtuaalimaailma ei juuri koskettanut.

Nuorten sosiaalista elämää voidaan tarkastella paitsi
tutkimalla heidän kaveri- ja ystävyyssuhteitaan, joista lisää tuonnempana, myös selvittämällä sitä, missä
nuoret ovat sosiaalisia: tapahtuuko sosiaalinen kanssakäyminen livenä eri paikoissa vai verkon keskustelulinjoilla? Kun nuoria ryhmiteltiin näin ”sosiaalisuuden” ja
”nettisosiaalisuuden” mukaan (sosiaalisuudella tarkoitetaan tässä lähinnä sitä, kuinka paljon henkilö viettää
aikaa muiden kanssa, ei sitä, kuinka paljon hän nimenomaan haluaisi olla muiden kanssa, mihin sosiaalisuudella tulisi tarkemmin viitata, ks. Keltikangas-Järvinen
2008), niin niiden lisäksi, jotka olivat ”sosiaalisuudeltaan” keskivertososiaalisia sekä elävässä elämässä että
netissä, muutama oli erittäin sosiaalinen, muutama
erittäin epäsosiaalinen.
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Joillekin ei kovin sosiaalista elämää eläville henkilöille
netti tarjosi keinon ylläpitää edes joitakin ihmissuhteita, joita ei muuten sen hetkisessä elävässä elämässä
ainakaan siinä paikassa oikein ollut. Tosin olisiko niin,
että ilman nettiä ihmissuhteita lähdettäisiin hankkimaan tai ylläpitämään kasvotusten, tai pyrittäisiin
rakentamaan kokonaan uusia kontakteja mahdollisesti vallitsevassa uudessa ympäristössä uudella paikkakunnalla? Keskustelujen perusteella kaikki eivät aina
siihen jaksamisensa puolesta kuitenkaan tunteneet
pystyvänsä, esimerkiksi Tuuli: niinä päivinä, kun yksin
asuva henkilö ei päässyt ulos kämpästään, internet oli
tarpeellinen apuväline ja hyvä keino olla yhteyksissä
ulkomaailmaan. Mikäli tilanne on tällainen, voitaneen
nuoren tosin todeta olevan jonkinlaisen muunkin tuen
tarpeessa kuin pelkän tietokoneen ruudun (vrt. esim.
Kuokkanen ym. 2011).
Vain yksi haastateltu kertoi runsaan netin käytön olleen
ehkä jossakin vaiheessa työttömyyttään vähän ongelma. Muut paljon nettiä/tietokonetta käyttävät, eivätkä
sosiaalisesti kovin aktiiviset, kuitenkaan pitäneet sitä
mitenkään ongelmallisena. Nämä kolme nuorta miestä
näkivät tietokoneen olevan lähinnä hyvä keino ajantappamiseen, sillä jollakin keinoin aika oli joka tapauksessa
saatava kulumaan, eikä muutakaan tekemistä ollut. Netin ääreen jumiutuminen ja passivoituminen kuitenkin
passivoitti entisestään:
M: ”Vietättekö te paljon aikaa sitte (työttömien kavereiden kesken) jos teillä ei oo vaikka päivällä, tai ei oo mittään, tarvi mennä kouluun tai muuta nii silleen yhessä?			
K: No kyllä me aina pyritään että… Että oltais kauheesti
yhessä mutta se monesti, aina välillä on vaan sitä pyrkimistä.
M: Nii. Sitte, enempi siellä netissä vai?
K: Nii. Sitä tullee yllättävän laiskaksi ku vaan makkaa
koko ajan.” (Kasperi)

Työntekijöiden taholta huolestuneita oltiin juuri siitä,
että netin käytön liiallisuutta ei välttämättä itse tiedosteta, ja varsinkin yksi työntekijöistä piti netin koukuttavuutta ongelmana. Riippuvuus saattaa hänen mukaansa tulla ilmi vasta siinä vaiheessa, kun nuoren pitäisi
alkaa tehdä jotakin muutakin. Kyseinen haastateltava
koki myös sen huonoksi asiaksi, että netistä löytyy ryhmittymiä hyvässä ja pahassa. Hän totesi, että yleensäkin
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kun ihmiset hakevat omanlaistaan seuraa, ja mikäli
henkilö kokee yhteiskunnan ja maailman huonoksi paikaksi, niin netissä keskustellaan sitten samanhenkisten
kanssa tietyissä paikoissa ja voi syntyä tällaisten ihmisten porukoita.
U: ”… mä nään sen yksinäisyyden semmosena tämän
päivän asiana niin, niin niin kyl se netti on sitä et siellä
ollaan erilaisissa ryhmissä ja keskustellaan ja, tai seurataan tai, niinku kuitenki toimitaan että, että ollaan jossaki maailmassa, jos ei olla tässä meijän maailmassa
nii ollaan siellä sitte.” (Ulla)

Työttömien nuorten liikeratoja
Kun tarkastellaan edelleen työttömien ja pajanuorten
liikkumista arjessaan, kuten todettua, toisilla liike oli
aktiivista paikasta toiseen siirtymistä, kun taas toiselle ääripäälle liikkuminen, tai liikkumattomuus, oli välillä lähinnä johonkin jämähtämistä, sulkeutumista tai
masentuneena vajoamista. Seuraavassa on ryhmitelty
haastateltuja heidän elämänsä pääasiassa täyttävien
asioiden ja liikkumisensa mukaan.
1. Myönteiset elinpiirit. Nuoret, joiden elämä pyöri pääasiassa yhden tai useamman mieluisan ja tärkeän asian
ympärillä. Esimerkiksi elämäänsä vallitsevalla hetkellä
varsin tyytyväiset pajalaiset Jukka ja Matti olivat molemmat tuoreita isiä. Päivällä käytiin työpajalla, mutta
muuten heidän elämänsä pyörivät pitkälti omissa kodeissa oman lapsen ympärillä kotona olevan puolison
kanssa. Nämä asiat olivat heidän pääasialliset arkensa
täyttäjät. Välillä tarvittiin kuitenkin myös omia juttuja
ja omaa aikaa, Matilla oli esimerkiksi taiteellisia ja musiikkiin liittyviä harrastuksia, Jukka taas piti yhteyttä
kavereihinsa netissä. Antti (sos. tsto) puolestaan luki
paraikaa päivät pääsykokeisiin, mutta kaverit ja urheiluharrastukset tarjosivat taukoa siitä. Oton ja Lassen
elämä keskittyi pajan lisäksi pitkälti kotiin, jossa he kertoivat viihtyvänsä oikein hyvin esimerkiksi television
äärellä. Molemmat olivat naimisissa ja heillä oli myös
lemmikkielämiä. Välillä nähtiin kavereita ja urheiltiin,
mutta se ei ollut niin päivittäistä. Sosiaalitoimiston
asiakkaista Annika puolestaan kertoi viettävänsä joka
päivä monta tuntia tärkeän ja mieluisan harrastuksensa parissa, harvemmin hän tapasi kavereita muuten.
Lotta (sos. tsto) taas sanoi viihtyvänsä hyvin kotona

kissoineen, mutta hänellä oli myös vilkasta sosiaalista
elämää ja hän oli mukana monenlaisissa aktiviteeteissa,
vapaaehtois- ja järjestötoimin nassa. Seuraavalla kuviolla (kuva 1) ilmennetään sitä, kuinka nämä nuoret liikkuivat arkielämäänsä eniten hallitsevien, tärkeimpien
ja mukavien piirien sekä sellaisten elämää vähemmän
hallitsevien tilojen välillä, jotka tarjosivat omaa aikaa ja
virkistystä tuosta pääasiallisesta elämänpiiristä.

Kuva 2. Negatiiviset elinpiirit.

Kuva 1. Myönteiset elinpiirit.
2. Negatiiviset elinpiirit. Henkilöt, joiden elämä pyöri jonkin ahdistavan asian, tai useamman, ympärillä.
Ahdistusta ja hankalana vallitsevaa elämäntilannetta,
kuten tylsyyttä tai masennusta sekä paettiin muihin
maailmoihin että niistä haettiin iloa ja vaihtelua. Toisilla tämän ryhmän henkilöillä ei sinänsä ollut mitään
yksittäistä tiettyä ahdistavaa asiaa, jonka ympärillä
elämä pyörisi, elämäntilanne vain oli hieman epäselvä tällä hetkellä ja epämääräiseen hengailuun tuntui
kuluvan paljon aikaa. Kuten edellisenkään ryhmän
nuorilla, joka paikkaan ei kuitenkaan ollut pääsyä, sillä esimerkiksi varallisuus rajoitti sitä, mutta tämän
ryhmän nuorilla myös masentuneisuus ja oma jaksaminen. Tämän ryhmän nuorista jotkut olivat niin ahdistuneita, etteivät he aina jaksaneet lähteä kotoaan
mihinkään. Yksinäisillä taas ei ollut oikein paikkaa mihin mennä. Eräs vasta kaupunkiin muuttanut nuori ei
tuntenut kaupungista vielä juuri ketään, joten se rajoitti hänen jokapäiväistä sosiaalista elämäänsä, kuten se
myös vaikutti hänen fyysiseen liikkumiseensa (kuva 2).

3. Positiivisimmat ja aktiivisimmat elinpiirit. Nuoret, joilla oli monta yhtä tärkeää, mieluisaa elämän osa-aluetta.
Nämä kaikki henkilöt olivat reippaan oloisia pajalaisia
ja heidän arkensa koostui pitkälti pajalla käymisestä ja
kavereiden kanssa olemisesta ja tekemisestä sekä usein
(luovista) harrastuksista. Näytti siltä, että heidän elämänsä täyttivät monet tärkeät asiat, eikä voitu havaita
niin selkeätä pakoon tai virkistykseen liittyvää liikehdintää eri paikkojen ja tilojen välillä, vaan liikuttiin yhtä
paljon useiden tärkeiden elämänalueiden välillä. Ei ollut sinänsä ainakaan tarvetta paeta kurjaa elämäntilannetta mihinkään, sillä elämään oltiin varsin tyytyväisiä
ja sen täytti tasapainoiselta vaikuttava liike eri asioiden
välillä (kuva 3).

Kuva 3. Positiivisimmat ja aktiivisimmat elinpiirit.
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Yhteenvetona näistä edellä esitellyistä kuvioista voidaan esittää vielä seuraava kuvio (kuva 4). Kuvion suurimpaan ympyrään on listattu haastateltujen elämän
pääasiassa täyttävät asiat; yhdellä se on ahdistus, toisella
vaikkapa paja ja koti, kolmannella alkoholi. Virkistyksen
ja paon maailma -laatikossa ovat pääasialliset virkistyksen, vaihtelun ja paon paikat ja tilat, johon pääasiallisesta elämänpiiristä ajoittain siirrytään, kunnes palataan
taas takaisin. ”Suljetulla maailmalla” tarkoitetaan tässä
paikkaa, tilaa, tapahtumaa tai esimerkiksi harrastusta,
johon työttömällä nuorella ei ole pääsyä eri syistä johtuen. Suljettuun maailmaan voidaan yhdistää lisäksi
myös erilaisia tunnetiloja ja kokemuksia esimerkiksi

säännöllisten tulojen takaamasta taloudellisesta turvallisuudesta, työpaikan henkilölle tuomasta statuksesta,
kavereiden tuesta tai harrastusten mahdollistamista
onnistumisen kokemuksista, joista jotkut työttömät
nuoret kokivat jäävänsä paitsi.

ELÄMÄ NYT
AHDISTUS & MASENNUS
PAJA
ALKOHOLI
TYLSYYS
OMA LAPSI & PERHE
KAVERIT & YSTÄVÄT
PAJA
PÄÄSYKOKEET

Suljettu maailma
- kaverit, ystävät, yms. sos. suhteet,
yksinäisyys, ei paikkaa mihin mennä
- paikat, tilat, tapahtumat, harrastukset
joihin tarvitaan rahaa
- masennus, ahdistus, epätietoisuus
estävät lähtemisen/pääsyn kavereille,
ulos, kouluun, työnhakuun jne.
- työpaikan ja koulutuksen edellyttämät
paikat
- tietyt tunnetilat ja kokemukset

Virkistyksen ja paon maailmat
- kaverit & perhe
- netti & tv
- alkoholi
- paja
- harrastukset

Kuva 4. Yhteenvetokuvio työttömien- ja pajanuorten pääasiallisista elinpiireistä, virkistyksen ja paon
maailmoista sekä suljetuista maailmoista.
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Työelämä
Kun nuorilta kysyttiin mielipiteitä tämän päivän työelämästä, huomio kiinnittyi vastausten negatiivisuuteen.
Harva mainitsi työelämässä olevan ainakaan kovin
montaa myönteistä asiaa, oikeastaan vain viisi nuorta
keksi ylipäätänsä mitään positiivista sanottavaa. Myönteistä oli lähinnä se, että töitä on, siitä saa rahaa, on tekemistä, harjoitteluista voi saada työkokemusta ja että
työn merkitys sosiaaliselle elämälle on suuri. Negatiiviseksi puolestaan koettiin, että töitä on yksinkertaisesti
niin vaikea saada, pitäisi olla koulutus, mutta sekään ei
takaa töitä eikä tilanne tunnu paranevan. Työelämä on
nuorten mielestä stressaavaa ja vaativaa, sinne pääsee
vain suhteilla ja ilman kokemusta ei pääse minnekään,
varsinkaan omalle alalle. Ihmisiä koneistetaan liikaa ja
vakituisen sopimuksen saaminen on lähes mahdotonta, harjoittelijoita käytetään hyväksi ja työttömän työnteko on käytännössä estetty byrokratian keinoin.
Tämän tyyppiset vastaukset sivuavat useita tutkimuksia, joissa on selvitetty ihmisten käsityksiä työelämästä. Esimerkiksi Alasoinin (2010) mukaan työelämä ei
kuitenkaan ole ainakaan huonontunut ja julkisen keskustelun maalaama synkkä kuva työelämän huonontumisesta maassamme on hänen mukaansa harhaanjohtava. Yleensä esitetty kuva työelämästä perustuu usein
tiedon sijaan enemmän tunteisiin ja mielikuviin, eivätkä erilaiset aikasarjatutkimukset vahvista näkemystä
Suomen työelämän yleisestä huonontumisesta (ibid.).
Tässäkin suurin osa kerrotuista asioista perustui tunteisiin ja mielikuviin, kuten kysymyksen tarkoituksena
sinänsä oli. Osalla nuorista omakohtaista kokemusta
työelämästä ei paljon ollut, kahdeksalla henkilöllä ei
käytännössä lainkaan. Melko paljon, vuodesta kolmeen
vuotta työkokemusta oli kuudella henkilöllä, lopuilla
vähemmän kuin vuosi. Erityisesti niiden henkilöiden,
joilla omakohtaista kokemusta työelämästä ei ollut, oli
vaikea muodostaa mielipidettä ”nykypäivän työelämästä”. Kun sinne ei ollut omakohtaista kosketuspintaa, ei
osattu sanoa paljon mitään, tai ainakaan mitään positiivista sanottavaa siitä ei keksitty.
On työelämä sitten ”oikeasti” huonontunut tai on se
huonontunut sitten vain ihmisten mielikuvissa, merkittävänä voidaan kuitenkin pitää sitä, että jos sen
edes uskotaan olevan negatiivista, sen voidaan arvella

vaikuttavan työttömien nuorten innokkuuteen ylipäätänsä pyrkiä koko työelämään. Mikäli mielikuva on
edellä kuvatun kaltainen, ei se ehkä ruoki työelämään
hakeutumisen aktiivisuutta. Kuitenkin suurin osa haastatelluista kertoi työelämään kaikesta huolimatta kovasti haluavansa ja pyrkivänsä sinne pääsemään, minkä
myös työntekijöiden haastattelut vahvistivat.
Tässä kohden huomautettakoon, että niillä muutamilla
nuorilla, jotka löysivät edes jotakin positiivista sanottavaa tämän päivän työelämästä, tuntui olevan positiivinen asenne moneen muuhunkin asiaan suhtautumisessa. Heillä oli myönteistä kerrottavaa esimerkiksi
sosiaalitoimistossa ja työvoimatoimistossa asioinnista,
josta monilla muilla positiivista sanottavaa ei juuri ollut. Nämäkin nuoret kertoivat kyllä havaitsemistaan
epäkohdista, mutta he ajattelivat myös asioiden hyviä
puolia. Näin kyseiset byrokratian kehdot oli helpompi
kohdata avoimin mielin kuin pitkin hampain ja periaatteessa negatiivisin asentein.
”M: Entä sitte mitä oot ite niinkö asioinu tuolla työkkärin puolella ja sitte niinkö sosiaalitoimistossa niin mitä
mieltä sää oot siitä palvelusta ja ohjauksesta ja tämmösestä mitä sieltä saa?
E: Ym, no mää oon saanu aina tosi hyvää palvelua…
Et varmaan see riippuu sitte itestäki että miten, miten
niitä ihmisiä siellä lähestyy, et millä asenteella on liikenteessä. Et tota, sillon ku mää sossuunki vein kaikki
paperit, niin mää tarkkaan luin sen, luettelon, tai sen
liiteluettelon mitä sinne pitää toimittaa… Ja se sano
vaan mulle se tyttö siinä luukulla et sää oot vissiin lukenu ton liiteluettelon aika hyvin et tässä on kaikki mitä
pitää ollakki… Et sain sen sitte nopeemmin käsittelyyn.
Että ei oo kyllä mitään valittamista.” (Elisa)

Työelämää koskevan kysymyksen kohdalla on huomioitavaa myös se, että haastateltavat eivät ajatelleet kysymystä tämän päivän työelämästä sen kautta, että he
olivat monet itsekin paraikaa pajalla töissä (osa tosin
harjoittelujaksolla). Pajaa ei ilmeisesti osattu ajatella
”oikeana” työpaikkana. Pajan suurin osa haastatelluista
pajalaisista oli kuitenkin havainnut oikein positiiviseksi asiaksi ja siellä tykättiin olla, ja siitä puhuttiin välillä
myös työnä. Voidaan siis sanoa, että kokemukset pajatoiminnasta, nuorten sen hetkisestä omasta työstä, olivat aivan päinvastaisia kuin mitä he taas kertoivat mielipiteikseen ja mielikuvikseen tämän päivän työelämästä.
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Työntekijöidenkin mielestä nuoret pitävät työelämää
haastavana ja vaativana. Myös heidän mukaansa sinne
kuitenkin todella halutaan, sillä työ koetaan yleensä
tärkeäksi asiaksi, jonka varaan elämä rakentuu. Kaikki
työntekijät mainitsivat myös sellaisen asian, että monilla nuorilla on heidän mielestään melko epärealistinen kuva itsestään työntekijänä ja ylipäätänsä omista
kyvyistään. Se ilmenee työntekijöiden kokemusten perusteella siten, että vaikka työkokemus on monilla vähäistä, niin haluttaisiin silti mahdollisimman mukaviin
ja hyväpalkkaisiin töihin, vaikkei koulutustakaan ole.
Osalle työelämä näyttäytyy työntekijöiden mukaan taas
hyvin kaukaisena asiana juuri työkokemuksen, koulutuksen sekä itsetunnon puutteen vuoksi. Työntekijöistä Riitta kertoi, kuinka hänen käsityksensä mukaan
nuoret näkevät työnantajien käyttävän harjoittelijoita
hyväkseen, ”eikä he nää sitä että kuinka arvokasta työkokemusta he saavat ja että se on niinku rekrytoinnin
uusi muoto”. Ajatukset siitä, että onko harjoittelijana
työskentely kannatettava uusi rekrytoinnin muoto,
näyttävät eroavan useiden nuorten ja ainakin tämän
työntekijän välillä.
Työnhakuaktiivisuus, työllistyminen ja syyt
työttömyyteen
M: ”… onko jotaki semmosia syitä sitte sinänsä siihen
että sää oot työtön tällä hetkellä?
K: Varmaa se että mää en oo oikein hakenu niitä ees,
niitä töitä.		
M: Ooksää minkä verran sitte hakenu?
K: Kyllä mää aina välillä katon Mol:lin sivulta että löytyykö sieltä mittään mutta. Sitte saatan laittaa hakemuksen. Mutta eipä niistä kuulu mittään ikinä.
M: Laitaksää niinkö sähköpostilla vai postilla vai soitaksää puhelimella vai?
K: Sähköpostilla.
M: Joo.
K: Pitäs ehkä aina soittaa takasi sitte. Tai uuestaan…
Mutta en mää ikinä, kehtaa.” (Krista)

