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Tiivistelmä: 

 

Tarkastelen tutkimuksessani nuorten ammatillisen kuntoutuskurssin merkitystä nuoren 

elämään. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää yhden nuoren subjektiivisia kokemuksia 

elämästään ja sitä määrittäviä tekijöitä ennen nuorten ammatillista kuntoutuskurssia, 

kurssin aikana ja kurssin jälkeen. Tutkimuksessani nuoren elämän tarkastelu kohdistuu 

tulevaisuuden työllistymisen näkökulmaan. 

 

Tutkimukseni on luonteeltaan kvalitatiivinen tapaustutkimus, jossa tarkastelun kohteena 

on nuoren elämänkulku. Tutkimukseni aineiston olen kerännyt haastattelemalla yhtä 

nuorten ammatilliselle kuntoutuskurssille osallistunutta nuorta.  Haastattelun olen suo-

rittanut syvähaastattelun menetelmää hyödyntäen. Lisäksi käytän tutkimuksessani nuo-

ren kuntoutuksen ajalta dokumentoituja nuorta koskevia asiakirjoja. Tutkimukseni ai-

neiston olen analysoinut narratiivista analyysimenetelmää käyttäen.  

 

Ennen kurssin alkua tutkimukseni nuori eli elämässään vaihetta, jolloin hänellä oli suun-

ta hukassa ja elämää määritti epätietoisuus tulevaisuudesta. Vaikka nuori oli valmistunut 

ammattiin, ei hän ollut kiinnostunut työllistymään ammattiaan vastaavalle alalle. Tämän 

lisäksi myös masennus oli tekijä, joka vaikutti hänen elämän hallittavuuteen ja tulevai-

suuden suunnitteluun. Kurssin alkaminen mahdollisti nuorelle tukea, jonka avulla hän 

asetti tulevaisuuteensa tavoitteita uuden ammattialan löytämiseksi. Lisäksi kurssin avul-

la nuoren arkeen tuli myös tekeminen, joka toi elämään sisältöä. Kurssin avulla hän ei 

kuinkaan löytänyt tulevaisuutensa ammattialaa, vaan nuori oli kurssin päätyttyä ilman 

tulevaisuuden suunnitelmia. Kurssin jälkeinen aika ja kurssiin kuulunut seurantajakso 

mahdollistivat uuteen ammattialaan tutustumisen. Tämän lisäksi nuoren tukiverkosto 

kasvoi, mikä auttoi häntä toipumaan masennuksesta. Nuori löysi elämäänsä uusia polku-

ja ja tulevaisuuden suunnitelmia. Niiden toteuttamiseksi tulevaisuudessa hän kuitenkin 

tarvitsee tukea, jota ilman hän ei pärjää. 
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1 Johdanto 

 

Nuorisotyöttömyys ja erityisesti siitä aiheutuvat nuorten syrjäytymiseen liittyvät ongel-

mat ovat nousseet Suomessa huomion kohteeksi. Yhteiskunnallisten muutosten myötä 

nuorten integroitumisesta yhteiskuntaan, kuten työhön ja koulutukseen, on tullut yhä 

monimutkaisempaa ja epävarmempaa. Tulevaisuuden suunnittelu, ammatinvalinta sekä 

koulutus- ja työmarkkinoille kiinnittyminen on nuorille yhä haasteellisempaa. Kilpailu 

opiskelu- ja työpaikoista on koventunut, mikä luo haastetta nuorten elämänkululle. 

(Komonen 2001, 15–17.) Nykyiset työmarkkinat edellyttävät, että nuoret kykenevät 

kilpailemaan paikastaan työmarkkinoilla. Erityisen merkityksellistä tämä on huomata 

silloin, kun nuoret ovat vaarassa syrjäytyä ja heidän koulutukseen ja työhön kiinnitty-

minen vaatii panostusta. Yhä useampi nuori on vaarassa jäädä koulutuksen ja työelämän 

ulkopuolelle. Etenkin henkilöille, joilla on terveysongelmia tai toimintarajoitteita, työ-

elämään pääseminen voi olla erityisen vaikeaa (Järvikoski & Härkäpää, 2013, 13). 

 

Suomessa on paljon niin sanottuja väliinputoajia, joilla tarkoitetaan nuoria, jotka eivät 

ole onnistuneet löytämään paikkaansa koulutuksessa tai työelämässä. Nuorten työttö-

myydestä ollaan erityisen huolestuneita yhteiskunnassamme, sillä ajatellaan, että kansa-

laisuus ja yhteiskunnallinen osallisuus rakentuvat vahvasti työn kautta. Etenkin jos nuo-

rella ei ole koulutusta tai työmarkkinoiden vaatimia taitoja, työtä voi olla vaikea saada. 

Nuorten pitkäaikainen syrjäytyminen työstä ja koulutuksesta aiheuttaa seurauksia toi-

meentuloon ja elämänhallintaan, jolloin se voi aiheuttaa myös huono-osaisuutta. Jotta 

nuorten elämään ja tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa sekä ehkäistä syrjäytymistä, ovat 

varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisevä toiminta avainasemassa. Nuorten tuen tarve 

on lisääntynyt, sillä koulutukseen, työhön ja ammatinvalintaan liittyvät valinnat eivät 

ole enää samalla tavalla hallittavissa kuin ennen. Yhä useammin nuoret jäävät yksin 

ratkoessaan arkielämään ja elämänvalintoihin liittyviä kysymyksiä. (Suikkanen ym. 

2004, 15.) 

 

Nuorten elämänhallintaa, yhteiskuntaan kiinnittymistä sekä aikuistumisen tukemista 

pidetään yhteiskunnallisesti merkittävänä. Uudessa hallitusohjelmassa on määritelty 

alkuvuodesta 2013 voimaan tullut nuorisotakuu, jonka avulla pyritään ehkäisemään 

nuorten syrjäytymistä. Nuorisotakuu koskee kaikkia yli kolme kuukautta työttömänä 

olleita alle 25-vuotiaita ja alle 30-vuotiaita ammattiin valmistuneita. Heille tulee tarjota 
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työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja-, tai kuntoutuspaikka kolmen kuukauden kuluttua 

työttömäksi joutumisesta. (Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, 7-8.) Lisäksi työttömyyden 

alentamiseen ja työllisyysasteen nostamiseen pyritään vaikuttamaan yhä enemmän työt-

tömiä aktivoivien toimenpiteiden avulla. (Ala-Kauhaluoma ym. 2001, 10–11; Karjalai-

nen & Keskitalo 2013, 7–9). Tällöin nuorten työllistymiseen kannustamisen kääntöpuo-

lena ovat yhteiskunnallinen velvoittaminen ja aktivointi. Yhteiskuntamme ei ainoastaan 

pyri tukemaan ja kannustamaan nuoria, vaan se voi myös velvoittaa heitä taloudellisten 

pakotteiden avulla. Esimerkiksi nuoria työttömiä, jotka ovat myös toimeentulon saajia, 

velvoitetaan osallistumaan aktivoiviin, työmarkkinavalmiuksia parantaviin ja kuntoutta-

viin toimenpiteisiin. Aktivointipolitiikka antaa viranomaisille mahdollisuuden alentaa 

toimeentulotuen varassa elävien nuorten perusosaa jos nuori kieltäytyy työstä tai koulu-

tuksesta. (Paju & Vehviläinen, 2001, 104; Karjalainen & Hannikainen-Ingman 2012, 

47.) Nuorten työllistyminen, syrjäytymisen ehkäisy ja elämänhallinnan tukeminen ovat 

näin myös poliittisesti ajankohtaisia teemoja. 

 

Yleisesti nuoria aktivoivilla toimenpiteillä ja palveluilla pyritään auttamaan nuoria pää-

semään koulutuksen tai työhön sekä kehittämään nuorten elämänhallinnan taitoja. Nuor-

ten ammatillisen kuntoutuskurssin tavoitteena on tukea nuorten työkykyä ja parantaa 

elämänhallintaa työkyvyttömyyden estämiseksi. (Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, 40–

41.) Lisäksi toiminnan avulla autetaan nuoria rakentamaan polkuja kohti koulutusta ja 

työelämää. Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi on tarkoitettu nuorille, joilla on vai-

keuksia työllistymisessä, työhön tai koulutukseen sitoutumisessa sekä koulutusvalin-

noissa. Sen kohderyhmään kuuluvat erityisesti nuoret, joilla on myös sairaus tai vamma, 

joka aiheuttaa työkyvyn heikentymistä. (Mt., 40–41.) 

 

Tutkimukseni on tapaustutkimus eräälle nuorten ammatilliselle kuntoutuskurssille osal-

listuneen nuoren elämänkulusta. Tarkastelun kohteena on nuoren elämä ennen kurssia, 

kurssin aikana sekä kurssin jälkeen. Aineistoni koostuu nuoren haastatteluista sekä kun-

toutuskurssille osallistuneen työryhmän kurssin ajalta dokumentoimista nuorta koske-

vista asiakirjoista. Haastattelut muodostivat tarinan nuoren elämästä sekä elämänkulus-

ta. Tutkimukseni tarina käsittelee nuoren elämää kurssille päätymisestä aina tulevaisuu-

teen, mikä mahdollistaa nuoren elämänkulun tutkimisen. Tarkoituksena on selvittää 

millaisia merkityksiä nuori antaa ammatilliselle kuntoutuskurssille osana elämäänsä ja 

elämänkulkuaan. 
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Nuorten ammatillisten kuntoutuskurssien vaikuttavuutta voidaan yksinkertaisimmillaan 

arvioida tilastollisin keinoin, mutta tutkimuksessani haluan tuoda esille nuoren omalla 

äänellä esille tulevia merkityksiä ja pohdintoja hänen elämästään. Tutkimuksessani tar-

kastelen nuorten ammatilliselle kuntoutuskurssille osallistuneen nuoren omia kokemuk-

sia. Tavoitteenani ei ole tutkia ammatillisen kuntoutuskurssin todellista vaikuttavuutta 

yhteiskunnallisesta näkökulmasta, vaan keskityn tutkimuksessani ammatilliselle kuntou-

tuskurssille osallistuneen nuoren subjektiivisiin kokemuksiin. 

 

Kiinnostukseni aihetta kohtaan heräsi, kun olin suorittamassa sosiaalityön opintoihini 

kuuluvaa käytännönopetusjaksoa eräässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) palveluita tuot-

tavassa laitoksessa, jossa järjestettiin nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi. Käytän-

nönopetusjaksoni aikana pääsin tutustumaan nuorten elämäntilanteisiin kurssin aikana. 

Mielenkiintoani aiheeseen lisäsi, kun pohdin millainen merkitys kuntoutuskurssilla on 

ollut nuoren elämänkulkuun ja tulevaisuuteen? Onko se tuonut nuoren elämään jotain 

merkittävää ja miten nuori sen itse kokee?  

 

Tutkimukseni teoriaosuudessa käsittelen tutkimusaiheeseeni liittyviä teoreettisia ja kä-

sitteellisiä lähtökohtia. Aluksi pyrin hahmottamaan nuoruutta ja työttömyyttä osana 

nuoren elämänkulkua. Tämän jälkeen tuon esille syrjäytymisen käsitteen sekä aktivoin-

nin ja kuntoutuksen toimintana syrjäytymisen ehkäisemisessä. Teoriaosuudessa käsitte-

len myös voimaantumisen ja elämänhallinnan käsitteitä, jotka on määritelty ammatilli-

sen kuntoutuksen tavoitteiksi, ja jotka ovat myös olennaisessa asemassa syrjäytymisen 

ehkäisyssä. Teoriaosuuden jälkeen esittelen tutkimustehtäväni sekä käsittelen tarkem-

min tutkimusmenetelmää, aineiston keruuta ja analyysiä sekä tutkimusetiikkaa. Tutki-

mukseni empiirisen osuudessa olen jakanut nuoren elämänkulun kolmeen aikaan; ai-

kaan ennen kurssia, kurssin aikaan sekä kurssin jälkeiseen aikaan. Empiirisessä osiossa 

kuvaan nuoren elämään ja elämänkulkuun kuuluvia merkityksellisiä tekijöitä edellä 

mainittuina aikoina. Tutkimukseni päättyy loppupohdintaan 
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2 Ammatillinen kuntoutus interventiona nuorten elämään 

 

2.1 Työttömyys nuorten elämänkulun haasteena 

 

Ihmisen elämä voidaan nähdä lineaarisena jatkumona ja kehityskulkuna, johon kuuluu 

erilaisia elämänjaksoja. Elämänkulku voidaan ymmärtää toisiaan seuraavien elämänjak-

sojen sarjana, joissa eri elämänalueita jäsennetään urina tai polkuina. Tällöin merkittä-

vät elämäntapahtumat eri elämänalueilla toimivat käännekohtina, mikä tarkoittaa ihmi-

sen siirtymistä positiosta toiseen. (O’Rand & Krecker 1990, 241–244; Komonen 2001, 

28.) Tutkimukseni kohdistuu erään nuoren elämänkulkuun, jolloin tarkastelun kohteena 

ovat nuoren elämänkulkuun kuuluvat elämänjaksot, -alueet sekä urat ja polut. Nuoren 

elämänkulun ymmärtämiseksi on tärkeää tunnistaa millaisia asioita siihen liittyy ja mi-

ten nuoruutta määritellään yhteiskunnassamme.  

 

Yhteiskunnallisen muutoksen myötä nuorten elämänkulku on ajansaatossa muuttunut.  

Ulrich Beck (1992, 19–21) on tuonut teoksessaan esiin riskiyhteiskunnan käsitteen. Hä-

nen mukaansa inhimilliseen elämään on aina kuulunut riskejä, mutta nykyisessä moder-

nissa yhteiskunnassa riskien luonne on olennaisesti muuttunut. Nykyaikana nuoret voi-

vat joutua kokemaan elämänkulussaan riskejä ja haasteita, joista esimerkiksi heidän 

vanhempansa eivät ole olleet omassa nuoruudessaan tietoisia. Ihmisen elämänkulku 

sisältää yhä enemmän joustavuutta mahdollisuuksien maailmassa. Elämä ei kulje enää 

yhtä kronologisesti ja ennustettavasti kuten aikaisempien sukupolvien kohdalla. Nuorten 

elämään liittyvät suhteet, kuten perhe ja ystävät, opiskeluun ja työmarkkinoihin liittyvät 

kokemukset, vapaa-aika ja elämäntyyli sekä kyky tulla itsenäiseksi aikuiseksi ovat 

muuttuneet. (Furlong & Cartmel 2006, 1; Green 2010, 2.) 

 

Nuoruus on ihmisen elämänkulussa vaihe, joka sisältää omat erityiset fyysiset, psyykki-

set sekä sosiaaliset kehitysvaiheet, mutta myös kulttuurisesti tuotettuja odotuksia. Nuo-

ruus voi toisinaan olla hyvinkin monimutkaista aikaa. Siihen liittyy aikuiseksi tulemista 

sekä fyysisen ja henkisen minäkuvan rakentumista. Nuoruuteen liitetään myös identitee-

tin muodostuminen, koulutusurat sekä sosialisaatio. Nuoruus voidaan käsittää yhteis-

kunnalliseksi tilaksi, joka on tarkoin kontrolloitu ja normitettu ja johon kuuluu konk-

reettisesti erilaisia rajoja, paikkoja ja mahdollisuuksia. Nuorten elämää määrittävät ul-

koiset, normatiiviset tekijät, jotka odotetaan kuuluvan heidän elämänvaiheeseen. Erilai-
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set instituutiot, kuten perhe, koulu ja työmarkkinat määrittävät nuoruuden käsitettä, joka 

toisaalta on kokoajan muutoksessa. Tutkimukseni nuori elää jo niin sanottua myöhäis-

nuoruutta, jolloin häneltä voidaan odottaa tiettyjä rooleja ja sosiaalisia tapahtumia, ku-

ten työelämään siirtymistä, parisuhteen solmimista ja perheen perustamista. (Nurmi 

1995, 257, 258–259; Wyn & White 1997, 2; Komonen 2001, 27; Pelkonen 2012, 9.)  

Häntä voidaan siis kutsua nuoreksi aikuiseksi, mutta ikänsä puolesta hänet voidaan kui-

tenkin luokitella nuoreksi. Nuorisolain (72/2006) 2 §:n mukaan nuorilla tarkoitetaan 

kaikkia alle 29 – vuotiaita.  

 

Nuoruuden voidaan ajatella olevan niin sanottu ajelehtimisen ajanjakso, jolloin nuoret 

tutkivat erilaisia elämänpolkuja, joihin liittyy myös erilaiset yritykset ja erehdykset (Zit-

toun 2007, 195). Lisäksi nuorten elämää leimaa epävarmuus. Maailma muuttuu nopeasti 

ja on vaikea ennustaa, millaiselle aikuiselle yhteiskunnassa on tulevaisuudessa käyttöä. 

Nuorten toiveet ja odotukset toteutuvat entistä vaikeammin, mikä voi johtaa ahdistuksen 

ja turhautumisen tunteisiin. (Vanttaja & Järvinen 2006, 27–29.) Toisinaan nuoren voi 

olla vaikea hahmottaa todellisuuden ja omien unelmiensa välistä rajaa, mikä voi luoda 

haastetta hänen elämäänsä. Nuorten toiveet tulevaisuudestaan voivat olla hyvin erilaiset 

verraten heidän todellisiin mahdollisuuksiinsa. 

 

Juha Hämäläisen (2006, 47) mukaan nuoruus on hyvin tärkeää aikaa ihmisen kasvun ja 

kehityksen kannalta.  Yhteiskunnan muutosten myötä nuoruus ei ole ainoastaan siirty-

mää lapsuudesta aikuisuuteen, vaan siitä on tullut yhä merkittävämpi vaihe elämänkul-

kua (Hess ym. 1994, 10). Kun ajatellaan yhteiskuntaa sen tulevaisuuden näkökulmasta, 

on oleellista kiinnittää huomiota siihen, että nykypäivän nuoret ovat huomisen aikuisia. 

Nuorten kasvu yhteiskunnallisiksi toimijoiksi ja osallistuminen yhteiskunnan kehittämi-

seen on erityisen tärkeää. (Hämäläinen 2006, 47.) Suomalaisessa yhteiskunnassa nuoren 

päätehtävänä nähdään koulutukseen kiinnittyminen, ammatin hankkiminen sekä työnte-

kijäksi kasvaminen. Näin ollen nuoruus voidaan määritellä ajaksi, jolloin valmistaudu-

taan aikuiselämän rooleihin. Rooleihin valmistautuminen edellyttää muun muassa kou-

lutukseen, ammatinvalintaan, elämäntapaan ja ihmissuhteisiin liittyviä päätöksiä, joiden 

vaikutukset voivat ulottua pitkälle tulevaisuuteen. (Nurmi 1995, 256; Suutari 2002, 33.) 

Riskien maailmassa päätösten vaikutuksia tulevaisuuden elämänkululle on kuitenkin 

vaikea ennustaa (ks. Beck 1992). 
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Yhteiskunnallisessa keskustelussa nuoret määritellään usein epäkansalaisiksi. Tällöin he 

ovat kansalaisia, jotka elävät epätäydellistä elämänvaihetta. Nuoret nähdään keskeneräi-

sinä, todelliseen elämään vasta matkalla olevina. Heidän keskeneräinen kiinnittyminen 

yhteiskuntaan ja erilaisuus koetaan viranomaistaholla usein uhkaavana tilanteena, johon 

tulee puuttua. Viranomaiset kategorisoivat heidät samanlaisiksi ja pitävät heidän on-

gelmiaan yhtäläisinä. Nuoret nähdään usein myös passiivisina. Tällöin nuorista puhutta-

essa käytetään yleistäviä käsitteitä ja ongelmakeskeistä kieltä. Näistä syistä nuorista 

tulee helposti myös erilaisten aktivoivien toimenpiteiden kohteita. (Pohjola 2001, 189–

190, 201–202.) 

 

Ilpo Kurosen (2010, 28) mukaan nuoria yhteiskuntaan kiinnittäviä tekijöitä ovat koulu-

tus, työelämä ja sosiaalisen elämän elementit, kuten perhe ja kaverit. 2000-luvun yh-

teiskunnassa monet makrotason rakenteelliset tekijät ja prosessit, kuten erityisesti kou-

lutusjärjestelmä, työmarkkinat ja perheinstituutiot, ovat voimakkaassa murroksessa. Ne 

vaikuttavat monin tavoin ihmisten elämään ja elämänkuluista on tullut yhä yksilölli-

sempiä. Tie nuoruudesta kohti aikuisuutta on monimutkaistunut ja valinnan mahdolli-

suudet lisääntyneet. Elämänvaiheiden väliset suhteet ovat muuttuneet, nuoruuden katso-

taan pidentyneen sekä aikuisuuden muuttuneen epävarmemmaksi. (Mt., 43–45.) 

 

Yksilöllisyys, valinnan vapaus sekä päätösten tekeminen oman elämän suhteen voivat 

muotoutua nuorille haasteeksi. Enää ei ole olemassa tiettyä kaavaa, jonka mukaan elä-

mää tulisi elää, vaan aikuisuuteen valmistautuessaan nuorten täytyy tehdä erilaisia va-

lintoja hyvin itsenäisesti (Nurmi 1995, 256–257.) Tämä voi johtaa siihen, että joidenkin 

nuorten voi olla vaikeaa löytää selvää suuntaa elämälleen. Kun tarkastellaan nuoruutta 

siirtymävaiheena aikuisuuteen, tulee huomata myös että useat tekijät vaikuttavat nuoren 

elämän puitteisiin. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi terveys, sosioekonominen asema, 

opiskelu, työttömyys sekä opiskelu- ja työssäkäyntimahdollisuus asuinkunnassa. Näihin 

vaikuttavat myös nuorten biologinen ja psykologinen kehitys sekä mahdollisuus edetä 

koulutus- ja työmarkkinoilla. (Saari & Viinamäki 2003, 13–14.)  

 

Suomalaisessa yhteiskunnassa oletetaan, että peruskoulun jälkeen nuori siirtyy toisen 

asteen opintoihin ja koulutuksen myötä työelämään (Komonen 2001, 35). Nuorten mat-

ka kohti työelämää kulkee siis lähes aina opiskelujen kautta. Peruskoulun jälkeen suurin 

osa nuorista menee lukioon tai toisen aseen ammatilliseen koulutukseen. Vuonna 2010 
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noin yhdeksän prosenttia peruskoulun päättäneistä ei jatkanut tutkintotavoitteista opis-

kelua. (Tilastokeskus 2011.) Nykyisin ammattikoulutusta vaille jäävän voi olla vaikea 

löytää työpaikkaa (Sipilä ym. 2011, 121). Tosin nykyisessä yhteiskunnassamme työllis-

tyminen voi olla haastavaa myös koulutetulle nuorille. Kouluttamattomuus ja työttö-

myys voivat johtua erilaisista tekijöistä elämän eri vaiheissa. Koulutuksen, työn tai mo-

lempien ulkopuolelle jääminen nuorena voi olla seurausta esimerkiksi aiemmasta huo-

no-osaisuudesta. Lisäksi se voi olla riski kasautuvaan huono-osaisuuteen myöhemmin 

aikuisuudessa. Esimerkiksi pitkittynyt työttömyys voi johtaa kasautuviin ongelmiin sekä 

heikkoon elämänhallintaan. (Mt., 121.) 

 

Nuoruuden ja aikuisuuden raja on muuttunut viimeisien vuosikymmenten kuluessa. 

Ammattiin valmistuminen ja työelämään siirtyminen ovat viivästyneet ja näin voidaan 

ajatella, että myös nuoruusikä on pidentynyt. Elämäntavat ovat yksilöllistyneet ja siir-

tyminen aikuisuuteen on monimuotoisempaa. Aikuisuuteen liittyviä tavoitteita toteute-

taan eri järjestyksessä ja erilaisin aikatauluin, eivätkä kaikki nuoret käy läpi aikuistumi-

sen vaiheisiin liitettyjä siirtymiä. Yhteiskunnan muutokset heijastuvat elämänkulun 

muotoutumiseen ja nuorten elämässään tekemät ratkaisut ovat riippuvaisia elinympäris-

tön tarjoamista mahdollisuuksista kouluttautua ammattiin ja löytää työtä. (Mänty 2000, 

17.) Eripituiset työttömyysjaksot nuorten kohdalla ovat yleistyneet ja niin sanotuista 

epätyypillisistä työsuhteista on tullut tyypillisiä. Työmarkkinoille siirtyminen voi koitua 

vaikeaksi erityisesti niille nuorille, joiden asema yhteiskunnassa on muutenkin heikom-

pi. (Kojo 2010, 23.) 