Nuorten työnhakuaktiivisuutta tarkasteltaessa huomio
kiinnittyi niiden henkilöiden suurehkoon joukkoon,
jotka kertoivat, että he eivät hae/työttömänä ollessaan
edes juuri hakeneet töitä. Puolet haastatelluista kuului
tähän joukkoon, joiden työnhakuaktiivisuus ei ollut
heidän oman kertomansa mukaan kovin suurta. Siihen
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voidaan lisätä vielä ne henkilöt, jotka kertoivat hakevansa/hakeneensa töitä välillä vähän/jonkin verran ja
niihin, jotka kertoivat ensin hakeneensa todella aktiivisesti, mutta koska työtä ei ollut löytynyt, he eivät olleet
enää jaksaneet yrittää. Eli koko haastateltavien joukkoa
katsottaessa voidaan todeta, että suurin osa on ainakin
jossakin vaiheessa ollut epäaktiivinen työnhaun suhteen. Käytännössä aktiivisia työnhakijoita oli vain neljä;
yksi haastatteluhetkellä vasta vähän aikaa työttömänä
ollut sosiaalitoimiston asiakas sekä kolme heti pajalle
päässyttä nuorta.
M: ”… Onko sulla itellä, niin työkokemusta sitte vaikka
ookko ollu kesätöissä tai muuta?
J: Öö no, oo ollu kesätöissä kerran, postilla jakamassa
mainoksia mutta ei mulla niinkö, mie oikestasa ennen
ku mie tähän tulin tähän nuorten työpajalle niin, kartoin, tai niinkö en halunnu tehä sitä töitä että jotenki,
tuntu että, mitä sitä töitä turhaan tekkee”
…
M: Haiksää muuten sitte töitä sillon ku olit niinku työttömänä nii sitte ollenkaan vai?
J: No en hakenu että se oli oikestaan semmosta, päihtei, päihteiden käyttöä ja semmosta että se oli aika jokapäivästä se päihteet siinä… Elämässä kuulu sii, siinä
vaiheessa että, en hakenut töitä, ollenkaan.” (Jukka)

Miksi töitä ei sitten haettu? Suurin syy näyttää kaikkia
haastateltujen vastauksia katsottaessa olevan heidän
itsensä mukaan motivaatioon liittyvät seikat. Motivaatioon lasketaan tässä kuuluviksi yleisesti ottaen jaksamisen, viitsimisen ja kiinnostuksen puutteen kaltaiset
asiat. Muutamilla nuorilla elämä oli (ollut jossakin vaiheessa) niin sekaisin, ettei siihen työnhaku kuulunut.
Jotkut nuoret mainitsivat rahan merkityksen: työttömänä ollessa saa riittävästi rahaa, eikä näin ollen kannata lähteä esimerkiksi opiskelemaan. Opiskelun myötä pitäisi lisäksi muuttaa ehkä halvempaan asuntoon.
Motivaatiotekijöitä ei tule kuitenkaan missään tapauksessa katsoa vain laiskuuteen liittyvänä suuntauksena,
vaikka osa nuorista nimesi sen itse suoraan syyksi siihen miksi ei ollut hakenut töitä ja miksi oli työttömänä
ja kertoi näin olevansa itse syypää työttömyystilanteeseensa. Tulee tarkastella syvemmin sitä, mikä viitsimisen ja jaksamisen puutetta ja tämän tyyppistä itsensä
syyttämistä taustalla aiheuttaa. Näitä syitä voidaan etsiä
esimerkiksi nuoren perhe-elämää ja heidän elämässään

tapahtuneita suuria käännekohtia tarkastelemalla (ks.
seuraava luku). Syy-seuraus -suhteiden ja johtopäätösten tekeminen motivaatiotekijöistä on kuitenkin hankalaa eikä se ole mitenkään yksinkertaista asioiden vaikuttaessa monimutkaisilla tavoilla toisiinsa.
Toisaalta työn hakemattomuuden syynä oli joissakin
tapauksissa se, että henkilö kertoi keskittyvänsä vallitsevalla hetkellä mieluummin esimerkiksi pääsykokeisiin lukemiseen. Kaikkien kohdalla työllistyminen ei
ollut myöskään ensimmäinen asia, joka pitäisi saada
kuntoon. Niille nuorille, joilla oli monia muitakin ongelmia, työnteko näyttäytyi kaukaisena. Seuraava askel
tällöin oli ennemmin koulutukseen hakeutuminen ja
tutkinnon suorittaminen sekä elämän saaminen järjestykseen muilla osa-alueilla (esim. aikataulujen noudattaminen, päihteiden käyttö). Yleisimmät nuorten
itse arvioimat syyt työttömyyteensä näyttivät olevan
koulutuksen ja työkokemuksen puute, laiskuus sekä
masennukseen liittyvät syyt. Viitattiin myös yleiseen
työllisyystilanteeseen ja pari kertoi fyysisistä terveysongelmistaan.

M: ”Ooksää hakenu nytten itte töitä?
A: En hirveesti… Ei se oikeen… Mulla ei oo hirveesti
motivaatiota tehä semmosta työtä mikä ei oikeesti
kiinnosta. Et esim. joku, mustei ikinä tulis siivoojaa.
Ja, mulla ei niinku, jos mää menisin johonki siivousfirmaan töihin mua ei sitte hirveen kauan tekis mieli olla
että. Alkuun ehkä jaksaa tehä jonku aikaa mut sit alkaa
niinku… ärsyttää ei jaksa olla sielä tai jotaki.
M:
Ooksää tehny ennen tai ooksää ollu jossaki töissä?
A: Oon mää ollu vähän aikaa siivousfirmalla justiinsa.
Se on tullu koettua.
M: Tiiät että, joo, kyllä. Onksulla muita jotaki kesätöitä tai muita mitä olisit tehny aikasemmin?
A: No ei mittään oikestaan semmosta kunnollista että.
Jotaki harjotteluja justiisa.” (Annika)

Yleisimmin työn tekemisen kriteerinä nuorille oli työn
mielekkyys. Ei haluttu tehdä sellaista mikä on vastenmielistä tai ei kiinnosta lainkaan. Myös työn fyysisyys
tuntui rajoittavan innokkuutta sen tekemiseen. Yksinkertaisesti työn haluttiin olevan mukavaa ja sellaista,
josta saa myös itselleen jotain. Oikeastaan vain kaksi
nuorta kertoi olevansa valmis tekemään mitä tahansa työtä, tosin hekin sillä ehdolla, että siitä maksettaisiin kunnolla ( = parempi palkka kuin päiväraha, ei
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harjoittelua). Muut olivat enemmän tai vähemmän sitä
mieltä, että eivät alkaisi ihan mihin vain työhön. Yleensä varsinkaan siivouksen ja puhelinmyynnin kaltaiseen
työhön ei oltu halukkaita ryhtymään. Haastatteluissa
yhteensä mainitut työt, joita nuoret eivät olleet valmiita tekemään olivat: kotiavustaja, päiväkoti, siivous,
jäätelökoppi, teloittaja, kaupan kassa, hoiva-ala, puhelinmyynti, ei sellaista mikä tekisi onnettomaksi, liukuhihnatyö, lähihoitaja, ei haluaisi olla tekemisissä mielenterveysasioiden kanssa, keittiö, ei omista ajokorttia,
joten se rajoittaa, asiakaspalvelu, lehtien jakaminen,
ei tekisi sellaista työtä joka ei ole mukavaa, ei fyysisiä
hommia eikä vastuullisia kuten lääkärin hommia, paskaduuni, jotain inhottavaa.

Mitä sitten ei oltu valmiita tekemään työpaikan eteen?
Monelle kynnys lähteä kyselemään töitä suoraan eri
paikoista tuntui olevan korkea. Mol.fi -sivuja seurattiin ja hakemuksia läheteltiin netin välityksellä, mutta
konkreettisempi lähestyminen työnantajaa kohtaan
usein puuttui. Soittaminenkin näytti olevan monelle liian suuri asia. Jotkut kertoivat, etteivät halunneet
töihin juuri nyt siksi, että opiskelemaan pääseminen
saattaisi silloin viivästyä. Eräs ilmoitti, ettei ole valmis
nuolemaan kenenkään kengänpohjia. Epämielenkiintoisiin ja vastenmielisiin töihin ei oltu yleensä valmiita
ryhtymään. Eräs nuori sanoi, ettei halua samanlaiseen
oravanpyörään kuin isänsä, niin että töissä ollaan kiinni
24/7.

Suurin osa nuorista kertoi olevansa valmis hakemaan
töitä. Osa ei kuitenkaan tiennyt enää että mistä ja miten, hakeminen koettiin niin epätoivoisena, eikä lähetetyistä hakemuksista tuntunut koskaan kuuluvan
mitään. Kuten todettua, osalle nuorista työnhaku ei vallitsevassa elämäntilanteessa ollut välttämättä se ajankohtaisin asia. Kouluttautumaan oltiin enimmäkseen
valmiita, kunhan löytyisi se oma ala ja saataisiin muut
asiat kuntoon. Ne, joilla koulutus kuitenkin jo oli, kertoivat yleensä haluavansa mieluummin heti töihin. Eräs
nuori taas kertoi, kuinka lääkäri oli todennut hänet työkyvyttömäksi, ja vaikka hän aikaisemmin vastusti terapiassa käymistä, hän oli todennut sen kuitenkin hyväksi
ja oli nyt valmis jatkamaan sitä. Hänen tulevaisuuden
työllistymisensä eteni sitä kautta.

O: ”Emmää menis johonki pitseeriaan töihin enkä mää
jaksais siivota enkä mää menis mihinkään vanahainkottiin enkä, mihinkään.” (Oona)

M: ”No olisitsää valmis tekeen tyyliin mitä tahansa työtä?
T: No tällä hetkellä lääkäri on sitä mieltä ettei kannata
ottaa kokopäivätöitä koska siitä voi tulla taas burn out ja
mää en sit jaksa enää mitään ja siitä voi tulla seurauksia. Joten, ehkä se harjoittelu on se fiksuin nytten just
jotain muutama päivä viikossa ja sitte ihan normaali
tuntimäärä.” (Tuuli)
M: ”No mitä sää oot ite silleen valmis tekkeen työllistyäkses?
V: No ainaki sen ammatin, ammatin käyä... Ongelma
nyt on ollu paljo enemmän se työaikojen noudattaminen, pitäs ensin se opetella ennen ku tässä viittii kauheena töiden töitten tekemistä miettiä.” (Ville)
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Työntekijöiden näkemykset nuorten valmiuksista
työntekoon olivat hyvin samansuuntaisia nuorten itsensä kertoman kanssa. Työntekijöiden kertomusten
mukaan nuoret pitävät kiinni itsekunnioituksestaan ja
heidän kanssa täytyy usein keskustella arvoista yleensäkin:
R: ”… että mikä nyt sun itseyttä uhkaa tai mikä sun arvoa nyt tässä alentais tai jotaki tämmöstä että, ettei olla
liiankaan tarkka ittestään eikä väärin perustein, ruveta
kulukemaan nokka pystyssä tai, siis, tarvii semmosta
peilausta ja semmosta keskustelua.” (Riitta)

Kyseinen työntekijä jatkoi kertoen että realismi yleensä
löytyy keskusteluiden kautta. Työntekijöidenkään mielestä ihan mihin tahansa ei olla valmiita tarttumaan,
eikä nähdä sitä, että mitä hyötyä jostakin työkokemuksesta olisi tulevaisuudessa; ei yksinkertaisesti nähdä
tulevaisuuteen, tai nähdään vain hyvin lyhyen ajan
päähän. Avoimena olevia työpaikkoja seurataan, mutta
piilotyöpaikkojen etsintä ja itsensä markkinointi koetaan hankalaksi eikä monesti olla valmiita lähtemään
muualle. Työntekijät olivat sitä mieltä, että osa nuorista
on valmis tekemään lähes kaikenlaista työtä, mutta niin
sanotun paskaduunin kelpaamattomuus huolestutti
heitä, esimerkiksi juuri siivoushommien, puhelinmyynnin ja päiväkotipaikkojen suhteen. Niiden kautta nuori
voisi kuitenkin kartuttaa hyvin työkokemustaan, työntekijät korostivat.

Työntekijät arvelivat nuorten pitävän syynä työttömyyteensä yleensä sitä, että työpaikkoja ei vain ole tai niitä
ei löydy. Muina syinä työntekijät pitivät kokemuksen
puutetta, sitä että nuoret eivät osaa markkinoida itseään tai sitä että heillä on vääränlainen kuva omasta
osaamisesta ja kyvyistään. Mainittiin, että joillekin
aloille on yksinkertaisesti koulutettu liikaa ihmisiä, eivätkä nuoret ja työpaikat kohtaa. On paljon piilotyöpaikkoja, ja lisäksi työnantajien tulisi olla rohkeampia
nuorten palkkaamisessa. Syyt ovat niin yhteiskunnallisia, rakenteellisia kuin taloudellisia. Todettiin lisäksi,
että joiltakin nuorilta vanhempien tuki on puuttunut
eikä heille ole esimerkiksi asetettu rajoja. Kun tietynlainen käyttäytyminen on sitten jatkunut alakoulusta
saakka, on sen korjaaminen ja toisenlaisten sääntöjen
mukaan elämisen aloittaminen parinkympin tienoilla
vaikeaa. Työntekijöiden mielestä vaativa yhteiskuntamme ei myöskään anna anteeksi siitä väliaikaisesti
tipahtamista, vaan mukana on oltava koko ajan täysillä.
Kuten työntekijöistä Riitta jo aiemmin mainitsi, yksilön
hyvinvoinnin kannalta olisi parempi, että nuori ulkoistaisi syyt eikä syyttäisi työttömyydestä itseään, kuten
monet näyttivät helposti tekevän. Mikäli syitä aletaan
etsiä itsestä, joudutaan helposti siihen kierteeseen, että
itsetunto alenee ja henkilö masentuu entisestään. Tietysti niillä henkilöillä, joilla syy on oikeasti itsessä, se on
toki hyvä tiedostaa. ”Laiskuuden” juurille pääseminen
on vaikeaa ja selvittely vaatii pitkälle vietyjä tulkintoja,
joissa on oltava varovainen, ettei tule tehneeksi liikaa
omia johtopäätöksiään. Suoraan sanaa ”laiskuus” syynä
työttömyyteensä käytti viisi nuorta, monet muut puhuivat esimerkiksi motivaatiosta, jaksamisesta, viitsimisestä ja haluamisesta, joilla on kaikilla tietysti omat
vivahteensa. Tässä kohden huomautettakoon, että
neljällä näistä laiskuussanaa käyttäneistä nuorista oli
taustallaan erilaisia perheongelmia, (yksinhuoltajuutta, vanhemman kuolema, vanhempien alkoholismia,
oma parisuhdeongelma). Tämänkaltaisten asioiden voi
arvella ainakin osaltaan taustatekijöinä vaikuttaneen
siihen, että ”elämä on mennyt niin kuin se on mennyt”
eikä työnhakuaktiivisuuskaan ei ole ollut aina täysipainoista, vaikkeivät nuoret näitä syitä työn hakemattomuutensa syistä keskusteltaessa maininneet. Viidennen laiskuus-sanaa käyttäneen, erään nuoren miehen
kohdalla, esimerkiksi juuri perhetaustat vaikuttivat

hänen kertomansa mukaan olevan varsin hyvät eikä
hän kertonut kohdanneensa elämässään mitään traagista tai muutakaan käänteen tekevää. Häntä ei ollut
omien sanojensa mukaan vain huvittanut hakea töitä ja
kouluaikanakin oli ollut muuta mieluisampaa tekemistä. Toisaalta voidaankin ajatella Heberleinin (2009) tavoin, että ”syyllisyys” on ehdottoman tärkeä tunne vastuulliseksi kasvamisessa ja että se on selvä merkki siitä,
että ihmisellä on moraali-identiteetti, käsitys oikeasta ja
väärästä sekä arvostuksia ja periaatteita, joita hän pitää
tärkeinä. Syyllisyydentunteiden voidaan ajatella kertovan siitä, että ihminen ottaa itsensä tosissaan ja odottaa
itseltään jotakin (ibid).
Koulutus
Suomen koulutusjärjestelmää nuoret pitivät yleensä
ottaen oikein hyvänä. Koulutuksen maksuttomuutta ja
kouluruokailua arvostettiin. Opetuksen tasoa pidettiin
korkeatasoisena ja opiskeluvalintojen laajat mahdollisuudet koettiin positiiviseksi asiaksi. Nuorten mielestä on hienoa, että saatavilla on opiskelija-asuntoloita
ja että opiskelijat saavat tukia. Kaikki eivät kuitenkaan
osanneet muodostaa omaa mielipidettään, vaan totesivat yleisesti lausutun totuuden mukaan suomalaisen
koulutuksen olevan ”vissiin meleko kehuttu”.
K: ”No mun mielestä Suomessa on kyllä ehottomasti
paras koulutusjärjestelmä. Että ykkös- ja kakkosasteen
koulutuksella saat ruuat ja kaikki… Ei tarvi maksaa oikestaan mittään ja, koulumatkoistaki maksetaan hyvin
suuri osa… Että meillä on täällä kummiski koulutuksen
osalta asiat hyvin.” (Kasperi)

Kuitenkin myös huonoja puolia kerrottiin paljon.
Yleensä keskustelua herättävä opintotuki, ja sen pienuus, nosti esimerkiksi Lotan tunteet pintaan:
L: ”No mun mielestä on hirveen hyvä et niinku, koulutus on ilimasta. Et se, se on niinku tosi positiivista
ja sitte se että, et, kuitenki niinkun se opiskelija joka
sillä pienellä opintotuella ellää et se saa niinku ainaki sen yhen ruuan päivässä syyä jos ei sillä muuhun
oo varraa… Mutta tuota. Siis opintotuet on aivan liian
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pienet…” ”…Varsinki jos on tilanne että vanahemmilla
ei yksinkertasesti oo irrottaa senttiäkkään… Siitä, niinku omasta, omasta arkirahastansa sitte niin… Se on
niinku se että ei sillä tuu toimeen. Ja sitte niinku että
opiskelijat joutuu tekemään töitä sitte, opiskeluaikana
nii eihän ne nyt perkele valamistu, monneen vuoteen
sitte. Tää on niinku ihan rehellinen mielipie…” ”...Mut
sitten niinku että opiskelija sais vähintään sen määrän
mitä työtön saa tänä päivänä niinkun, sen asumistuen
lisäksi… Ja sitten jos se haluaa nii se voi käyä töissä tai
ottaa opintolainaa. Että se että se, ei oo niinku pakollista sitten.” (Lotta)

Rahamäärien riittämättömyyden lisäksi muistakin koulutuksen epäkohdista kerrottiin. Monen nuoren mielestä lukiota jatkokoulutuspaikkana korostetaan liikaa.
Lisätietoa erilaisista ammateista ja opiskelumahdollisuuksista kaivattiin. Koettiin, että vaihtoehdoista ei ollut kerrottu yläkoulussa tarpeeksi, varsinkin kun päättäminen siinä vaiheessa tuntuu kaikin puolin vaikealta.
Monet nuoret olivat myös sitä mieltä, että kouluihin tulisi päästä muutenkin kuin pääosin todistuksen perusteella. Esimerkiksi työkokemus, harrastuneisuus ja käytännön taidot sekä soveltuvuus alalle tulisi huomioida
pääsykokeissa paremmin. Toiset taas kaipasivat koulunkäyntiin ylipäätänsä käytännönläheisempää otetta, toiset taas lisää sosiaalisuutta ja yhdessä tekemistä.
M: ”… jos nyt aattelet niin oisiksää kaivannu siihen jotaki muuta siihen koulunkäyntiin sillon tai jotaki niinku?
L: No, mää oon ite vähän semmonen että, mää oon
mää en, vaikka mää luen viis kertaa saman sivun ja se
kysyttäisi nii, joku kokkeesta siitä nii, emmää muista
sitä että. Mää oon vähän semmonen että mää niinku
tekemällä opin.
M: Nii justiisa.			
L:
Että mää niinku ei se lukeminen auta.” (Lasse)
A: ”… opetuksen taso on hyvä silleesä ja. Kyllähä sielä
aika hyvä yleissivistys lukiossaki tuli mutta enemmän
mää sitä että, pitäs olla se oppiminen vähän semmosta
sosiaalisempaa että niinku, oliha sielä semmosia ihimisiä jotka vaa istu nurkasa hilijaa nii mää en oikein usko
että ne josaki vaikka ois kympin keskiarvo että semmosella pärjää työelämässä että ei niinku, muitten ihmisten kansa kanssakäymistä pitäs ehkä enemmän sitä
panostaa lukiosa että… Sielä oli monesti niitä niinku
yksinäisiä tyyppejä että en kyllä ihimettelekkään nuita
koulusurmia että miks niitä tullee että. Vähän tuo lukiojärjestelmä kannustaa siihen ku on luokattomat… Koulut ja tämmöset että. Ei oikein opi tuntemaan porukkaa.
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Enemmän sitä että ois kaikkia tämmösiä ryhmätöitä
ja tämmöstä... Yhesä tehtäs, sitä enemmän haluaisin
niinku suomalaiseen, koulutukseen.” (Antti)

Sitä, että voidaan opiskella monia eri aloja, pidettiin
suomalaisen koulutuksen rikkautena. Se, että näin on
mahdollista tehdä, näytti olevan parille nuorelle myös
eräänlainen itsestäänselvyys. Esimerkiksi lukion suorittanut ja paria eri ammattikoululinjaa käynyt, nyt pajalla
työskentelevä Kaisa kertoi seuraavaa:
K: ”… Ja mun mielestä se on niinku rikkaus että on saanu kokeilla… Et se on mun mielestä Suomessa ihan
mukava että voi kuitenki kokeilla eikä oo heti semmonen että no niin nyt, nyt sinun pitää opiskella tätä ja
sillä selvä. Vaan että voi vähän kokeilla että mikä niinku
vois kiinnostaa ja jostain saattaaki löytyä että se onki,
onki se hyvä juttu vaikka sitä ei oo ajatellukkaan ennen.” (Kaisa)

Jälleen työntekijöiden käsitykset vastasivat pitkälti
nuorten kertomuksia tämänkin aihepiirin kohdalla.
Työntekijät kaipasivat paluuta takaisin kaksivuotiseen
ammattitutkintoon, jossa kolmas vuosi toisi jatko-opintokelpoisuuden. Oppisopimusjärjestelmää tulisi kehittää edelleen. Oltiin myös sitä mieltä, että suomalaisessa
koulutuksessa keskitytään liikaa tietoon ja osaamiseen,
ja sosiaaliset taidot ja yhdessä tekeminen unohtuvat.
Ylipäätänsä koulussa mennään työntekijöiden mielestä
liikaa pärjäävien ehdoilla. Eräs työntekijöistä oli huolissaan Kaisan kaltaisista nuorista, jotka kokeilevat montaa eri alaa yhteiskunnan resursseja tuhlaten (/”tuhlaten”). Kuten todettua, eri alojen kokeileminen tuntuu
olevan joillekin nuorille kuitenkin itsestäänselvyys ja se
nähdään hyvänä mahdollisuutena yrittää uusia juttuja
ja katsoa, että kiinnostaako. Oman alan etsimistä tällä
tavoin pidetään oikeutettuna.
Suurimmalla osalla nuorista koulunkäynti alakoulun
aikoihin tuntui menneen melko hyvin ja ilman suurempia ongelmia. Myöhemmin, yläkoulussa tai, lukiossa tai
ammattikouluvaiheessa koulunkäynnissä oli monella
alkanut ilmetä erilaisia vaikeuksia. Oli tullut ”teinikapinaa” tai elämänmeno oli ollut siinä vaiheessa ”railakasta”, kiinnostus oli lopahtanut tai koulukiusaaminen
oli ahdistanut ja niin edelleen. Jotkut lukion käyneet
kertoivat menestyksen lukion loppua kohden olleen

laskusuuntaista, koska motivaatio oli vähentynyt. Suurin osa syistä huonoon koulumenestykseen näyttäisi nuorten kertomusten perusteella ensi katsomalta
liittyvän jälleen motivaatiotekijöihin, joiden taustalta
voidaan edelleen löytää monia muita syitä. Toisena
suurena pääsyiden ryhmänä voidaan pitää psyykkisiin
tekijöihin liittyviä seikkoja ja ylipäätänsä vaikeaa elämäntilannetta, johon parilla henkilöllä liittyi myös runsasta päihteiden käyttöä. Pari henkilöä kertoi tulleensa
kouluaikana kiusatuksi, toinen heistä erityisesti lukihäiriön vuoksi. Eräs taas mainitsi adhd:n vaikeuttaneen
hänen koulunkäyntiään.
R: ”Yläasteella, no seiskaluokalla se alko menneen. Että
mää en halunnu käyä koulussa. Nii mää, mää sain luvan olla kotona aina ku mää halusin.” (Roosa)

Koulutuskysymyksen kohdalla työntekijöiden käsityksissä tuli jälleen kerran esille työttömän nuorison
jakautuminen monenlaisiin ryhmiin. Eräs työntekijä
totesi ykskantaan, että riippuen nuorten ongelmista ja
niihin reagoimisen tavasta, auttamisesta ja kohtaamisesta: niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan.
Työntekijät kertoivat, kuinka monella nuorella opiskeluinnokkuuteen vaikuttaa se, että oma ala on vielä

hakusessa; ei tiedetä mitä halutaan. Tyypillistä on työntekijöiden mukaan myös se, että on kouluttauduttu
jollekin alalle, mutta haaveillaan alan vaihdosta jo ennen kuin on tehty päivääkään kyseistä työtä. Monesti
ammatti kyllä halutaan, mutta aikuiskoulutuksen tai
oppisopimuskoulutuksen kautta. Ylipäätänsä kouluttautuminen matkalla ammattiin tuntui työntekijöiden
mukaan joistakin nuorista aivan liian suurelta kynnykseltä. Työntekijöiden mielestä koulutuksen pitäisi
reagoida nopeammin työelämän muutoksiin. Käytännönläheisyyttä tarvitaan heidänkin mielestään lisää
opiskeluun ja ammatinvalinnan ohjausta olisi tehostettava, sillä koulutukseen ohjaudutaan usein esimerkiksi
mielikuvien perusteella. Ohjauksen ja henkilökohtaistamisen lisäksi tarvitaan lisää työpaikkoja vajaakuntoisille ja ylipäätänsä kynnyksien madaltamista töihin
pääsyssä.
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Sosiaaliturva
Keskustelu sosiaalietuuksista ja rahan määrästä jakoi
haastateltavia ensinnäkin niihin jotka kokivat saamansa tuet riittäviksi, sillä he kertoivat tottuneensa elämään
vähällä. Raha piti heidän mielestään vain osata käyttää
oikein, vaikka toki sitä otettaisiin mieluusti vastaan
enemmänkin. Toiset taas kokivat, että tuilla ei kerta
kaikkiaan elä. Näistä henkilöistä osaa vähällä kituuttaminen suorastaan raivostutti ja tukia vaadittiin ehdottomasti heti lisää. Opintotuen määrää jotkut nuoret
eivät kokeneet kannustavaksi, vaan mieluummin saatettiin olla työttömänä, kun siitä saa enemmän rahaa.
A: ”… vähemmän jos sais nii, se ois aika vaikee sitten mutta… Tuo on semmonen että jos on tottunu
elämään vähällä nii kyllä sillä sitte pärjää ihan hyvin.”
(Annika)
L: ”No, siis, nehä on jumittunu ihan, siis tasolle kaheksankymmentäluku.” (Lotta)
V: ”No kyllähän tolla toimeen on tullu… Tai just, just ku
vertaa opiskelluun nii, tosi hyvin.” (Ville)

Samoin kuten rahan määrästä, niin myös eri virastojen
(Kela, työvoimatoimisto, sosiaalitoimisto) palveluista
oltiin montaa mieltä. Osa nuorista oli aivan tyytyväisiä:
homma toimi ja palvelu pelasi niin kuin sen kuuluu,
jonottaakaan ei ollut koskaan juuri tarvinnut. Kuten
aiemmin jo mainittiin, pari nuorta huomauttikin, että
myös oma toiminta ja asenne vaikuttavat saatavaan
palveluun ja että asioista kannattaa ottaa itsekin selvää.
Jotkut nuoret kokivat saaneensa positiivista, ymmärtäväistä, ystävällistä ja ohjaavaa palvelua. Huonoja puolia
lueteltiin kuitenkin jälleen pitkät liudat. Käsittelyaikojen venyminen ja paperisota koettiin turhauttavana.
Oltiin sitä mieltä, että palveluita ei virastoissa tyrkytetä,
vaan niistä pitää osata itse kysyä, esimerkiksi lakikiemuroista ei kerrota ennen kuin on liian myöhäistä. Pari
nuorta kertoi joutuneensa karenssiin juuri tämän takia.
Myös esimerkiksi se ihmetytti joitakin, ettei heille ollut kerrottu nuorten työpajatoiminnasta, vaan he olivat
kuulleet siitä lopulta jotakin muuta kautta ja kavereiltaan. Eräs nuori taas kertoi, että työvoimatoimistossa
häneen oli suhtauduttu syyttävästi ja että hänen ammatinvalinnalleen oli suorastaan naureskeltu. Joistakin
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tuntui olevan tuurinkauppaa, että millaisen virkailijan
luokse milloinkin sattui joutumaan. Muutamien mielestä ””normaalit nuoret” ja ”oikeet ihmiset” jotka rahaa
oikeasti tarvitsisivat, eivät sitä sosiaalitoimistosta saa,
vaan rahat menevät ”puliukoille, narkkareille, maahanmuuttajille ja tämmösille”. Eräs nuori oli päättänyt, ettei
asioi enää sosiaalitoimistossa, koska sieltä ei saa mitään.
Hän aikoi vastedes yrittää hankkia rahansa jostakin
muualta. Jotkut totesivat virastoissa asioinnin helpoksi;
ei tarvitse kuin laittaa kirje postiin tai käydä leimauttamassa kortti sen kummempia keskustelematta. Kun
eihän ketään edes kiinnosta. Koko työvoimatoimiston
olemassaolo kyseenalaistettiin. Muualta muuttaneista
jotkut vertasivat Oulun virastojen toimintaa kotipaikkakuntansa vastaaviin ja niiden toimintatavoissa todettiin olevan eroavuuksia.
T: ”Ei siellä (työkkärissä) sano ikinä yhtään mittään ku
ne, se on semmonen ku mennee sillain terve oot työttömänä joo ei mittään lähtee pois se on aina semmonen
puolen minuutin homma käyä siellä. Tänne (pajalle)
mie ite, ite aktiivisesti halusin nii sitte tänne mie oon
onneksi päässykki… Emmie nyt niin paljo rahhaa rakasta et mie alan mitä tahansa, paskaa tekemään että,
pittää olla semmosta mistä mie itekki tykkään ja täälä
on kiva olla täälä, kiva käyä.” (Topi)

Työntekijöiden mielestä nuoret kokevat sosiaaliturvan
yleensä riittämättömänä ja rahan määrän liian pienenä.
Eräs työntekijä kertoi toimeentulotukeen olevan kahdenlaista suhtautumistapaa: osa haluaa heti pois asiakkuudesta, se on nöyryyttävää ja häpeällistä, mutta osalla asenne on se, että ”sossu maksaa kaiken”. Hän kertoi
havainneensa työssään ylisukupolvisuuden olevan
tyypillistä tällaiselle asenteelle: sosiaalitoimen kanssa
ollaan oltu tekemisissä vanhempien ongelmien kautta
lapsesta asti ja näin ajattelutapa sosiaalitukia kohtaan
tulee nuorelle työntekijän käsityksen mukaan jo kotoa.
Työntekijöiden mielestä palveluiden pirstaleisuus,
hankaluus ja vaikeasti saavutettavuus, luukuttaminen,
asioiden aina uudelleen kertominen sekä muodolliset
korttien leimaamiset ärsyttävät nuoria. Työvoimatoimisto todetaan usein aivan turhaksi laitokseksi. Kursseja pidetään yleensä hyödyttöminä ja lähinnä kortistojen
siistimisenä. Kuitenkin esimerkiksi sosiaalitoimistosta

ja nuorten palveluista saatuun apuun ollaan työntekijöiden mielestä yleensä varsin tyytyväisiä, kaikki eivät
vain tiedä millaista apua olisi saatavilla.
Kolme neljästä työntekijästä kertoi kannattavansa jonkinlaista vastikkeellisuutta rahan saamiseksi. Eräs sanoi
olevansa sitä mieltä, että ”kaikki velevotettaan osallistummaan johonki vaikka tämmöseen työpajatoiminnan kaltaseen”. Hän kertoi havainneensa oman suhtautumistapansa asiaan muuttuneen: ”Siis, huomaa että
niinkö iän myötä tota ja kokemuksen myötä niin, niin
arvot kyllä niinkö kovenee en tiiä, mistä se sitte johtuu”.
Vastikkeellisuudessa tulisi kyseisen haastatellun mielestä toki huomioida se, että erilaisia vaihtoehtoja olisi
kaikille tarpeeksi. Työntekijöistä Susanna puolestaan
pohti asiaan liittyen sitä, että joillekin nuorille, joilla
ei ole kokemusta palkkatulollisena olemisesta, ”ilmaiseksi” saatavan rahan määrä voi olla melko suuri. Hänen mukaansa monet nuoret kertovat, etteivät lähde
esimerkiksi harjoitteluun, koska siitä ei saa enempää
rahaa, ja opintotukikin on pienempi kuin toimeentulotuki. Kuitenkin kyseinen työntekijä kannatti mieluummin kannustamista kuin kiristystä, koska se on
hänen mielestään lopulta tehokkaampaa ja sitä paitsi
toimeentulotuesta leikkaaminen on hänen mielestään
jo kohtuutonta.
Suomen sosiaaliturvasysteemi todettiin työntekijöiden
toimesta epäkohdistaan huolimatta pääasiassa ihan hyväksi. Työntekijöillä oli paljon ehdotuksia palveluiden
parantamiseksi. Ensinnäkin yhteistyötä eri viranomaisten välillä toivottiin enemmän, sillä tieto ei aina kulje
paikasta toiseen, ja niinpä nuori joutuu selittämään asiat lukuisia kertoja aina uudestaan eri paikoissa asioidessaan. Tähän Oulussa Byströmin nuorten palvelut (joka
aloitti toimintansa juuri työntekijöiden haastatteluiden
tekemisen aikoihin syksyllä 2011) todettiin kaikkien
työntekijöiden toimesta oivaksi välineeksi: nuorille tarjotaan useita eri palveluita saman katon alta. Yleensä
ottaen yhteistyötä toivottiin kuitenkin vielä enemmän,
ja näin nuori ei myöskään tipahtaisi niin helposti välille,
kun siirrytään toiminnasta ja palvelusta toiseen. Työntekijät tiedostivat nuorten mielipiteet monien kurssien
hyödyttömyydestä, mutta he itse pitivät niitä hyvinä
ja tarpeellisina niiden aktivoivan vaikutuksen vuoksi.

Työntekijöiden mielestä on parempi olla jollakin kurssilla kuin maata vain kotona. Tärkeänä tässä pidettiin
juuri sitä, että oikea henkilö ja oikeanlainen kurssi kohtaisivat, jotta turhautumista ei tulisi, eli toisin sanoen
mitä yksilöidympiä palvelut ovat, sen parempia ja hyödyllisempiä ne työntekijöiden mielestä ovat.
Perhe
Seitsemällä nuorella 23:sta oli niin sanottu ”perinteinen
perhe”, jossa oli äiti ja isä. Lopuilla kuudellatoista nuorella vanhemmat olivat joko eronneet ja löytäneet myöhemmin ehkä uuden puolison ja menneet uudestaan
naimisiin, jolloin perheeseen oli tullut uusi vanhempi,
tai sitten äiti oli jäänyt yksinhuoltajaksi. Neljä nuorta
ei ollut ikinä nähnyt biologista isäänsä ja lisäksi pari ei
tiennyt/kertonut mitä isä tekee. Kahden isä oli kuollut.
Kolmellatoista nuorella oli joko jompikumpi vanhempi
tai sisarus/sisaruksia työttömänä. Neljällä näistä henkilöstä perheessä oli sekä työtön vanhempi että työtön
sisarus/työttömiä sisaruksia. Kahdeksalla haastatellulla
nuorella äiti oli joko työttömänä, pitkällä sairaslomalla
tai työkyvyttömyyseläkkeellä. Isiä oli työkyvyttömyyseläkkeellä vain pari, muuten niiden nuorten isät, joilla
isä oli, olivat töissä. Haastateltujen sisaruksista monet
olivat vielä koulussa tai opiskelivat, samoin puolisoista.
Pari haastateltujen kumppania oli työttömänä tai lapsen kanssa kotona (ks. taulukko 2).
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Tässä laadullisessa, ja määrältään suppeassa, aineistossa työttömyyden periytyminen sukupolvelta toiselle
näyttäisi tulevan ilmi varsin selkeästi. Kotona vallitseva
asenneilmaston esimerkiksi koulutusta kohtaan voidaan nähdä heijastuvan nuorten opiskeluvalinnoissa
ja koulutukseen panostamisessa sekä töihin hakeutumisessa. Ovathan useiden tutkimusten mukaan juuri
perhe ja vanhemmat avainasemassa huono-osaisuuden
periytyvyyden prosessissa (esim. Kuokkanen ym. 2011:
28-29).
Kun tarkastellaan vanhempien ammatteja, havaitaan
yleisimmän ammatin äitien keskuudessa olevan siivooja (seitsemän äitiä). Huomattavaa on myös se, että kaikkien muiden paitsi yhden nuoren vanhemmat, jotka siis
olivat töissä tai olivat aikaisemmin olleet, työskentelivät varsin käytännönläheisissä ammateissa (esim. rekkakuski, lähihoitaja, rakennusala, lastenhoitaja, talonmies, koulunkäyntiavustaja, maanviljelijä, sähkömies
jne.), ja korkeammin koulutetut puuttuivat joukosta
lähes kokonaan.