 

Suomalaisessa yhteiskunnassa korostuu vahvasti koulutuksen ja palkkatyöhön osallis-

tumisen tärkeys. Etenkin työ on nähty jäsentävän arkielämän rakennetta, luovan pohjaa 

itsetunnolle sekä -arvostukselle ja luovan mahdollisuuksia sosiaaliseen vuorovaikutuk-

seen ja uusien asioiden oppimiseen. Se määritellään olevan oleellinen osa ihmisen yh-

teiskunnallista osallisuutta. (Hammer 2000, 54; Mänty 2000, 25.) Työ ajatellaan tärkeä-

nä elämänalueena, joka on yhteydessä myös arjen muihin sisältöihin. Työssä käyminen 

määritellään merkittäväksi ihmisen elämään kuuluvaksi asiaksi, jonka avulla pyritään 

turvaamaan toimeentulo, mutta myös turvaamaa yhteiskunnallinen jäsenyys. (Mänty 

2000, 25, 59.) Nykyään kuitenkin suuri osa väestöstä joutuu kokemaan työttömyyttä 

jossakin elämänvaiheessaan. Nyky-yhteiskunnan näkökulmasta ei ole epätavallista, että 
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nuorten elämänkulkuun kuuluu myös työttömyysjaksoja. Työttömyyden voidaan nähdä 

myös osana nuoren normaalia elämänkulkua. (Furlong & Cartmel 2003, 29.)  

 

Nuorisotyöttömyys on noussut hyvin korkealle ja osaa nuorista uhkaa syrjäytyminen 

työmarkkinoilta. Etenkin pitkittyessään työttömyys voi sulkea nuoret ulos mahdolli-

suuksista, jotka kuuluvat muiden samanikäisten nuorten normaaliin elämään. Työelä-

män ulkopuolelle jääminen voi johtaa useisiin ongelmiin, kuten taloudelliseen huono-

osaisuuteen eli köyhyyteen ja velkaantumiseen. (Laurinkari & Niemelä, 1999, 7; Suutari 

2002, 37.) Työelämään siirtyminen nähdään tapahtumana ja elämänmuutoksena, joka 

suuntaa yksilön elämää sekä vaikuttaa arkipäiväiseen elämään, kuten aikatauluihin, so-

siaalisiin suhteisiin ja elinympäristöön. (Mänty 2000, 25.) Marjaana Kojon (2010, 23) 

mukaan palkkatyön puute näkyy erityisesti nuoren taloudellisessa tilanteessa sekä ajan-

käytössä, jotka taas ovat yhteydessä nuoren elämänhallintaan ja näin työttömyydestä 

tulee merkityksellinen osa nuoren elämää. 

 

Anneli Pohjola (1994, 176–178) on väitöskirjassaan tutkinut pitkään taloudellista tukea 

tarvitsevien nuorten aikuisten elämänkulkua sekä asioita, jotka ovat merkityksellisiä 

heidän elämänkulussaan. Pohjolan tutkimuksessa tulee esille, kuinka työ ei ole nuorille 

elämässä ensisijainen asia, mutta kuitenkin se rakentaa reunaehdot elämisen taloudelli-

sille puitteille, sosiaaliselle asemalle, henkilökohtaiselle identiteetille, arkielämän aika-

rakenteelle sekä paikallisille sidoksille. Tällöin työn merkitys nuorten elämässä kasvaa 

suuremmaksi kuin työ itsessään. Pohjolan tutkimuksessa työttömät nuoret odottivat pää-

sevänsä elämässään eteenpäin muun muassa työelämään ja koulutukseen. Työn saami-

nen ja koulutukseen pääseminen nousivat tutkimuksen nuorille tärkeiksi elämänlaatua 

parantaviksi tekijöiksi.  

 

Myös Mirjami Pelkonen (2012, 11) toteaa tutkimuksessaan kuinka työ ei enää ole nuo-

rille ”koko elämä” kuten aikaisemmille sukupolville. Pelkosen mukaan työttömyys on 

yhä hyväksyttävämpää ja muut asiat, kuten esimerkiksi harrastukset ja vapaa-aika voi-

vat mennä työn edelle. Nuoret pitävät työtä tärkeänä, mutta se ei kuitenkaan ole elämän 

päällimmäisin tarkoitus. Työn tärkeys ymmärretään eri tavalla kuin ennen ja työn sisäl-

löstä ja mielekkyydestä on tullut nuorille yhä merkityksellisempi asia. Työttömyydestä 

on tullut hyväksyttävämpää ja yhä normaalimpi osa ihmisten elämänkulkua. Kuitenkin 
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on myös huomattava, että usein koulutus- tai työpaikka tarjoaa nuorille kohtaamisen 

tiloja, joiden ulkopuolelle työttömät nuoret jäävät (Harinen 2008, 89). 

 

Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry julkaisemaan tutkimuskoosteeseen on kerätty 

tietoa nuorista, heidän elinoloistaan ja asemastaan Suomessa vuonna 2012. Julkaisun 

mukaan valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä ja voi hyvin. Kuitenkin nuorisotyöt-

tömyys on kasvussa ja syrjäytyneiksi nuoria koko maan nuorista on noin viisi prosent-

tia. Erityisesti huomioitavaa on, että mielenterveysongelmien vuoksi nuoria siirtyy 

eläkkeelle enemmän kuin koskaan. (Nuorista Suomessa 2012, 8.) Nuorten ammatillisel-

le kuntoutuskurssille osallistuvien nuorten voidaan ajatella olevan, ainakin joillain elä-

mänalueilla, hyvinvoivien nuorten ulkopuolelle. Heillä voi olla ongelmia sosiaalisten 

suhteiden kanssa sekä vaikeuksia kiinnittyä koulutukseen tai työelämään. Usein amma-

tilliseen kuntoutukseen osallistuvat nuoret kärsivät myös psyykkisistä ongelmista, kuten 

masennuksesta. Lisäksi heillä voi olla muita terveyteen liittyviä tekijöitä, jotka vaikut-

tavat työkykyyn. Tutkimukseni kannalta etenkin mielenterveysongelmat nousevat mer-

kitykselliseksi seikaksi nuoren elämänkulkua määrittävänä tekijänä.  

 

Nuoruus elämänkulun vaiheena on aina sisältänyt psykologisia muutoksia, joiden avulla 

nuori rakentaa aikuisuuden identiteettiään. Kuitenkin nykyisin nuoruudesta aikuisuuteen 

siirtyminen aiheuttaa nuorille yhä kasvavassa määrin psyykkisiä ongelmia. (Furlong & 

Cartmel 2006, 90.) Nuoret elävät riskien ja epävarmuuden maailmassa, jossa valinnan 

mahdollisuudet ovat lisääntyneet. Nuoret voivat vapaasti valita elämänkulkunsa suun-

nan ja tehdä yhä itsenäisemmin siihen liittyviä päätöksiä. Kuitenkin yhteiskunta on luo-

nut nuorille yhä enemmän vaatimuksia, jotka vaikuttavat nuorten identiteetin muodos-

tumiseen. Nuoruudesta aikuisuuteen kasvaminen edellyttää erilaisia elämänkulkua kos-

kevia valintoja, jotka voivat osoittautua joillekin nuorille psyykkisesti raskaiksi. (Vant-

taja & Järvinen 2006, 28.) Masennustilat ovat nuorten kohdalla keskeisimpiä terveyson-

gelmia (Korhonen & Marttunen 2006, 80). Esimerkiksi Kelan kuntoutustilastot (2012, 

13) osoittavat, että mielenterveyden häiriöt ovat Kelan järjestämän kuntoutuksen yleisin 

syy. Linnea Karlssonin ja Mauri Marttusen (2007, 5) mukaan on arvioitu, että noin 20–

25 prosenttia nuorista kärsii pitkäkestoisista masennuksen oireista.  

 

Masennuksen oireita ovat muun muassa apatia, elämäntahdon ja mielenkiinnon menet-

täminen sekä sisäisen tyhjyyden kokeminen. Pitkittyessään masennus voi aiheuttaa kes-
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kittymisvaikeuksia sekä vaikeuksia omaan arkeen kuuluvissa asioissa. Tällöin nuoren 

toimintakyky voi laskea merkittävästi. Usein masennuksen myötä, myös nuoren itsetun-

to ja itseluottamus heikentyvät. Nuori voi kokea, että työstä ja koulusta suoriutuminen 

on liian haastavaa, eikä näe niiden merkitystä elämälleen. (Aaltonen ym. 2003, 257–

258; Karlsson & Marttunen 2007, 5-7.) Mielenterveysongelmat, kuten masentuneisuus, 

voivat olla tekijä, joka passivoi nuorta ja haastaa nuoren tulevaisuuden suunnittelua (ks. 

Pelkonen 2012, 44). Karsten I. Paul ja Klaus Moser (2009, 278, 280) tuovat artikkelis-

saan esille, kuinka mielenterveysongelmat voivat johtaa työttömyyteen. Heidän mu-

kaansa työttömyys voi johtua erilaisista mielenterveyteen liittyvistä ongelmista, mutta 

tämän lisäksi työttömyys voi lisätä työttömänä olevan henkilön psyykkisiä ongelmia. 

Myös Torild Hammer (2000, 53–54) toteaa mielenterveysongelmien, kuten masennuk-

sen, olevan yleisempiä työttömien nuorten keskuudessa verrattuna nuoriin, jotka ovat 

mukana koulutuksessa tai työelämässä. Hänen mukaansa mielenterveysongelmien voi-

daan nähdä lisääntyvän työttömyyden seurauksena.  

 

Tutkimukseni nuorelle työttömyys on ollut jo osa todellista elämää. Tämä lisäksi sen 

voidaan ajatella olevan myös tutkimukseni nuoren elämänkulkuun liittyvä tulevaisuu-

den haaste. Vaikka nuori ei elämänsä aikana ole ollut vielä kovinkaan pitkiä aikoja työt-

tömänä, on se kuitenkin asia, joka voi olla yhä merkittävämpi osa hänen elämänkulku-

aan tulevaisuudessa. Työ ei merkitse elämässä ainoastaan työn puuttumista, vaan vai-

kuttaa myös muille elämän osa-alueille. Nuori, joka on vasta pyrkimässä työmarkkinoil-

le, ei ole ehtinyt rakentaa identiteettiään ja elämänhallintansa samalla tavoin palkkatyön 

varaan kuten esimerkiksi keski-ikäinen työtön. Tällöin nuoren kohdalla toimintakyvyn 

säilyttäminen tulevaisuutta ajatellen on monimutkaisempaa. (Pelkonen 2012, 11.) 

 

 

2.2 Aktivointi ja kuntoutus syrjäytymisen vastavoimana 

 

Suomalaisessa yhteiskunnassa koulutus ja palkkatyöhön osallistuminen sekä niiden 

kautta yhteiskuntaan integroituminen on muotoutunut ihmisten hyvinvoinnin ja elämän-

hallinnan perustaksi. Näin ollen työmarkkinoiden ja koulutuksen reunalle joutuminen 

voi muotoutua ihmistä leimaavaksi tekijäksi. (Suutari 2002, 35, 101.) Nuorten osalli-

suus yhteiskuntaan sekä huoli heidän syrjäytymisestä ovat asioita, jotka ovat olleet esil-

lä yhteiskunnan eri instituutioissa sekä julkisessa keskustelussa.  
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Syrjäytymiskäsitteen taustalla vaikuttaa ranskalaisesta perinteestä tullut ajattelutapa, 

jossa korostetaan yhteiskunnallisen järjestelmän ensisijaisuutta yhteiskuntaan nähden. 

Siinä yhteiskunta on ymmärretty sosiaaliseksi koosteeksi eli joukoksi yhteisöjä, joita 

sitoo yhteen yhteisesti hyväksytyt oikeudet sekä velvollisuudet. Nämä oikeudet ja vel-

vollisuudet perustuvat yhteiskunnassa vallitsevaan laajempaan moraaliseen järjestyk-

seen. Ranskalaisessa traditiossa syrjäytyminen tarkoittaa irrottautumista moraalisesta 

järjestelmästä. (Heikkilä 2000, 168–169; Williams 1998, 14.) Tällöin syrjäytyneiden ja 

syrjäytymisvaarassa olevien integroiminen yhteiskuntaan perustellaan huolella yhteis-

kunnan moraalisesta järjestyksestä (Raunio 2006, 73). 

 

Syrjäytymisen käsitteellä kuvataan tyypillisesti yksilöiden eri positioita suhteessa yh-

teiskuntaan sekä heidän osallisuutensa ulottuvuuksia yhteiskuntaan nähden. Syrjäytymi-

sen ilmiötä voidaan tarkastella myös inkluusion, ekskluusion ja integraation käsitteiden 

avulla. Edellä mainittujen käsitteiden kautta ymmärrettynä syrjäytymisen ilmiötä konst-

ruoidaan laajemmassa yhteiskuntapoliittisessa tai rakenteellisessa kontekstissa. Yhteis-

kunnalliset rakenteet sekä poliittiset toimenpiteet ovat merkittävässä roolissa sosiaalisen 

osallisuuden ja valtavirtaan integroitumisen suhteen. (Mt., 10–11.) 

 

Syrjäytyminen on yhteiskunnallinen ilmiö, jolloin ulkoiset rajoitukset aiheuttavat yksi-

löllisten toimintamahdollisuuksien supistumista. Pitkittyessään toimintamahdollisuuksi-

en heikkeneminen alentaa yksilön toimintakykyä ja sen myötä vaikuttaa myös yksilön 

elämänhallintaan. Tällöin yksilön tarpeiden ilmaisu ja tulevaisuuden suunnittelu vaikeu-

tuvat ja voidaan puhua myös avuttomuudesta. (Lehtonen ym. 1986, 24.) Lehtosen ym. 

(mt., 24) mukaan syrjäytyminen viittaa yksilön toiminnan ja tarpeentyydytyksen puutos-

tiloihin, jotka ovat seurausta yhteiskunnan keskeisten toiminta-alueiden ulkopuolelle 

jäämisestä tai joutumisesta.  

 

Tero Järvisen ja Markku Janhukaisen (2001, 127–129) näkemyksen mukaan syrjäyty-

mistä voidaan tarkastella yhteiskunnan, sosiaalisten ryhmien ja yksilön kautta. Yhteis-

kunnallisella tasolla tarkasteltuna syrjäytymisen voidaan ajatella olevan seurausta talou-

dellisesta eriarvoisuudesta ja sen myötä osattomuuteen yhteiskunnassa. Näin ollen kes-

kustelun ytimessä ovat köyhyys ja siihen johtaneet syyt. Syrjäytymiseen liittyviä tekijöi-

tä tarkastellaan tällöin syrjäytyneisyyttä lisäävien prosessien näkökulmasta. Kun syrjäy-
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tymistä märitellään sosiaalisten ryhmien tasolla, sen perusteena voi olla sosiaalihuollon 

asiakkuus tai koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleminen. Tällöin ilmiötä lähesty-

tään sosiaalisesti sopeutumattomien tai vaikeuksissa olevien ihmisryhmien näkökulmas-

ta. Syytekijöitä ei etsitä yhteiskunnallisista syrjäytymistä lisäävistä prosesseista, vaan 

ihmisten omasta toiminnasta ja elinympäristöstä. Yksilötasolla tarkasteltuna syrjäytymi-

sen nähdään olevan seurausta yksittäisten ihmisten kohdalla tapahtuvasta sosiaalisten 

ongelmien kasaantumisesta.  

 

Yhteistä kaikille Järvisen ja Janhukaisen (mt., 129) mainitsemille eri tasojen tarkaste-

luille on, että ne nähdään negatiivisena, ihmisen kannalta ei-toivottavana ilmiönä. Täl-

löin syrjäytyminen voi ilmetä eri ulottuvuuksilla, kuten syrjäytymisenä tuotannosta 

(palkkatyö), sosiaalisista suhteista (työyhteisöstä, perhe, ystävät) sekä vallasta (politiik-

ka). Mitä useammilla edellä mainituista ulottuvuuksista yksilöllä on ongelmia, sitä syr-

jäytyneempi hänen voidaan katsoa olevan. Työ, koulutus ja perhe ovat tärkeitä siteitä 

yksilön ja yhteiskunnan välillä. Näin ollen suurimmassa vaarassa syrjäytyä ovat yksilöt, 

joilla ei ole edellä mainittuja yhteiskuntaan yhdistäviä sidoksia elämässään. 

 

Mirjami Pelkonen (2012, 12) kirjoittaa, että syrjäytymisestä keskusteltaessa tulee olla 

tietoinen siitä, mistä ollaan syrjäytyneitä. Olennaista on pohtia, ollaanko syrjässä tilas-

toista, yhteiskunnasta, palvelujärjestelmästä vai jokapäiväisistä sosiaalisista yhteisöistä. 

Pelkosen mukaan syy-seuraussuhteiden arvioimisessa työttömyyden ja syrjäytymisen 

välillä tulee olla varovainen. Esimerkiksi pitkittyneen työttömyyden myötä yksilö voi 

saada elämäänsä kokonaan uusia elämäarvoja. Kaikki syrjäytyneet eivät aina ole samas-

sa määrin syrjäytyneitä, sillä syrjäytymisen etenemiseen vaikuttavat erilaiset hyvinvoin-

nin puutteet (Aaltonen ym. 2003, 360).  

 

Nuorisotutkimuksessa syrjäytymisen käsite yleistyi 1990-luvulla, jolloin sillä viitattiin 

poikkeamiseen normaalista ja toivottavana pidetystä koulutus- ja työuralta sekä siihen 

liittyneeseen marginalisoitumiseen ja kansalaisena passivoitumiseen (Hämäläinen ym. 

2008, 165). Nuorten syrjäytymisestä puhuttaessa, syrjäytymisellä tarkoitetaan tavalli-

simmin syrjäytymisvaaraa. Nuoruutta voidaan pitää syrjäytymisherkkänä elämänvai-

heena, joka sisältää monenlaisia muutoksia. (Lämsä 1999, 56.) Syrjäytymistä ei tule 

ainoastaan liittää nuorten vallitsevaan elämäntilanteeseen, vaan huomioon on otettava 
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myös tulevaisuus ja elämänkulun mahdolliset tapahtumat (Furlong & Cartmel 2003, 

30). 

 

Anna-Liisa Lämsä (2009, 35–36) on tutkinut väitöskirjassaan lasten ja nuorten syrjäy-

tymistä.  Siinä hän määrittelee syrjäytymisen muutosprosessina, hyvinvoinnin ongelma-

na ja suhdekäsitteenä. Syrjäytyminen muutosprosessina tarkoittaa yksilöllisiä tai yhteis-

kunnallisia muutoksia, joiden vuoksi yksilö syrjäytyy. Syrjäytyminen hyvinvoinnin on-

gelmana tarkoittaa huono-osaisuutta eri elämänalueilla, kuten taloudellista, sosiaalista ja 

vallankäytöllistä huono-osaisuutta. Syrjäytyminen suhdekäsitteenä taas tarkoittaa yksi-

lön tai ihmisryhmän joutumista yhteiskunnan eri toiminta-alueiden reuna-alueille sekä 

kyseiseen tilanteeseen liittyviä uhkakuvia. Näitä uhkakuvia ovat esimerkiksi nuoren 

heikkoon koulumenestykseen liittyvä jatkokoulutuksen ulkopuolelle jäämisen uhka tai 

kouluttamattomuuteen ja määräaikaisiin työsuhteisiin liittyvä työttömyyden uhka.  

 

Minna Suutari (2002, 21) on kritisoinut väitöskirjassaan syrjäytymisen käsitettä ja sen 

suoraa liittämistä työn ja koulutuksen ulkopuolella olemiseen. Suutarin mukaan nuorten 

kiinnittymistä yhteiskuntaan ei tule liittää ainoastaan jäsenyyteen työn ja koulutuksen 

kentillä. Tarvitaan laajempaa näkökulmaa, jolloin huomiota kiinnitetään myös nuoren 

sosiaalisiin verkostoihin. Sosiaaliset verkostot voivat olla yhteisöllisiä suhteita (perhe, 

sukulaiset, ystävät) tai yhteiskunnallisia suhteita (hyvinvointivaltion instituutiot). Edellä 

esitettyjen määritelmien mukaan syrjäytymisen käsite on siis hyvin moniulotteinen. 

Henkilön määrittäminen syrjäytyneeksi edellyttää hänen elämänsä kokonaisvaltaista 

tarkastelua.  

 

Nuoriin liittyvässä syrjäytymiskeskustelussa on yhä enemmän huomioitu myös syrjäy-

tymistä ehkäisevät toimenpiteet (ks. Nuorten syrjäytyminen 2013). Nuorten syrjäytymi-

sen ehkäisyssä tavoitteena on tukea apua tarvitsevia nuoria kasvamaan normaaliin aikui-

suuteen. Tällöin merkittävässä asemassa ovat yhteiskunnan peruspalvelut ja niiden toi-

mivuus sekä sosiaalisten tukijärjestelmien riittävyys. Tärkeää on tukea nuorten yhteis-

kunnallista osallisuutta ja ottaa huomioon nuorten elämänkulkuun liittyvät tärkeät siir-

tymävaiheet, kuten siirtyminen koulusta jatko-opintoihin tai koulutuksesta työelämään. 

Työttömien sekä muiden sosiaalisen syrjäytymisen riskiryhmien aktivointi, aktivointi-

politiikka ja aktiivinen sosiaalipolitiikka ovat käsitteitä, joita käytetään politiikan uudes-

sa suuntauksessa. (Keskitalo & Mannila 2002, 197.)  
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Aktivointipolitiikan ja aktivoinnin käsite on tullut Suomeen vuosituhannen vaihteessa 

EU-yhteistyön myötä. Yhteiskunnan huoli korkean työttömyyden seurauksista, kuten 

kasvavasta sosiaaliturvan tarpeesta, on edesauttanut ajatusta aktivointipolitiikasta ja 

työttömien aktivoinnista. Aktivoinnin avulla tavoitellaan työttömien työhön paluuta 

työelämäsuuntautuneiden toimenpiteiden, koulutuksen ja kuntoutuksen keinoin. Nuor-

ten kohdalla aktivoinnin tausta-ajatuksena on saada heidät liikkeelle. (Paju & Vehviläi-

nen 2001, 249; Ala-Kauhaluoma ym. 2004, 26–27;  Karjalainen ym. 2008, 13–14.) 

 

Yhteiskunta vaatii työttömiltä yksilöiltä yhä enemmän. Yksilön, joka saa työttömyyten-

sä vuoksi etuuksia, tulee vastavuoroisesti osallistua työllistymismahdollisuuksiaan ja 

työnsaantiaan edesauttaviin aktiivitoimiin. (Karjalainen & Keskitalo 2013, 9.) Akti-

voivien toimenpiteiden tavoitteena on aikaisempaa tehokkaammin integroida työttömiä 

työmarkkinoiden piiriin. Aktivointi määritellään yleiskäsitteeksi, joka kuvaa uutta syr-

jäytymisen ja työttömyyden vastaista politiikkaa. Työttömyys ja siitä johtuva riippuvuus 

toimeentuloturvasta pyritään katkaisemaan aktivoivien ja kuntouttavien toimenpiteiden 

avulla.  Sisällöltään aktivointi voi käsittää erilaisia kohderyhmiä, toimenpiteitä ja tavoit-

teita. (Keskitalo & Mannila 2002, 197.) Päällimmäisenä tavoitteena sillä on kuitenkin 

luoda polkuja työelämään. Sen lisäksi aktivoivilla toimenpiteillä pyritään kehittämään 

yksilöiden edellytyksiä työelämään esimerkiksi parantamalla heidän itseluottamusta 

sekä sosiaalisia taitoja. (Dropping ym. 1999, 134.)  

 

Aktivointipolitiikan malleista voidaan erottaa kaksi päälinjaa; työlähtöinen (work first) 

– lähestymistapa, jota toteutetaan Yhdysvalloissa, sekä inhimillisen pääoman (human 

capital) – lähestymistapa joka on yleinen erityisesti Pohjoismaissa. Työlähtöisessä lä-

hestymistavassa korostuu minkä tahansa työn ensisijaisuus sosiaaliturvaan nähden. Se 

sisältää velvollisuuden, jopa pakon elementin. Inhimillisessä lähestymistavassa taas 

painottuu työttömän henkilön sosiaalisten ja ammatillisten taitojen tukemista sekä nii-

den myötä vapaaehtoinen integroituminen työelämään. (Dean 2003, 441–442.)  Elsa 

Keskitalo ja Simo Mannila (2002, 197) artikkelin mukaan aktivointi voidaan jakaa 

myös ”kovaan” ja ”pehmeään” vaihtoehtoon. ”Kovassa” vaihtoehdossa sovelletaan ta-

loudellisia pakotteitta esimerkiksi alentamalla perustoimeentulon kestoa ja tasoa tai tiu-

kentamalla etuuksien ehtoja. ”Pehmeä” vaihtoehto taas korostaa asiakkaiden oikeutta 

palveluihin ja niiden tehostamista sekä positiivisia taloudellisia kannustimia. ”Pehme-
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än” vaihtoehdon tavoitteena on parantaa työllistymisedellytyksiä sekä työmarkkinoille 

sijoittumista.  