Äidit

Isät

• työttömänä: 3
• työkyvyttömyyseläkkeellä:
• sairaslomalla/ työkyvyttö2
myyseläkkeellä: 5
• ei ole koskaan nähnyt: 4
• siivoojana nyt tai aiemmin: • ei tiedä/kerro mitä isä
7
tekee: 2
• kuollut: 2

Taulukko 2. Haastateltujen nuorten perhetaustat.
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Sisarukset

Puoliso

• kertoo työttömistä/ koulunsa kesken jättäneistä
sisaruksestaan/sisaruksistaan: 8
• sisaruksia peruskoulussa/
opiskelemassa: 14
• sisaruksia töissä: 7
• ei kerro/ei tiedä: 4
• ei sisaruksia: 2

• puolisoista: (9 23:sta
ilmoitti seurustelevansa/
avo/avioliitossa)
• koulussa: 4
• työtön: 2
• lapsen kanssa kotona: 2
• sairaslomalla
• yrittäjä

Perhesuhteet
Nuorten suhteet perheenjäseniinsä olivat vaihtelevia.
Seitsemän henkilöä kertoi suoraan, että hänellä oli
huonot välit jonkun perheenjäsenen tai useamman
kanssa. Kaksi heistä ei pitänyt perheeseensä yhteyttä
lainkaan. Muutamilla nuorilla isän alkoholinkäyttö ja/
tai väkivaltaisuus oli huonontanut välit isään. Suurin
osa nuorista kuvaili suhteitaan perheeseensä kuitenkin
”ihan normaaleiksi”. Yhteyttä pidettiin silloin tällöin, ei
ollut suurempia ongelmia, mutta toisaalta ei välttämättä erityisen lämmintä läheisyyttäkään, jota olisi haastattelussa ainakaan korostettu. Muutamille nuorille
jompikumpi vanhempi tai joku sisaruksista oli kuitenkin erityisen läheinen, yhteyttä pidettiin tiiviisti ja lähes
kaikki ilot ja surut jaettiin.
Perheestä puhuttaessa nuorten kanssa keskusteltiin
myös heidän lapsuudestaan. Kun tarkastellaan nuorten
mainitsemia erilaisia syitä hyväksi tai huonoksi koettuun lapsuuteen/menneisyyteen, positiivinen kuva oli
jäänyt yleisesti siitä, että oli saatu olla rauhassa lapsia
turvallisessa ympäristössä tärkeiden ja läheisten ihmisten kanssa. Ei ollut tarvinnut kantaa liikaa vastuuta eikä
pelätä. Negatiivisia kokemuksia kuten väkivaltaa, päihdeongelmia, köyhyyttä, yksinäisyyttä, koulukiusaamista ja liiallista vastuuta, luonnehtii yleisesti taas monenlainen turvattomuus, toisin sanoen ei ollut saatu olla
rauhassa lapsia turvallisessa ympäristössä tärkeiden ja
turvallisten ihmisten kanssa. Oli pelätty, oli ollut puutetta perusasioista.
Lapsuutensa suurimmaksi osaksi positiivisena näkevästä kahdeksasta nuoresta kolmella oli niin sanottu
”tavallinen” perhe, johon kuului sekä äiti että isä ja sisaruksia. Näistä kahdeksasta nuoresta viiden vanhemmat olivat siis eronneet ja nuoret asuivat/olivat asuneet
eron jälkeen äitinsä kanssa. Nämä kahdeksan lapsuuttaan myönteisenä pitävää nuorta kokivat suhteet vanhempiinsa pääasiassa hyvinä ja normaaleina tai erittäin
hyvinä. Poikkeuksena tässä ryhmässä oli yksi nuori, joka
ei pitänyt yhteyttä perheeseensä juuri lainkaan. Sillä,
olivatko vanhemmat naimisissa vai eronneet ja mikä oli
lapsuudenkodissa vallitseva sen hetkinen perhemuoto,
ei näyttäisikään (välttämättä) olevan yhteyttä lapsuuden onnellisuuteen. Suurempana syynä negatiiviseksi

koettuun lapsuuteen voitaneen pitää vanhempien alkoholin käyttöä, väkivaltaisuutta ja masennusta. Viiden
nuoren vanhemmalla/vanhemmilla oli jokin näistä ongelmista tai useampia niistä, ja nämä nuoret kuvailivat
myös lapsuuttaan pääasiassa negatiiviseksi. Kaikilla
heillä oli ollut ongelmia myös koulunkäynnin kanssa
jossakin vaiheessa. Vanhempien eron vaikutusten nuoreen voidaankin arvella riippuvan ennemmin muun
muassa siitä, kuinka ero hoidetaan ja käsitellään ja että
miten ihmissuhteita pidetään yllä sen jälkeen. Eräs
nuori, joka koki menneisyytensä negatiiviseksi, kertoi
puolestaan olleensa koulukiusattu koko kouluaikansa
ajan, mikä vaikutti huomattavasti hänen kielteiseen
kuvaansa omasta lapsuudestaan.
Myös työntekijöiden käsitysten mukaan työttömien nuorten perhetaustat ovat hyvin moninaiset. Eräs
työntekijä kertoi havainneensa työssään, kuinka monet
lapsuuden traumat tulevat esiin kahdenkymmenen ikävuoden tienoilla, kun omaa elämää yritetään ottaa haltuun ja lapsuuden tapahtumia aletaan käydä läpi. Hän
nosti esiin avioerojen suuret määrät nuorten perheissä
ja oli huolissaan erityisesti isän puuttumisesta:
U: ”Varsinki poikien kohalla nää että jos on erot ja sitte,
sit se yhteys on jotenki katkennu siihen isään nii se on
aika merkittävä. Juttu, että isän kanssa ei olla enää tekemisissä tai jotenki sitä isää ei oo kuvioissa tai jotenki
se isä on sitte jotenki alkoholisti tai isä on jottain… Et
se jotenki poikien kohalla näkkyy sillälailla semmosena
joo.” (Ulla)

Työntekijöiden mukaan se näkyy, jos vanhemmat eivät
ole pystyneet tukemaan nuorta elämän varrella. Heidän
mukaansa se voitaisiin huomata monesti jo varhaisessa
vaiheessa ja paljon aikaisemmin kuin yleensä tapahtuu
ja jolloin asiaan lopulta monesti vasta puututaan. Työntekijöiden mukaan joidenkin nuorten kanssa joudutaan
keskustelemaan aivan perusasioista:
U: ”No ehkä kyllä se on totta että kyllä ne rytmit on vähän sekasin ja hunningolla että, että tuota tässä niin
tässä ja ja yleensäkki niin nuorten kanssa joutuu hirveen palijo puhumaan ihan perusasiaa sellasta ihan tavallista asiaa että miten nukutaan… Et kyl se rytmi, ja
ihan perussyöminen, ja sit semmonen niinku, et miten
syödään ja. Miten nukutaan ja mite ois hyvä käyä vähä
vähän tuotanuinniin käveleskelemässä tai jotain.
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M: Ym. Miten sää tuotaa niinkö näät että mistä tämmönen sitte juontaa juuresa että tuommoset ihan perusasiat on vähän hunningolla että mistä se on niinkö
lähteny sitte?
U: No, kyllä kai se on jotenki siitä että jos ei sitä otetta
oo tai semmosta, sitä semmosta merkittävyyden tunnetta tai sellasta tunnetta että, että sitä tavotteellista
toimintaa on päivässä nii sit se vähän niinku lähtee et
ku ei oo niin väliä niin… Se vaan sit lähtee, menemään
ja, ja tuotanuinniin sitte, sit ku siihen on niinku oppinu
nii siit on vähän vaikee, vaikee sit ottaa kiinnikkään jostaki säännöllisestä jos ei oo oikein että miksi”. (Ulla)

Toisaalta työntekijöistä Sinikka huomautti myös toisenlaisesta ongelmasta:
S: ”… siellä on kaikenlaista perheongelmaa ja, mutta
sitte on myös niitä, jotka on saanu tuota vähän liianki
heleposti kaiken. Et semmosia tietynlaisia narsisitisia
tyyppejä ne on aika hankalia.” (Sinikka)

Käännekohdat elämässä
Nuorilta kysyttiin, oliko heillä ollut elämässään jotain
erityisiä käännekohtia tai suuria tapahtumia, josta
elämä olisi lähtenyt uusille urille. Kahdeksan nuorta
ilmoitti, ettei ollut tällaista kokenut. Viisi henkilöä kertoi muuton toiselle paikkakunnalle olleen suuri juttu
elämässään. Neljä näistä paikkakunnanvaihtajasta oli
hakenut muutosta huonoksi menneeseen elämäntilanteeseensa muuttamalla Ouluun kokonaan uusiin
ympyröihin. Yksi henkilö puolestaan odotti paraikaa
innolla tulevaa muuttoa Etelä-Suomeen, tosin siis aivan positiivisessa mielessä. Kahdelle käännekohta elämässä oli ollut huonosta parisuhteesta irti pääseminen,
yhdelle taas sen hetkinen parisuhdetilanne oli vaikea
ja se tuntui isolta asialta. Kahdelle nuorelle päihteiden
käytön lopettaminen oli ollut käänteentekevä asia elämässä. Muita elämänmuutoksia olivat esimerkiksi useamman läheisen ihmisen yhtäaikainen menettäminen
ja siitä alkunsa saanut masennuskausi sekä armeijan
keskeytyminen äkillisesti terveyssyistä. Tällaisiin asioihin henkilöt itse eivät olleet voineet vaikuttaa.
Enemmän positiivisia elämän käännekohtia olivat parille nuorelle oman lapsen syntymä, joillekin uudet
kaverit, reipastuminen elämässä, koulumenestys ja
ulkomailla käyminen. Näissä kaikissa henkilöt olivat
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saaneet itselleen jotakin, eivät menettäneet. Niihin liittyi myös erilainen konkreettinen liike paikasta ja tilasta
toiseen, esimerkiksi ulkomailla käymisen, reipastumisen ja uusien kaverien avulla laajenneen elinpiirin myötä. Kouluttautumisen kautta menestyminen ja lapsen
saaminen taas olivat tuoneet elämään aivan toisenlaista
uutta sisältöä.
Kun tarkastellaan nuorten kertomia tärkeiksi koettuja
elämän käännekohtia, on huomautettava, että kukaan
nuorista ei maininnut elämänsä käännekohdaksi esimerkiksi työttömäksi jäämisen/joutumisen tai koulun
keskeytymisen/keskeyttämisen kaltaisia asioita. Oikeastaan työttömäksi jääminen liittyi vain yhden henkilön
elämän yhteen käännekohtaan, eli muuton yhteyteen
uudelle paikkakunnalle. Samoin eräs nuori mainitsi jääneensä ikään kuin tyhjän päälle (työttömäksi) armeijan
yhtäkkiä keskeytyessä ja suunnitelmien mennessä sitä
myöten aivan uusiksi. Muuten nuorten koko elämän
käsittävät suuret asiat ja käännekohdat liittyivät heidän
itsensä mukaan johonkin muuhun kuin työhön, työn
puutteeseen tai työttömyyteen. Kukaan ei maininnut myöskään esimerkiksi tutkinnon suorittamiseen
viittaavia asioita tässä yhteydessä, vaikka sen kaltaisia
asioita yleisesti pidetään ainakin jonkinlaisina elämän
virstanpylväinä.
Kaverit
M: ”Nno sitte jos vähän niinku, sun kavereista ystävistä
ja sosiaalisista suhteista nii, minkälaisia kavereita sulla
on tuntuuksusta että sulla on niinku tarpeeksi kavereita
ja ystäviä?
V: No tuntuu että on vähän liikaaki ku ei riitä aika kaikille… Mikä harmittaa kans tosi paljo että on niinku pakko
jättää niinku vähemmälle joittenki kans se yhteyenpito
tai silleen että… Ja, no, tuolta pajalta nyt oon saanu
pari semmosta aivan tosi, tosi hyvvää kaveria. Että niitten kans mää aina liikun ja.” (Venla)

Suurin osa nuorista kertoi, että heillä on tarpeeksi kavereita. Jotkut mainitsivat kuitenkin haastattelun myöhemmässä vaiheessa, että kavereita voisi olla enemmänkin. Toiset taas sanoivat, että kavereita kyllä on,
mutta ei kuitenkaan oikein sellaisia, joiden kanssa voisi
viettää aikaa ja tehdä asioita. Jotkut kertoivat myös, että

kavereita on, mutta jossakin vaiheessa haastattelua kävi
ilmi, että heitä tavattiin lähinnä vain netissä. Oli myös
nuoria, jotka sanoivat tuntevansa olevansa aivan yksin.
Suurimmalla osalla kaveri ja ystäväpiireihin kuului kaikenlaisia ihmisiä; työttömiä, työssäkäyviä, opiskelijoita.
Noin puolella haastatelluista oli myös työttömiä kavereita. Ainakin neljä nuorta kertoi lähipiirinsä työttömistä kavereista, joilla alkoholin ja muiden päihteiden
käyttö oli yleistä. Myös se vaihteli hyvin paljon, kuinka paljon kavereita tavattiin; osa näki joka päivä, osa ei
juuri koskaan.
M: ”… jos haluat kavereistas kertoa, ystävistäs onko
sulla tuota, tuntuuko että sulla on tarpeeks vaikka kavereita? Minkälaisia tyyppejä siinä pyörii?
T: Kyllä kai niitä on. Semmosia minkä kans voi olla selevinpäinki ja tehä jotaki niitä nyt ei ole monta mutta
on niitä nyt se muutama, saapi just jalakapallopelit kesällä pystöön. Ja voi iltaa istua just muutenki ku viinan
kanssa. Sitte on niitä, ns. ryyppykavereita mitä nyt aina
löytyy joka nurkalta.” (Topi)

Muut työttömät nuoret
Monet nuoret ilmaisivat huolestuneisuutensa muita
työttömiä nuoria kohtaan, kun heiltä kysyttiin, että
”mitä ajattelet muista työttömistä nuorista ja ”tämän
päivän nuorisosta” yleensä”. Haastatellut pitivät muita
työttömiä nuoria usein laiskoina, heillä arveltiin/tiedettiin olevan päihdeongelmia ja usein kerrottiin heidän masentuneisuudesta, epätoivosta ja taloudellisista
vaikeuksista. Oma-aloitteisuuden merkitystä työllistymiselle haastatellut korostivat monta kertaa. Jotkut
haastatellut kertoivat kavereistaan ja sisaruksistaan,
jotka eivät edes halunneet töihin tai kouluun. Oli myös
kokemuksia kavereiden työttömyyden pitkittymisestä,
jolloin itsestä huolehtiminen jää eikä työntekoa koeta
tilanteessa enää tarpeelliseksi. Eletään tätä päivää, eikä
sitä pidemmälle nähdä. Osa nuorista reagoi tähän kysymykseen puolestaan siten, että työttömiä nuoria ei
tulisi syyllistää tilanteestaan.
O: ”No, ihan ihimisiähän ne on... Ei kai siinä. Jos ei saa
töitä nii, ei se oo välttämättä oma vika.” (Oona)
E: Ymm, no mää oon ehkä vähän huolissani. Huolissani näistä työttömistä nuorista siinä mielessä et, et

tota... aika paljo näkee just sitä että sunnuntaina kävellään kaljakeissi käessä tuolla, jossain, porukassa ja sit
ollaan taas menossa jonnekki ja maanantaina aamulla
on, no, maanantaiaamuna ollaan krapulassa ja sitte.
Jotenki, semmonen niinkö itestään huolehtiminen,
omasta terveydestä huolehtiminen omasta mielenterveydestä huolehtiminen… Erityisesti niin tuntuu et se
on vähän semmonen et se lipsuu. Ja sit se et niit on
niinkö työkunnottomia ihmisiä tulee. Tulee olemaan,
varmaan, aika paljo.
M: Ymm. Onko sulla tota niinku itellä kaveripiirissä tai
tunneksää, miten paljo tämmösiä?
E: Joo, paljonki semmosia, siis ne on kans niinku valmistumisen jälkeen jääny työttömäks ne on vähän aikaa jaksanu hakea, mut sit ne on tavallaan niinku jääny
sille tielle että ne ei, ei enää jaksa ponnistella sen asian
kans ne tavallaan niinku tottuu siihen omaan elämäntilanteeseen… Ja, kans tajuaa sen että ne rahat riittää ku
niitä osaa käyttää, ja sitte… ne niinkö miettii sitte että
no mihin hittoon mää sitä työntekoa tässä oikestaan
enää ees tarvin että mullon ihan mukava olla näinki…
Niist tulee sitte niitä sossupummeja aina... Tai on tullu.
M: Joo-o.
E: Ja sitte huomaa niissä sen, että se, niinkö oma fyysinen että henkinen terveys et se on alkanu rapistuun
mut se aika pikkuhiljaa alkaa peittyyn sinne niinkö viinan alle… Jonku verran.
M: Joo et ei, ei sitte oo ennään palijo yritystä.
E: Ei ennää oo.
M: Tehä kauheesti mittään.
E: Lähipiirissä on, on montaki semmosta.
M: Joo. Onko ne ollu miten pitkään sitte työttömänä?
E: Hmmh. Varmaan alkaa tulla joku parisen vuotta täyteen.
M: Joo. Eikä oo hakenu sitte ennään mihinkään kouluun tai muuta että?
E: Ei. Ne vaan jotenki niinku ajattelee sillain että, että
tota, että no en mä kuitenkaan mitään saa mistään että
turha mun on enää ees yrittää. Että mää jo oon tavallaan niinkö, tai, se oppi ja kaikki, on vanhentunu. Tieto
on vanhentunutta ja, taidot on vanhentunu ja. Ei varmaan niinkö, tietenki ne ajattelee et ne ei varmaan enää
ees opi mitään ku on, no ollu niin pitkään jo pois työelämästä että… Must tuntuu ja mitä mää oon kuunnellu
ja mitä mää oon niitten kans keskustellu et niillä ei oo
oikestaan mitään odotuksia enää minkään suhteen...
Et ne menee niin päivän kerrallaan ja. Kuitenki näilläki
niinkö, no lähipiirissä jokaisella työttömällä kaverilla on
kuitenki joku semmonen harrastus yleensä se on joku
musiikkiharrastus bändi, joku tämmönen mikä sitte vie
aika paljo sitä huomiota… Et tota.” (Elisa)
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Kuuluminen johonkin
Kaikki haastatellut nuoret kertoivat, että heillä on joku
läheinen henkilö, jonka puoleen voi kääntyä ja turvautua aina tarpeen vaatiessa ja hädän hetkellä. Kysymykseen oli tosin helppo vastata lyhyesti ”joo”, eikä kaikkien nuorten halukkuus selventää asiaa tarkemmin ollut
kovin suurta. Kaikkien kohdalla tuo ”joo” ei ollutkaan
aivan todenmukaisin päätellen muista keskustelussa
ilmi tulleista asioista. Lisäksi muutama henkilö kertoi
jättävänsä asiat mieluummin kertomatta tai miettivänsä niitä ennemmin itsekseen.
L: ”Joo, on niitä… Ku mää taas oon semmonen että jos
mulla on ongelmia nii mää en sillain hirviästi niistä kellekkään puhu et mää piän ne vaan omassa mahassani
ja päässäni… Ne asiat. Kyllä sillon tällön tullee aina,
sanottua, tai puhuttuaki… Jonku kanssa, niistäki että.”
(Lasse)

Keskusteltiin myös siitä, että tunteeko henkilö itsensä
kaivatuksi ja hyödylliseksi vai kenties päinvastoin. Noin
puolet nuorista kertoi tuntevansa itsensä kaivatuiksi, hyödyllisiksi ja tuntevansa että on iloksi muille. He
olivat lisäksi tyytyväisiä sosiaaliseen elämäänsä ja heillä
oli kertomansa mukaan paljon kavereita ja ystäviä, joita
myös tavattiin usein. Kaikilla tuollaista tunnetta ei kuitenkaan ollut. Nuorten tyytyväisyys omaan sosiaaliseen
elämään jakaantuikin siten, että yhdeksän nuorta kertoi olevansa selvästi tyytyväisiä ja hieman yli puolet oli
vähemmän tyytyväisiä tai selvästi tyytymättömiä. Mainittakoon, että yhdeksästä selvästi tyytyväisestä seitsemän oli pajanuorta. Myös toinen ääripää voitiin melko
selvästi löytää, ja sellaisia henkilöitä, joilla oma tarpeellisuudentunne ei ollut kovin suuri ja joilla ei ollut paljon kavereita ja jotka eivät kavereita juuri tavanneet, oli
neljä. Jotkut kertoivat sosiaalisen elämänsä olleen vilkkaampaa työttömänä ollessa. Joidenkin nuorten osalta
voidaan pohtia myös sitä, että jos kavereita ei paljon ollut, niin yritettiinkö uskotella itselle/tutkijalle, ettei niitä edes kaivattu ja että viihdyttiin aivan hyvin yksinkin.
Työntekijöidenkin mukaan osalla nuorista on laajat kaveripiirit ja ystäväverkostot, mutta osa on todella yksin.
Yksinäisyydestä työntekijät olivat erityisen huolissaan,
kuten myös ystävyyssuhteiden sirpaleisuudesta. Ja toisaalta, todettiin että vaikka kavereita tosiaan olisi, ne
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eivät ole aina sellaisia, joiden kanssa voitaisiin viettää
aikaa tai puhuttaisiin omista asioista.
U: ”Se puhuminen on ihan outo asia”. (Ulla)
S: ”Mää en tiiä että onkse sitte mikä tää netti, netti vai
mikä ku ollaan niinku sillain tuttuja vaan… Ja, ja sitte
eri ihimisten kanssa tehhään erillaisia juttuja mikä on
tietysti ihan niinku luontevaa, kaikille… Mutta tuota
ehkä nuorilla se vielä korostuu et siellä on ne pilestyskaverit ja sit siellä on ne, ne tota nettipelaajakaverit ja,
sillain et se vähän tavallaan sen aktiviteetin mukkaan
niinku rakentuu se ystäväpiiri”. (Susanna)

Sen lisäksi että ei tunnettu sitoutuneisuutta paikkaa
kohtaan, jossa ollaan, (ks. nuorten kokemuksista Oulusta kaupunkina ja paikkana seuraavassa luvussa) osa
oli irrallaan myös ihmissuhteista, joita ei työ, koulu tai
pajakaan ollut vallitsevalla hetkellä auttamassa luomaan ja ylläpitämään. Samansuuntaisia olivat vastaukset kysymykseen ryhmiin/yhteisöihin kuulumisen
kohdalla, sillä suurin osa haastatelluista nuorista kertoi,
ettei tunne kuuluvansa mihinkään yhteisöön, ryhmään
tai porukkaan. Toisille kuulumattomuus tarkoitti vapautta, eivätkä he edes tunteneet tarvetta kuulumiselle,
ja toisaalta kuuluminen/kuulumattomuus käsitettiin
mahdollisuutena kuulua monenlaisiin porukoihin ja
ryhmiin yhtä aikaa. Samalla haluttiinkin kuulua useampiin yhteisöihin ja sitä pidettiin rikkautena. Toisille
niistä, jotka kertoivat kuuluvansa johonkin, se oli hyvin
tärkeää ja sitä arvostettiin, kun osa taas koki kaipaavansa enemmän sitä, että voisi kuulua johonkin ja että olisi
osa jotakin.
Huolestuttavampina voidaan varmasti pitää niiden
henkilöiden asemaa, joiden elämä vaikutti olevan sosiaalisesti kaikin puolin rajoittunutta, niin elävässä elämässä kuin netin kautta tapahtuvan kommunikoinnin
suhteen (ks. luku netin käytöstä). Nämä sosiaalisuudeltaan epäaktiivisimmat eivät olleet myöskään kovin tyytyväisiä elämäntilanteeseensa, osa suorastaan todella
tyytymättömiä ja ahdistuneita.
M: ”Ei mää oon aina nimittäin miettinykki että mulla
oon semmonen että mää en kuulu mihinkään. Että en
oo löytäny semmosta omaa paikkaani mutta. Mutta
toisaalta tarviiko sitä kuuluakkaan, sillä tavalla minnekkään että. Mää nyt tunnen olevani juuri tämmöinen ja

tämmöinen ja. Niin niin en tosiaan tunne kuuluvani yhtään mihinkään” (Maija)

kaverit ja elämän pyöriminen täällä tutussa ja turvallisessa luonnehti monia näitä vastauksia.

A: ”Emmää silleen koe että kuulusin. Oishan se kiva tavallaan, kuulua johonki ja silleen. Että ei ois niinku ihan
yksinään.” (Anni).

Jotkut hankalammassa elämäntilanteessa olevat kokivat
kaupungin ahdistavana ja olisivat halunneet mahdollisimman pian jonnekin kauas pois. Toiset vaikeuksissa
olevat taas tunsivat tarvitsevansa tutun lähipiirin ympärilleen oman epävarmuutensa vuoksi, eikä työn, koulutuksen tai minkään muunkaan perässä muuttaminen
muualle tuntunut siksi hyvältä ajatukselta. Jotkut nuorista olivat kuitenkin hyvinkin valmiita lähtemään työpaikan tai koulutuksen vuoksi muualle, mutta toisaalta
esimerkiksi parille perheelliselle muuttaminen tuntui
käytännössä mahdottomalta siinä elämäntilanteessa.
Jotkut aiemmin muilla paikkakunnilla asuneet eivät
taas olleet nyt Ouluun muuttamisensa tai palaamisensa
jälkeen halukkaita lähtemään heti taas johonkin.

Työntekijöistä kolme totesi yksiselitteisesti, että johonkin kuuluminen on elämässä kaiken a ja o ja että
jokaisella ihmisellä tulisi olla tunne siitä, että kuuluu
johonkin. Onhan yhteisöllisten suhteiden usein todettu olevan keskeinen osa ihmisen hyvinvointia (Pessi &
Seppänen 2011). Kuulumisen tunteen nähtiin kuitenkin
monilta nuorilta puutuvan, tai jos kuulutaan johonkin,
niin se on työntekijöiden mielestä hyvin pinnallista. Ja
aivan kuten tilanne nuorten kertomuksissa usein oli,
tyypillistä oli myös työntekijöiden käsitysten mukaan
se, että kuulutaan monenlaiseen yhtä aikaa, milloin
minkäkin teeman mukaan.
Kuulumisen ja kuulumattomuuden yhteydessä voidaan
tarkastella myös kysymystä siitä, millaisena kaupunkina ja paikkana nuoret pitävät Oulua. Osoittautui, että
Oulu ei näyttäytynyt mitenkään erityisen merkittävänä
kaupunkina/paikkana monenkaan haastatellun nuoren
elämässä. Nuorten oli vaikea mainita itselleen ”tiettyjä
tärkeitä paikkoja”, ja kaupungin luonnehdinta keskittyi
enemmän ”ihan kiva, sopivan kokoinen, tuttu ja turvallinen, kaippa täälä on ihan viihtyny” -tyyppisten ilmaisujen ympärille. Kysymystä ehkä hieman jopa hämmästyttiin: ”ai siis mitä minkälainen?” Jokapäiväisen
arkielämän perusnäyttämöä pidettiin ilmeisesti niin tavallisena ja itsestään selvänä, ettei sen merkitystä itselle
osattu heti sen kummemmin eritellä (esim. Burr 2003).
Sen perusteella että monien nuorten kiinnittyminen
Ouluun paikkana ei vaikuttanut kovin tiiviiltä eikä heillä tuntunut olevan kovin vahvaa paikkaan kuulumisen
tunnetta niin fyysisessä kuin henkisemmässäkään mielessä, voitaneen sanoa, että useat haastatellut nuoret
elivät ennemmin Oulussa kuin Oulua (vrt. esim. Relph
1986). Osa paikkakunnalle muuttaneista ei vielä tuntenut kaupunkia kunnolla, mutta varsinkin muualta tulleet näkivät, että Oulussa on enemmän mahdollisuuksia kuin esimerkiksi kotipaikkakunnalla. Jotkut, lähinnä
ikänsä kaupungissa asuneet, ilmaisivat toki pitävänsä
Oulua tärkeänä etenkin ihmissuhteidensa takia. Ja kotikaupunki on aina kotikaupunki. Ihmissuhteet, perhe ja

Tulevaisuus: odotukset elämää ja työelämää kohtaan, haaveet ja unelmat
M: ”Entä sitte työelämää jos aattelee, Oulussa tai jossain muualla niin mitä sää niinku siltä ootat, työelämältä?
V: Työelämältä ootan?
M: Ym.
V: No jos sitä joskus pääsis kokkeilemmaan… Oikeeta
työelämää.” (Ville)

Lähes kaikki haastatellut kertoivat haluavansa päästä
ennen pitkää töihin. Ja mieluiten nimenomaan sellaiseen työhön, joka olisi mielenkiintoinen ja josta tykkää
niin, että sitä jaksaa tehdä. Suurimmalle osalle ensisijaisena tavoitteena oli kuitenkin opiskella ensin. Oikeastaan vain yhdellä henkilöllä ei ollut yhtään mitään odotuksia tai toiveita työelämäänsä eikä juuri elämäänsä
kohtaan yleensäkään. Hän haluaisi vain johonkin kauas
pois, jossa voisi päästä uuteen positiivisempaan alkuun
elämässään.
M: ”No onko silleen jottain, semmosta mitä sää oottasit tulevaisuudessa tai?
A: En, ei oo mittään.
M: Joo. Tai jottain mitä niinku haluais että, tapahtus
ehkä tai?
A: Ei mulla oikeen oo mitään muuta et mää haluaisin,
kokee sen, et pääsis ulkomaille tai tälleen näin.” (Anni)
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Kun tarkastellaan nuorten koulunkäyntitaustoja, havaitaan, että ammattikoulun käyneet nuoret (seitsemän
henkilöä) halusivat seuraavaksi pääasiassa töihin eivätkä he olleet innokkaita kouluttautumaan lisää, jos vain
ei kerta kaikkiaan ole ihan pakko, lukuun ottamatta
yhtä henkilöä, joka halusi opiskella lisää. Lukion käyneistä (kuusi henkilöä) jatko-opiskelusuunnitelmat olivat selvimmät neljälle. Kaksi kertoi haluavansa opiskella
lisää, mutta heillä ei ollut vielä tietoa että mitä ja milloin. Vain peruskoulun käyneistä (kymmenen henkilöä), joista osalla seuraavan asteen koulutus tai useampi
oli jäänyt kesken, viisi halusi käydä aloittamansa koulun loppuun tai suorittaa jonkin uuden tutkinnon. Pari
henkilöä peruskoulun käyneistä kertoi haluavansa tutkinnon, mutta kouluun hakeutuminen ei vaikuttanut
aktiiviselta. Esimerkiksi pajalla olevalla Lassella oli taka-

kohdalla halukkuutta opiskella olisi periaatteessa ollut,
mutta he eivät olleet omien sanojensa mukaan kykeneväisiä opiskelemaan tällä hetkellä psyykkisten ongelmiensa takia.
		
Oma koti, perhe ja kunnollinen toimeentulo olivat
monen nuoren haaveissa, eivät kuitenkaan kaikkien,
sillä perheen ja oman talon kaltaiset asiat olivat osalle
kaukaisia eikä niistä nykyisessä elämäntilanteessa vielä
haaveiltu. Mistään upporikkaudesta nuoret eivät unelmoineet, vaan lähinnä kohtuullisesta ja säännöllisestä
toimeentulosta, niin että pärjäisi hyvin. Moni haluaisi matkustella ja yllättävän moni kertoi haaveilevansa
myös oman yrityksen perustamisesta, mikä kuitenkin
tuntui vaikealta asialta eikä siitä tiedetty tarpeeksi.
Jokaisella nuorella oli lopulta jonkinlaisia haaveita ja
unelmia, vaikka kaikilla niitä ei tuntunut heti löytyvän.
M: ”… Ehkä se että haluais niinku
mennä tonne, sitte ku kesä tulee, nii
pohjosiin Lappiin. Ottaa teltta ja rinkka
ja mennä mettään möllimään. Se on
hienoo. En mää viihdy kaupungissa
ihmisten hälinässä. Se on semmosta
luonnon kauneutta ja rauhallisuutta et
siel, sielu lepää” (Miia)
M: ”Mulla on palijo haaveita, tosi paljo
haaveita että (naurua)” … ”Ja sitte mää
haluaisin ehottomasti niinku just lähtä
kierteleen maailmaa. Silleen siis, iliman
mittään aikaraijjaa. Ja, niin ees päin
että vois, jos musta tuntuu että mää
haluanki lähtä New Yorkiin nii sitte sais
siellä olla ja… Sitte jos tuntuu että no,
nyt mua kiinnostaa hirveenä Brasilia nii
sitte lähtis Brasiliaan. Ja nii ees päin…”
(Maija)

na vain peruskoulu eikä hän ollut sen jälkeen aloittanut
mitään koulutusta eikä hänen innokkuutensa kouluun
hakeutumisen suhteen ollut edelleenkään kovin suurta.
Peruskoulun jälkeen saadun ammattikoulupaikan hän
kertoi antaneensa pois armeijaan lähtiessään, kun ei ollut tiennyt, että aloittamista voisi siirtää. Nyt hän kertoi
haluavansa mieluummin oppisopimuskoulutukseen,
koska ei kokenut lukemista itselleen hyväksi tavaksi
oppia. Kahden peruskoulun käyneen nuoren naisen
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Lähes kaikki nuoret olivat edelleen sitä mieltä, että he
itse pystyvät vaikuttamaan omaan tulevaisuuteensa.
Jotkut jatkoivat kuitenkin kerrontaansa jälleen mutta
sanalla, joka antoi ensin sanotulle hieman eri merkityksen. Vaikka periaatteessa tiedostettiin, että tulevaisuuteen voidaan itse vaikuttaa, niin käytännössä
itse vaikuttamisen toteuttaminen ei aina onnistunut.

Mahdollisuudet, oma jaksaminen ja viitsiminen koettiin rajallisiksi, eikä aina tiedetty mitä halutaan ja mihin
pystytään. Jotkut taas kertoivat, kuinka tuo asioihin itse
vaikuttaminen oli vasta viime aikoina opittua.
M: ”Joo, tai oikestaan mää oon pikkuhiljaa vasta alkanu
oppiin sen että. Voi vaikuttaa.” (Matti)
T: ”No erittäin paljonki voin vaikuttaa sen mää tiedän
meillä just sillon puhuttiin siellä myös terapiassa se
just kyseli aikalailla samoja niinku et, miten sää näät,
että pystyt itse vaikuttaan asioihin niin mää olin sillain
et kyl kai mä pystyn niihin vaikuttamaan et, siihen vaan
pitäis jaksaa alkaa vaikuttamaan.” (Tuuli)

Kun tarkastellaan työntekijöiden käsityksiä nuorten
tulevaisuudensuunnitelmista ja haaveista, niin heidän
mielestään ne ovat yleensä hyvin perinteisiä työhön,
omaan kotiin ja perheeseen liittyviä. Ei haaveilla mistään mahdottomista, vaan ollaan tyytyväisiä melko
vähään. Varsinaisen työuran suunnittelu tuntui työntekijöiden mukaan olevan monelle melko kaukainen
asia ja lähinnä toivotaan, että päästäisiin kunnollisiin
säännöllisiin töihin, ilman sen kummempia tavoitteita,
mikä monista nuorten kertomuksista kävi hyvin ilmi.
Työntekijöiden mukaan ne jotka pystyvät näkemään
pidemmälle tulevaisuuteensa ovat valmiita lähtemään
myös pois Oulusta, kun taas toiset eivät syystä tai toisesta näe sitä edes vaihtoehtona. Vaikka työntekijät
kertoivat, että suurin osa nuorista on toiveikkaita, niin
kerrottiin myös joistakin nuorista, jotka ajattelevat käyvänsä työharjoitteluissa siihen asti että täyttävät kaksikymmentäviisi ja jäävänsä sitten työttömiksi.
S: ”Mm osa näkee sen sillain että vaikeuksien kautta
voittoon… Että, että ovat hirveen toiveikkaita siittä että,
että kyllä tää tästä… Että kuha se vaan se oma poloku
löyetään mut osa niinku sanoin nii ei osaa aatella kovin pitkälle, että, että niinku et mitä syö huomenna niin
se on, isompi asia ku se missä on töissä viien vuojen
päästä” ... ”No siis se moni puhuu siitä että joo että
haluaa niinku, että hyvän työpaikan talon ja perheen...
Että, että kyllä siellä on sit se että, että joskus haluais
sen että ois niinku se oma koti ja... Ja tuota, ja ja se
perhe, nimenommaan se perhe korostuu ei välttämättä
se semmonen omistaminenkaan… Se että ois aikunen
ja ois perhe.” (Susanna).