 

Kyösti Raunion (2006, 85) mukaan työttömät voidaan jakaa kolmeen ryhmään sen pe-

rusteella, miten heidän tilanteisiinsa voidaan löytää ratkaisuja. ”Olosuhdetyöttömät” 

työllistyvät usein niin sanotuin kevyin toimenpitein ja heidän työttömyytensä johtuu 

usein olosuhteisen pakosta. Monimutkaisemmassa tilanteessa ovat ”pitkittyneesti työt-

tömät”. Heidän kohdalla ongelmat ovat kasautuneet ja työttömyys on pitkittynyt iän, 

ammattitaidon jälkeenjääneisyyden sekä mahdollisten mielenterveys- ja päihdeongelmi-

en vuoksi. Tähän ryhmään kuuluvat tarvitsevat intensiivistä tukea, ammatillista koulu-

tusta ja toisinaan myös kuntoutusta. Työelämään pääseminen mahdollistuu usein vasta 

tukitoimenpiteiden jälkeen. ”Vaikeimmin työllistyville” syrjäytyminen ja uloslyödyksi 

tuleminen sekä työkyvyttömyys ovat jo osa elämän todellisuutta ja paluu työelämään on 

epätodennäköistä huolimatta kuntouttavista ja aktivoivista toimenpiteistä. Työttömien 

jakaminen ryhmiin tuo esille, kuinka työllistäviä, työelämään integroitavia tai aktivoivia 

toimenpiteitä ei voida käyttää kaikkiin työttömiin samalla tavalla.  

 

Aktivoivien toimenpiteiden on nähty olevan avainasemassa syrjäytymisen torjumisessa 

erityisesti koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien nuorten kohdalla (Suu-

tari 2002, 11). Nämä nuoret eivät aina ole vielä niin sanotusti pitkittyneesti työttömiä, 

eli heidän työttömyytensä ei ole jatkunut kovinkaan kauan. Kuitenkin heidän elämäs-

sään on elämänhallintaa heikentäviä ja työttömyyttä lisääviä tekijöitä. Karjalaisen ym. 

(2008, 14) mukaan aktivoinnin käsitteeseen voidaan yhtä hyvin lukea myös vajaakun-

toisten ja vammaisten työllistämiseen liittyvät kysymykset; erityisesti sellaiset, joissa 

tarpeen on eräänlainen ”elämä ensin” eli inhimilliseen pääomaan liittyvä lähestymista-

pa. Aktivoinnissa voidaan siis nähdä olevan kyse sosiaaliturvan kannattavuudesta, kun-

nan tukitoimista, mutta myös työ- ja toimintakyvyn vahvistumiseen ja sosiaaliseen kun-

toutumiseen liittyvästä tematiikasta. Aktivoivia toimia kohdistetaan muun muassa nuo-

riin, joilla on vaikeuksia kiinnittyä työmarkkinoille esimerkiksi vajaakuntoisuuden 

vuoksi (Dropping ym. 1999, 146).  

 

Työkurin ja -moraalin vastapainona aktivointi ja siihen liittyvien toimenpiteiden voi-

daan nähdä olevan myös työttömien ihmisten edun mukaisia. Toimenpiteiden avulla 

pyritään ylläpitämään ja parantamaan työttömien taitoja, jolloin mahdollistetaan heidän 
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edellytyksiään olla työmarkkinoiden käytettävissä. Lisäksi aktivoinnin avulla voidaan 

estää työttömyyden kielteisiä vaikutuksia, kuten passivoitumista ja itseluottamuksen 

heikkenemistä. Aktivoivien toimenpiteiden tavoitteena on realisoida työttömän oikeus 

työhön antamalla merkityksellistä tekemistä ja rohkaista aktiiviseen työn hakemiseen. 

(Dropping ym. 1999, 138; Raunio 2006, 88.) Tutkimukseni näkökulmasta ymmärrän 

aktivoinnin käsitteenä, jonka avulla pyritään monipuolisesti lisäämään työelämän ulko-

puolella olevien työllistymisedellytyksiä. Aktivoinnilla tavoitellaan syrjäytymisen ja 

huono-osaisuuden torjumista, mutta sen tavoitteet voivat laajasti liittyä myös elämän-

hallinnan ja hyvinvointiresurssien lisääntymiseen, jotka pitkällä tähtäimellä edistävät 

työllistymistä (Ala-Kauhaluoma ym. 2004, 27–31). 

 

Nuorisotakuun voimaan tulon myötä nuorten työttömyyden vastaisessa toiminnassa 

korostuu yhä enemmän myös yhteiskunnan asema nuorten työllistymisen ja yhteiskun-

nallisen osallisuuden edistämisessä (Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, 7). Suomessa nuo-

riin kohdistuva aktivoivia ja työmarkkinoille kiinnittymiseen pyrkiviä toimenpiteitä ja 

erityisesti ammatillista kuntoutusta koordinoivat useat eri toimijat, kuten Työ- ja elin-

keinotoimistot, Kela sekä kolmannen sektorin eri toimijat. Nuorten työllistymistä pyri-

tään edesauttamaan muun muassa työvoimakoulutuksen, työharjoittelun sekä työpajojen 

avulla. Erityisesti vaikeasti työllistyville ja vajaakuntoisille on suunnattu toimenpiteitä, 

joiden avulla pyritään vaikuttamaan laajasti elämän eri osa-alueille, ei ainoastaan suo-

raan työllistymiseen avoimille työmarkkinoille. Tällöin kuntoutuksen merkitys osana 

toimenpiteitä korostuu. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa kuntouttava työtoi-

minta ja ammatilliset kuntoutuskurssit. (Ala-Kauhaluoma ym. 2004, 27; Nuorten yh-

teiskuntatakuu 2013, 35–39.)  

 

Ammatillista kuntoutusta kohdistetaan henkilöihin, joiden riski syrjäytyä työelämästä 

on tavallista suurempi. Työkyvyttömyys sekä pitkäaikaistyöttömyys on heille uhka sai-

rauden tai vajaakuntoisuuden vuoksi. Ammatillista kuntoutusta määritellään ja kuvail-

laan sekä sen toimenpiteiden että tavoitteiden pohjalta. Toimenpideperusteisen määri-

telmän mukaan ammatillinen kuntoutus tarkoittaa sitä osaa kuntoutuksesta tai kuntou-

tusprosessista, jossa toteutetaan ammattiin tai työhön liittyviä toimenpiteitä. Tällaisia 

toimenpiteitä ovat muun muassa ammatinvalinta- ja urasuunnittelu, ammatillinen koulu-

tus, työkokeilu, työvalmennus sekä muut työkykyisyyttä tai työllistymistä tukevat toi-

menpiteet. Tavoiteperusteisessa määritelmässä korostuu taas kuntoutukselle asetetut 
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tavoitteet ja niiden saavuttaminen. Tavoitteina voivat toimia muun muassa työkyvyn 

parantaminen, työmahdollisuuksien luominen sekä työllistyminen. (Järvikoski & Här-

käpää 2011, 215.)  

 

Ammatillinen kuntoutus voidaan ymmärtää myös kuntoutusprosessin kautta, jolloin 

kuntoutus etenee suunnitteluvaiheen, erilaisten toimenpiteiden toteutuksen ja jatkuvan 

seurannan kautta kohti tavoitteita. Tällöin sen yhteydessä pyritään löytämään uusia toi-

mintatapoja, joiden avulla voidaan tukea kuntoutujan selviytymistä sosiaalisessa kans-

sakäymisessä sekä arjen toiminnoissa. Tärkeää on, että kuntoutuksessaan kuntoutuja on 

aktiivinen toimija, ei passiivinen toimenpiteiden vastaanottaja. (Mt., 2011, 15–16, 190, 

192.) 

 

Syrjäytymisen ehkäisemiseksi kuntoutuksen tehtävänä on nuorten aktivointi itsensä ke-

hittämiseen sekä ammatillisesti että ihmisenä. Syrjäytymässä olevien nuorten auttami-

sessa korostuu nuorten subjektiuden ja elämänhallinnan kokonaisvaltainen tukeminen. 

Sosiaalinen syrjäytyminen tai sen uhka nähdään osaprosessina nuoren elämässä. Nuoren 

kasvu- ja oppimisprosessia tuetaan arjesta käsin, osana nuoren elämäntarinaa, ei irralli-

sena toimenpiteenä. Nuoren elämänhallinnan tunteen vahvistumisen kautta edistetään 

myös nuoren itsenäistymiskehitystä. (Hämäläinen 2000, 1, 33.)  

 

Suuri osa nuorista pystyy tekemään itsenäisesti ja aktiivisesti itse apua hakien työhön ja 

koulutukseen liittyviä ratkaisuja. Kuitenkin on myös nuoria, jotka tarvitsevat kohden-

nettua tukea ja palveluita, jotta he kykenisivät osallistumaan yhteiskunnan toimintaan 

täysipainoisesti. (Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, 13.) Tutkimuksessani käsitän nuorten 

ammatillisen kuntoutuksen siten, että se on eräs nuoria aktivoimaan pyrkivä toimenpide. 

Sen avulla voidaan ehkäistä nuorten syrjäytymistä työllistymiseen pyrkivin toimenpi-

tein, mutta myös tukemalla nuoren elämänhallintaa ja toimintakykyä. Tavoitteenani ei 

ole ottaa kantaa aktivoinnin nuoria velvoittavaan näkemykseen tai sen yhteiskunnalli-

seen tarkoituksenmukaisuuteen. Tutkimuksessani keskityn siihen, millainen merkitys 

aktivoivalla toimenpiteellä on ollut nuoren elämänkulun ja tulevaisuuden näkökulmasta. 
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2.3 Kohti voimaantumista ja elämänhallintaa 

 

Yleisesti työttömiin kohdistuvien toimenpiteiden tavoitteena voidaan pitää empower-

menttia sekä elämänhallinnan lisäämistä (ks. Saari 2009). Myös nuorten elämänkulussa 

työttömyyden ja sen seurannaisvaikutusten kannalta ne ovat työttömän sen hetkisen 

elämän, mutta myös tulevaisuuden kannalta oleellisia tekijöitä. Niiden avulla voidaan 

muun muassa vahvistaa nuoren tulevaisuuteen suuntautumista ja elämänkulkuun olen-

naisesti kuuluvien siirtymävaiheiden mahdollistumista.  

 

Sosiaalityön kentällä empowement on keskeinen väline ja termi (Juhila, 2006, 120). 

Suomen kielessä sille ei ole vakiintunutta suomenosta, mutta se voidaan kääntää muun 

muassa voimaantumiseksi, voimavaraistumiseksi, valtaistumiseksi, valtautumiseksi 

(Kuronen, 2004, 277; Hokkanen 2009, 329). Empowermentiin liittyy tavoite ihmisen 

voimavarojen vahvistumisesta. Omien voimavarojen saaminen käyttöön voi olla ihmi-

selle voimaa antava ja vapauttava kokemus, jolloin hän voi myös parantaa elämänhallin-

tansa taitoja ja kontrollia. (Kivipelto 2008, 29). Tutkimuksessani empowerment ja elä-

mänhallinta ovat keskeisiä käsitteitä, sillä ne ovat yhteydessä aktivoivien ja kuntouttavi-

en toimenpiteiden tavoitteisiin. Lisäksi ne mahdollistavat ammatillisen kuntoutuskurssin 

merkitysten tarkastelua nuoren elämänkulkuun liittyen. 

 

Tutkimuksessani käytän termin empowermentin synonyyminä voimaantumista, sillä 

haluan tuoda esille voima-sanan merkitystä. Voimaantuminen viittaa enemmän yksilön 

kehitykseen, kun taas valtaistaminen on käsitteenä laaja-alaisempi ja viittaa myös alis-

tamisen rakenteellisiin syihin. (Kuronen, 2004, 281–281; Hokkanen 2009, 329). Hokka-

sen (mt., 331, 334) mukaan voimaannuttava lähestymistapa keskittyy ihmisen tai ihmis-

ryhmän subjektiiviseen kokemukseen muutoksesta. Voimaantuminen on prosessi, joka 

vaikuttaa yksilöön positiivisesti ja tuo hänen elämäänsä merkitystä, laatua ja sisältöä.  

 

Ammatilliselle kuntoutuskurssille osallistuvat nuoret voidaan ajatella olevan joillain 

elämänsä osa-aluilla voimattomia. Kurssin avulla heille pyritään antamaan tukea ja kan-

nustusta, jotta he jaksavat kerätä omia voimavaroja ja voimaa hallitakseen elämäänsä 

paremmin. Voimaantumisen avulla yksilö voi vaikuttaa elämänkulkuunsa muuttamalla 

elinolosuhteitaan, saavuttamallaan haluamiaan asioita sekä kohentamalla elämänsä laa-

tua. Se on keino muutoksen aikaansaamiseksi (Adams 1996, 5.) Tällöin voimaantumi-
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sen prosessissa korostuu toimijoiden kollektiivisuus ja omaehtoisuus sekä sen tavoitteel-

lisuus. Yksilö toimii yhdessä toisten kanssa, mutta kuitenkin itsenäisesti kohti tiettyä 

päämäärää. Voimaantumisessa yksilökeskeisyyden korostuminen tarkoittaa elämänhal-

lintaa, yksilön kompetenssiin ja vahvuuteen liittyviä asioita. (Hokkanen 2009, 317–

318.) 

 

Ihmiset eivät usein käytä, alikäyttävät tai eivät ole tietoisia omista voimavaroistaan. 

Tällöin resurssit jäävät huomaamatta sekä ihmisiltä itseltään, mutta myös muilta. Ihmi-

nen ei kykene siten hallitsemaan elämäänsä, mistä voi aiheutua ongelmia. (Raunio 

2006, 48; Greene ym. 2005, 268.) Nuorten ammatillisella kuntoutuskurssilla voiman 

antaminen tapahtuu jonkun toisen toimesta, mutta vain nuori itse voi käyttää annetut 

voimavarat voimaantuakseen. Kun nuori voimaantuu, paranee samalla vahvaan elämän-

hallintaan liittyvät tiedot ja taidot. Ammatillisen kuntoutuksen näkökulmasta voimaan-

tuminen tarkoittaa kuntoutumista, tietyn päämäärän saavuttamista. Ala-Kauhaluoman 

ym. (2004, 95–94) mukaan kuntoutus on ihmisen muutoksen tukemista. Kuntouttajan 

tehtävänä on oivaltaa tulevassa ihmisen elämänkerrassa kuntoutusintervention avulla 

toteutuvia mahdollisuuksia ja edistää niiden toteutumista.  

 

Nuorten voimaantuminen koulutus- ja työelämäpolkujen avulla on eräs nuorten amma-

tillisen kuntoutuskurssin päämääristä elämänhallinnan taitojen ja valmiuksien paranta-

misen lisäksi. Nuorten voimaantuminen lähtee heistä itsestään. Sitä ei voi tehdä kukaan 

muu heidän puolestaan. (ks. Siitonen 1999.) Nuorten ammatilliselle kuntoutuskurssille 

tulevat nuoret voivat olla tilanteessa, jossa heillä ei enää ole mahdollisuutta määrätä 

omista asioistaan. Koulutuspaikan saaminen voi tuntua mahdottomalta eikä töihin pääse 

ilman koulutusta. Nuori voi tuntea olevansa hukassa, minkä vuoksi hänellä ei ole voi-

mavaroja ja välineitä suunnitella tulevaisuuttaan. Voimaantuminen alkaa innoittamisen, 

kiinnostuksen lisäämisen ja kannustamisen avulla, jolloin ammatillisella kuntoutuksella 

pyritään auttamaan nuori kohti koulutus- ja työpaikkoja, jotka taas puolestaan luovat 

arkirutiineja ja sitä kautta elämänhallintaa. (Mt., 63.) 

 

Työllistymistä on pitkään pidetty kuntoutuksen perustavoitteena. Yhteiskunnallisten 

muutosten myötä se on kuitenkin saanut rinnalleen muitakin tavoitteita, kuten sosiaali-

sen selviytymisen ja sosiaalisen integraation. Yhä useammin kuntoutuksen päämääränä 

mainitaan myös elämisen laadun ja elämänhallinnan paraneminen. Tällöin sen perustee-
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na on samanaikaisesti sekä yhteiskunnan hyöty että yksilön hyvä. (Järvikoski & Härkä-

pää 1995, 12–13, 20–22.) Härkäpään ja Järvikosken (mt., 21) määritelmän mukaan kun-

toutus ei ole rajattu vain sairauden tai vamman aiheuttamiin ongelmiin. Heidän mukaan 

kuntoutus on suunnitelmallista ja monialaista toimintaa, jonka tavoitteena on mahdollis-

taa kuntoutujaa toteuttamaan elämänprojektejaan ja ylläpitämään elämänhallintaansa 

tilanteissa, joissa sosiaalinen selviytyminen ja integraatio ovat uhattuina tai heikenty-

neet. Tällöin kuntoutukseen kuuluu nuoren voimavarojen, toimintakykyisyyden ja hal-

linnan tunnetta lisääviä ja toimintamahdollisuuksia parantavia toimenpiteitä. Kuten kun-

toutuksella yleisesti, myös nuorten ammatillisen kuntoutuskurssin tavoitteena on pa-

rempi toimintakyky, sosiaalinen integraatio, itsenäisyys ja elämänlaadun kohentuminen 

(Suikkanen & Piirainen 1995, 89). Työnsaannin lisäksi merkityksellistä on auttaa työ-

töntä viihtymään myös muuten elämässään (Palosaari 2001, 119). 

 

Kirsi Juhilan (2006, 61) mukaan elämänhallinnassa on kyse elämisen kannalta välttä-

mättömien asioiden järjestyksessä olemisesta. Lisäksi siihen liittyy ihmisen oma koke-

mus siitä, että elämän on hänen omassa otteessaan. Elämänhallinta rakentuu sekä yksi-

löllisten että yhteiskunnallisten kokemusten sekä elämänkulun tapahtumien seurauksena 

(Seppänen 2010, 44). Käsitettä käytetään myös sosiaalityössä, jonka tavoitteena on eh-

käistä ja vähentää syrjäytymistä. Elämänhallinnan vahvistaminen on keskeinen tehtävä 

syrjäytymiseen liittyvässä toiminnassa, jolloin asiakasta tuetaan, kannustetaan ja val-

mennetaan kohti itsenäisempää, oma-aloitteisempaa ja hallitumpaa elämää. (Juhila 

2006, 61–63).  

 

Elämänhallinta -käsitettä on kritisoitu erityisesti sen perusteella, voiko elämää hallita 

(Juhila 2006, 61). Toisaalta, kokonaisvaltaiseen elämänhallintaan ei tarvitsekaan pyrkiä, 

mutta elämänlaadussa voi olla parantamisen varaa. Joku voi olla hyvinkin tyytyväinen 

elämäänsä, vaikka jokin osa elämästä ei olisikaan itsensä hallittavissa. Ihmisten elä-

mänkulku sisältää sekä myönteisiä kasvua ja kehitystä tukevia että sitä estäviä koke-

muksia (Seppänen 2010, 44). Joillekin pienenkin asian hallitsemattomuus voi vaikuttaa 

laajasti muihinkin elämän osa-alueisiin. Siksi joidenkin elämän osa-alueiden parempi 

hallinta ja sen opetteleminen on tärkeää. Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi antaa 

nuorelle mahdollisuuden tuen avulla opetella huolehtimaan itsestään, jolloin elämänhal-

linta paranee ja nuori voi olla yhä itsenäisempi. Hyvä elämänhallinta tai sen puute eivät 

ole aina riippuvaisia yksilön omasta toiminnasta. Elämänhallinnan tunne vahvistuu, kun 
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ihminen kokee, että voi itse tai muiden ihmisten avulla vaikuttaa asioihinsa ja elämänsä 

tapahtumiin elämänkulkunsa eri aikoina. (Miettinen & Kuitunen 1999, 144–145; Sep-

pänen 2006, 39–40.)  

 

Elämänhallinnalla tarkoitetaan niitä tapoja ja keinoja, joilla ihminen pyrkii ratkaisemaan 

ongelmiaan ja selviämään elämässään vastaan tulevista ristiriidoista (Jyrkinen 1989, 

293). Vahva elämänhallinta merkitsee sitä, että yksilö tuntee, että pystyy vaikuttamaan 

elämäänsä. Kun yksilöllä itsellä on mahdollisuus päättää oman elämänsä suunnitelmista 

ja valinnoista, pystyy hän paremmin ennakoimaan mahdollisia muutoksia ja myös val-

mistautumaan niihin. Tällöin hän ei ole vain ulkoisten olosuhteiden armoilla. Turvatto-

muuden tunne tulee silloin, kun elämä ei ole enää hallinnassa. (Kotakari & Rusanen 

1996, 177.)  

 

Hyvinvointiin vaikuttavat useat erilaiset ulkoiseen elämänhallintaan liittyvät seikat, 

mutta myös monet sisäiseen elämänhallintaan liittyvät tekijät. Nuorten ulkoisiin elä-

mänhallinnan tekijöihin voidaan luetella sosiaalinen tausta, koulunkäynnistä selviämi-

nen ja työmarkkinoille sijoittuminen. Ulkoisella elämänhallinnalla tarkoitetaan myös 

ympäristön aineellisia mahdollisuuksia sekä ihmissuhdeverkostojen mahdollisuutta tu-

kea yksiön kykyä käsitellä elämässään vastaan tulevia paineita ja ristiriitoja. Sisäiseen 

elämänhallintaan taas liittyvät yksilön omat vahvuudet ja taipumukset, kuten kyvyt, 

taidot, itsetunto, sekä sopeutumis- ja mukautumiskyky. (Korhonen 1999, 72; Miettinen 

& Kuitunen 1999, 145.) 

 

Jukka Vehviläinen (1999) on tutkinut koulutuksen ulkopuolella olevien työttömien 

nuorten integroitumista ja pärjäämistä eri elämän osa-alueilla. Nuorten elämässä pär-

jäämisen kenttiä voivat olla koulutus, työelämä, harrastukset, perhe ja ihmissuhteet. 

Nuori kaipaa pärjäämisen kokemuksia ja integroitumista ainakin jollekin näistä kentistä. 

Kurosen (2010, 15) mukaan erityisesti heikot ihmissuhteet, sosiaaliset ongelmat, mie-

lenterveyden häiriöt sekä koulutuksen ja työelämä ulkopuolelle jääminen luovat haastei-

ta nuoren elämänhallinnalle. Ammatillinen kuntoutuskurssi on keino, jonka avulla voi-

daan lisätä nuoren pärjäämistä edellä mainituissa kentissä. Elämänhallintaa ajatellen, 

sosiaalinen verkosto ja etenkin sosiaalinen tukiverkosto edistää jokapäiväistä selviyty-

mistä. Koulutus ja osallistuminen työelämään ovat keskeisiä elämäalueita, jotka vaikut-

tavat ihmisen elämänhallintaan. Kouluttamattomuus ja työttömyys aiheuttavat turvatto-
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muutta ulkopuolisuutta ja heikentävät näin yksilön elämänlaatua. (ks. Laurinkari & 

Niemelä 1999, 14–17.) 

 

Elämänhallintaan ja selviytymiseen vaikuttavat yksilön voimavarat (Kotakari & Rusa-

nen 1996, 177). Yksilö voi saada voimavaroja elämänhallintaansa useasta eri lähteestä. 

Esimerkiksi yksilön sosiaalinen verkosto ja erilaiset ihmissuhteet sekä niiden kautta 

välittyvä tuki ovat tärkeitä voimavarojen lähteitä. Voimavaroja elämänhallintaan voi 

saada myös koulutuksesta, työelämästä ja harrastuksista. Kun tarkastelussa on nuorten 

hyvinvointi ja elämänhallinta, on tärkeää huomioida kokonaisvaltaisesti nuorten elä-

mänalueet ja niiden muutosten vaikutus nuorten hyvinvointiin. Eräs tärkeimmistä hy-

vinvointiin ja sosiaaliseen selviytymiseen liittyvistä seikoista on yksilön ja hänen ympä-

ristönsä yhteensopivuus. Toisin sanoen se, miten yksilö kykenee vastaamaan jokapäi-

väiseen ympäristöönsä ja toteuttamaan siinä itseään ja tavoitteitaan. (Korhonen 1999, 

71.) 

 

Voimaantumisen käsite liittyy elämänhallintaan ja on keskeisessä asemassa ammatilli-

sen kuntoutuskurssin kuntoutumisprosessissa. Sairauden tai vamman aiheuttama itse-

luottamuksen ja elämänhallinnan heikkeneminen voi aiheuttaa riippuvuutta muihin ih-

misiin, jolloin yksilö menettää vallan itseensä, kyvyn toimia itsensä ja elämänsä ohjaa-

jana. Kuntoutuksen avulla tavoitellaan kuntoutujan sisäistä voimaa, jonka avulla hänen 

itsenäisyytensä lisääntyy ja hän saa tunteen, että pystyy vaikuttamaan omaan elämäänsä. 

(Järvikoski & Härkäpää 2011, 24, 131, 142–143.) Jos yksilöllä on halu saavuttaa pää-

määriään elämässään, on hänen toimintansa myös tavoitteellista (Seppänen 2010, 32). 

Tutkimuksessani ymmärrän elämänhallinnan siten, että henkilö joka omaa vahvan elä-

mänhallinnan, kokee voivansa vaikuttaa elämänsä kulkuun. Tällöin hän ei ole ainoas-

taan sattuman ja olosuhteiden armoilla. Vahvan elämänhallinannan omaava henkilö 

kykenee tekemään omia ratkaisuja ja valintoja sekä suuntaamaan ajatuksensa tulevai-

suuteen.  

 

Ala-Kauhaluoma ym. (2004, 23) mukaan hyvä elämänhallinta, elämänlaatu, työkyky ja 

aktiivisuus edistävät työttömän työmarkkinaresursseja ja siten myös mahdollisuuksia 

kiinnittyä työmarkkinoille. Tutkimuksessani tarkastelen nuoren voimaantumista, elä-

mään ja elämänhallintaan liittyvien tekijöiden muutosta sekä niiden merkitystä nuoren 

tulevaisuuden kannalta. Yleisesti ajatellaan, että työ on merkittävä elämän ja elämänhal-
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linnan jäsentäjä, mutta ammatilliselle kuntoutuskurssille osallistuvat nuoret tarvitsevat 

tukea elämänsä järjestämiseen ja hallitsemiseen ennen työllistymistä. Yhteiskunnan 

muuttuneet olosuhteet ja sen myötä yksiöiden elämänkulkuihin epävarmuutta tuovat 

tekijät ovat luoneet tarpeen palveluille, joiden avulla pyritään yksilöiden voimaantumi-

sen myötä parantamaan myös heidän elämänhallintaa. 
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3 Tutkimuksen toteuttaminen  

 

3.1 Tutkimuksen tarkoitus  

 

Tutkimukseni kohdistuu eräälle nuorten ammatilliselle kuntoutuskurssille osallistunee-

seen nuoreen. Tavoitteenani on selvittää ammatillisen kuntoutuskurssin merkityksiä 

nuoren elämään syrjäytymisen ehkäisyn ja etenkin tulevaisuuden työllistymisen näkö-

kulmasta. Tutkin nuorten ammatillisella kurssilla mukana olleen nuoren antamia merki-

tyksiä elämälleen ennen kurssia, kurssin aikana sekä kurssin jälkeen. 

 

Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi on tarkoitettu 18–25 vuotiaille työttömille nuoril-

le, joille sairaus tai vamma aiheuttaa olennaisen työkyvyn heikentymisen tai työkyvyt-

tömyyden uhan. Lisäksi kurssille osallistuvat nuoret ovat vaarassa syrjäytyä työelämästä 

sairauksien ja elämänhallintaan liittyvien ongelmien vuoksi. Nuorten kuntoutustarve voi 

liittyä sairauteen tai vammaan, ammatillisen koulutuksen puuttumiseen tai rakenteelli-

seen tai henkilökohtaiseen työllistymisongelmaan. Erityisesti huomio kohdistuu nuoren 

kokonaistilanteeseen ja mahdolliseen syrjäytymisuhkaan. (Ammatillinen kuntoutus 

2012, 62.) Ammatillisen kuntoutuskurssin avulla pyritään löytämään suunta nuoren 

elämälle. Moni kuntoutuskurssille osallistuneista nuorista on väliinputoajia, jotka eivät 

ole löytäneet koulutus- tai työpaikkaa. Usein nuorilla ei myös ole lainkaan peruskoulun 

jälkeistä koulutusta tai heillä on takanaan pitkä työttömyysjakso, jolloin työkokemusta 

ei juurikaan ole kertynyt 

 

Ammatillisen kuntoutuskurssin tehtävänä on tarjota nuorille yksilöllistä tukea, jotta he 

löytäisivät sopivan työn tai ammatin. Sen tavoitteena on edistää nuoren työelämään 

kiinnittymistä joko työharjoittelun kautta tai etsimällä nuorelle sopiva koulutus tai am-

mattiala. Sen tavoitteena on parantaa tai säilyttää kuntoutujan työkykyä ja valmiuksia 

tarjoamalla nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään, auttaa sopivan opiskelualan 

löytymiseen ja työkokemuksen hankkimiseen. Lisäksi sen avulla pyritään mahdollista-

maan arjenhallintataitojen vahvistumista auttamalla kuntoutujaa tunnistamaan omia 

voimavarojaan ja vahvuuksia. Pyrkimyksenä on nuoren elämänhallinnan, sosiaalisten 

taitojen ja aktiivisuuden lisääminen, ammatillisten valmiuksien parantaminen sekä tuki-

verkoston luominen asuinpaikkakunnalle.  
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Kuntoutuskurssi on avomuotoinen ja muistuttaa normaalia työssä käyntiä. Kurssin ko-

konaiskesto on 125 vuorokautta, josta 40 vuorokautta on ryhmämuotoista opiskelua ja 

80 vuorokautta työharjoittelua. Kurssilla intensiivijaksot (ryhmäjaksot) ja työharjoittelu-

jaksot vuorottelevat. Intensiivijaksot järjestetään palveluntuottajan tiloissa. Lisäksi nuo-

relle järjestetään viisi yksilöllistä seurantapäivää puolen vuoden sisällä kurssin päätty-

misestä. (Kelan laitosmuotoisen kuntoutuksen standardi 17/11.5.2009, 26–27.) Tutki-

muksessani määritän kurssin jälkeiseksi ajaksi ajan, jolloin intensiivi- ja työharjoittelu-

jaksot päättyvät. Tällöin työskentely nuoren kanssa oli aktiivisinta ja nuori osallistui 

kurssin säännölliseen toimintaan. Seurantajakson alkaessa ja sen aikana nuoren asiak-

kuutta pyritään siirtämään muille toimijoille. Kelan laitosmuotoisen kuntoutuksen stan-

dardin (mt., 27) mukaan kurssi päättyy lopullisesti seurantajakson päätyttyä viimeisen 

seurantapäivän jälkeen.  

 

Kurssin suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuu-

luu sosiaalityöntekijä, ammatillisen kuntoutuksen ohjaaja, psykologi sekä lääkäri. Eri-

tyisesti työharjoittelujaksojen aikana kuntoutujien tukena toimii ammatillisen kuntou-

tuksen ohjaaja, joka toimii myös nuorten omaohjaajana. Lisäksi kurssin sisältöön osal-

listui myös muita erityistyöntekijöitä, kuten fysioterapeutti, toimintaterapeutti, liikun-

nanohjaaja, työfysioterapeutti sekä työterveyshoitaja. (Mt., 26–27.) Kuntoutuskurssin 

alussa työryhmän jäsenet perehtyvät kuntoutujan sairauteen ja sen aiheuttamiin toimin-

takyvyn muutoksiin sekä kuntoutujan kokonaistilanteeseen. Kartoitus tapahtuu vähin-

tään kolmen yksilöllisen haastattelun ja tutkimuksen perusteella. Yhdessä kuntoutujan 

kanssa pohditaan kuntoutuksen tavoitteita ja keinoja niiden saavuttamiseen, ja nämä 

tavoitteet kirjataan henkilökohtaiseen tavoitelomakkeeseen yhdessä omaohjaajan kans-

sa. Jokaisen kuntoutujan yksilölliseen ohjelmaan sisältyvät moniammatillisen työryh-

män jäsenten ja erityistyöntekijöiden tapaamiset, verkostotyö, välitehtävät sekä työhar-

joittelut. (Mt., 28–29.)  

 

Ammatillinen kuntoutuskurssi, jonka tutkimukseni nuori suoritti, koostui kolmesta in-

tensiivijaksosta sekä kahdesta työharjoittelusta. Intensiivijaksoihin kuului moniammatil-

lisen työryhmän työntekijöiden yksilötapaamiset sekä osallistuminen ryhmiin, joiden 

aiheena ovat olleet moniammatillisen työryhmän toteuttamia teema-alueita kuten työ ja 

opiskelu, sosiaalinen aktivointi, verkostotyö, työharjoittelu, fyysinen aktivointi ja ohjaus 
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sekä psykososiaalinen ohjaus ja neuvonta. Työharjoittelujaksoihin on kuulunut nuoren 

työskenteleminen työharjoittelupaikassa sovitusti.  

  

Tutkimukseni lähtökohtana on, että sosiaalityön tutkimuksen tulisi tuottaa tietoa erilais-

ten palveluiden ja interventioiden merkityksestä erityisesti asiakkaiden kokemana. Nigel 

Parton ja Stuart Kirk (2009, 35) korostavat sosiaalipalveluiden käyttäjien näkemysten ja 

kokemusten tärkeyttä sosiaalityön tutkimuksen lähtökohtana. Tutkimuksessani nuoren 

merkityksenannot ja kokemukset ovat keskeisessä asemassa.  

 

Tutkimuskysymykseni on: 

 

Millainen merkitys ammatillisella kuntoutuskurssilla on nuoren elämään? 

 

Tähän kysymykseen pyrin vastaamaan seuraavien kysymysten avulla: 

 

1. Mitkä tekijät määrittävät nuoren elämään ennen kurssia? 

2. Mitä kurssin alkaminen merkitsi nuoren elämälle? 

3. Miten nuoren elämä määrittyy kurssin jälkeen?  

 

 

3.2 Tutkimusmenetelmä 

 

Tutkimukseni on luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus. Laadullisessa tutkimuksessa 

pyritään kuvaamaan jotakin tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa tai antamaan 

teoreettisesti mielekäs tulkinta jostakin ilmiöstä (Eskola & Suoranta 1998, 16). Laadul-

lisessa tutkimuksessa lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti. Sille on tyypillistä, että se tehdään luonnollisessa, todellisessa tilan-

teessa.  

 

Laadullisen tutkimuksen tarkastelun kohteena on yleensä ihminen ja ihmisen maailma. 

Tapaustutkimuksessa mielenkiinto kohdistuu yleensä tiettyyn tapaukseen, joka voi olla 

esimerkiksi yksilö, ryhmä, laitos tai jokin tapahtuma. (Syrjälä & Numminen 1988, 6.) 

Oleellista on, että se voidaan ymmärtää tiettynä kokonaisuutena, tapauksena. Tapaustut-

kimuksessa tapaus ei ole otos jostakin isommasta joukosta, eikä sillä pyritä tilastolliseen 
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yleistämiseen. Sen sijaan tapausta tutkitaan kontekstisidonnaisesti huomioiden paikalli-

set, ajalliset ja sosiaaliset kontekstit. (Saarela-Kinnunen & Eskola 2010, 192.) Tutki-

mukseni nuoren tarina ei kata kaikkien samassa elämäntilanteessa olevien nuorten ko-

kemuksia, sillä se on tutkimukseni nuoren oma subjektiivinen kokemus hänen elämäs-

tään. 

 

Tapaustutkimukselle on luonteenomaista, että yksittäisestä tapauksesta tai pienestä jou-

kosta toisiinsa suhteessa olevista tapauksista tuotetaan tietoa, joka on yksityiskohtaista 

ja intensiivistä (Saarela-Kinnunen & Eskola 2010, 190). Tutkimuksessani tapaukseksi 

määrittyy nuorten ammatillisen kuntoutuskurssin suorittanut nuori ja hänen tarinansa 

elämästään ennen kurssia, kurssin aikana ja kurssin jälkeen. Leena Syrjälän ja Merja 

Nummisen (1988, 6) mukaan tapaustutkimuksen keskeisenä tutkimusintressinä ovat 

sosiaalisen maailman inhimilliset merkitykset eli toisin sanoen tiettyjen toimintojen tai 

tekojen tai ilmiöiden välitön merkitys tietyissä kohteissa oleville ihmisille. Näin ollen 

tapaustutkimuksen kohteena on usein tapahtumankulku tai ilmiö (Laine ym. 2007, 9). 

 

Tutkimuksessani tarkastelun kohteena on nuoren elämänkulku, joten määritän tutki-

mukseni myös elämänkulkututkimukseksi. Komosen (2001, 28–29) mukaan elämänkul-

kututkimus on yksilön koko elämään tai sen merkittäviin osa-alueisiin, kuten koulutuk-

seen tai työhön kohdistuvaa sosiaalisten prosessien tutkimusta. Sen tavoitteena on kuva-

ta ja selittää elämänkulkua muovaavia prosesseja sekä liittää niitä toisiinsa. Tutkimuk-

seni tavoitteena on tutkia nuorta eräissä hänen elämänkulkunsa vaiheissa ja luoda tutki-

muskohteesta kokonainen kuva. En tavoittele tutkimuksellani nuoren kokonaisvaltaista 

ja kaikkien elämänalueiden ja -ulottuvuuksien käsittelyä, vaan kohdistan tarkasteluni 

etenkin nuoren käsityksiin ja kokemuksiin elämästään ammatillisen kuntoutuskurssin 

kontekstissa. 

 

Elämänkulkututkimuksessa ihmisen elämää tarkastellessa tulee ottaa huomioon yhteis-

kunnallinen todellisuus. Ihmisen elämän ratkaisut ovat riippuvaisia siitä milloin ja missä 

hän sattuu elämäänsä elämään. Yhteiskunnallisten sekä historiallisten muutosten näh-

dään vaikuttavan ihmisten elämänkulkuihin. Elämänkulku ei ole yhteiskunnasta riippu-

maton, vaan se muotoutuu ulkoisten yhteiskuntarakenteiden mahdollistamien reunaeh-

tojen mukaan. (Sorensen 1986, 177–178; Kilpeläinen 2000, 21.) Glen H. Elderin (1998, 

2-4) mukaan elämänkulkua tarkasteltaessa tutkimukseen sisältyy neljä periaatetta, joita 
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ovat historiallinen aika, siirtymien ja tapahtumien ajoitus elämässä, yhteydet muiden 

elämään sekä toimijuus. Toisin sanoen elämänkulkuun vaikuttavat elämän kuluessa 

kohdatut muutokset ja tapahtumat, siirtymien ja tapahtumien vaikutukset kehitykseen, 

sosiaaliset verkostot ja elämänkulkujen keskinäinen riippuvuus sekä yksilön päätökset 

ja toiminta oman elämänkulkunsa rakentajana. Elämänkulun siirtymiä on kuvattu ole-

van elämänkulun pysäkkejä sekä elämän avainkokemuksia. Siirtymät ovat elämänurien 

sekä -polkujen osia, jotka antavat niille merkityksen. Ne ovat muutoksen ja kasvun ai-

kaa, jolloin ihmisen käsitykset itsestään tai omasta elämästään muuttuvat. Joistakin siir-

tymistä voi muodostua ihmisen elämässä käännekohtia, jolloin elämä saa uuden suun-

nan tai ihmisen identiteetti vahvistuu. (Elder 1985, 35; Sosiaali- ja terveysministeriö 

1999, 117–128; Antikainen & Komonen 2005, 87.)  

 

Tarkastelen tutkimuksessani nuoren elämänkulkua ennen kurssia, kurssin aikana ja 

kurssin jälkeen. Jotta voin ymmärtää nuoren elämää kuntoutuskurssin jälkeen, on ensin 

selvitettävä mitä hänen elämäänsä on kuulunut ennen kuntoutuskurssia. Elämänkulkua 

koskevassa tutkimuksessa ihminen nähdään kokonaisvaltaisena olentona, joka elämä-

prosessissaan määrittää ympäristöään. Ihminen nähdään olentona, jolla on menneisyys, 

nykyhetki ja tulevaisuus. (Syrjälä & Numminen 1988, 67–68.) Menneisyys sisältää 

merkityksiä, joiden perintönä voi olla voimavaroja tai rajoitteita. Tulevaisuus taas voi 

sisältää uusia mahdollisuuksia, haasteita tai jopa uhkaavia kohtaloita. (Pohjola 1994, 

134.)  

 

 

3.3 Aineiston keruu ja analyysi 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tiedonkeruumenetelminä käytetään metodeja, joiden avulla 

tutkittavien näkökulmat ja ääni pääsevät kuuluviin. (Hirsjärvi ym. 2009, 164.) Edellä 

mainitut ovat myös oman tutkimukseni tavoitteena. Tutkittavien näkökulmia ja ääntä 

esiin tuovia metodeja ovat esimerkiksi haastattelut, kysely, havainnointi sekä erilaisten 

dokumenttien ja tekstien analyysit (Eskola & Suoranta 1998, 15). Näitä metodeja voi-

daan laadullisessa tutkimuksessa käyttää sekä joko vaihtoehtoisesti tai yhdisteltyinä 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 71). Tutkimuksessani valitsin tiedonkeruumenetelmäksi haas-

tattelun. 

 



29 

 

 

 

Ennen kuin aloitin aineiston keräämisen, hain tutkimustani varten tutkimusluvat Kelalta 

sekä ammatillisia kuntoutuskursseja tuottavalta palvelutuottajalta kesällä 2013. Tutki-

musluvat saatuani, aloin tavoitella nuoria haastatteluun palveluntarjoajan avulla kirjeitse 

syksyllä 2013. Halusin kerätä tutkimusaineistoni nuorilta, jotka ovat osallistuneet ja 

suorittaneet loppuun erään nuorten ammatillisen kuntoutuskurssin. Kyseiselle kurssille 

osallistuneita nuoria ei ollut montaa ja lisäksi nuorten lukumäärää pienensi se, että kurs-

sin oli keskeyttänyt useampi nuori. 

 

Sirkka Hirsjärvi ym. (2009, 125–126) kehottavat tutkijaa varautumaan siihen, että tut-

kimusongelmat saattavat muuttua tutkimuksen edetessä. Tutkimukseni kohdalla tutki-

muksen tarkoitus on muuttunut tutkimusprosessin kuluessa. Kun ajatukseni tutkimuksen 

tekemisestä nuorten ammatilliseen kuntoutuskurssiin liittyen heräsi, ajattelin, että halu-

aisin tehdä tutkimukseni kaikkien erään tietyn kurssin suorittaneiden nuorten kokemuk-

sista. Laadullisessa tutkimuksessa kohdejoukko valitaan yleensä tarkoituksenmukaises-

ti. Tutkittavien henkilöiden pitäisi olla tarkoitukseen sopivia ja tietää tutkittavasta asias-

ta mahdollisimman paljon. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73.) Kuitenkin nuorten halukkuus 

osallistua tutkimukseeni vaikutti alkuperäiseen tutkimussuunnitelmaani tutkimusproses-

sini edetessä.  

 

Alkuperäisenä tavoitteenani oli, että haastattelisin kaikki erään nuorten ammatillisen 

kuntoutuskurssin suorittaneet nuoret. Sain haastattelupyyntöihini lopulta ainoastaan 

kahdelta nuorelta myöntävän vastauksen, jonka jälkeen haastattelin kummankin nuoren. 

Koin kuitenkin, että yksi haastattelu kummaltakin nuorelta ei riittäisi tutkimukseni ai-

neistoksi, joten aloin tavoittelemaan nuoria mahdolliseen toiseen haastatteluun. Tässä 

vaiheessa toinen nuorista halusi keskeyttää osallistumisensa tutkimukseeni, joten lopulta 

päädyin keräämään aineistoni ainoastaan yhdeltä nuorelta.  

 

Yhden nuoren valikoituminen tutkimukseni lähtökohdaksi oli toisaalta sattumien sum-

maa, mutta lopulta myös tarkoituksenmukaista. Tutkittaessa ainoastaan yhtä ihmistä, 

voidaan tuoda esiin tutkittavan tapauksen ainutlaatuisuus. Kun tutkimuskohteena on 

useampi ihminen, ovat vertailu ja asioiden yleistäminen jopa pakollista. (Niemi 2003, 

48–49.) Yhden ihmisen ja tapauksen tutkimisessa tavoitteena ei ole analyyttinen yleis-

tettävyys, vaan teorioiden yleistäminen ja laajentaminen (Saarela-Kinnunen & Eskola 

2010, 189–195). 
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Huolimatta tutkimukseeni vaikuttaneista muutoksista sopivimmaksi tiedonkeruumene-

telmäksi valikoitui edelleen haastattelu. Sen avulla saadaan välitettyä haastateltavan 

käsityksiä, kokemuksia, ajatuksia ja tunteita (Hirsjärvi & Hurme 1988, 31–32). Yleisesti 

laadullisessa tutkimuksessa haastattelu on usein päämenetelmänä aineistoa kerätessä, 

koska sen avulla voidaan säädellä aineiston keruuta joustavasti ja vastausten tulkintaan 

on enemmän mahdollisuuksia (Hirsjärvi ym. 2009, 205). Haastattelu on joustava tie-

donkeruumenetelmä, jonka avulla tietoa voidaan saada esille vapaasti ja moniulotteises-

ti. Haastattelun kuluessa tutkija voi halutessaan selventää ja syventää vastauksia lisäky-

symysten avulla (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73). Lisäksi tapaustutkimuksen luomien 

mahdollisuuksien mukaan tutkimukseni aineisto koostuu haastatteluiden lisäksi nuoren 

kuntoutuskurssin aikaisista asiakirjoista. Asiakirjat sisältävät kurssin työryhmän tietoa 

nuoresta sekä kurssin tapahtumista ja sisällöstä. Niiden käyttöä haastatteluaineiston li-

säksi perustelen sillä, että tein kaikki haastattelut kurssin ollessa jo loppunut, joten nuori 

ei enää muistanut kaikkia kurssin aikaisia tapahtumia. Asiakirjojen avulla saan nuoren 

elämästä ja kurssin ajasta sellaista faktatietoa, joka on olennaista tutkimukseni kannalta. 

Asiakirja-aineistosta toimii tutkimuksessani toissijaisena aineistona ja tiedon lähteenä 

nuoren elämästä. Pääosassa ovat nuoren kertomus ja subjektiiviset kokemukset. 

 

Haastattelumenetelmäksi valitsin syvähaastattelun, jota voidaan kutsua myös avoimeksi 

- tai strukturoimattomaksi haastatteluksi (Siekkinen 2010, 45).  Kirsi Siekkisen (mt., 45) 

mukaan syvähaastattelu tarjoaa mahdollisuuden syvällisempään tietoon kuin struktu-

roidut haastattelut. Syvähaastattelun juuret sijaitsevat terapeuttis-psykiatrisissa haastat-

teluissa, mutta sitä voidaan käyttää myös tiedonhankintaan tutkimuksissa. Se on keino 

kerätä haastateltavien kokemuksia menneisyyden tapahtumista, heikosti tiedostetuista 

seikoista sekä arkaluontoisista asioista.  

 

Syvähaastattelumenetelmä on keskusteluhaastattelun tapainen ja sille on tyypillistä 

spontaani tiedonvaihto ja keskustelunomaisuus. Kysymykset eivät ole tilannesidonnai-

sia, eikä haastattelija ole sidottu etukäteen laadittuihin kysymyksiin ja niiden esittämis-

järjestykseen. Tällöin haastateltavan on helppo puhua. Ainoastaan ilmiö, josta keskus-

tellaan, on määritelty ja tällöin tutkittavasta ilmiöstä paljastuu tutkittavan näkemys, ei 

tutkijan. (Mt, 45–46.) Haastattelijan tehtävänä on syventää haastattelua haastateltavan 

antamien vastauksien perusteella tekemällä avoimia kysymyksiä. Syvähaastattelussa 
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korostu tutkittavan ilmiön perusteellinen avaaminen, joten yleensä haastateltavana on 

vain yksi tai muutama henkilö. Samaa henkilöä voidaan haastatella useamman kerran. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 75–76.) 