Työttömyyteen suhtautuminen ja sopeutuminen
”Koulussa viistoista vuotta istunu nii että haluski pittää sitä taukoa siinä sen ensimmäisen vuojen… Mutta alako se sitten kypsyttään, kypsyttään sen jäläkeen
jo… Olla työttömänä ko, ei tosiaan mittään kummempaa hommaa oo ko siihen lojumisseenki kyllästyy ettei
jaksa ennää. Jaksa ennää olla vaan kotona ja istua ja
ihmetellä että mitä sitä sitte.” (Topi)

Kun tässä raportissa edellä kerrottuja haastattelujen
päähuomioita tarkastellaan yhteenvedonomaisesti ja
katsotaan ylipäätänsä nuorten suhtautumista ja sopeutumista työttömyyteensä, se näytettiin joidenkin henkilöiden kohdalla koettavan niin, että ensin voi olla ihan
mukavaa, mutta tilanne käy pitkittyessään raskaaksi.
Ajan kuluessa työttömyyteen yleensä enemmän tai vähemmän sopeuduttiin, riippuen omista henkisistä voimavaroista sekä ympäröivistä yhteisöistä, mielenkiinnon kohteista ja aktiviteeteista. Jos niitä oli ja ne pitivät
elämän mielekkäänä ilman työtäkin, muutoksenhakuaktiivisuus tilanteeseen ei välttämättä ollut kovin suurta ja työttömyysajasta saattoi tulla aivan mukavaa (tai
niin haastattelijalle ainakin kerrottiin). Jos niitä taas ei
ollut, muutokseen pyrkiminen saattoi jäädä silloinkin
tekemättä henkilön jäädessä puolestaan roikkumaan
epäselvään, epämiellyttävään, epämääräiseen ja määrittelemättömään välitilaan, josta hän halusi pois, mutta
ei tiennyt että miten. Joissakin tapauksissa sopeutuminen voidaankin yhdistää luovuttamiseen ja tilanteeseen
alistumiseen.
Toiset nuorista taas näyttivät reagoivan työttömyyteensä alusta asti raivolla ja poispääsyä tilanteesta etsittiin
aluksi vimmatusti, kun taas jotkut heräsivät työnhakuun vähän myöhemmin ( = tylsistyttyään). Mikäli
yritykset kuitenkin molemmissa tapauksissa epäonnistuvat, toiminta tilanteen muuttamiseksi näytti vähenevän, eikä tällöin auttanut muu kuin yrittää järjestellä
elämänsä niin, että tilanteessa pärjätään. Juuri edellä
mainituista resursseista riippuen se voi onnistua paremmin tai huonommin. Sopeutuminen työttömyystilanteeseen ei tietenkään ole yksioikoista, ja moni nuori
näytti liikkuvan sopeutumisen, tyytymättömyyden ja
vastustuksen välimaastossa. Kun tarkastellaan työttömyyden pitkittymistä, siihen sopeutumista ja toimintaa
siitä pois pääsemiseksi, haastatellut nuoret reagoivat
esimerkiksi seuraavilla tavoilla.
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Pari vuotta työttömänä olleet Annika (sos. tsto) ja Lotta (sos. tsto) olivat saaneet rakennettua elämänsä siten,
että arki täyttyi paraikaa mielekkäästä tekemisestä; molemmilla oli tärkeitä harrastuksia ja mielenkiinnon kohteita, jotka pitivät heidät aktiivisina päivittäin. Lotalla
oli myös vilkasta sosiaalista elämää ja hän osallistui vapaaehtoistoimintaan, vaikka toisaalta hän viihtyi hyvin
myös itsekseen lemmikkiensä kanssa kotona touhuten.
Molemmilla oli kissoja. Pajalla työskentelevä Kaisa oli
taas ollut työttömänä vain vähän aikaa ja kesällä, jolloin se oli ollut lyhytaikaista ja väliaikaista. Työttömyyteen sopeutumista helpotti Antillakin (sos.tsto) se, että
hän käsitti työttömyytensä vain välivaiheena armeijan
keskeytymisen jälkeen. Hänellä oli kuitenkin selkeät
suunnitelmat tulevaisuutta varten, minkä eteen hän
ahkeroi kovasti lukemalla pääsykokeisiin monta tuntia
päivässä. Hänellä oli myös paljon urheiluharrastuksia
sekä runsaasti kavereita. Pajalaiset Otto ja Lasse puolestaan olivat työttöminä ollessaan taas jotenkin jumiutuneet työttömiksi ja jämähtäneet tilanteeseensa, eivätkä he olleet omien sanojensa mukaan järin suuresti
edes ponnistelleet tilanteensa muuttamiseksi. He olivat
havainneet työttömänä olon helpoksi, tosin tylsäähän
se vähän oli, vaikka aika lailla tyytyväisiltä elämiinsä
muuten vaikuttivat. Lopulta Otto ja Lasse olivat kuitenkin hankkiutuneet pajalle. Elisa taas kertoi puolentoista vuoden työttömyysjaksostaan, kuinka hän ensin
valmistumisensa jälkeen oli hakenut raivoisasti töitä,
mutta koska ei niitä saanut, kerta kaikkiaan lannistui
ja luovutti työn hakemisen suhteen jonkin ajan päästä
kokonaan. Hän ikään kuin hyväksyi tosiasian, ettei töitä ole ja täytti arkensa muilla mielenkiintoisilla asioilla
ja sosiaalisella elämällä, samoin kuten esimerkiksi Lotta paraikaa tuntui tekevän. Arjesta tuli aivan mukavaa.
Elisa myös kertoi, kuinka työttömyysajanjakso oli hänestä siinä mielessä hyödyllinen, että hänellä oli oikeasti aikaa pysähtyä miettimään asioita, tutustua itseensä
ja kartoittaa että mitä hän oikein elämässään haluaa.
Muuten hän olisi tuskin koskaan tullut sitä tehneeksi.
Näin sopeutumisesta voi tulla selviytymiskeino tilanteen pitkittyessä, kun asiat yritetään ajatella parhain
päin.
M: ”Haiksää siinä vaiheessa tota, ku sää valmistuit niin
aktiivisesti töitä?
E: Joo, mää jaksoin hakia aktiivisesti sen, hetkinen
kesä heinä-elokuun. Mut sitten niinkö mulla alako
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pikkuhilijaa oleen silleen että no, mää nyt oon tässä ja
kattelen ja… Muuta et. Se alko olla jo niin puuduttavaa
se lähetys, siis hmh, hakemusten lähettäminen että…”
… ”Se ylleensä meni silleen et totaa, kuntosalilla tuli
käytyä tosi paljon ja sitte, yleesä tuli niinku jeesattua
kavereita arkiaskareissa et jos on jotain… Et tarvii apua
jossain asioissa tai. Tai sitte ihan muuten vaan on ihmisten kanssa ja ihmisten ilmoilla ja… Ym… Sittee…
M: Vietiksää enempi aikaa just silleen niinkö muitten
kans jossaki vai oliksää kotona enempi?
E: Mm kyllä mää olin enemmän toisten ihmisten kans
et en mää sinne kotiin kyllä hirveesti jääny… Et sitte
jos oli kotona nii sitte värkkäs kaikkien käsitöitten kimpussa ja. Sitte ku mää harrastan niinkö huonekaluverhoilua… Niin se nyt tietenki vie kans aika paljo… Mm,
sitte maalailen. No, emmää nyt yhtäkkiä muuta keksi
mitä mää olisin sen kummempia tehny.” (Elisa)

Tuntemukset, jaksaminen ja työnhakuaktiivisuus olivat
osalla nuorista kausittaisia ja vaihtelivat riippuen paljon
myös henkilön kulloinkin vallitsevasta henkisestä tilasta. Osa oli yrittänyt hakea töitä enemmän tai vähemmän, osa ei juuri lainkaan, mutta koska ei ollut onnistuttu, se lannisti. Välillä ei sitten jaksettu edes yrittää.
Varsinkin jos henkilö kärsi masennuksesta ja ahdistuksesta, ei intoa eikä jaksamista työhön/kouluun hakemiseen ollut välttämättä lainkaan, ja näin masennuskierre
eteni entisestään. Monet näistä nuorista yrittävät jotenkin sopeutua ja etsiä iloa elämään pienistä asioista.
Kuitenkaan he eivät olleet tyytyväisiä vallitsevaan tilanteeseensa työttöminä ollessaan.
Toisenlaista ääripäätä työttömyyden kestoon suhtautumisessa edustivat esimerkiksi Olivia (sos. tsto) ja Anni
(paja). Heistä tuntui, että työttömyys on pysyvä tila eikä
siitä ole käytännössä minkäänlaista poispääsyä. Tulevaisuus on aivan hämärä, tyhjä. Tilanteeseen haluttaisiin kyllä muutosta, mutta se on ja pysyy, hankalana.
M: ”… No sitten jos puhutaan tulevaisuuesta niin minkälaisena sää niinkö näät oman tulevaisuutes?
A: Aika tyhjänä et mää en oikeen tiiä että sit ku tää pajajakso niinkö loppuu että mitä niinku sit sen jälkeen että.
Et meneekö se sitten taas siihen että on vaan kotona.
Että silleen tuntuu aika tyhjältä et ei oikein yhtään tiiä.”
(Anni)

Pitkän aikaa päihteitä käyttänyt ja niissä piireissä pyörinyt Jukka taas oli pitkään kiinni siinä maailmassa,
eikä työnteko tai haku kuulunut kyseiseen elämään ja
tyyliin lainkaan. Minkäänlaista mielenkiintoa muuttaa
tilannetta ei edes ollut, kun päivät kuluivat päihteiden
parissa ja samassa tilanteessa olevien kavereiden kanssa
oleillen. Elettiin sitä hetkeä ja mentiin päivä kerrallaan.
Saatuaan sellaisesta elämästä kuitenkin jossakin vaiheessa tarpeekseen oma-aloitteisuus sai Jukan lopulta
hakeutumaan pois entisistä kuvioista ja etenemään elämässään eteenpäin, joka tapahtui pajan ja perheen sekä
kokonaan toiselle paikkakunnalle muuttamisen avulla.
Hän kävi myös ilmoittautumassa viimein työttömäksi,
mitä hän ei ollut aikaisemmin kotipaikkakunnallaan
tehnyt. Tällaisessa tilanteessa, jota päihteet hallitsevat,
voidaan tietyllä tapaa puhua ”sopeutumisesta”; ei enää
muuta haluta, kun ollaan niin syvällä siinä maailmassa ja sen verkostoissa ja pahimmassa tapauksessa myös
aineista riippuvaisia. Toisaalta tilanne voidaan tietysti
käsittää lähinnä umpikujaan ajautumisena, josta pois
pääseminen ilman todella voimakasta omaa tahtoa ja
ulkopuolista tukea olisi äärimmäisen vaikeaa. Eräällä
toisella nuorella miehellä päihteiden käyttö työttömänä
ollessa tapahtui puolestaan pääasiassa yksin kotona. Tilannetta eläessään suurta intoa muutoksen tekemiseen
ei kummallakaan heistä ollut, mutta kumpikin kertoi
muutoksen lähteneen lopulta täysin heistä itsestään.
Samoin pajalla työskentelevä Roosa, joka kertoi edelleen taistelevansa alkoholinkäyttönsä kanssa, totesi,
kuinka hän itse haki lopulta apua tilanteeseensa. Työttömänä ollessa päivät täyttyivät hänelläkin kavereiden
kanssa kaljoittelusta: alkoholi turrutti muita ongelmia
ja pikkuhiljaa elämä alkoi pyöriä pääasiassa sen ympärillä. Tällaisissa tilanteissa voitaneen myös sanoa, että
työtön sai vertaistukea toisista työttömistä (Jukan, Topin ja Roosan lisäksi esim. Reetan veli ja Elisan kaverit)
ja näin myös tavallaan ”oikeutusta” elämäntapansa jatkamiselle. Ollaan ikään kuin yhdessä oman marginaaliryhmän sisällä, kaukana ulkomaailmasta ja vallitsevasta
yhteiskunnasta sääntöineen ja normeineen (vrt. esim.
Hammer 2000; Hammer 1993).
M: ”No tuota oliksulla mittään semmosia aikatauluja
tai mittään semmosia jotaki velvollisuuksia tai, tai niinkö jos arkee aattelee niin?
T: Ei. Ei mittään se oli vaan se työkkäri aina. Aamulla

yheksältä ja sinne sitte. Ku pää, kolomen kuuakuen
jäläkeen sinne taas uuestaan nii se oli se tavote aina.
Tai semmonen ainoa sosiaalinen tapahtuma kolomesa
kuukauesa ku pääs käymään ulukona työkkärisä. Kauppareissuja ei lasketa.
M: Ymm. No oliksulla jottain semmosta niinkö että, sää
oisit halunnu, minkälaista sun niinkö arki ois?
T: No sehän on aina semmosta ko mitä siitä ite tekkee
ja. Ei varmaan kannate tehä semmosta mitä siitä ei halua.
M: Nii.
T: Elikkä on se käytännössä aina ollu sitä mitä on sillain,
halunnu niillä resursseilla tehä mitä on ollu.” (Topi)

Kuinka suuri elämänmuutos työttömyys on, vai
onko?
Kun ihminen joutuu yhtäkkiä koululaisesta/opiskelijasta/työntekijästä työttömäksi, hänen on sopeuduttava
uuteen (mutta toisille vähemmän uuteen) elämäntilanteeseen. On opittava elämään siinä ja sen kanssa, mikäli työtön ei siis heti pääse töihin eikä työnhaku ala
pikaisesti tuottaa tulosta. Vallitsevassa yhteiskunnassa,
jossa työntekoa pidetään kaikesta huolimatta edelleen
ilmeisen suotavana ja haluttavana toimintana, tällaista
sopeutumista pitkittyneeseen työttömyystilanteeseen
ei ehkä sallittaisi tapahtuvan. Yksilön hyvinvoinnin
kannalta se näyttää kuitenkin olevan ratkaisevaa, sillä
mikäli työtä ei löydy, jolloin elämä rakentuisi (perinteisesti) työn kautta ja sen ympärille, täytyy elämä sopeuttaa vallitseviin olosuhteisiin jotakin muuta kautta.
Kun tarkastellaan työttömyyttä elämänmuutoksena,
on otettava huomioon se, kuinka uusi elämäntilanne
se henkilölle sinänsä on hänen menneisyyteensä ja sen
elämänrytmiin sekä viime aikoina vallinneeseen elämäntyyliin ja -tapaan verrattuna, ja kuinka yhtäkkiä
tuo muutos on tapahtunut. Epäilemättä toisille työttömänä oleminen/työttömäksi joutuminen on uudempi
ja erilaisempi elämäntilanne kuin mitä se joillekin muille on. Mikäli nuoren perheessä on ollut työttömyyttä
aikaisemmin tai hänen koulunkäyntinsä on ollut jo
pidemmän aikaa epämääräistä, työttömyys ja siihen
kuuluva ajankäyttö ei tuo välttämättä huomattavan
suuria muutoksia henkilön elämänrytmiin. Tai mikäli
lähipiirissä on muutenkin työttömyyttä, sen elämisen

45

seuraaminen läheltä on ehkä kuulunut nuoren elämään
jo pidemmän aikaa. Haastatellut nuoret voidaan jakaa
ryhmiin sen perusteella, millainen muutos työttömäksi joutuminen/alkaminen/ajautuminen on heille ollut
(kuva 5):

Kuva 5. Työttömyys elämänmuutoksena.
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Nuorten työllisyys tulevaisuudessa - nuorten ja työntekijöiden
ehdotuksia työttömien nuorten tilanteen parantamiseksi Oulussa
Mitä nuorten työttömyystilanteelle pitäisi Oulussa
tehdä? Haastateltujen nuorten oli vaikeaa arvella, millainen tulevaisuuden työllisyystilanne Oulussa ja muualla Suomessa tulisi olemaan, mutta kovin hyvänä sitä
ei nähty, eikä muutosta parempaan suuntaan tuntunut
nuorten mielestä olevan näkyvissä. Tilanteen toivottiin
kyllä parantuvan, mutta ei kuitenkaan juuri uskottu siihen. Esimerkiksi työpaikkojen lisääntymisen mahdollisuutta piakkoin eläkkeelle siirtyvien myötä pohdittiin,
mutta arviointi siitä, että mitä hyötyä siitä lopulta olisi,
vai olisiko, oli hankalaa. Nuoret arvelivat, että työpaikat
siirtyvät ulkomaille, matalapalkka-ammatit häviävät,
työpaikat pienenevät ja hajaantuvat, tai ei vain yksinkertaisesti ole mitään syytä, miksi työpaikkoja tulisi lisää.
Jotkut kuitenkin ajattelivat, että riippuu nuorista itsestään, kuten myös tukien määristä, uusista säännöksistä
ja politiikasta, että miltä työllisyys tulee vastedes näyttämään. Jotkut nuorista kehottivat painokkaasti päättäjiä jälleen miettimään, että mihin rahaa oikein käytetään. Eräs nuori mies totesi myös, että lama-aikana
syntyneet maksavat siitä nyt veroa työttömyyden ynnä
muiden ongelmien muodossa.
V: ”No en usko että paranee ainakkaan… No ei kai, tai,
ei kai tänne nyt tuu mittään uutta, uutta isoja työpaikkoja taitaa vaan kaikki pienentyä ja hajaantua ja. Mennä
pätkätöihin ja… En nää kyllä niinku mittään syytä että
miksi täällä kasvas työllisyys.” (Ville)
M: ”… toivon ainaki että, paranee. No nyttehän jää paljo
eläkkeelle ihmisiä. Niinkö just joltain sosiaalialalta että
kyllä mää luulen että, tulevaisuudessa tulee olemaan,
parempi, tää työllisyys.” (Maija)

Työntekijöiden mielestä nuoret ovat yleensä toiveikkaita, että työpaikka kaikesta huolimatta löytyy. Niitä
vain toivotaan lisää. Tosin eräs työntekijä huomautti
jälleen, että on myös sellaisia nuoria, jotka ovat asian
suhteen hyvin pessimistisiä. Paria työntekijääkin mietitytti se, että tuleeko paljon puhuttua työvoimapula vai
ei, ja mikäli tulee, niin kohtaavatko nuoret ja työpaikat.
Oltiin huolissaan siitä, että työelämä on niin vaativaa
ja että duunariammatteja ei ole tarjolla. Toisaalta eräs
toinen työntekijä kertoi uskovansa ”… siihen että tekevälle aina löytyy töitä. Et kuitenki niinku niin paljo on
sellasia paikkoja koko ajan auki mihin ei välttämättä sitä
koulutusta tarvi. Mut se vaatii sitte työnhakijalta jo sitä
että on valamis tekkeen mitä vaan”.