 

Tein haastatteluni osittain niin sanottua retrospektiivistä menetelmää hyödyntäen, eli 

pyysin nuorta nykytilanteessaan muistelemaan omaa elämänhistoriaansa, sillä haastatte-

lut sijoittuivat kurssin jälkeiseen aikaan. Jälkikäteen elämänkulkua sen vaiheineen, ta-

pahtumineen ja kokemuksineen voi kuitenkin olla haastava tavoittaa siten kuin se tapah-

tumahetkellä on määrittynyt. Yksilö poimii muististaan eri asioita eri tilanteissa ja hä-

nen käsityksensä asioista voivat olla erilaisia kuin ne tapahtumahetkellä olivat. Yksilön 

kertomus elämästään on hänen tekemiensä valintojen ja tulkintojen sävyttämää, johon 

vaikuttaa yksilön omat tärkeyskriteerit, kulttuuriset elämänjäsennykset sekä kerronnalli-

set konventiot. (Kilpeläinen 2000, 22.) 

 

Syvähaastattelun käyttäminen on tarkoituksenmukaista silloin, kun tavoitteena on etsiä 

jotain tiettyä, rajattua tietoa. Tällöin haastateltava valikoituu erityisen asemansa tai omi-

naisuuksiensa vuoksi. (Siekkinen 2010, 46.) Sirkka Hirsjärven ja Helena Hurmeen 

(1988, 31) mukaan strukturoimaton haastattelu vaatii paljon aikaa ja yleensä useita 

haastattelukertoja. He (mt., 32) toteavat myös, että avoimeen haastatteluun on aihetta 

ryhtyä, jos haastateltavia on vähän. Heidän mukaansa varsinaiseen haastatteluun pääs-

tään vasta kun saadaan läheinen kontakti haastateltavaan.   

 

Haastatteluaineistoni koostui kolmesta nuorelle tekemästäni haastattelusta. Kaksi en-

simmäistä haastattelua tein kuntoutuskurssin järjestäneen palvelun tuottajan tiloissa. 

Mielestäni kyseinen paikka oli luonnollinen sekä nuorelle että minulle keskustella asi-

oista kuntoutuskurssiin liittyen. Viimeisen haastattelun suoritin nuoren kotona hänen 

pyynnöstään ja haastatteluajankohdasta johtuen. Vuorovaikutus nuoren kanssa oli luon-

tevaa ja hän kertoi minulle elämästään avoimesti. Nuoren avoimuudesta huolimatta ko-

en, että vuorovaikutuksemme olisi voinut olla syvempää. Tutkimukseen osallistuminen 

oli nuorelle uusi tilanne, mikä osaltaan vaikutti haastatteluiden kulkuun. Haastatteluti-

lanteessa pyrin antamaan nuorelle mahdollisuuden vapaaseen kertomiseen. Lisäksi esi-

tin hänelle kysymyksiä, jotta saisin hänen elämästään tietoon asioita, jotka olivat tutki-

mukseni kannalta merkityksellisiä. Joiltain osin nuoren vastaukset olivat hyvin lyhyitä, 

jolloin kysymysten avulla pystyin tarkentamaan nuoren vastauksia. Toisinaan koin 
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haastattelut haastaviksi myös itselleni johtuen omasta kokemattomuudestani haastatteli-

jana. Haastattelut kestivät yhdestä kahteen tuntia ja yhden nuoren kolmesta haastattelus-

ta kertyi litteroitua tekstiä 34 sivua rivivälillä 1.  

 

Tutkimukseni aineiston analyysin välineenä käytän narratiivisen analyysin menetelmää. 

Narratiivisuutta ja sen lähikäsitteitä käytetään paljon eri tieteenalojen tutkimuksessa ja 

käsitteiden käyttö on suhteellisen vakiintumatonta ja epäyhtenäistä. Narratiivisella tut-

kimuksella voidaan viitata tiedonprosessiin sinänsä, tietämisen tapaan ja tiedon luontee-

seen. Narratiivinen tutkimus voidaan ymmärtää väljäksi metodiseksi viitekehykseksi, 

jonka ydin on siinä, että huomio kohdistetaan kertomuksiin todellisuuden ja maailman 

merkitysten tuottajana ja välittäjänä. Toiseksi sitä voidaan käyttää kuvattaessa tutki-

musaineiston luonnetta. Kolmanneksi narratiivisuudella voidaan viitata aineiston ana-

lyysitapoihin. (Heikkinen 2010, 145–147.) 

 

Narratiivisessa tutkimuksessa huomio kohdistuu siihen, millä tavalla yksilöt antavat 

merkityksiä asioille tarinoidensa kautta. Huomion kiinnittämisellä ihmisen autenttisiin 

kokemuksiin pyritään tutkijan ja tutkittavien yhteiseen merkitysten luomiseen. Yksilöi-

den elämänkertomuksiin perustuva merkityksenanto mahdollistaa sen, että ihmisten 

äänet pääsevät autenttisemmalla tavalla kuuluviin. Tällöin mahdollistuu, että tieto muo-

dostuu moniäänisempänä, joukkona pieniä kertomuksia, eikä pelkisty yhteen monologi-

seen ”suureen kertomukseen”, joka toimii usein myös vallan ja manipulaation välinee-

nä. (Mt., 156–157.) 

 

Narratiivinen analyysimenetelmä määräytyy tutkittavan ilmiön, tutkimuskohteen ja tut-

kimuksen käytännön toteuttamisen mukaan. Narratiivisessa analyysissä tavoitteena on 

uuden tarinan tuottaminen aineiston kertomusten perusteella. Narratiivinen analyysi ei 

pyri aineiston luokitteluun, vaan tavoittelee aineiston pohjalta uuden tarinan tuottamista, 

joka pyrkii tuomaan esiin aineiston kannalta keskeisiä teemoja. (Heikkinen 2010, 149.) 

Narratiivisen analyysin mukaisesti pyrin rakentamaan aineiston pohjalta tarinan, jossa 

nostan esiin aineiston kannalta keskeisiä nuoren kertomuksesta esiin nousevia teemoja. 

Tavoitteenani on tuottaa ehjä, ajassa etenevä juonellinen tarina (Heikkinen 2002, 192). 

Tarkastelen analyysissä niitä tilanteita, toimintoja, tapahtumia ja kokemuksia, jotka ovat 

olleet nuorelle merkityksellisiä.  
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Ennen aineistoni analyysin aloittamista olen litteroinut kaikki haastattelut sanatarkasti. 

Tutkimuksessani olevista lainauksista olen poistanut sanojen toistoja sekä ylimääräisiä 

täytesanoja, jotka eivät ole aineiston sisällölle merkityksellisiä. Litteroinnin jälkeen olen 

lukenut haastatteluista saadun aineiston useaan kertaan. Olen analysoinut aineistoani 

aineistolähtöisesti. Kuten laadullisessa tutkimuksessa, myös narratiivisessa tutkimuk-

sessa tavoitteena on tuoda esiin tutkimukseen osallistuvien ihmisten omaa tapaa antaa 

asioille merkityksiä. Tarinallisen lähestymistavan näkökulmasta erityisesti kertomukset 

välittävät näitä merkityksiä parhaiten. Merkityksiä ei muodosteta ennalta muotoillun 

teorian pohjalta, vaan analyysi lähtee itse aineistosta. (Hänninen 1999, 34.)  

 

Käytän tutkimukseni empiirisessä osiossa otteita nuoren haastatteluista sekä kuntoutuk-

sen aikaisista asiakirjoista, jotka ovat kuntoutuskurssin työryhmän dokumentoimia jä-

sennyksiä nuoren elämästä. Tutkimukseni nuorta kutsun Maijaksi. Aineiston analyysis-

sä olen jakanut Maijan elämänkulun kolmeen elämänjaksoon; aikaan ennen ammatillista 

kuntoutuskurssia, aikaan jolloin Maija oli kurssilla sekä aikaan kurssin jälkeen.  

 

Empiirisessä osiossa käytän tutkimusaineiston raportoinnissa seuraavia merkintöjä: 

(…) lainaus on leikattu aineistosta, jolloin pois on jätetty epäolennaisia seikkoja tai ai-

neisto on sisältänyt asioita, jotka vaarantavat tutkimuksen nuoren anonymiteetin. 

(--) on tauko puheessa, 

[, M.K] on tutkijan lisäys, 

M on Maija, 

H on haastattelija (tutkija).  

 

 

3.4 Tutkimuksen eettisyys 

 

Tutkimustyössä tavoitellaan järjestelmällistä ja seikkaperäistä vastausta johonkin toi-

minnallisissa käytännöissä tai ajattelussa syntyneeseen probleemaan. Tieteellinen tut-

kimus edellyttää, että se tehdään tieteellisten vaatimusten mukaan. (Varto 1992, 11.) 

Tieteen etiikassa tarkastellaan niitä eettisiä kysymyksiä, jotka nousevat esille tutkimuk-

sen tekemisen eri vaiheissa. Eettisiä kysymyksiä tulee esille tutkimuksen suunnittelussa, 

menetelmien valinnassa, aineiston kokoamisessa, luokittelemisessa, julkaisemisessa 

sekä tutkimuksen kohteessa. (Pietarinen & Launis 2002, 46.) Tutkimuksen eettisyys ja 
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luetettavuus ovat tekijöitä, jotka tulee huomioida koko tutkimusprosessin ajan, alusta 

loppuun. 

 

Laadullista tutkimusta tehtäessä tutkijan on muistettava oma paikkansa ja vastuunsa 

tutkimustaan tehdessä. Tutkimukseensa tutkija tekee eettiset valinnat itse. Tutkimukses-

sa eettisiä kysymyksiä on useita, joihin ei ole kaiken kattavaa säännöstä. Tutkimuspro-

sessin aikana tutkija joutuu pohtimaan eettisiä päätöksiä lukemattomia kertoja, sillä jo-

kainen tutkimus sisältää lukuisia päätöksiä. Jotta tutkija kykenee tekemään eettisesti 

asiallista tutkimusta, tulee hänen tunnistaa tutkimuksensa eettisten kysymysten proble-

matiikka. (Eskola & Suoranta 1998, 52.)  

 

Esimerkkinä eettistä pohdintaa vaativina kysymyksinä Jari Eskola ja Juha Suoranta 

(1998, 52–53) tuovat esille tutkimuslupaan liittyvät kysymykset, tutkimusaineiston ke-

ruuseen liittyvät ongelmat, tutkimuskohteen hyväksikäytön, osallistumiseen liittyvät 

ongelmat sekä tutkimuksesta tiedottamisen. Tutkimusprosessini aluksi hain tutkimuslu-

vat, sillä tutkimukseni edellytti sitä tutkimuskohteeni vuoksi. Olen myös päivittänyt 

tutkimuslupaani, sillä tutkimukseni on muuttunut alkuperäisestä suunnitelmasta. Lisäksi 

olen pyytänyt nuorelta kirjallisen lupalomakkeen tutkimukseeni osallistumisesta sekä 

luvan siihen, että saan käyttää tutkimuksessani hänen kuntoutuksen ajalta kirjattuja 

asiakirjoja.  

 

Sosiaalitieteissä tutkimuksissa ollaan usein tekemisissä ihmisten sosiaalisen vuorovai-

kutuksen ja inhimillisen toiminnan kanssa, jolloin tutkimus voi käsittää sensitiivisiä ja 

arkoja asioita. Tutkimuksessa ihmisen elämä tulee julkiseksi, jolloin merkityksellistä on 

pohtia tutkimuksellisten lähestymistapojen sääntöjä. (Pohjola 2003, 6.) Tutkimuksen 

etiikka on yhteydessä ja rakentuu suhteessa ihmisen elämään, joten sitä ei voida tarkas-

tella irrallisena tutkimuksesta (Varto 1992, 17). Kun tutkimuksen kohteena on ihminen, 

ihmisoikeudet muodostavat tutkimuksen eettisen perustan. Tällöin tutkittavien suojaan 

kuuluu, että tukija selvittää tutkittaville tutkimuksen tavoitteet, menetelmät sekä mah-

dolliset riskit, joilla voidaan tarkoittaa terveyttä uhkaavia haittoja tai yhteiskunnalliseen 

asemaan vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi tutkittavien suojaan kuuluu vapaaehtoinen suos-

tumien tutkimukseen sekä oikeus tietää mistä tutkimuksessa on kyse. (Tuomi & Sara-

järvi 2009, 131.) 
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Eettisyyden kannalta merkityksellisiä seikkoja ovat myös tutkittavien hyvinvoinnin ja 

oikeuksien turvaaminen, tutkimustietojen luottamuksellisuus, tutkittavien nimettömyys, 

sekä tutkijan vastuu. (Mt., 131.) Olen informoinut tutkimukseeni osallistunutta nuorta 

hänen oikeuksistaan ja tutkimukseni tarkoituksesta aina ensimmäisestä saatekirjeestä 

lähtien. Pidän tärkeänä sitä, että nuori on ollut tietoinen mihin hän osallistuu ja mitkä 

ovat hänen oikeutensa. Lisäksi olen pyytänyt nuorelta kirjallisen suostumislomakkeen 

sekä haastatteluihin että hänen luovuttamiin asiakirjoihin sekä niiden käyttöön tutki-

muksessani. 

 

Tutkimuksen etiikkaan kuuluu myös useita muita seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon. 

Tutkimukseni tekemisessä eettistä pohdintaa lisäsi etenkin se, että tutkimusaineistoni 

koostui ainoastaan yhden henkilön haastattelusta sekä kuntoutuksen aikaisista asiakir-

joista. Erityisesti tutkimukseni näkökulmasta merkityksellistä on, että tutkimukseni nuo-

ri voi säilyttää anonymiteettinsä. Valmiista tutkimuksesta tulee häivyttää kaikki tutki-

muskohteen tunnistamiseen mahdollistavat seikat, kuten tutkimuskohteen kotipaikka-

kunta ja tietyt elämäntapahtumat, jotka voivat rikkoa tutkimuskohteen tunnistamatto-

muuden. Ihmisen yksityisyyttä on suojeltava ja kunnioitettava ja henkilötietolaki täytyy 

ottaa huomioon tutkimusprosessin jokaisessa vaiheessa. (Kuula 2011, 214, 64, 80–81.)  

 

Tapaamisten, haastattelujen sekä asiakirjojen myötä olen saanut tutustua nuoren elä-

määnsä hyvin monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti. Tutkimuksessani en kuitenkaan 

kirjoita auki kaikkia elämänkulkuun vaikuttavia tekijöitä ja tapahtumia, sillä haluan 

kunnioittaa hänen yksityisyyttään ja varmistaa näin myös hänen anonymiteettinsä säi-

lymisen. Olen jättänyt tutkimuksesta pois tutkimukseeni osallistuvan nuoren iän ja 

asuinpaikan. Lisäksi en tuo tutkimuksessani esille sitä, mille nuorten ammatilliselle 

kuntoutuskurssille nuori on osallistunut, minä ajankohtana ja millä paikkakunnalla. En 

pidä kyseisiä seikkoja merkityksellisenä tutkimukseni toteutuksen ja tulosten näkökul-

masta.  

 

Hyvän tutkimuksen tulee olla eettisesti kestävää. Eettisesti kestävään tutkimukseen liit-

tyy tutkimuksen luotettavuus, mutta myös esimerkiksi tutkimuksen laatu. Laadullinen 

tutkimus ei välttämättä ole laadukasta tutkimusta. Tutkimusta tehtäessä tutkijan vastuul-

la on huolehtia muun muassa tutkimussuunnitelman laadukkuudesta, tutkimusasetelman 

sopivuudesta sekä hyvästä raportoinnista. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 127.) Tutkimus-
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suunnitelmani muuttuessa alkuperäisestä olen joutunut pohtimaan uusia vaihtoehtoja 

tutkimukseni etenemiselle. Nuorten haluttomuus osallistua tutkimukseeni hieman jopa 

lannisti mielialaani. Kuitenkin tutkimukseni kohdistuessa lopulta yhteen nuoreen on 

ollut mielestäni hyvin otollinen ajatellen tutkimuskysymystäni. En koe, että aineistoni 

koostuminen ainoastaan yhden nuoren haastatteluista ja kuntoutuskurssin työryhmän 

dokumentoimista asiakirjoista on vaikuttanut tutkimukseni laadukkuuteen. Haastattelu-

jen avulla sain riittävästi tietoa nuoren elämästä ja subjektiivisista kokemuksista, joita 

olen voinut syventää asiakirjojen avulla. Tutkimusaineistoni mahdollisti nuoren elämän 

tarkastelun yksityiskohtaisesti. 
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4 Aika ennen kurssia 

 

4.1 Suunta hukassa 

 

Tässä luvussa käsittelen Maijan elämänkulkua ja siihen liittyviä siirtymiä, tapahtumia 

sekä elämää määrittäviä tekijöitä ennen ammatillisen kuntoutuskurssin alkua. Anni Vil-

kon (2000, 75) mukaan elämänkulku käsitteenä liittää toisiinsa ikää, elämänaikaa sekä 

tapahtumarakenteita. Yleisesti se voidaan ymmärtää koostuvan elämän eri vaiheista, 

kuten lapsuudesta, nuoruudesta, aikuisuudesta ja vanhuudesta sekä niitä jaksottavista 

siirtymistä, kuten syntymästä, kouluun menosta ja työelämään siirtymisestä. Tutkimuk-

sessani en käsittele Maijan lapsuutta, vaan rajaan kuntoutuskurssia edeltäneen ajan hä-

nen nuoruuteensa ja aikaan, jolloin siirtymävaiheiden kohti aikuisuutta voidaan nähdä 

alkaneen. Aikuistumisen kulttuurisen mallin mukaan aikuisuuden voidaan ajatella alka-

van, kun yksilö on saavuttanut koulutuksen jälkeen pysyvän aseman työmarkkinoilla 

(Kojo 2012, 95). 

 

Ennen kurssin alkua Maijan oli suorittanut ammatillisen tutkinnon ja asui itsenäisesti eri 

paikkakunnalla kuin hänen lapsuuden kotinsa oli. Maija oli muuttanut pois lapsuuden-

kodistaan 16 – vuotiaana. Maijan peruskoulun opinnot eivät olleet sujuneet täysin on-

gelmitta, sillä hänen opiskeluunsa olivat vaikuttaneet oppimisvaikeudet. Peruskoulussa 

Maija opiskeli erityisluokalla, jossa opetus oli mukautettu kaikkien aineiden osalta. 

Maijan kohdalla oppimisvaikeudet olivat vaikeuttaneet etenkin matemaattisten aineiden 

ja kielten opiskelua. Erityisluokalla opiskelutahti oli hitaampi ja Maija sai opiskeluun 

enemmän tukea, mikä oli Maijan opinnoista suoriutumisen kannalta merkityksellistä. 

Peruskoulun suoritettuaan Maijan päämääränä oli jatkaa opiskelua oppimisvaikeuksista 

huolimatta.  

 

Katja Komosen (2001, 33) mukaan koulutus ei näyttäydy ainoastaan yksilön oikeutena, 

vaan sitä pidetään myös yhteiskunnallisena velvollisuutena. Koulutus nähdään olevan 

nuoruuden elämänkulussa merkittävä vaihe, jonka tavoitteena on aikuisuuden työllisty-

minen. Nuorten täysivaltainen yhteiskunnan jäsenyys edellyttää integroitumista tavalla 

tai toisella koulutukseen. Nuorille ensimmäinen opiskelu- ja työmarkkinatilanteeseen 

liittyvä valinta tapahtuu usein peruskoulun päätyttyä (Viinamäki 1996, 15). Tällöin 

nuorten elämässä tapahtuu ensimmäinen siirtymävaihe kohti koulutusta ja sen myötä 
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aikuisuuden työllistymistä. Usein nuoret pohtivat suuntautuvatko ammatilliseen koulu-

tukseen, lukioon, työelämään tai viettävätkö välivuoden. Tällöin tämä siirtymävaihe 

edellyttää erilaisia valintoja, valikointia ja valikoitumista eri vaihtoehtojen välillä. (mt., 

15.)  

 

Maijan lapsuuden paikkakunnalla peruskoulun jälkeiset ammatilliset opiskelumahdolli-

suudet olivat rajalliset, joten opintojen jatkaminen edellytti muuttoa lapsuudenkodista 

toiselle paikkakunnalle. Nuorten ammatillisten opiskeluratkaisujen tekemiseen vaikut-

tavat paikkakunnalla olevat opiskelumahdollisuudet sekä paikkakunnan sijainti opiske-

lualavalikoimaltaan monipuolisempiin paikkakuntiin (Viinamäki 1999, 179). Peruskou-

lun jälkeen Maijan vaihtoehtoina oli kaksi paikkakuntaa, jonne hän halusi muuttaa. 

Kummassakin opiskelumahdollisuudet olivat laajemmat ja ne olivat sopivan välimatkan 

päässä Maijan lapsuudenkodista. Toisen asteen koulutusta miettiessään Maija oli kui-

tenkin epävarma siitä, mikä ala häntä kiinnostaisi ja mistä hän mahdollisesti voisi saada 

tulevaisuuden ammatin. Peruskoulun päätösvaiheessa kysymys mikä minusta tulee iso-

na? on yleinen nuorten keskuudessa (Viinamäki 1996, 53). Alan valintaan ja opiskelu-

paikkaan liittyen hänen oli huomioitava myös muut opiskelua rajoittavat tekijät. 

 

M: Mulla on kaikkea oppimisvaikeuksia ja kaikkea hässäkkä, ni minä en 

normi kouluun pääse ihan heleposti (…) 

 

Oppimisvaikeuksiensa ja fyysisten rajoitteidensa vuoksi Maijan tuli arvioida alan valin-

nassa myös oma sopivuutensa alalle. Merkityksellistä oli, että se ei ole liian haastava 

suhteessa Maijan kykyihin eikä myöskään fyysisesti liian raskas. Uudeksi asuinpaikka-

kunnaksi määrittyi toinen Maijan toiveissa olevista paikkakunnista. Tällä paikkakunnal-

la sijaitsi myös erityisoppilaitos, missä mahdollistui Maijan tarvitsema tuki opiskeluja 

ajatellen. Erityisoppilaitoksissa opetuksen tavoitteena on mahdollistaa yksilöllistä ja 

joustavaa opetusta opiskelijan tarpeiden mukaan. Ne ovat erikoistuneet vammaisten, 

pitkäaikaissairaiden ja muuten erityistä tukea ja olosuhteita tarvitsevien nuorten ja ai-

kuisten ammatilliseen koulutukseen. Erityisoppilaitokset ovat suunnattu etenkin sellai-

sille henkilöille, joilla on vaikeuksia opintojen suorittamisessa yleisissä oppilaitoksissa. 

(Mänty 2000, 95.) Maijan mahdollisuudet sijoittua yleisiin oppilaitoksiin olivat huonot, 

joten erityisoppilaitos oli hänen kohdallaan otollisin paikka ammatillisten opintojen 

aloittamiseksi. 
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Koska Maijalla oli vaikeuksia alan valinnan suhteen, eikä hän vieläkään osannut päättää 

mille alalle haluaisi, hän aloitti erityisoppilaitoksessa valmentavan koulutuksen. Näin 

hän sai omien sanojensa mukaan ”lisäaikaa miettimiseen”. Valinnan mahdollisuuksien 

lisääntyessä nuoret ovat yhä enemmän eksyksissä koulutusvalintoja tehdessään (Suutari 

2002, 31). Lisäksi koulutusalan valinta voi olla vaativaa, kun omien mieltymysten lisäk-

si huomioon on otettava alan sopivuus sairauden tai vamman kannalta (Järkikoski & 

Härkäpää 2013, 23). 

 

M: (…) mä kävin kaks vuotta valmentavalla, ku mä en tienny yhtään, mitä 

mä alan tekemään. (…) 

 

Käytyään vuoden valmentavaa koulutusta, Maijan ajatukset mahdollisesta opiskelualas-

ta olivat yhä epäselvät. Maija päätyi jatkamaan valmentavaa koulutusta vielä toisen 

vuoden. Ensimmäisen vuoden aikana Maijan suorittamassa valmentavassa koulutukses-

sa opiskeltiin yleisiä oppiaineita, mutta toisen vuoden aikana opinnot suuntautuivat alal-

le, jota Maija alkoi valmentavan koulutuksen jälkeen opiskella. Ammatilliset opinnot, 

jotka Maija aloitti ammatillisessa erityisoppilaitoksessa, suuntautuivat kaupan ja hallin-

non alalle. 

 

M: (…) sitten mä keksin että mä opiskelen (…) ku en muutakaan keksi. 

(…) 

 

Ammatillinen peruskoulutus kesti Maijan kohdalla neljä vuotta, sillä se oli pidennetty 

Maijan oppimisvaikeuksien vuoksi. Kaupan ja hallinnon ala ei varsinaisesti kiinnostanut 

Maijaa, mutta hän ajatteli, että sen avulla hän voisi saada hyvän pohjan tulevaisuuteensa 

työllistymisen tai opintojen jatkamisen suhteen. Ammatillisten opintojen aikana Maija 

pohti myös alan vaihtoa. Kuitenkin ala, josta hän oli kiinnostunut, oli vaativampi. Ha-

kuyrityksestä huolimatta Maija ei päässyt opiskelemaan kyseistä alaa, joten hän jatkoi 

opintoja aikaisemmin aloittamallaan alalla. 

 

Nuorten asenteet opiskelua ja työssäkäyntiä kohtaan sisältävät yhä enemmän yksilölli-

siä, sosiaalisia sekä kulttuurisia ulottuvuuksia. Osa nuorista opiskelee alaa, josta on 

kiinnostunut, osa taas tekee enemmän ja vähemmän niin sanottuja residuaalivalintoja 

opiskelujensa suhteen. (Viinamäki 1996, 15.) Maijan kiinnostuksen puute ei johtunut 

yleisestä koulunkäynnin kiinnostamattomuudesta, vaan ennemminkin alasta, jota hän 

opiskeli (ks. Komonen 2001, 143). 
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H: Sillon ku sä valmistuit, tiesiks sä heti että se ei oo sun juttu? 

M: Tiesin. Mä tiesin jo ennen ku mä lähin opiskelemaan sitä Tai no enhän 

mää nyt voinu (--) siis mä koitin uskotella ittelleni, että kyllä tästä nyt vie-

lä jotaki tullee (--) että pitää jotaki yrittää, muttako ei se vaan. Ko en mää 

halua missään työpaikassa just jos on liian vaikiaa tai missä ei viihy. 

 

Vaikka Maijalla oli vaikeuksia opiskelumotivaationsa kanssa, hän jaksoi kuitenkin suo-

rittaa ammatillisen peruskoulutuksen loppuun. Maijan opiskelumotivaatioon vaikutti se, 

että vaikka hän ei niinkään ollut kiinnostunut alasta, jota hän opiskeli, hän halusi kui-

tenkin suorittaa opintonsa loppuun ja valmistua ammattiin. Komonen (2001) on tutkinut 

opintonsa keskeyttäneitä ammatillisessa koulutuksessa olevia nuoria. Hänen tutkimuk-

sessaan nuorten koulutuksen keskeyttämisen merkityksellisyys rakentui menneisyyden 

sijasta tulevaisuuden tavoitteista käsin. Usein koulutuksen ulkopuolelle jättäytymisen 

syynä oli toinen koulutus tai työelämään suuntautuminen. Maijalle ammatilliset opinnot 

tuntuivat haastavilta hänen kiinnostuksestaan johtuen ja hänen keskeyttämisriskinsä oli 

suuri. Kuitenkaan hänellä ei ollut muitakaan suunnitelmia tulevaisuudelleen.  

 

Hieman ennen ammatillisen koulutuksen loppumista Maija muutti uudelle paikkakun-

nalle, suoritti opintonsa loppuun ja valmistui ammattiin. Ammatillisen perustutkinnon 

suoritettuaan Maija koki, että ala jota hän oli opiskellut, ei ollut vieläkään hänelle mie-

leinen. Hän ei ollut kiinnostunut työllistymään kyseiselle alalle. 

 

M: No sitten kun mä valmistuin sieltä koulusta ja olin aivan sekasin (…) 

mulla ei ollu siis käsitystä mitä ihmettä mää alan tekemään (…) 

 

Vuoden 2007 Nuorisobarometrissa nuorilta kysyttiin tekijää, joka heidän mielestään on 

tärkeintä työssä. Hieman yli puolelle nuorista vastasi työn sisällön tärkeimmäksi teki-

jäksi (Myllyniemi 2007, 40.) Työn sisällön merkityksellisyydellä voidaan tarkoittaa sitä, 

että nuori kokee tekevänsä kiinnostuksen kohteita vastaavaa työtä ja työtehtävät ovat 

mielekkäitä. (Tuppurainen 2010, 16). Maija ei osannut kuvitella itseään työskentele-

mässä ammattiaan vastaavalla alalla. Valmistuttuaan hän jäi työttömäksi. 

 

Ennen ammattiin valmistumista Maijan elämänkulku ei ollut sisältänyt lainkaan työttö-

myysjaksoja. Usein nuoren elämänkulussa ensimmäinen työttömyysjakso ajoittuu ai-

kaan, jolloin hän on suorittanut ammatilliset opintonsa ja tavoitteena on löytää ensim-

mäinen kokopäivätyö (Furlong & Cartmel 2003, 29). Siirtymistä opinnoista työelämään 
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pidetään tärkeänä vaiheena nuoren elämänkulussa. Nykyisin kuitenkin tämä siirtymä-

vaihe on pitkittynyt ja yhä vaikeammin ennustettavissa. (Furlong & Cartmel 2006, 34–

35.) Suuntauduttuaan ammatilliseen koulutuksen Maija eli niin sanotusti jakso kerral-

laan, eikä pohtinut silloin vielä mitä elämä tulisi olemaan opintojen jälkeen (ks. Kojo 

2010). 

 

Ennen kurssin alkua oltuaan työttömänä Maija ei itse hakenut tai aktiivisesti etsinyt töi-

tä. Anne Kuvaja (2012, 18, 21–26) tarkastelee artikkelissaan työttömien työnhakumoti-

vaatiota. Kuvaja on nimennyt työnhakumotivaation neljään orientaatioon; joustavaan, 

riippumattomaan, lukkiutuneeseen sekä hajanaiseen motivaatio-orientaatioon. Jousta-

vaan motivaatio-orientaatioon kuuluvalla työttömällä elämänhallinta ja työmarkkina-

valmiudet ovat hyvät. Työtön on innostunut työnhausta ja kokee työttömyyden kieltei-

senä asiana. Riippumattoman motivaatio-orientaation omaava työtön on elämäänsä tyy-

tyväinen työttömänä, eikä ole kiinnostunut työnhausta. Kiinnostus tarjolla oleviin työ-

paikkoihin herää ainoastaan silloin, kun ne vastaavat omia päämääriä ja motiiveja. Luk-

kiutuneessa motivaatio-orientaatiossa työttömän elämään kuuluu laajasti työnhaun estei-

tä ja hidasteita. Työtön on lukossa elämätilanteessaan, eikä kykene suuntaamaan energi-

aansa työnhakuun. Työttömällä on halu työllistyä, mutta jokin elämänhallintaan vaikut-

tava tekijä on sen esteenä. Hajanaisessa motivaatio-orientaatiossa taas työtön on kauka-

na työmarkkinoista ja hänellä voi olla syrjäytymistä heijastavia vaikeuksia, kuten päih-

de- tai mielenterveysongelmaa. Työttömällä ei ole työelämässä tarvittavia ammatillisia 

valmiuksia, eikä toiveita työelämän suhteen. (Mt., 21–26.)  

 

Kuvajan (mt., 21–26) työnhakumotivaatio-orientaatioiden valossa Maija tilanteesta voi-

daan löytää piirteitä sekä lukkiutuneesta että hajanaisesta motivaatio-orientaatiosta. 

Maijan työn haun esteenä oli kiinnostumattomuus ja sopivuus ammattialaansa kohtaan, 

mutta kuitenkaan hän ei ollut työttömänä omasta toiveestaan. 

 

 H: Onko sulle työssäki tärkeää että sä myös tykkäät siitä? 

M: No on joo. Mulla lopahtaa mielenkiinto just välittömästi jos ei niin (--). 

Jos se on semmosta pakkoa, että ei. 

 

Lisäksi ennen kurssin alkua Maijan elämä sisälsi työ- ja toimintakyvyn kannalta ongel-

mia, jotka vaikeuttivat hänen elämänhallintaansa. Maijan voimavarat eivät olleet riittä-

vät avoimille työmarkkinoille sijoittumiseen. Kuitenkin Maijan suhtautuminen työttö-
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myyteen oli kielteinen. Maijan toiveena oli, että hän haluaisi opiskella uuden ammatin 

ja näin voisi tulevaisuudessa sijoittua työmarkkinoille. Tosin hän ei tiennyt vieläkään 

mikä tämä kyseinen ala voisi olla ja missä sen opiskelu olisi mahdollista. Opiskelu oli 

Maijalle eräs vaihtoehto, kun hän koki, että ei halua työskennellä alalla johon hänellä on 

koulutus, mutta joka ei häntä kiinnostanut. 

 

M: (…) Ei mulla kyllä koskaan ole käyny semmonen mielessä, että (--) että 

minä en tekis mittään. 

 

Ennen kurssin alkua Maija ehti olla työttömänä noin puoli vuotta. Tänä aikana Maija 

koki olonsa toimintakyvyttömäksi suunnitellakseen tulevaisuuttaan. Maija vietti päivät 

kotonaan, eikä tehnyt omasta mielestään mitään järkevää. 

 

M: Siis en minä muistaakseni tehny mitään (…) 

H: Olit kotona? 

M: Mmm, elin huonosti ja (--). 

H: Miten sä elit huonosti? 

M: Söin miten sattu ja (--). Siis elin ihan tyhjänpäällä ja en tehny mitään 

(--). Oottelin vaan että mitähän tässä tapahtuu. Ei mulla ollu niinko mi-

tään suunnitelmaa. En mä tienny es että mitä mä alan tekemään. Kyllä mä 

jotain harjottelupaikkoja koitin kattoa ja kysellä, mutta sekkään sitten oi-

kein, jotenki seki jäi.(…) ei ollu mitään suuntaa mihinkään, mitään ajatus-

ta, ei mitään niinku. (…) 

 

 

Petri Pajun ja Jukka Vehviläisen (2001, 129) mukaan suomalaiset nuoret voidaan jakaa 

kahteen ryhmään sen perusteella, kuinka omaehtoisesti he kykenevät rakentamaan omaa 

elämäänsä. On nuoria, jotka hallinnoivat, normalisoivat sekä kasvattavat itse itseään. 

Nämä nuoret ovat oman elämänsä asiantuntijoita. He reflektoivat ja työstävät omia elä-

mänkulkujaan, omia valintojaan ja rakentavat tulevaisuuden polkujaan. Toisaalta on 

myös nuoria, joiden elämässä on tarvetta yhteiskunnallisille interventioille. Tällaisia 

nuoria ovat muun muassa nuoret, jotka eivät pärjää koulussa, eivät harrasta mitään, ovat 

vailla suunnitelmia tai ajelehtivat epämääräisesti. Nämä nuoret eivät tiedä mitä haluavat 

tulevaisuudessaan tehdä. Tulevaisuus voidaan kokea pelottavaksi ja mahdollisuudet 

elämän ohjaamiseen ja hallitsemiseen vähäisiksi. (Kojo 2010, 26.) Maijan tulevaisuuden 

rakentumista vaikeutti myös uudelle paikkakunnalle muutto ja virallisen tukiverkoston 

puuttuminen.  
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Ammattiin valmistumisen jälkeen ollessaan työttömänä Maija eli elämässään vaihetta, 

jossa hänellä oli suunta hukassa. Kojo (2010, 27) on tutkinut nuorten työttömien tule-

vaisuuteen suuntautumista. Kojon tutkimuksessa työttömille nuorille tulevaisuus näyt-

täytyi epävarmana, avoimena sekä vaikeasti ennakoitavana ja etenkin epävarmuus yh-

distyi nuorten omaan elämäntilanteeseen. Erityistä tälle elämänjaksolle oli myös syrjäy-

tymisvaara. Lämsän (2009, 149) mukaan syrjäytymisvaara on yhteydessä erilaisiin on-

gelmiin ja riskeihin, jotka taas voivat altistaa myöhemmin muihin ongelmiin. Tällöin 

ongelmat ja riskit luovat uhkakuvan, joka voi tarkoittaa, että jatkossa asiat voivat mennä 

vielä huonommin. Ennen kurssin alkua Maijan elämästä voidaan tunnistaa syrjäytymis-

vaaran merkkejä. Vaikka hänellä oli ammatti, hän oli kuitenkin työtön ja tulevaisuuden 

uhkana oli syrjäytyminen työmarkkinoilta.  

 

Pirjo Laaksonen ym.(2000, 3) ovat määritelleet nuoren syrjäytymisen esiintymisen kol-

mella tavalla. Ensimmäiseksi nuori ei täytä joitakin käyttäytymis- ja ammattitaitovaati-

muksia, jolloin hänet voidaan erottaa koulusta tai työpaikasta ja syrjäytyminen toteutuu, 

kun nuori ei löydä uutta paikkaa. Toiseksi syrjäytyminen voi perustua estoon, jolloin 

nuori ei onnistu jostain syytä pääsemään työhön tai haluamaansa koulutukseen. Kol-

manneksi syrjäytyminen voi olla nuoren oma päätös. Maijan kohdalla syrjäytymisvaa-

rassa oleminen perustui siihen, että hän ei ollut onnistunut työttömäksi jäätyään saa-

maan työpaikkaa tai uutta koulutuspaikkaa. Lisäksi Maijan voimavarat olivat puutteelli-

set sekä toimintakyky heikentynyt. 

 

 

4.2 Masennus osana elämää 

 

Ihmisen hyvinvointi voidaan jakaa fyysiseen, psyykkiseen sekä sosiaaliseen ulottuvuu-

teen. Hyvinvoinnin ulottuvuudet muodostavat kokonaisuuden, jossa jokaisella osateki-

jällä on oma tarpeellinen asemansa. Psyykkinen osatekijä on ihmisen hyvinvoinnin elä-

myksellinen, koettu ja tulkitseva osa, joka vaikuttaa ihmisen koko elämään ja olemi-

seen. (Jyrkinen 1989, 289.) Mielenterveyden ongelmat voidaan nähdä olevan oleellinen 

osa yleisterveyttä, jolloin ne ovat myös tiiviisti yhteydessä ihmisen hyvinvointiin (Leh-

tinen 2002, 20). Maijan nuoruuden elämänkulussa etenkin masennus on ollut hänen 

elämäänsä määrittävä tekijä. Masennus on ollut osana Maijan elämää ennen kurssin 

alkamista, mutta myös kurssin aikana ja sen jälkeen. Sillä on ollut vaikutusta Maijan 
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elämänhallintaan niin hyvinvoinnin kuin arkipäivän jaksamisen kannalta. Se on heiken-

tänyt hänen itsetuntoaan ja vaikuttanut etenkin ennen kurssin alkua hänen opiskeluun 

erityisoppilaitoksessa. Lisäksi Maijalla on ollut sosiaalisten tilanteiden pelkoa, mikä on 

kuitenkin myöhemmin helpottanut. Maija on tunnistanut itsestään myös aggressiivisuut-

ta ja väsymystä, jotka liittyvät masennukseen. 

 

Lievimmillään masennus voidaan määritellä ohimeneväksi tunnetilaksi. Masentuneena 

nuori voi kokea olonsa uupuneeksi ilman erityistä syytä, jolloin arkisten asioiden hoi-

taminen voi tuntua ylivoimaiselta. Pitkittyessään ohimenevä masentuneisuus voi muut-

tua vaikea-asteiseksi. Lievästä masennuksesta kärsivä nuorelle voi olla oireita, mutta ne 

eivät vaikuta hänen arjen toimintoihinsa. Kun masennus on keskivaikeaa, oireet haittaa-

vat nuoren jokapäiväistä elämää. Vaikeasti masentuneella voi olla useita oireita, jotka 

vaikuttavat hänen toimintakykyynsä merkittävästi. (Lämsä 2011, 14–17.) Lämsän (mt., 

14–17) määritelmien valossa Maijan masennus voidaan ajatella olleen keskivaikeaa 

osittain jopa vaikeaa. 

 

Maijan masennus alkoi ammatillisen koulutuksen aikana edellisellä asuinpaikkakunnal-

la.  

 

H: Millon sulle eka kerran tuli masennus? 

M: Olikohan sillon toisella vai kolmannella luokalla sillon ammattikoulus-

sa.. Mutta minä kävin sitten ne kaks viimistä vuotta kokoajan psykologilla. 

Mulla oli sinne aina aikoja. Olen ylpeä itsestäni, että jaksoin käyä sen 

[ammattikoulun, M.K] loppuun, vaikka oli niin, että ei ois voinu vähempää 

kiinnostaa. 

 

M: (…)Siis viiminen vuosi oli muistaakseni kaikista raskain. Mää lintsasin 

ihan hulluna ja mää (--) siis mulla kävi mielessä että mää lopetan sen kes-

ken ja kaikkea mutta (--). 

H: Miksi? 

M: Siis en mää tiiä, tuli vaan joku stoppi että ei jaksa pää. 

H: Oliks se henkistä vai fyysistä? 

M: Henkistä varmaan enemmänki.  (…) Sitten ko tuli se masennus ja se et-

tä (--) en mää tiiä vaikuttiko se sitten siihen. 

 

Ammatillisessa koulutuksessa olleessaan Maija koki opiskelemansa alan itselleen epä-

mieluisaksi, mutta myös masennuksella on ollut osuutta hänen opiskelumotivaatioonsa. 

Masentuneena Maijaa ei kiinnostanut tehdä mitään ja hän oli jopa aikeissa lopettaa am-

matillisen koulutuksen. Masennus vaikutti Maijan elämään hänen motivaatiotansa las-
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kevasti. Liisa Kiviniemi (2008, 76) toteaakin, että masennus on asia, joka vaikuttaa ih-

misen jokapäiväiseen elämään sitä rajoittavana tekijänä. Etenkin nuorten kohdalla se 

hankaloittaa opiskeluihin keskittymistä ja aiheuttaa poissaoloja koulusta. 

 

Maija koki opinnot toisinaan haastaviksi masennuksen vuoksi. Hänen opettajansa soitti 

usein aamuisin ja patisteli Maijaa lähtemään kouluun. Opettajan tuki oli Maijalle opin-

tojen suorittamista ajatellen oleellista, ja opettajan soittojen myötä hän myös sai itsensä 

lähtemään aamuisin kouluun. Karlssonin ja Marttusen (2007, 10) mukaan nuorten ma-

sennukseen liittyvät oireet huomataan usein koulussa. Eritasoiset oppimisvaikeudet sekä 

perustasoon nähden heikentynyt suoriutuminen eri elämänaloilla on todettu liittyvän 

masennuksen oireisiin. Koulussa opettaja oli ollut avainasemassa huomaamassa Maijan 

elämänhallintaan liittyviä ongelmia.  

 

H: Auttoko se tuki sieltä? 

M: Autto kait. 

 

Opettajan tuen avulla Maija lähteä aamuisin kouluun, mutta sen lisäksi Maija kävi myös 

psykologin luona ja sai lääkkeitä masennukseensa. Viimeaikaisessa nuorten syrjäyty-

miskeskustelussa on huomioitu yhä enemmän psykososiaaliset ongelmat ja niistä johtu-

vat elämänhallinnan vaikeudet. Poliittisten ratkaisujen lisäksi nuorten ongelmiin on py-

ritty vastaamaan pedagogisten ratkaisujen avulla, jolloin pyritään ehkäisemään syrjäy-

tymistä tukemalla nuoren koulutusuraa tarjoamalla erilaisiin psykososiaalisiin ongel-

miin asiantuntija-apua. (Hämäläinen ym. 2008, 165.) 

 

Nuorten masennuksen ydinoireita ovat masentunut mieliala, mielihyvän kokemisen me-

netys ja uupumus. Nuoren mieliala laskee, mikä näkyy muun muassa itkuisuutena, pit-

käkestoisena masentuneena mielialana sekä aiemmasta poikkeavana ärtyisyytenä, kirey-

tenä ja vihaisuutena. Tärkeiden asioiden aloittaminen voi tuntua jopa mahdottomalta ja 

nuori voi kokea riittämättömyyttä, kun hän ei kykene toimimaan toivomallaan tavalla. 

(Korhonen & Marttunen 2006, 80.) Maijan kohdalla edellä mainitut oireet olivat tunnis-

tettavissa. Maija ymmärsi olevansa masentunut ja pyrki muiden mahdollistaman tuen 

lisäksi myös itse omalla toiminnallaan vaikuttamaan siihen. 

 

M: Minä luulin että tämä maiseman vaihdos muka auttais jotaki (--). Olin 

väärässä.(…) 
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Muutto uudelle paikkakunnalle oli yritys, jonka avulla Maija toivoi pääsevänsä yli ma-

sennuksesta. Maijan ajatuksena oli aloittaa uusi vaihe elämässään. Näin ei kuitenkaan 

käynyt. Arki uudella paikkakunnalla ei tuonut muutosta Maijan mielialaan. 

 

Muuton myötä Maijalla ei ollut uudella asuinpaikkakunnalla samanlaista sosiaalista 

verkostoa kuin hänellä oli entisellä paikkakunnalla ollut. Uudella asuinpaikkakunnalla 

hänellä oli joitain sukulaisia, mutta esimerkiksi koulun kautta tavatut ystävät jäivät enti-

selle paikkakunnalle. Maija koki osittain myös yksinäisyyden tunteita, eikä hänellä ollut 

kavereita. Maijan kavereista koostunut verkosto jäi entiselle asuinpaikkakunnalle. Li-

säksi hänellä ei ollut lainkaan hoitosuhdetta tai viranomaisverkostoa uudella asuinpaik-

kakunnalla, jotta olisi saanut apua masennuksensa hoitoon. Maija koki myös, että ei 

kotiutunut uudelle asuinpaikkakunnalle. Muuton myötä hän myös lopetti masennuslää-

kityksen. 

 

M: (…)Ei oikein kiinnostanu tehä mittään ja ei jaksanu ja ei huvittanu. Löi 

vaan mikroon jotain ruokaa ja (--). 

 

Masentuneena Maijan arki oli hyvin yksipuolista, eikä hän saanut otetta elämästään. 

Maija kykeni hoitamaan normaaliin arkeen oleellisesti kuuluvat asiat, kuten kaupassa 

käynnin, mutta muuten hänen toimintakykynsä oli laskenut. 

 

Myös ammatillisella kuntoutuskurssilla masennuksen huomattiin olevan merkittävä 

Maijan arkea määrittävä tekijä. Eräs kurssin työryhmään kuulunut työntekijä oli doku-

mentoinut kurssin alussa Maijan arjesta seuraavaa: 

 

(…) Kuntoutuja oleilee pääsääntöisesti kotona televisiota katsellen. (…) 

Mikäli kuntoutujalla ei ole mitään päiväohjelmaa, hän saattaa nukkua nel-

jäkin tuntia päivisin.(…) 

 

Edellä esitetyn lainauksen avulla voidaan kuvata Maijan päivittäistä elämää ennen kurs-

sia alkua. Ollessaan työtön Maijan elämästä puuttui sisältö ja mielekäs tekeminen, eikä 

hän masennuksen vuoksi kyennyt tekemään asialle mitään. Mirjami Pelkonen (2012, 

21–22) on tutkinut työttömien nuorten elämäntilanteita, asenteita työelämää kohtaan 

sekä nuorten ajatuksia tulevaisuudesta. Pelkosen tutkimuksessa osa nuorista koki tyy-

tymättömyyttä elämäänsä. Syitä tähän olivat yleensä masennus, tylsyys, epätietoisuus ja 

niin sanotussa välitilassa oleminen. Työttömyys tuo nuorten elämään tyytymättömyyttä 
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ja usein nuoret haluavat elämäänsä jotain muuta kuin ainoastaan kotona olemista. Myös 

Kojon (2012, 101) tutkimuksessa työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret kuva-

sivat elämänsä olevan olemista, odottelua ja istumista. Tekemisen ei välttämättä tarvitse 

olla työtä, vaan se voi olla myös muuta toimintaa (Kojo 2012, 101; Pelkonen 2012, 12). 

Masennuksen vuoksi Maija ei kuitenkaan osannut ajatella elämäänsä muunlaisena kuin 

se oli. Hän ei myöskään osannut omatoimisesti hakeutua toimintaan, joka toisi hänen 

elämäänsä sisältöä. 