Suurimpana kehitysehdotuksena Oulun nuorisotyöttömyystilanteeseen nuoret toivat esille työpajojen kaltaisen toiminnan, jota moni kaipasi kaupunkiin lisää.
Erityisesti paraikaa työpajoilla työskentelevät nuoret
kokivat, että toiminta oli hyvää ja että sitä kannattaisi lisätä. Jotkut sosiaalitoimiston kautta haastatelluista mainitsivat hakeneensa pajoille, mutta jääneensä toistaiseksi ilman paikkaa. Työpajoihin osallistuvat kertoivat
pajatoiminnan auttaneen heitä pääsemään elämässään
eteenpäin ja sen kerrottiin usein olleen askel ryhdistäytymiseen. Paja oli paikka, johon mennä. Paja oli paikka,
jossa oli mielekästä tekemistä. Ja ennen kaikkea pajalla
oli kavereita, joiden merkitys todettiin todella tärkeäksi
ja työyhteisöön kuuluminen mielekkääksi asiaksi. Monesti pajakavereita tavattiin myös vapaa-ajalla, ja näin
pajatoimintaan osallistuminen oli vilkastuttanut useiden nuorten sosiaalista elämää muutenkin. Toisaalta pari nuorta kertoi nähneensä enemmän kavereita
työttömänä ollessaan, kun nyt pajan aikana ei ehtinyt
enää niin usein. Pajatoimintaan osallistumisen koettiin
joka tapauksessa tuoneen rytmiä arkeen ja sisältöä elämään, vaikka elämäntilanne ei kaikilla haastatelluilla
(vielä) (välttämättä) paras mahdollinen ollutkaan ja erilaisten ongelmien kanssa kamppailtiin edelleen. Monet kertoivat pajan jälkeisen tulevaisuuden kuitenkin
huolestuttavan; mitä tapahtuu sitten, kun paja loppuu,
odottaako paluu työttömyyteen? Sen lisäksi, että pajoja
tarvittaisiin nuorten mielestä määrällisesti enemmän,
toimintaan kaivattaisiin lisää jonkinlaista jatkuvuuden
ulottuvuutta.
J: ”No mun mielestä näitä nuorten työpajoja pitäis kyllä, niinkö vois olla enemmänki että. Siis että nämä on
hyviä niinkö tällä lailla että. Nämä työpajat että. Ite oon
tykänny henkilökohtasesti tosi palijo näistä ja uskoisin
että jos näitä ois enemmän nii, kyllä varmaan niinkö, ei
puhuttais jos ois paljo näitä nii, siitä syrjäytymisestä
että. Nuoret syrjäytyy mutta. Osa on tietenki semmosia
ettei niitä se, kiinnosta se siis, oikestasa tehä mittään
että ne vaan haluaa mennä tuolla. Ettei se työnteko
kiinnosta. Että, jää sinne kotia ja. Tietenki osallahan voi
olla se päihde, päihdeitten kanssa ongelmia.” (Jukka)
E: ”… mulla ainaki itellä on toi, paja niinkö sytyttäny sen
kipinän että ei se niinkö ookkaan aamusin sitte enää nii
hirvee nousta. Ylös ja oikestaan on tosi mukavaa että
on se säännöllien päivärytmi ja on sitä tekemistä. Et
on aamusin se paikka mihin mennä. Että lisää paikkoja
ja ohjausta emmää osaa oikein sanoa muuta.” (Elisa)
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Tosin, kuten muidenkin tutkimusten perusteella tiedetään (esim. Aaltojärvi & Paakkunainen 1995; Nyyssölä &
Pajala 1999), pajatoiminta ei aina vastaa tällaisia hyviksi havaittuja kokemuksia eivätkä kaikki koe pajaa niin
myönteisenä asiana kuin monet näistä haastatelluista
nuorista kertoivat. Voidaankin arvella, että haastatteluihin hakeutui tässä tapauksessa sellaisia nuoria, joiden kokemukset pajatoiminnasta olivat nimenomaan
positiivisia. Kaisa kertoi näkemyksiään joistakin muista
työpajalaisista:
K: ”… täällä näkee niitä että, tullaan, ihan kesken päivän töihin. Lorvitaan ei tehä mittään. Vittuillaan, auotaan päätä. Ei tulla ollenkaan, ei ilmoteta. Siis, kyllä
mää välissä mietin että onko, onko jotkut oikeasti niin
tyhmiä koska, tää on kuitenki aika helppoa hommaa
siihen mitä oikia työelämä on… Nii, siis just sitä että,
emmää niinkö voi käsittää sitä että emmää tiiä mitä
niille pitäs tehä joillekki että ne tajuais koska. Jos ne
tänne pääsee niin kyllä mun mielestä pitäs käyttää se
mahollisuus hyväksi…” (Kaisa)

Nuoret kertoivat kaipaavansa lisää myös muita harjoittelupaikkoja ja oppisopimuskoulutuspaikkoja, kuten
toivottiin enemmän vastavalmistuneiden palkkaamista heti töihin. Työpörssin 25-vuoden ikärajan järkevyyttä pohdittiin; voisiko se olla myös vanhemmille?
Ajanviettopaikkoja nuorille kaivattiin enemmän, esimerkiksi sellaista paikkaa, johon voisi tulla tekemään
omia käsityöprojektejaan, ehdotti useampikin nuori.
Ylipäätänsä päättäjiä kehotettiin jälleen miettimään
mihin rahoja oikein laitetaan: Kallioparkin ja Rotuaarin pallon kiillottamisen kaltaiset asiat herättivät närää
joissakin haastatelluissa. Nuoret kokivat tarvitsevansa
lisää informaatiota asioista, ja mieluiten työtä, ei kursseja. Muutama yritystoiminnasta kiinnostunut nuori
kaipasi helpotusta yrityksen perustamiseen ja lisätietoa
firman pyörittämisestä. Eräs nuori mies avautui puolestaan nuorten mielenterveyspalveluiden tilasta: hoitoon ei pääse ennen kuin kahden itsemurhayrityksen
jälkeen; nuorten mielenterveyspalveluihin tulisi hänen
mielestään käyttää enemmän rahaa. Oppisopimuskoulutustyyppinen koulutus sai kannatusta monen nuoren
puheissa:
L: ”No Oulun kaupunki vois esimerkiksi, ajatella niinku
oppisopimuspaikkoja… Oulun kaupungille ei, ei niinku kovin hevillä pääse oppisopimukseen jos pääsee
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ollenkaan. Et miksei vois niinkun toimistohommiin
kouluttaa. Et kuitenki siht, sii niinku, merkonomeja
pystys kouluttaan ihan hyvin, hyvin niinku Oulun kaupunkiki. Oppisopimuksella. Samoten kun lähihoitajia,
niinku ihan vanahus lastenhoito ja kaikille näille lähihoitajien aloille. Niillä on siihen mahollisuus. Koska se
on niinku ihan fakta että sinne tarvitaan henkilöstöö
sinne tarvitaan sitä nyt sinne tarvitaan tulevaisuuessa
vielä enemmän…” (Lotta)

Mitä sitten ei tulisi nuorten mielestä tehdä ratkottaessa
nuorisotyöttömyysongelmaa? – Syyllistäminen, kouluun pakottaminen, karenssit ja kiristäminen, työkokemuksen vaatiminen sekä työpaikan saaminen suhteilla
pitäisi nuorten mielestä loppua.
Työntekijöiden mukaan nuoret yksinkertaisesti odottavat, että tarjolla olisi sopivia, erilaisia kunnon työpaikkoja ja opiskelupaikkoja, joihin olisi helpompi päästä. Ei
mitään keinotekoista työtä tai ”paskahommaa”. Nuorten parissa työskentelevien mukaan työllistymisen tukemista oikeisiin yrityksiin odotetaan, niin että tällä
tavoin omaa osaamista päästäisiin näyttämään. Syksyn
pakkohaun tapaiset pakot pitäisi saada pois. Työntekijät
kuuluttivat edelleen eri toimijoiden välisen yhteistyön,
palveluiden hajanaisuuden poistamisen ja varhaisen
asioihin puuttumisen perään. Kaupungin kannattaisi
haastateltujen työntekijöiden mukaan myös oikeasti kouluttaa oppisopimuksin nuoria tehtäviin, joista
jää kohta paljon väkeä eläkkeelle. Työntekijöiden mukaan yhteistyötä työelämän kanssa on tehtävä edelleen
enemmän ja nuorten on löydettävä piilotyöpaikat. Ehdotettiin myös sen pohtimista, että voitaisiinko yleishyödyllisestä toiminnasta maksaa jotakin. Työntekijöiden mielestä erilaisista palveluista tulisi tiedottaa
enemmän ja paremmin ja kynnyksiä palveluihin pitäisi
madaltaa. Esimerkiksi sosiaalitoimiston tulisi parantaa
tiedotustaan. Eräs työntekijä toivoi, että Uuden Oulun
kohdalla lähipalvelut säilytettäisiin, mutta kertoi pelkäävänsä pahinta.

Pohdinta
Välivaiheessa
M: ”… jos aattelee sun elämäntilannetta tällä hetkellä
niin miltä se sinusta tuntuu?
O: Noo, jotenki silleen tuntuu että vähän semmosessa,
jossain välivaiheessa tai semmosessa… Vähän niinku
tipahtanu silleen tämmöseen tillaan että ei oikeen tee
mittään ja. Pitäs päästä tavallaan vähän etteenpäin
ja…” (Olivia)

elämänvaiheeseen, johon oli tarkoitus päästä suunnitelman, omien valintojen, tekojen ja ahkeruuden avulla.
Toisille työttömyys näyttäytyi taas enemmän pysyvänä
tilanteena, josta ei ollut pääsyä mihinkään, tai ei ehkä
ollut edes kovin suuria suunnitelmia yrittää. Mikäli
nuori tunsi olevansa jumissa (työttömyys)tilanteessaan
ja se tuntui pysyvältä, eivät tulevaisuuden näkymätkään
juuri auenneet ja asioiden eteen toimiminen vaikeutui.

Työttömyysajanjakso voidaan nuorten tapauksessa
käsittää välitilana. Ollaan menossa kohti työelämää,
mutta jääty vähän välille. Samalla ollaan aikuisuuden
kynnyksellä. Kuten lukuisat selvitykset ovat osoittaneet, työttömyyden kestolla on usein suuri merkitys
sen kokemiselle. Tämän tutkimuksen aineisto osoitti
joidenkin kohdalla, kuinka ”vapaaehtoisesti” työttömänä oleva saattoi kokea aluksi välitilassa elämisen mukavuutta, mutta siinä eläminen pidemmän aikaa alkoi
myös toistaa itseään, kyllästyttää ja ahdistaa. Toisille
haastatelluista työttömyys edusti selkeästi ohimenevää
välivuotta, joka oli vain yksi jakso matkalla seuraavaan

Harva saapuu aikuisuuteen varsinkaan tänä päivänä
minkään tietyn kaavan mukaan, vaan aikuistumisen
suhteen tien päällä ollaan melko pitkään (esim. Aapola & Ketokivi 2003). Kuten jotkut tässä raportissa esitellyt esimerkit osoittivat, kaikkien työttömien nuoren
toiminta ei ollut kovin rationaalista suunnitelmiensa
ja haaveidensa toteuttamiseksi. Kun tulevaisuuteen ei
nähdä eikä tiedetä mitä halutaan, niin päämääriin pyrkiminen välitavoitteiden avulla muodostuu vaikeaksi.
Eletään laajentuneessa nykyhetkessä, päivä kerrallaan
(vrt. esim. Schutz 2007; Kojo 2010). Hankalasta tilanteesta pois pääseminen vaatii näkymiä tulevaisuuteen
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ja menneisyyteen sekä jonkinlaista idealistisuutta asioiden saavuttamisen suhteen, vaikkeivät kaikki haaveilluista asioista ehkä koskaan toteudukaan.
Sen perusteella miten jotkut nuoret näyttivät jossakin
vaiheessa sopeutuneen tilanteeseensa, voidaan sanoa,
että mikäli työttömyys tuntuu pysyvältä, niin siinä
kannattaa myös opetella elämään. Elämää on kovin vaikea hallita. Joskus se on aivan mahdotonta. Heberlein
(2009: 79) kirjoittaakin, että pikemmin kannattaisi opetella, miten toimia tilanteessa, jota emme pysty hallitsemaan. Jos koetaan, ettei tilannetta voida itse muuttaa,
siihen ei voida vaikuttaa tai muuttaminen/vaikuttaminen vaatii liikaa, on parempi yrittää elää sen kanssa niin
kuin parhaiten näkee. Se ei tietenkään tarkoita, että
asian tulisi olla niin ja etteikö henkilö voisi haaveilla
paremmasta tilanteesta. Onkin huomattava, että luovuttaminen, alistuminen ja tilanteeseen apaattisena
vajoaminen täytyy erottaa aktiivisesta sopeutumisesta
esimerkiksi harrastusten ja/tai ihmissuhteiden avulla.
Joidenkin nuorten kohdalla oma-aloitteisuuden merkitystä tilanteensa muuttamiseksi on pidettävä suurena.
Joissakin tapauksissa pitkään työttömänä olemisen tila;
kotona tylsistyminen, päihdepiireissä pyöriminen, vähävaraisuus ja jatkuva ajan tappaminen kehittyi siihen
pisteeseensä, että henkilö lopulta päätti: nyt saa luvan
riittää. Ja niin hän itse teki asian eteen viimein jotakin. Tilalle tuli uusi elämänvaihe. Mikäli omaa tahtoa
ei lainkaan ole, tilanteen voi sanoa näyttäytyvän todella vaikeana. Tuon oman tahdon löytämiseenkin tulee
nuorille kuitenkin apua tarjota.
Rajoittuneet elinpiirit?
”Tää työttömyys ei oo hauskaa. Elämä osaa olla rankka
mut sitte on niit pienii juttui jotka just palkitsee tyyliin
et mä olin nyt uuden vuoden Tampereella ja se oli kauheen kivaa ku joku jakso sanoo et näytti tosi nätiltä ja.
Sit olo oli semmonen et vitsi et okei kannatti nähä vähän vaivaa. Näiden pienten juttujen takia jotka nostaa
sit mielialaa ja. Sit on illalla ilone et lähti jonnekki just
pois kämpästä ja vaikka pois Oulustaki pariks päiväks.
Se on ihan palkitsevaa.” (Tuuli)
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Työtön nuori voi joissakin tapauksissa kokea, että hänen elämänsä rajoittuu tiettyihin piireihin ja että tietyt
alueet, paikat/tilat/tilaisuudet ovat häneltä poissuljettuja esimerkiksi varallisuuden, koulutuksen, kokemuksen puutteen, sosiaalisten verkostojen puutteiden
tai henkilön omasta masentuneisuudesta aiheutuvan
kyvyttömyyden vuoksi (vrt. esim. Lähteenmaa 2010).
Työtön nuori sulkeutuu tai hänet suljetaan tuollaisten paikkojen ja tilojen ulkopuolelle. Niihin pääsevät
huonoimmassa tilanteessa olevien työttömien näkökulmasta katsottuna koulutetut, menestyneet, työssäkäyvät, sosiaaliset, verkostoituneet ja muutenkin ongelmattomat ja hyvin pärjäävät. Työttömälle tuollainen
suljettu maailma näyttäytyy hyväosaisten etuoikeuden
tilana.
Kuten lukuisat nuorten kertomukset osoittivat, usein
elämästä kuitenkin pyrittiin nauttimaan sen hetkisessä
tilanteessa parhaimmalla mahdollisella tavalla olemassa
olevien resurssien puitteissa edellä mainittuja rajoitteita välttämättä sen kummemmin ajattelematta. Arjen
ilot syntyivät pienistä asioista ja elämä voi rakentua näin
aivan mielekkääksi (vrt. esim. Vuolteenaho 2001). Yhtenä tuollaiseen ”tavalliseen elämään” liittyvänä ongelmana voitaneen pitää kuitenkin joidenkin haastateltujen
kohdalla sitä, että sitä jokapäiväisen elämän fyysistä lähimaailmaa jossa on konkreettista läheisyyttä, elämistä
me-muodossa, maailmaa, johon olennaisena kuuluu
toisen tulkinta ja toisen tulkinta itsestä kokonaisvaltaisena, maailmaa, jota hallitsee meihin kuuluminen tässä
ja nyt (vrt. Schutz 2007), ei kaikilla nuorilla ollut.
Syitä, seurauksia ja ennaltaehkäisyä
Syy-seuraus -suhteiden muodostaminen on esimerkiksi
työn hakemisen/hakemattomuuden kohdalla tai työttömyyden perimmäisten syiden selvittämiseksi vaikeaa
ja vaarallista, eikä siihen ole tarkoitus tässä kohden tarkemmin mennä. Lopullisiin syihin ei kaikkien haastateltavien osalta ehkä täysin päästy ja syvälliset tulkinnat
jäivät enimmäkseen tutkimuksen tekijän oman päättelyn varaan. Esimerkiksi kotioloista ja vanhempien taustoista olisi ollut hyvä saada enemmän vielä tarkempaa
tietoa, vaikka nämäkin tiedot jo osansa kertovat. Toki
syyt ovat myös moninaiset eivätkä mitenkään loogisesti
yhdestä asiasta toiseen johtuvia, kuten ei ihmistä tutkittaessa yleensä ole.

Tässä raportissa on puhuttu paljon työttömien ja työpajanuorten ongelmista. Todettakoon kuitenkin vielä,
että osa haastatelluista oli oikein reippaita ja aktiivisia
nuoria, joilla asiat tuntuivat olevan kaikin puolin suurimmaksi osaksi hyvin. Kuten myös jo mainittua, huolestuttavinta oli kuitenkin havaita juuri niiden nuorten
joukko, joilla monenlaiset ongelmat olivat kasaantuneet ja jotka kokivat olevansa todella yksin ja hukassa.
Perheen merkitys nuoren kasvulle ja kehitykselle sekä
yhteiskunnan jäseneksi oppimiselle on suuri. Perheen
tuki ja turva, vanhempien opastus, kuten myös ajoittain
asiaan kuuluva ”patistelu”, on tärkeää. Jotta lapsi ja nuori kehittyy tasapainoiseksi, tulisi hänen elinympäristönsä olla sellainen, että näin voi tapahtua, toisin sanoen
turvallinen ja välittävä. Vaikutti siltä, että kaikilla haastatelluilla nuorilla ei ollut näin ollut. Myös esimerkiksi
koulukiusaamisen kaltaiset asiat voivat jättää pitkäaikaiset vaikutukset nuoreen. Perhetaustalla sekä lapsuusiän kasvuympäristöllä ja elinoloilla on suuri merkitys koulutukselliselle eriarvoisuudelle ja sosiaaliselle
periytyvyydelle, ja se vaikuttaa koulumenestykseen ja
koulutuspäätöksiin (vrt. esim. Härkönen 2010).
Vanhempien vastuu on melkoinen, ja siinä yhteiskunnan tulisi heitä eri elämäntilanteissa ja -vaiheissa tukea
mahdollisimman hyvin. Esimerkiksi sitä, kuinka yksin
lopulta ollaan, ei kuitenkaan voida pitää vain yhteiskunnan vastuuna, vaan meidän kaikkien. Voidaan toki
myös kysyä, kuinka poliittisesta kysymyksestä ihmisten
koetun hyvinvoinnin kohdalla on lopulta kyse? Politiikka vaikuttaa ihmisten tyytyväisyyteen ja hyvinvointiin, kuten myös pahoinvointiin. Onnellisuus riippuu
(myös) yhteiskunnallisista asioista ja päätöksenteosta
(esim. Ervasti & Saari 2011).
Varsinkin kaikista huonoimmassa asemassa olevien
nuorten auttamiseen tulisi tarttua, ja panostaa tulisi
ennen kaikkea ennaltaehkäisevästi siihen, että vaikeisiin tilanteisiin ei ylipäätänsä päädyttäisi. Ennaltaehkäisyn merkitystä ei voida nuorten ongelmien kehittymisen kohdalla liikaa korostaa. Ajoissa puuttuminen
voisi auttaa monen hankalan tilanteen kasvamista liian
suureksi. Tämä on tärkeää niin henkilön subjektiivisen
hyvinvoinnin kuin taloudellisen näkökulman kannalta.
Onko aina odotettava ongelman toteutumista, jotta sitä
voitaisiin sitten kallii(mma)lla yrittää korjata?