 

Maijan elämään masennus on vaikuttanut siten, että hänen on täytynyt pinnistellä jak-

saakseen käydä opintonsa loppuun, mutta myös siten, että hän ei ole jaksanut suunnitel-

la tulevaisuuttaan koulun loputtua. Maija ei ole ollut voimaa miettiä mitä hän itse halu-

aisi tehdä. Ennen kurssin alkua Maija oli hyvin tyytymätön elämäänsä. Masennus vai-

kutti vahvasti myös Maijan elämänhallintaan. Merja Miettisen ja Mika Kuitusen 

(1999,144) mukaan elämänhallinta edellyttää tietoa menneestä ja nykypäivästä, mutta 

myös käsitystä tulevaisuudesta. Maijan ollessa masentunut, hän ei osannut ajatella elä-

määnsä eteenpäin. Hallinnan puute voi ilmetä erilaisena avuttomuutena, jolloin ihminen 

ei enää kykene hallitsemaan elämäänsä ja vaikuttaa tulevaisuutensa. Hallinnan menet-

täminen voi myös johtaa luovuttamiseen ja vetäytymiseen. Maija koki, että ei osaa vai-

kuttaa tulevaisuuteensa ja hänen motivaatio toimintansa hallitsemiseen heikkeni. (Mt., 

144.) 

 

Työttömyyden lisäksi Maijan syrjäytymisvaaraa lisäsi masennus ja sen hoitoon tarvitta-

va tukiverkoston puuttuminen. Nuorten työttömien kohdalla mielenterveysongelmien on 

nähty olevan yhteydessä työttömyyden jatkumiseen (Hammer 2000, 62). Lisäksi Maijan 

syrjäytymisvaaraan olivat vaikuttaneet hänen elämässään tapahtuneet muutokset. Ennen 

kurssin alkua hänen voidaan ajatella olleen yhteiskunnallisten toiminta-alueiden reunal-

la (Lämsä 2009, 35–36). Harinen (2008, 87) kirjoittaa, kuinka instituutioista ja sosiaali-

sista suhteista etääntyminen paikantuu usein elämänkulun nivelvaiheisiin ja erilaisiin 

välitiloissa olemiseen. Ulla Kosonen (2003, 40) näkee välitilan olevan elämänkulun 

käännekohta, jonka seurauksena yksilön elämä suuntautuu uudelleen uuteen elämänvai-

heeseen. Kososen määritelmän mukaan välitila voidaan ajatella olevan siirtymätila tai 

pysähdyspaikka vanhan ja uuden välissä. Ennen kurssin alkua Maija oli niin sanotussa 

välitilassa; hän oli valmistunut ammattiin, mutta työtön. Hän ei tiennyt mitä elämässään 

tekisi tai ylipäätään haluaisi tehdä. Masennus sekä tulevaisuuden suunnitelmien puute 
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olivat vaikuttaneet Maijan elämänhallintaan ja sen heikkenemiseen, jolloin hän ei osan-

nut itse toimia elämänsä eteenpäin viemisessä. Välitilan kokemusta määrittää tietynlai-

nen epämääräisyys, jolloin oma paikka ja asema ovat keskeneräisiä (mt., 40). 
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5 Kurssi alkaa 

 

5.1 Tavoitteita tulevaisuuteen 

 

Elämänkulku koostuu useista ikään liittyvistä kehitysprosesseista, mutta myös erilaisista 

siirtymävaiheista, jaksoihin sekä tapahtumista, jotka eivät ole sidottuja ikään. Yhteistä 

näille on, että niillä voi olla merkittäviä vaikutuksia tulevaisuuden elämänkululle. 

(Heikkinen & Tuomi 2000, 5.) Tässä luvussa tarkastelen kuntoutuskurssin alkamista ja 

sen merkitystä tapahtumana ja jaksona Maijan elämässä. 

 

Kuntoutuskurssin alkaminen tarkoitti uutta siirtymää uuteen elämänjaksoon koulutus- ja 

työelämäpolkujen näkökulmasta. Kurssin tavoitteena oli aktivoida ja lisätä Maijan työ-

kykyä sekä vaikuttaa positiivisesti hänen elämänhallintaansa. Tämän elämänjakson 

myötä Maijalla olisi suunnitelma ainakin noin puoleksi vuodeksi eteenpäin. Lisäksi ky-

seisen jakson aikana Maijalla oli mahdollisuus saada suunnitelma myös tulevaisuudel-

leen. 

 

Maijan tulevaa elämänkulkua ajatellen oleellista oli, että hänen työttömyysjaksonsa 

ammatillisen koulutuksen jälkeen ei muodostuisi pitkäksi. Työttömyyden pitkittyessä 

työelämään takaisin integroituminen voi vaikeutua merkittävästi jo puolen vuoden työt-

tömyyden jälkeen. Pitkäaikainen poissaolo työelämästä saattaa johtaa syrjäytymisvaa-

raan, sillä se vaikuttaa nuoren osallisuuteen, taloudellisiin ja henkisiin voimavaroihin 

sekä sosiaalisten ja kulttuurisen pääoman puutteeseen. Työttömyys määritellään yhteis-

kunnassamme edelleenkin poikkeukseksi ihanteelliseen ja tavoiteltavaan elämäntapaan 

verrattuna ja se voi heikentää perhesuhteita, terveyttä ja monenlaisia yhteisöllisiä siteitä. 

(Raunio 2006, 58; Aaltonen ym. 2003, 361.) Nuorten kohdalla varhainen aktivointi on 

tärkeää, jotta pitkäaikaisen passiivisuuden negatiiviset vaikutukset jäisivät mahdolli-

simman vähäisiksi (Virta 2006, 154). 

 

Ammatilliselle kuntoutuskurssille osallistuminen antoi Maijalle mahdollisuuden pohtia 

tulevaisuuttaan työllistymisen näkökulmasta. Kuitenkin hänen ajatuksissaan kurssin 

aloittaminen tuntui haastavalta. Maija oli ehtinyt olla jonkin aikaa työttömänä, jolloin 

häntä yhteiskuntaan kiinnittävät sidokset olivat heikentyneet.  
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M: No ekahan minä olin, että en halua koko kurssille. En tiiä miksi mutta 

(--) ajattelin vaan että ei kai tässä muutakaan, että jos sieltä selviää jo-

tain.  

H: Oliko sulla mitään tiettyä asiaa, mihin sä toivoit apua tai tukea? 

M: No ei oikeastaan. Siis siihen nyt että alakais nyt niinku tekemään jo-

tain, mutta (--). 

H: Oliko sulla alkanu kyllästyttään se oleminen? 

M: No ko ei osannu niinku ite lähtiä mihinkään suuntaan minkään suh-

teen. 

 

Kurssin alkaessa Maija tunsi olonsa epävarmaksi, eikä ollut aluksi varma, halusiko 

aloittaa ammatillista kuntoutuskurssia lainkaan. Hän oli ollut useamman kuukauden 

tekemättä mitään, jolloin myös hänen halunsa ja motivaationsa suunnitella tulevaisuutta 

olivat kadonneet. Elämän epävarmuus voi heijastua kuvaan tulevaisuudesta siten, että 

nuorelta puuttuu tulevaisuus myönteisessä mielessä (Pohjola 1999, 134). 

 

Kurssin alkupäivinä Maija ei tiennyt mitä ammatillinen kuntoutuskurssi sisältäisi ja mi-

ten se voisi tukea hänen tulevaisuuden suunnitteluaan. Toisaalta hän kuitenkin ajatteli, 

että koska hänellä ei ollut muitakaan suunnitelmia, ja jos kurssin avulla selviäisi jotain, 

voisi kurssista olla jotain hyötyäkin. Tässä elämävaiheessa Maijalla olisi mahdollisuus 

suunnitella tulevaisuuden työllistymispolkuja ja uravalintoja. Tulevaan suuntautuminen 

on osa nuorten elämän rakentamista. Nuoret eivät ole täysin ilman tulevaisuuden suun-

nitelmia, vaikka ne toisinaan voivat olla elämän epävarmuuden vuoksi varauksellisia. 

(Mt., 174.) Kurssin alussa Maijan ajatuksena tulevaisuudesta oli, että hän haluaisi alkaa 

tekemään jotain, mutta ei tiennyt mitä. 

 

Kurssin alettua ja Maijan tutustuttua sen sisältöön, hän ajatteli, että kurssista voisi sit-

tenkin olla hänelle hyötyä. Maija halusi elämäänsä muutosta, johon hän kuitenkin tarvit-

si muiden tukea ja ohjausta tilanteensa selvittämiseksi ja suunnitelmien tekemiseksi. 

Työttömien kohdalla työelämään integroituminen edellyttää usein sekä yleisiä yhteis-

kuntapoliittisia toimenpiteitä, mutta myös kuntouttavia ja yksilöllisiä toimenpiteitä. 

Työttömien joukossa on yhä enemmän vaikeasti työllistyviä henkilöitä. He tarvitsevat 

työllistymiseensä yleisluonteisia laajempia, selkeästi kohdennettuja ja räätälöityjä työl-

lisyystoimenpiteitä ja vajaakuntoiset muodostavatkin oman vaikeasti työllistyvien ryh-

män. (Raunio 2006, 84; Valtioneuvoston kanslia 2001, 126.) 
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Oltuaan kurssilla jonkin aikaa, Maijan suhtautuminen kurssiin muuttui selkeästi. Tämä 

kävi ilmi myös erään työryhmän työntekijän kanssa käydystä yksilökeskustelusta, josta 

työntekijä oli dokumentoinut seuraavaa: 

 

(…) kurssin kuntoutuja aikoi yrittää käydä läpi, ja hän suhtautui myöntei-

sesti ja luottavaisesti tähän uuteen vaiheeseen elämässään. 

 

Maijan luottamus kurssia kohtaan kasvoi ja hän alkoi yhä enemmän suunnata ajatuksi-

aan tulevaisuuteen. Hänellä oli yhä enemmän toiveita ja unelmia tulevaisuutensa näkö-

kulmasta (ks. Kojo 2010, 30–31). Ammatillisen kuntoutuskurssin alussa nuorten kanssa 

pohdittiin kurssin tavoitteita, mikä mahdollisti nuorten tulevaisuuteen suuntautumista.  

Keskeistä tavoitteiden asettamisessa oli nuorten omat toiveet. (Kelan laitosmuotoisen 

kuntoutuksen standardi 17/11.5.2009, 28–29.) Tiina Outilan ja Tarja Juopperin (2013, 

62) mukaan kuntoutusprosessin onnistumisen kannalta olennaista on löytää aidosti yh-

teiset tavoitteet tulevalle yhteistyölle. Tavoitteet ohjaavat motivaation syntymistä ja 

motivaatio on onnistuneen kuntoutuksen edellytys. Lisäksi merkityksellistä on, että ta-

voitteet ovat yhteisiä, jolloin kuntoutuja voi hyväksyä ne omien henkilökohtaisten ta-

voitteiden osaksi, mutta myös asiantuntija on valmis työskentelemään niiden saavutta-

miseksi.  

 

Nuorten tavoitteet kurssille liittyvät opiskelu- tai työpaikan saamiseen, mutta myös 

muihin arkisiin asioihin, kuten nuorten omiin ominaisuuksiin ja vapaa-ajan toimintoi-

hin. Maija asetti itselleen tavoitteeksi kärsivällisyytensä lisääntymisen, liikunnan lisää-

misen sekä uuden ammattialan löytämisen. Ne olivat asioita, joihin Maija oli tyytymä-

tön elämässään, mutta myös asioita, joihin hän voisi vaikuttaa kurssin kuluessa. Kärsi-

vällisyyden lisääminen liittyi Maijan arkielämän hallintaan. Maija oli luonteeltaan hie-

man kärsimätön ja helposti hermostuva. Kurssin kuluessa hän kuitenkin oppi hillitse-

mään itsensä paremmin. Myös liikunnan lisääminen oli Maijan tavoitteissa helposti saa-

vutettavissa omaan toimintaan itse vaikuttamalla. Ensisijaisin tavoite oli kuitenkin uu-

den ammattialan löytyminen, johon suurin tuen ja ohjauksen tarve kohdistui. 

 

M: No se kaikista varmaan tärkein oli ku (--) mulla oli haaveena kuitenki 

että mä haluaisin takasin opiskelemaan.(…) Että en mää vielä töihin jak-

sa. Niin ni että vaihtais alaa, kun ei tuo oma alakaan oikein kiinnosta. Se 

oli oikeastaan se tärkein.  
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Simo Aho ja Jukka Vehviläinen (1997, 135) tuovat tutkimuksessaan esille, että osalle 

työttömistä nuorista opiskelu ja koulutus toimivat pohjana ja takuuna hyvän aseman 

saavuttamiseen työelämässä ja yhteiskunnassa. Lisäksi opiskeluhalukkuutta lisää usein 

myös työttömyys tai sen uhka (Puumalainen 1999, 324). Maijan tavoitteena oli parantaa 

asemaansa tulevaisuuden työllistymisen näkökulmasta. 

 

Maijan kohdalla uuden ammattialan löytyminen edellytti hänen tutustumistaan tarkem-

min häntä kiinnostaviin aloihin ja omiin mahdollisuuksiinsa työskennellä kyseisellä 

alalla. Aho ja Vehviläinen (1997, 190) tuovat tutkimuksessaan esille rationaliteetin mal-

lin, jota he kutsuvat pohjustamiseksi. Pohjustaminen tulee esiin erityisesti nuorten koh-

dalla, jotka pitävät opiskelua välttämättömänä, mutta eivät vielä ole opiskelemassa. 

Pohjustaminen viittaa menetelmiin, joiden avulla nuoret pohjustavat kouluun menemis-

tä. Tällaisia menetelmiä ovat muun muassa harkinta ja miettiminen, joihin liittyy käsitys 

omasta itsestä sekä oletetuista mahdollisuuksista. Kurssin aikana Maijalla olisi mahdol-

lisuus pohjustaa uutta opiskelualaa.  

  

M: Olihan se nyt siinä mielessä helepotti, ku alako aattelemaan, että kui-

tenki oli ne tavoitteet, että pääsis niinku jotaki tuota etteenpäin sitten. 

 

Maija koki, että kurssin alkaminen vaikutti positiivisesti hänen elämäntilanteeseensa, 

sillä kurssin avulla hän voisi päästä ammatillisesti eteenpäin elämässään. Maija sitoutui 

tavoitteisiinsa ja hänen pyrkimyksenään oli tavoitteiden avulla saada suunta tulevaisuu-

delleen, mutta myös vaikuttaa elämänlaatuunsa. Kurssin alkaminen oli Maijan elämässä 

vaihe, jossa hänellä olisi suunnitelma ja tavoitteita tulevaisuuteensa, ainakin hetkeksi. 

 

 

5.2 Jotain tekemistä 

 

Kuntoutuskurssin alkaminen toi Maijan elämään myös tekemistä. Jotta kurssiin kuulu-

neita tavoitteita voitiin toteuttaa, edellytti se nuorilta toimintaa myös käytännössä. Am-

matillisen kuntoutuskurssin sisältöön kuului kolmen intensiivijaksoa ja kaksi työharjoit-

telujaksoa. Työharjoittelujaksojen tavoitteena oli mahdollistaa nuorille tutustuminen 

työelämään ja kiinnostuksen kohteena olevaan alaan. Droppingin ym. (1999, 147) mu-

kaan nuorelle työpaikan saaminen voi olla haastavaa, ellei hänellä ole lainkaan koke-

musta työmarkkinoilla olosta. Työkokemuksen kerryttämisen lisäksi työharjoitteluiden 
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avulla nuorilla oli mahdollisuus kehittää taitojaan ja ominaisuuksiaan työntekijöinä. 

Erilaisten kokemusten kerryttäminen nuoruudessa on tärkeää, jotta nuori saa käsityksen 

vahvuuksistaan ja kiinnostuksen kohteistaan (Hess ym. 1994, 27). 

 

Maijan kohdalla työharjoittelujaksot eivät kuinkaan sujuneet ongelmitta. Harjoittelu-

paikkojen vaativuuden ja Maijan terveydentilan rajoituksista johtuen kahdella työhar-

joittelujaksolla Maija oli yhteensä neljässä eri harjoittelupaikassa. Maija suoritti työhar-

joittelunsa pääosin ravintola-alalla. 

 

M: (…) kylymiltään ku lähti sinne ilman mitään kokemusta, niin aika 

shokkihoitoa. Kiire ja kaikkea. 

 

Uusi ala ja uusi työympäristö vaikuttivat Maijan vointiin niin fyysisesti kuin psyykki-

sesti. Maija ei ollut aikaisemmin työskennellyt kyseisellä alalla, jolla hän suoritti työ-

harjoittelunsa. Ensimmäinen työharjoittelujakso sujui Maijalta kohtuullisesti, vaikkakin 

hän koki itsensä väsyneeksi sen jälkeen. 

 

M: Siis se oli varmaan niin uus juttu ja sielä oli hirveä kiire ja mä jotenki 

panostin siihen niin hirveästi ja mä tekkiin sen aivan niinko satasella sen 

koko harjottelun. 

 

Ensimmäisen työharjoittelujakson jälkeen Maija ei aavistanut millaiseksi toinen työhar-

joittelujakso muodostuisi. Toiseen työharjoittelujaksoon kuulunut harjoittelupaikka oli 

hänelle liian vaativa ja koitui hyvin stressaavaksi. Ensimmäiseen harjoitteluun verrattu-

na toisessa paikassa työtahti oli kiireisempi ja Maija koki, että siellä häneltä odotettiin 

nopeampaa toimintaa, johon hän ei kyennyt. Tämä vaikutti myös Maijan arkeen ja loi 

paniikkitunnelmaa hänen vapaa-aikaansa. Aamuisin Maija pelkäsi töihin mennessään 

selviytyisikö päivästä. Vaatimustaso suorittamista kohtaan oli korkea. Maija päätyi lo-

pettamaan harjoittelun kyseisessä harjoittelupaikassa ja pohti tosissaan jopa ammatilli-

sen kuntoutuskurssin lopettamista. 

  

M: Mä olin siis aivan loppu sen jälkeen. Mä olin niin väsyny. Huh huh. 

 

Kuitenkin Maija jaksoi jatkaa kurssia ja siirtyi uuteen harjoittelupaikkaan. Vaikka työ-

harjoittelupaikka oli samalta alalta kuin edellinen, Maija koki sen itselleen sopivam-

maksi, sillä siellä oli hänen mukaansa ”sopivasti tekemistä, ei liian kiire”. 
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Maija panosti työharjoittelujaksoihin ja halusi tehdä harjoittelupaikoissa parhaansa. 

Maijan omaohjaajan mukaan hän suoriutui työharjoitteluista kohtalaisesti. Omaohjaajan 

Maijalle tekemien haastatteluiden ja havainnointien perusteella ”kuntoutuja on täsmäl-

linen ja luotettava sekä tekee sovitut työt, kun tietää mitä ne ovat päivittäin”. Näin ollen 

työstä selviytyäkseen Maija tarvitsee täsmälliset ohjeet ja yhden asian kerrallaan hoidet-

tavaksi. Liian monta ohjetta sekoitti Maijaa siten, että hän ei tiennyt mistä aloittaa. 

 

M: Minä olen kuitenki semmonen, että mun pitää saaha tehä rauhassa 

asioita. Että jos mulle tulee liikaa asioita päällekkäin niin mä meen totaa-

lisesti sekaisin. 

  

Lisäksi Maija tarvitsi työnantajalta selkeää, positiivista palautetta toiminnastaan. Se tuki 

hänen oppimista ja tehtävistä suoriutumista. Työharjoittelupaikoista saatu palaute oli 

kuitenkin ollut positiivista, vaikka Maija itse ajatteli, että ei ollut suoriutunut kaikista 

tehtävistään niin kuin itse toivoisi. 

 

M: (…) No kyllä mä kuulemma palautteen mukaan pärjäsin sielä ihan hy-

vin. 

 

Työharjoittelupaikoista saadun palautteen mukaan Maijan työtaitojen hallinta, oppimis-

kyky, pitkäjänteisyys ja keskittyminen olivat olleet hyviä. Lisäksi palautteen mukaan 

Maija oli ollut huolellinen ja täsmällinen, luotettava sekä vastuuntuntoinen. Maijan tuli-

si kuitenkin kehittää kärsivällisyyttään ja kiireen hallintaa, kasvattaa epävarmuuden 

sietokykyään sekä vahvistaa itsetuntoaan. Työharjoitteluista saadun palautteen avulla 

Maija kykeni tiedostamaan kehittämiskohteensa, mutta pystyi myös vertaamaan omia 

kykyjään suhteessa ravintola-alan vaatimuksiin. Hyvästä palautteesta huolimatta ravin-

tola-alan työharjoittelupaikkojen työn hektisyyden ja vaatimusten kääntöpuolena oli, 

että Maija väsyi henkisesti ja harjoittelun ulkopuolinen aika kului häneltä usein nukku-

miseen. 

 

Työharjoittelupaikat ja niiden sopivuus olivat vaikuttaneet Maijan motivaatioon kurssin 

kuluessa. Motivaatioon ilmenee erityisesti käyttäytymisessä. Se on tekijä, joka määrittää 

kuinka vireästi ja minkä suuntaisesti yksilö toimii. (Kuusinen 1995, 218.) Toisinaan 

Maija tunsi, että ei jaksa suorittaa kurssia loppuun. Motivaatio on kuitenkin asia, joka 

kasvaa, mitä enemmän yksilö on valmis suuntaamaan voimavarojaan toimintaan (mt., 
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218). Maija sitoutui kurssiin ja hänen tavoitteenaan oli suoriutua kurssista vastoin-

käymisistä ja keskeyttämisajatuksista huolimatta.  

 

Maija koki, että työharjoittelut olivat kokemuksena hänelle hyödyllisiä, vaikka toisinaan 

ne olivat hänelle hyvin raskaita. Työharjoitteluiden myötä tulleet uupumisen sekä alalle 

sopimattomuuden kokemukset edesauttoivat kuitenkin uuden ammattialan miettimistä. 

 

M: No oon minä nyt siitä onnellinen, että tuli kokkeiltua täällä. Että jos ei 

ois kokkeillu vaikka sitä ravintola-ala, niin eihän sitä tietäis että mitä se 

on. 

 

Kurssin aikana Maija sai tutustua uuteen alaan työharjoittelujen myötä. Vaikka ala ei 

ollutkaan Maijalle sopiva ja mieleinen, hän koki, että kokemuksena työharjoittelut ra-

vintoala-alalla olivat merkityksellisiä ja myöhemmin auttoivat suuntaamaan ajatuksia 

tulevaisuuteen. Lisäksi työharjoittelut toivat Maijalle onnistumisen tunteita esimerkiksi 

positiivisten palautteen muodossa. Maijan itsetunto parani, sillä hän sai onnistumisen 

kokemuksia ja hyvää palautetta.  

 

M: (…) vaikka mieliala oli mitä oli ja olin että ei vois vähempää kiinnos-

taa, niin minä oli kuitenki (--) jaksoin käyä ne kaikki harjoittelut ja mää 

etin ne paikat. Siis mulla on ollu aina järkyttävä sinnikkyys aina vaikka (--

) jos on pakko tehä jotaki niin (--) pakko ettiä harjoittelupaikka, niin se on 

vaan etittävä. 

 

Erityisesti omaohjaajan tuki työharjoitteluiden aikana oli Maijalle kallisarvoista, minkä 

voi myös omaohjaajan dokumentoinnista huomata. 

 

Kuntoutuja hyötyy harjoitteluissa nimetystä ohjaajasta, jolta hän voi kysyä 

neuvoja. (…) Kuntoutuja on ollut motivoitunut etsimään työharjoittelu-

paikkoja ja hän on itse laittanut sähköpostia työnantajille, jota kautta 

työnantajien tapaamiset ovat järjestyneet. 

 

Työharjoittelujaksojen välissä Maija koki helpottavana asiana kurssiin kuuluneet inten-

siivijaksot. Kyseisiin jaksoihin kuului yksilölliset tapaamiset ammatillisen kuntoutus-

kurssin työryhmän jäsenten kanssa sekä osallistuminen eri tavalla teemoitettuihin ryh-

miin.  

M: Sitten ko näki niitä muita ryhmäläisiä, niin aatteli, että itellä on kui-

tenki asiat suhtkoht hyvin muihin verrattuna. 
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Ryhmämuotoisilla ammatillisilla kuntoutuskursseilla pyritään hyödyntämään myös ver-

taistukea eräänä kuntoutumista mahdollistavana tekijänä (Kelan laitosmuotoisen kun-

toutuksen standardi 17/11.5.2009, 30). Myös Helena Palosaari (2001, 118) tuo esille 

vertaisryhmien merkityksen kuntoutuksessa. Hänen mukaansa työttömän kohdalla on 

olennaista, että työtön saa tiedon ja kokemuksen siitä, että ei ole yksin. Ryhmässä ko-

koontuminen toi Maijalle vertaisuuden tunteita. Maija huomasi, että ei ole yksin epä-

varmuuden tunteidensa kanssa. Maijalle oli helpottavaa huomata, että on myös muita 

nuoria, jotka ovat samanlaisessa elämäntilanteessa.  