Tässä tutkimuksessa haastatelluilla oli lukuisia hyviä
ehdotuksia nuorten työllisyystilanteen parantamiseksi
Oulussa. Esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen lisäämistä kannattaisi oikeasti harkita. Työelämä, työnkuva, arvot ja asenteet ovat muuttuneet, ja muuttuvat
koko ajan. Monet kokivat tarvitsevansa enemmän apua
esimerkiksi peruskoulun jälkeiseen koulutukseen hakeutumisessa. Vaihtoehtojen paljouden ja oman tietämättömyyden keskellä oikean kouluttautumispaikan
löytäminen tuntuu vaikealta. Moni päätyy ”kokeilemaan” ja ”etsimään” sitä omaa alaa. Se, ”löytyykö” sitä
(heti) useankaan eri alan kokeilemisen jälkeen, ei ole ainakaan tämän tutkimuksen perusteella taattua. Toiset
kokivat hyvänä, että eri aloja voi kokeilla, mutta ovatko
jotkut kokeilemisensa myötä jopa enemmän hukassa?
Nuorten ohjaukseen ammatinvalintakysymyksessä olisi
hyödyllistä tarttua entistä paremmin. Tällöin ehkä niin
moni ei päätyisi ”kokeilemaan ja etsimään” omaa alaansa, eikä yhteiskunnan tarvitsisi näin ”turhaan” kouluttaa ihmisiä monta kertaa, mikäli se tällaisissa tapauksissa turhaksi siis koetaan.
Työttömyys ja työllisyys näyttävät kaikista ohjelmista,
projekteista ja systeemeistä huolimatta olevan pitkälti
riippuvaista kulloinkin vallitsevasta taloustilanteesta,
kuten tietyin väliajoin toistuvat lamakaudet osoittavat.
Kannattaisiko myös tilanteessa, jossa työpaikat yksinkertaisesti vähenevät esimerkiksi koneistumisen ja halvempiin maihin siirtymisen myötä, ja jolloin mieluisaa
työtä ei kaikille tunnu vain olevan, miettiä muitakin
vaihtoehtoja kuin ”keinotekoisesti” luotujen työ-/harjoittelupaikkojen ja vastaavien lisäämistä? Olisiko syytä
harkita, että esimerkiksi yleishyödyllisestä toiminnasta
voitaisiin maksaa jotakin? Kuten Mokka ja Neuvonen
(2006: 34) toteavat, tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunnassa työtä ei voida pitää enää perinteiseen tyyliin
ainoana tapana kokea yhteisöllisyyttä ja hankkia yksilöllinen identiteetti.
Saavuttiko tutkimus kohteensa?
Vapaaehtoinen osallistuminen tutkimukseen valikoi
aina osallistujia. Tässäkin tapauksessa haastateltaviksi
valikoitui todennäköisesti jossakin määrin aktiivisinta
porukkaa, eikä ”tilastojen ulkopuolella” (vrt. Myrskylä
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2012) olevia tai kaikista passiivisimpia nuoria luultavasti täysin tavoitettu. Toisaalta parin haastatellun saattoi
katsoa lukeutuneen juuri kyseiseen kohderyhmään
aikaisemmissa elämänvaiheissaan. Kaikista ulkopuolisimpien (tosin: mistä ulkopuolisimpien?) tavoittamiseksi tulisi käyttää muita tutkimusmetodeita, esimerkiksi haastateltavien lähestyminen etnografisin keinoin
voisi olla yksi vaihtoehto.
Lähtökohta työttömyyttä käsittelevässä tutkimuksessa on usein jo pohjimmiltaan ongelmakeskeinen.
Sosiaalitieteissä tutkitaan tuon tuostakin ongelmia ja
pahoinvointia hyvinvoinnin sijaan. Tässä (työttömyys)
tutkimuksessa on, pääasiallisesta aihepiiristään huolimatta ja juuri sen takia, kuitenkin pyritty keskustelemaan nuorten kanssa elämästä myös laaja-alaisemmin
ja käsitelty monenlaisia elämän osa-alueita, muutenkin
kuin työttömyyden kautta. Kuten eräs haastatelluista
työntekijöistä sanoi, työttömyys on vain yksi näitä nuoria nimittävä tekijä vallitsevalla hetkellä. Ja kuten raportissa lukuisine esimerkkeineen on tullut ilmi, kokemukset elämästä kaikkine puolineen ovat jokaisen omia ja
henkilökohtaisia.
Laadullinen tutkimus on aina tekijästään riippuvaista.
Haastattelijan persoona, tulkinnat ja henkilökohtaiset
huomiot vaikuttavat väistämättä saatuihin tuloksiin,
ja joku toinen tutkija tekisi erilaisia päätelmiä. Toivottavasti tämä raportti on auttanut lukijaansa muodostamaan kuvaa nuorisotyöttömyyden koko laajasta
kirjosta ja nuorten elämän moniulotteisuudesta sekä
ymmärtämään tilannetta, jossa työttömien nuorten
auttamiskeinojenkin tulee olla monenlaisia.
Lopuksi
Vielä raportin alussakin esitettyihin muutamiin lainauksiin palaten, yhteenvetona näin lopuksi mainittakoon muutamia ajatuksia siitä, millaista on nuorten
mielestä yleensä ottaen hyvä elämä. Se koostuu useiden
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mielestä pitkälti yleisesti tunnetuista perusasioista: kodista, perheestä, mukavasta työstä, riittävästä toimeentulosta, kavereista, harrastuksista. Siihen kuuluu myös
vapaus valita ja tehdä sitä mitä haluaa. Asioiden tulisi
olla tasapainossa ja elämässä pitää olla sisältöä. Tuon
”tavallisen, yksinkertaisen hyvän elämän” saavuttaminen näyttää vain olevan monelle vaikeaa. Toisaalta joidenkin nuorten mielestä hyvään elämään ei ole mitään
yleistä kaavaa, vaan jokaisen elämä voi olla omalla tavallaan hyvä. Eräs nuori otti kantaa hyvän elämän ymmärtämiseen työttömyyskysymyksen kautta ja totesi, ettei
hyvä elämä ole työstä kiinni, vaan siitä mihin on itse
tyytyväinen ja mitä itse haluaa. Hänelle oli tärkeää se,
että saa itse päättää. Eräässä keskustelussa puolestaan
otettiin kantaa työntekoon todeten niin se kuin kaikki
muukin merkityksettömäksi, jos ei ihmisellä ole ympärillään lainkaan läheisiä ihmisiä. Yksi nuori mies ilmoitti, että hänen mielestään hyvään elämään olennaisena
kuuluu viina.
E: ”Niin, työttömyydestähän on tehty hirveen semmonen niinkö, paha asia. Ja semmonen että, et sana
työttömyys pelkästään saa nuoret ihan hirveeseen
paniikkiin ja sillain että niinkö apua että, et miten mää
voin olla tekemättä yhtään mitään tai. Tai miten siitä
selviää. Tai et se ois niinkö joku elämän, loppu siihen
paikkaan ku se työttömyys astuu kuvioihin. Mut, mä
myös toivoisin että niinkö moni, moni ottais sen niinkö, ajan semmosenaan et, et niinkö kääntää tavallaan
omat silmät itteensä ja niinkö miettii, sinä aikana, niinkö sitä omaa itteesä ja omaa tulevaisuutta ja sitä niinkö
omaa olemassaoloa, ihan kaikin tavoin. Ainaki mulle
itelle on ollu, se niinkö työttömänäoloaika semmonen,
sanotaanko hirveen henkisesti kasvattava kokemus. Et
niinkö. On ollu sitä aikaa, ihan miljoonasti niinkö ettiä
itteesä ja, löytää niitä omia juttuja. Miettiä että niinkö
mikä siinä arjessa oikeesti kiinnostaa ja. Ja sitte lähtä
niitä, niinkö omia, haaveita ja kuvia rakentamaan sitte
sen perusteella. Et ei aina, aina oikeesti ei niinku tarvi
olla liikkeessä ja tekemässä jotaki että joskus on ihan
hyvä pysähtyä paikalleen.” (Elisa)
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LIITE1
M AAN TI E T E E N L AI TO S

Oulu 23.2.2011
Kutsu Nuorisotyöttömyys Oulussa -tutkimuksen haastatteluun

Hyvä oululaisnuori,
Mitä sulle kuuluu? Oikiasti.
Tutkin Oulun nuorisotyöttömyyttä Oulun yliopiston maantieteen laitoksella. Tutkimuksessani selvitän
haastatteluiden avulla oululaisten alle 25-vuotiaiden työttömien, toimeentulotukea hakevien tai saavien
nuorten kokemuksia, asenteita, tavoitteita, ystäväverkostoja ja ajankäyttöä. Tällä tavoin pyritään
saamaan mahdollisimman kattava kuva työttömien oululaisnuorten elämästä. Tutkimustulosten
perusteella kehitetään ratkaisuja kaupungin nuorisotyöttömyystilanteen parantamiseksi.
Tarvitsen tutkimukseen noin 10 - 20 haastateltavaa. Osallistuminen on vapaaehtoista, haastattelut ovat
ehdottoman luottamuksellisia ja haastateltavat esiintyvät tutkimusraportissa peitenimillä. Haastattelut
nauhoitetaan, jonka jälkeen ne litteroidaan eli puretaan tarkemmin tulkittaviksi. Haastattelussa
keskustellaan avoimesti, jotta jokainen saisi kertoa kokemuksistaan mahdollisimman vapaasti.
Haastattelut ovat yksilöhaastatteluja ja ne järjestetään jokaisen haastateltavan kanssa erikseen
sovittavassa sopivassa paikassa. Tutkimukseen osallistujalla on mahdollisuus jäädä pois tutkimuksesta
milloin vain, mikäli hän näin haluaa. Osallistuminen ei siis sido mihinkään. Haastattelut pyritään
tekemään kevään 2011 aikana.
Mikäli olet oululainen alle 25-vuotias työtön, haet tai saat toimeentulotukea ja haluat osallistua
tutkimukseen, pyydän Sinua ystävällisesti jättämään yhteystietosi tai ottamaan yhteyttä suoraan alla
olevaan puhelinnumeroon tai sähköpostiin. Tässä Nuorisotyöttömyys Oulussa -tutkimuksessa (NO)
ollaan kiinnostuneita siitä, mitä juuri Sinun elämässäsi tapahtuu, miten Sinulla menee, on mennyt ja
tulee tulevaisuudessa menemään. Osallistumalla tutkimukseen voit olla omalta osaltasi vaikuttamassa
omaan ja muiden nuorten tulevaisuuteen Oulussa. Jos haluat, voin lähettää haastattelun
kysymyslomakkeen Sinulle jo etukäteen tutustuttavaksesi.
Toivottavasti kiinnostuit projektista ja tapaamme keskustelun merkeissä!

Yhteistyöterveisin, Mirjami Pelkonen
Oulun yliopisto
Maantieteen laitos
MN206
mirjami.pelkonen@oulu.fi
(08) 5531691

M A AN TI E T EE N L AI T O S

Linnanmaa
PL 3000
90014 OULUN YLIOPISTO

Puh. (08) 553 1011
Faksi: (08) 553 1693
www.oulu.fi/yliopisto
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Oulu 23.2.2011
Kutsu NO -tutkimuksen haastatteluun
PALKINNOT

Hyvä Nuorisotyöttömyys Oulussa -tutkimuksen haastateltava,

Jokainen Nuorisotyöttömyys Oulussa -tutkimuksen haastatteluun osallistunut saa valita itselleen
palkinnon:
-

5 kpl Finnkinon elokuvalippuja
tai

-

Kuukauden kuntosali/uimahallikortti tai 10 kpl kertalippuja
(käy Ouluhallin, Oulun uimahallin, Raatin uimahallin, Linnanmaan liikuntahallin ja
Urheilutalon kuntosaleille tai uintiin Raatin ja Oulun uimahalleissa)

Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, minkä palkinnon haluat. Palkinnon saat haastattelusi jälkeen.
Tapaamisiin!

Ystävällisin terveisin, Mirjami Pelkonen
Oulun yliopisto
Maantieteen laitos
MN206
mirjami.pelkonen@oulu.fi
(08) 5531691

LIITE2

HAASTATTELU
I Taustat 1 (faktat)
II Ajankäyttö
III Työ & koulutus
IV Taustat 2 (tunteet, arvot & arvostukset)
V Tulevaisuus
I Taustat 1. (faktat)
-

Ikä & sukupuoli
Mikä on siviilisäätysi?
Missä asut?
Kenen kanssa asut/ asutko yksin, onko sinulla lapsia?
Oletko oululainen/mistä olet muuttanut Ouluun?
Kauanko olet ollut työttömänä? Mitä tilanteelle on tehty? Onko sinulle tehty jokin
suunnitelma?
Millainen koulutustausta sinulla on (peruskoulu, lukio, ammattikoulu)?
Millainen on perhetaustasi (ydinperhe, yksinhuoltajan lapsi, uusperhe)?
Millainen on terveydentilasi?
Millainen on taloudellinen tilanteesi (mitä tukia saat)?

II Ajankäyttö
1. Miten käytät (vapaa-)aikasi?
- Mitä yleensä teet? Missä?
2. Millainen kaupunki Oulu sinulle on?
- Ovatko jotkin tietyt paikat tärkeitä sinulle? Mitkä ja miksi?
- Haluaisitko asua jossakin muualla, missä & miksi?
3. Millaista arkesi on?
- Oletko tyytyväinen siihen?
- Millaista sen pitäisi olla?
- Onko sinulla aikatauluja, velvollisuuksia, vastuuta jostakin?
4. Mitä internet ja televisio merkitsevät sinulle?
Entä harrastukset / muut mielenkiinnon kohteet?
- Vietätkö paljon aikaa netissä ja tv:n parissa?
- Harrastatko jotakin, säännöllisesti tai satunnaisesti?
- Miksi juuri ko. harrastus?/ Miksi et harrasta?
5. Mitä mieltä olet sosiaalisesta mediasta?
- Käytätkö säännöllisesti Facebookia, Messegeriä tms.?
- Kuinka tärkeitä ne ovat sinulle?
- Koetko sosiaalisen median hyvänä vai pahana asiana, miksi?
- Onko netti sinulle ongelma?

-

Tapaatko nettikavereitasi myös muuten? Kuinka usein?

III Työ & koulutus
6. Minkälaisena näet tämän päivän työelämän?
- Onko siinä jotakin ristiriitaisuuksia, epäkohtia tms.? Mitä?
- Positiivisia puolia?Mitä?
- Millaisina pidät työelämän haasteita, vaatimuksia ja tavoitteita?
7. Millaista työtä haluaisit tehdä?
Olisitko valmis tekemään mitä tahansa työtä?
8. Minkä arvelet olevan syynä työttömyyteesi?
- Onko joitakin tiettyjä syitä, vai monen asian summa?
9. Mitä ajattelet omasta koulutuksestasi?
- Haluaisitko opiskella?
- Tunnetko opiskelleesi tarpeeksi / liikaa / liian vähän?
- Ovatko opiskeluvalintasi tuntuneet oikeilta / vääriltä?
- Millaista koulunkäyntisi on ollut?
10. Mitä mieltä olet suomalaisesta koulutuksesta ja koulutusjärjestelmästä yleensä?
11. Oletko tyytyväinen saamiisi työttömyyskorvauksiin? Mitä mieltä olet työttömille
tarjottavista ohjauksesta ja palveluista?
- Pitäisikö rahaa saada enemmän / vähemmän?
- Kannatatko korvausten saamisen kiristämistä / kurssitusta?
- Mitä korvausjärjestelmässä pitäisi mielestäsi parantaa?
12. Mitä mieltä olet yleensä Suomen sosiaaliturvasta/työttömyysturvasta?
13. Mitä itse olet valmis tekemään työllistyäksesi?
Mitä et ole valmis tekemään työllistyäksesi?
14. Mitä odotat yhteiskunnan tekevän nuorisotyöttömyyden ratkaisemiseksi? Mitä Oulun
kaupungin tulisi mielestäsi tehdä työttömien nuorten tilanteen parantamiseksi?
Mitä julkisen sektorin ei tulisi tehdä hoitaessaan nuorisotyöttömyyttä?
15. Mitä ajattelet muista työttömistä (nuorista) ja ”tämän päivän nuorisosta” yleensä?

IV Taustat 2 (tunteet, arvot & arvostukset)
16. Millainen perhetausta sinulla on?
- Onko sinulla äiti ja/tai isä, sisaruksia? Kuinka läheisiä olette?
- Mitä vanhempasi/sisaruksesi tekevät? Millaisia he ovat?
- Millainen lapsuus sinulla oli?
17. Millaisena näet menneisyytesi?

-

Näetkö tähänastisen elämäsi positiivisessa vai negatiivisessa valossa? Miksi?
Onko elämässäsi ollut joitakin ratkaisevia käännekohtia? Mitä?

18. Millaiseksi tunnet terveydentilasi?
- Tunnetko itsesi terveeksi / sairaaksi? Kuinka terveeksi / sairaaksi?
19. Millaisia ovat sosiaaliset suhteesi?
- Koetko että niitä on riittävästi ja että ne ovat hyviä, rakentavia, luotettavia?
Onko sinulla kavereita/ystäviä?
- Onko tarpeeksi ja/tai tarpeeksi ”hyviä”?
- Koetko että voit luottaa ja turvautua läheisiisi ja että saat heiltä apua
sitä tarvitessasi?
- Tapaatko ystäviäsi usein? Millaisia he ovat?
Oletko tyytyväinen sosiaaliseen elämääsi?
- Miksi / miksi et? Mihin?
- Tunnetko itsesi tarpeelliseksi, kaivatuksi ja että olet hyödyksi ja
iloksi muille, vai päinvastoin?
20. Tunnetko kuuluvasi johonkin tiettyyn ryhmään/yhteisöön/sukupolveen? Mihin?
Mikä merkitys sillä on sinulle?
- Esim. perheeseen, oululaisiin, työttömiin, teknologiasukupolveen,
joukkueeseen, suomalaisiin, johonkin uskonnolliseen ryhmään tms.
21. Miltä vallitseva elämäntilanteesi sinusta juuri nyt tuntuu?
- Kuinka tyytyväinen / tyytymätön olet? Oletko onnellinen / onneton?
- Onko joitakin tiettyjä asioita, jotka erityisesti hallitsevat elämääsi
hyvässä tai pahassa? Mitkä?

V Tulevaisuus
22. Millaisena näet tulevaisuutesi?
- Näetkö sen positiivisessa vai negatiivisessa valossa? Miksi?
- Tunnetko voivasi vaikuttaa tulevaisuuteesi?
- Mitä erityisesti odotat tulevaisuudeltasi?
23. Mitä odotat työelämältäsi tulevaisuudessa, Oulussa tai jossakin muualla?
- Onko sinulla toiveita työnantajaasi kohtaan?
- Onko sinulla tavoitteita itseäsi kohtaan työelämässä?
- Pyritkö jotakin päämäärää kohti?
24. Millaisena näet nuorten työllisyystilanteen tulevaisuudessa yleensä, Oulussa ja
muualla?
25. Millainen on yleensä ottaen mielestäsi hyvä elämä?
- Mitä asioita kuuluu hyvään elämään?
- Mitä ilman ei voi elää?
26. Millaisia haaveita sinulla on?

-

Haluaisitko esim. lähteä ulkomaille, ylittää itsesi jossakin, aloittaa uuden
harrastuksen tms.?
Onko sinulla esim. perhettä / työelämää / henkistä elämää
/ varallisuutta koskevia haaveita?
Oletko tehnyt jotakin unelmiesi saavuttamiseksi? Mitä? Aiotko tehdä jotakin?
Miksi / miksi et?

27. Mitä ajattelet elämästäsi yleensä? Sana on vapaa.
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