 

Marja-Liisa Dunderin (2002, 63) mukaan voimaannuttava yhteisö on välittävä yhteisö. 

Siinä ihmisillä on mahdollisuus toimia omina itsenään. He tukevat toisiaan arjen hetkis-

sä ja haasteissa ja luovat positiivista energiaa. Intensiivijaksot yhdessä muiden kurssin 

nuorten kanssa mahdollistivat vertaisuuden tunteita, mutta myös voimaantumista. Nuo-

ret saivat jakaa sekä hyviä että huonoja kokemuksiaan. Maija huomasi, että muillakaan 

nuorilla työharjoittelujaksot eivät olleet menneet täydellisesti. Hän ei ollut ainoa, joka 

koki, että oli jopa hieman epäonnistunut.  

 

M: (…) Se oli semmonen hengähystauko sille kaikelle kiireelle ja hektisyy-

delle.  Oli jotenki kivaa vaihtelua ko oli välillä liikuntaa ja kaikkia luento-

ja. Niin ne oli ihan mielenkiintoisia. Ei tarttenu aina ressata että mihin 

meen harjoitteluun. (…) 

 

M: Olihan se mukavaa kertoa muillekki, että mitä on oppinu ja teheny ja 

missä on ollu. Sittenkö tuli muittenki mielipiteet, että muillaki on menny 

välillä penkin alle ja että ei ole mikkään onnistunu ja näin. 

 

Lisäksi kyseisen kurssin ryhmä, jonka Maija suoritti, ryhmäytyi erityisen hyvin. Kurssin 

aikana olleiden tapaamisten lisäksi he olivat yhteydessä ja jakoivat kokemuksiaan myös 

vapaa-aikana. Vaikka yksilöiden elämänkulut muotoutuvat sosiaalisten kokemuksien, 

henkilökohtaisten tavoitteiden ja elämän tapahtumien myötä erilaisiksi, samanaikainen 

eläminen ikäsidonnaisissa ja yhteiskunnallisesti määrittyneissä organisaatioissa yhdistää 

niitä (Nummenmaa ym. 1997, 35). Kurssilla samaan aikaan olleiden nuorten oli helppo 

kertoa toisilleen tuntemuksiaan, sillä kaikki olivat samassa tilanteessa ja usein myös 

kohtasivat samanlaisia vastoinkäymisiä, mutta myös onnistumisen tunteita.  

 

Sekä niin negatiivisen kuin positiivisenkin tekemisen myöstä kurssi toi Maija arkielä-

mään sisältöä. Kurssi rytmitti Maijan arkipäiviä, kun hän oli mukana säännöllisessä 
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toiminnassa. Kurssin alettua Maijan päivät koostuivat säännöllisestä aikataulusta, kun 

niihin kuului joko intensiivijaksoihin kuuluneita luentoja, yksilötapaamisia ja ryhmä-

toimintaa muiden kurssin nuorten kanssa tai työharjoittelua. Kurssin ajan Maija koki 

itselleen mieluisaksi osittain siitä syystä, että hänellä oli jotain tekemistä. 

 

M: (…) Ei jääny ainakaan sinne kotia olemaan ja näki kuitenki ihmisiä. 

(…) 

 

Minna Virta (2006, 154) nostaa artikkelissaan esiin, kuinka työttömyydellä on passi-

voiva vaikutus nuorten ajankäyttöön. Työttömyys vaikuttaa ajan hallintaan, joka näkyy 

esimerkiksi siten, että työttömän arjesta katoaa rytmi ja aktiivisuus muuttuu joutilaisuu-

deksi. Maijan ajatuksissa opiskelu ja työ olivat asioita, jotka tuovat elämään säännölli-

syyttä ja tekemistä. Työn ja koulutuksen avulla nuoret voivat lisätä kehittymismahdolli-

suuksiaan ja ne luovat myös nuoren elämään selkeää, jäsentynyttä elämäntapaa (Laak-

sonen ym. 2000, 3). Myös aktivoivilla toimenpiteillä tavoitellaan nuorten ammattitaidon 

kehittämisen ja ylläpitämisen lisäksi ajankäytön hallittavuutta (Virta 2006, 165). Maijan 

kohdalla kurssi oli asia, joka vaikutti hänen elämäänsä edellä mainituilla tavoilla. Kurs-

sin alettua Maija koki hallitsevansa elämäänsä paremmin kuin aikaisemmin. 

 

M: (…) koko ajan ties mihin piti mennä (…) 

 

Kojon (2010, 28) mukaan elämäntilanne voi näyttäytyä nuorelle parempana aktivoivan 

toimenpiteen aikana, sillä tällöin heillä on määräajaksi säännölliset tulot, päivärytmi 

sekä mahdollisuus tavata ihmisiä. Säännöllisellä elämänrytmillä oli vaikutusta myös 

Maijan sisäiseen että ulkoiseen elämänhallintaan. Kurssin sisältöön kuulunut tekeminen 

loi Maijalle mahdollisuuden pohtia vahvuuksiaan, kykyjään ja taitojaan, minkä avulla 

hän kykeni lisäämään itsetuntoaan. Lisäksi kurssin avulla ulkoiseen elämänhallintaan 

liittyvä ympäristön tuki mahdollistui. (ks. Miettinen & Kuitunen 1999.) 

 

Kurssiin liittyneen tekemisen avulla Maijan voimavarat lisääntyivät ajatellen sitä, että 

hän vielä jossain vaiheessa elämäänsä pääsisi työskentelemään itseään kiinnostavalle 

alalle. Maija oppi itsestään ja löysi sekä hyviä ominaisuuksia, mutta myös ominaisuuk-

sia, joita hän tulevaisuudessa voisi kehittää. Vaikka toisinaan harjoittelujen aikana Mai-

ja mieliala oli todella huono, hän kuitenkin jaksoi jatkaa, eikä vastoinkäymisistä huoli-
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matta luovuttanut kurssin suhteen. Työharjoittelut toivat Maijalle osaltaan onnistumisen 

mutta myös epäonnistumisen tunteita. 

 

Elämänhallinnan näkökulmasta voidaan ajatella, että Maijan elämänhallinta parani ver-

raten aikaan ennen kurssia. Kurssi vahvisti Maijan elämänhallintaan sekä sisäisestä että 

ulkoisesta näkökulmasta. Kurssi vaikutti Maijan elämään tuoden siihen tekemisen kaut-

ta sisältöä, mutta se antoi Maijalle myös mahdollisuuden suunnitella tulevaisuuttaan. 

Huolimatta kurssin alussa olleesta hieman kielteisestä suhtautumisesta kurssiin sekä 

haastavista harjoitteluista Maija suoritti kurssin loppuun. 
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6 Kurssin jälkeen 

 

6.1 Uusia polkuja etsimässä 

 

Tutkimukseni empiirisen osuuden aikaisemmissa luvuissa olen tarkastellut Maijan elä-

mänkulkua menneisyyden näkökulmasta. Tämä luku sisältää tarkastelua kuntoutuskurs-

sin merkityksistä sekä Maijan elämää määrittävistä tekijöistä kurssin jälkeen. Tarkaste-

lun kohteeksi määrittyy siis myös Maijan tulevaisuus. 

 

Kurssin intensiivi- ja työharjoittelujaksojen päätyttyä Maijan elämässä alkoi uusi jakso.  

Tässä elämänjaksossa hän oli taas työtön ja vailla tulevaisuuden suunnitelmia. Kurssi 

avulla ei mahdollistunut Maijan tavoitteena ollut uuden ammattialan löytyminen. Kurs-

sin aikana Maija oli tutustunut uuteen alaan, mutta kuitenkaan kyseinen ala ei ollut sel-

lainen, jota Maija olisi halunnut lähteä opiskelemaan. Kurssin jälkeen Maija oli hyvin 

pettynyt, sillä kurssi ei ollut vienyt häntä hänen omasta mielestään elämässä eteenpäin. 

 

H: Mikä sun mielestä on ollut parasta tässä kurssin aikana? 

 M: (--) En mä tiiä. (--) 

 H: No osaakko sanoa mikä oli huonointa? 

M: No varmaan se ku ei sitten loppupeleissä niin ei siitä (--) ei se oikees-

taan johtanu mihinkään. Ku ei se ammatinvalintahommakaan oikein on-

nistunu. 

H: Mikä siinä meni pieleen? 

M: No justiinsa se ko (--) se meni pieleen. 

H: Oliks se että se ravintola-ala? 

M: Niin. Tai että se ei ookkaan oma homma. 

 

Joissain määrin Maija ajatteli, että kurssi oli hänen kohdallaan jopa turha, mihin osal-

taan vaikutti Maijan ensisijaisen tavoitteen epäonnistuminen. Uuteen ammattialaan tu-

tustuminen mahdollistui, mutta kuitenkaan kyseinen ala ei ollut Maijan fyysiset ja 

psyykkiset rajoitteet huomioon ottaen hänelle mahdollinen tulevaisuuden työllistymisen 

kohde. Maijaa harmitti, että hän ei ollut kurssin työharjoittelujen avulla löytänyt itsel-

leen sopivaa alaa. Ala, josta hän oli kiinnostunut kurssin aikana, ei käytännössä vastan-

nut Maijan toiveita. Maija oli tyytymätön siihen, että kurssin harjoittelut eivät vieneet 

häntä eteenpäin elämässä, vaan ne olivatkin raskaita ja hänen toimintakykynsä kärsi 

niitä. 
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M: No siis onhan tää hyvä homma (--) varmaan joillekki, muttako on vä-

hän ku tää ei omalta osalta toteutunu ihan niinko ajatteli. Mä oisin halun-

nu vähän enemmän tuloksia ja toimintaa aikaan. 

 

M: Kyllähän minä oon varmaan saanukki [tuloksia, M.K], mutta mitä mi-

nä oon muista kuullu, niin jotku on käsittääkseni opiskelemassa ja kaik-

kea. Että niitten kohalla se on niinku menny (--). 

 

Kurssin edetessä Maijan ahdistus tulevaisuuden suunnitelmien puutteesta oli kasvanut. 

Kuten Kojo (2010, 28) toteaa, tulevaisuuden avoimuus voi muodostua nuorelle henki-

sesti kuormittavaksi. Maijan masennus oli voimistunut kurssin kuluessa ja myös kurssin 

työryhmään kuulunut psykologi oli todennut Maijan olevan vakava-asteisesti depressii-

vinen. Intensiivijaksojen ja työharjoitteluiden loputtua Maija koki jääneensä tyhjän 

päälle, hän ei jaksanut tehdä mitään, ei syödä terveellisesti, ei liikkua. Kurssi ei ollut 

tuonut Maijalle hänen toivomaansa lopputulosta. Kun omat odotukset ja toiveet eivät 

toteudu myös tulevaisuuden suunnittelu voi tuntua turhalta, kun sen ei koeta olevan 

omissa käsissä (mt., 29). Lisäksi kurssin mahdollistama säännöllinen tekeminen päättyi. 

Maija oli monelta osin tyytymätön elämäänsä. Kurssin loputtua Maija koki tilanteensa 

samanlaiseksi kuin ennen kurssia. Hän oli turhautunut ja epätietoisuus tulevaisuudesta 

ahdisti häntä. Kurssin loputtua hän jäi masennuksen vuoksi sairaslomalle.  

 

Kuntoutuskurssin intensiivi- ja työharjoittelujaksojen loputtua kurssiin kuului myös 

viisi seurantapäivää, jotka tulee toteuttaa puolen vuoden sisällä kurssin loppumisesta. 

Tämän seurantajakson tarkoituksena on varmistaa kuntoutukselle asetettuja tavoitteita ja 

toteutumista sekä selvittää mahdollista lisäohjauksen tarpeita. (Kelan laitosmuotoisen 

kuntoutuksen standardi 17/11.5.2009, 32.) Maija kohdalla seurantapäivistä toteutui nel-

jä. 

 

Ensimmäisen seurantapäivän jälkeen Maija koki olevansa hyvin epätietoinen asioistaan 

ja tulevaisuuden suunnitelmista. Koska uutta ammattialaa ei löytynyt, kurssin työryhmä 

suositteli Maijalle kuntoutusselvitystä, jonka avulla voitaisiin arvioida vielä hänen am-

matillisen kuntoutuksen tarpeita. 

 

M: (…)Siis niitten piti järjestää joku Kelalta joku kuntoutusselvitys tai jo-

ku, en minä oikein itekkään ole perillä, että mikä se oli. (…) Niin en minä 

tiiä. Sitten minä vaan oottelin sitä. Ei siitä sitten kuulunu mittään ja sitten 

se oltiin kuulemma hylättykki. Että ei siitä sitä ei sitten tullukkaan niin ne 

kaikki suunnitelmat vaan kaatu. 

H: Tiiäks säämikä niihin vaikutti, että ne kaatu? 
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M: En minä (--) otappa tuosta Kelasta selvää. 

 

Kuntoutusselvitys ei kuitenkaan mahdollistunut ja Maijan ajatukset tulevaisuudesta 

muodostuivat yhä ahdistavammiksi. Lisäksi Maija oli yhä masentunut, joten esisijaisinta 

oli, että ennen kuin hän tekisi tulevaisuuteensa sitovia suunnitelmia, hän hoitaisi masen-

nustaan. Työttömien nuorten kohdalla paremman mielenterveyden nähdään edesautta-

van nuorten jokapäiväisestä elämästä selviytymistä ja sosiaalista integraatiota (Hammer 

2000, 62). 

 

Maija tyytymättömyyteen elämäntilanteestaan vaikutti vahvasti myös se, että hän ei 

tuntenut oloaan kotoisaksi nykyisellä asuinpaikkakunnallaan. Maija pohti, olisiko kurssi 

ollut hyödyllisempi, jos hän olisi suorittanut sen aiemmalla asuinpaikkakunnallaan. Ky-

seinen paikkakunta olisi ollut Maijalle tutumpi. 

 

M:(…) Siis mä oon just niinku niin arka ja (--) mulla pitää olla niin tuttua 

ja turvallista, niin tää oli kuitenki niin vieras paikka, että en mää tiiä että 

tekikö seki että (--) oishan se voinu olla [entisellä asunpaikkakunnalla, 

M.K] siis silleen helpompaa, jos ois ollu sama kurssi. 

 

M: (…) olis niinku tiennyt niitä ravintoloita ja käyny niissä sisälläki ite. 

että minkälaisia ne on. Minä en ollu koskaan käyny niinku missään [ravin-

toloissa nykyisellä asuinpaikkakunnalla, M.K]. Ei ollu mitään hajua mis-

tään. 

 

Edellinen asuinpaikkakunta oli Maijalle hyvin tuttu. Nykyisellä asuinpaikkakunnalla 

ennen kurssin alkua Maija oli ehtinyt asua vain noin puoli vuotta. Tosin Maija oli aikai-

semmin käynyt nykyisellä asuinpaikkakunnallaan jonkin veran, mutta silloin hänen 

olemisensa oli rajoittunut ainoastaan sukulaisten luona olemiseen.  

 

Sairaslomansa aikana Maija ei kuitenkaan jäänyt kokonaan toimettomaksi, vaan kävi 

viikoittain mielenterveyskuntoutujille tarkoitetussa päivätoiminnassa, jonne hän oli saa-

nut kontaktin kurssin aikana. Sen avulla hänen päivänsä eivät kuluneet yksin kotona 

mitään tekemättä. Päivätoiminnan avulla Maija sai elämäänsä sisältöä ja samaan aikaan 

se oli myös osa hänen mielenterveyskuntoutustaan.  

 

Masennus, joka oli määrittänyt Maijan elämää jo ennen kurssin alkua, alkoi helpottaa 

muutaman kuukauden jälkeen kurssin loputtua. Kurssin avulla saadut mielenterveys-

kuntoutukseen liittyvät kontaktit olivat merkittäviä ja Maija sai tukea masennuksensa 
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hoitoon. Näin ollen hänen mielensä muuttui valoisammaksi. Hän sai hän voimia, joiden 

avulla hän kykeni vaikuttamaan yhä enemmän elämäänsä ja teki omien sanojensa mu-

kaan ”elämänmuutoksen”. Maija koki, että ei ollut enää masentunut. 

 

M: En mä voi käsittää miten musta on josku tuntunu siltä, nyt on ihan eri-

lainen niinko (--) sillon aatteli, että kuitenkaan mikkään onnistu ja kuiten-

kaan pärjää missään (--) nyt kuitenki ihan hirviästi virtaa ja minä aion ai-

naki yrittää ja en minä tiiä onnistuuko tämä, mutta ihan sama. Minähän 

teen mitä minä haluan. 

 

Myös kurssin työryhmä toi asiakirjoissa esille Maijan elämässä tapahtuneen muutoksen: 

 

Seurantajaksojen aikana tuli esille, että kuntoutujalla oli ongelmia sään-

nöllisen ja terveellisen ruokavalion toteuttamisessa. Kolmannen seuranta-

päivän yhteydessä tuli ilmi, että kuntoutuja oli tehnyt elämäntapamuutok-

sen, joka sisälsi liikunnan lisäämisen sekä terveellisen ruokavalion toteut-

tamisen. (…) 

 

Maija ei koe, että kurssilla tai sen sisällöllä olisi ollut merkitystä elämänmuutokseen. 

Kurssin loputtua hän oli kuitenkin ymmärtänyt, että ei voi jatkaa samoin kuin ennen. 

Kurssin intensiivijaksojen aikana nuorille pidettiin luentoja esimerkiksi ravintoon ja 

liikuntaan liittyen, mutta Maijan että kyseisillä luennoilla ei ollut merkitystä muutok-

seen. Maija kuitenkin ajatteli, että kurssin kuluessa lääkärin luona käynnit laittoivat 

pohtimaan muun muassa fyysistä kuntoa ja elintapojen merkitystä sille.   

 

 M: (…) arvot oli vähän mitä oli, niin kai se pisti vähän miettimään, että 

kai sitä kuolee tätä menoa.  

 

Työttömyys ja sen myötä elämän keskittyminen kotiin voi vaikuttaa yksilön fyysiseen 

hyvinvointiin ja nuorten työttömien keskuudessa huono fyysinen kunto on yleistä (Pel-

konen 2012, 22). Lisäksi eräs Maijan elämänmuutokseen vaikuttanut ajatus oli, että hän 

ei enää ”jaksanut jaksamattomuutta”. Maija ei jaksanut ainoastaan nukkua, vaan toivoi 

elämälleen myös jotain muuta sisältöä. Masennuksesta toipuminen oli Maijan elämässä 

tapahtuma, joka toimi hänen elämänkulkunsa käännekohtana ja jonka avulla hän kykeni 

muuttamaan elämänsä suuntaa. Maija alkoi yhä enemmän pohtia hyvinvointiaan ja sii-

hen vaikuttavia tekijöitä elämässään myös tulevaisuutensa kannalta. Elintapojen muutos 

ja oman hyvinvoinnin merkitys olivat asioita, joita hän alkoi tavoitella elämässään. 

Muutoksen avulla Maija koki, että voi itse omilla teoillaan ja valinnoillaan vaikuttaa 
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elämäänsä ja omaan vointiinsa. Masennuksesta toivuttuaan hän oli saanut voimavaroja, 

joiden avulla hän kykenee suuntaamaan ajatuksiaan yhä enemmän tulevaisuuteen ja 

tulevaisuuden tavoitteisiin myös työllistymisen näkökulmasta. 

 

Mielenterveyskuntoutujille tarkoitettuun päivätoimintaan osallistumisen myötä Maijan 

kiinnostus ja motivaatio uutta ammattialaa kohtaan kasvoi. Koska ravintola-ala ei ollut 

hänelle sopiva, oli aika alkaa pohtimaan uutta mahdollista alaa. Maija oli jo aikaisem-

min erityisoppilaitoksessa hakenut eräälle alalle, mutta ei ollut tullut valituksi. Nyt hä-

nen kiinnostuksensa kyseistä alaa kohtaan oli taas kasvanut. Maija koki omaavansa ky-

seisellä alalla tarvittavia olennaisia ominaisuuksia, joiden vuoksi ala voisi sopia hänelle 

(ks. Aho & Vehviläinen 1997). Maija toiveena oli, että tulevaisuudessa hän haluaisi 

hyödyntää hyviksi kokemia ominaisuuksiaan. Maijan toiveet lähteä opiskelemaan kiin-

nostuksensa kohteena olevaa alaa voimistuivat ja hänestä tuli yhä motivoituneempi tu-

levaisuuttaan kohtaan. Samalla alkoi uuden elämänvaiheen suunnittelu.  

 

 H: Mitä sulla on elämälle tavoitteena tulevaisuudessa? 

M: Saaha siis se koulutus. Että pääsisi tekemään semmosta mistä niinku 

tykkää. 

 

H: Mitä sä aattelet vaikka viiden vuoden päästä? Missä sä oot, mitä sä 

teet, mikä on sun unelma? 

M: Hmm (--)no toivottavasti olen ehkä siihen mennessä saanu opiskeltua 

jotain järkevää ja (--) töissä varmaan. Minä jossain vaiheessa sillon ko 

minä olin masentunut ja mulla ei ollu mitään suunnitelmaa, niin minähän 

ajattelin, että minähän en koskaan tuu es pääsemään mihinkään töihin. 

Nythän minä sentään kuvittelen itseni töissä muka jossaki oikiasti. 

 

Kun Maijan sairasloma loppui noin puoli vuotta kurssin päättymisestä, hän ilmoittautui 

työttömäksi työnhakijaksi. Vaikka hän ei ollut enää masentunut, oli työttömyys asia, 

joka vaikutti hänen mielialaansa. 

 

M: No onhan se nyt välillä ihan kiva olla tekemättä mitään, mutta nyt kun 

on ollut niinku (--) tässäki puoli vuotta tekemättä mitään, niin juu ei. Tun-

tuu että ei ole mitään järkeä. Haluaa tehdä jotain järkevää ja hyödyllistä 

ja jotaki mikä edistää niinku elämää johonki suuntaan. 

 

Masennuksesta toivuttuaan Maijalla oli saanut intoa mennä elämässään eteenpäin. Mai-

jan puheesta nousee esille, kuinka hän haluaa tulevaisuudessaan tavoitella asioita, joita 

hän itse haluaa.  
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 M: (…) Mulla on ihan hirveä draivi päällä. Nyt, nyt minä haluan eteen-

päin. 

 

Maija tavoitteena on tulevaisuudessa opiskella ja päästä sen myötä työelämään, vaikka 

välillä hänestä on tuntunut ihan toiselta. Ennen tulevaisuuden työllistymistä Maijan ta-

voitteena oli opiskella ja näin vahvistaa ammattitaitoaan. Arja Kilpeläisen (2000, 95) 

mukaan koulutus koetaan erityisesti työmarkkinakelpoisuuden lisääjänä. Koulutuksen ja 

ammatillisen tutkinnon avulla voidaan lisätä työllistymistä. Lisäksi koulutus mahdollis-

taa toivotun ammatin saavuttamisen. Koulutuksen avulla pyritään vahvistamaan ja pa-

rantamaan omia mahdollisuuksia yhteiskunnan työnjaossa. Koulutusyhteiskunnan arvot 

ovat nuorille tärkeitä ja useille koulutuksen hankkiminen on keino päästä työelämään. 

(Pohjola 1994,137, 179). 

 

H: Onko niitten opiskelujen päämääränä sitten tulevaisuudessa, että sä 

pääset työelämään? 

M: No joo, toivottavasti. On mulla välillä siis tullu (--) tuntu sillonki että 

mä en tiiä (--) jotenki ajatteli, että ei minusta ole mihinkään ja en minä 

koskaan tuu jaksamaan tekemään mitään töitä ja ei minusta ole koskaan 

mihinkään töihin ja (--) en minä tiiä (--). Mutta nyt on taas tullu semmo-

nen että totta kai. 

 

Pohjolan (mt., 144) tutkimuksessa nuorten elämän eräs merkityksellinen ankkuri on työ, 

sillä se on asia, jolla on merkitystä myös muille elämän osa-aluille. Työ muovaa ihmi-

sen identiteettiä, säätelee toimeentuloa, mahdollistaa elämäntapavalintoja sekä määrittää 

ihmisen sosiaalista ja yhteiskunnallista asemaa ja arvostusta. Pohjolan tutkimuksessa 

työ on nuorille keskeinen asia elämässä muutenkin kuin taloudellisesti ajateltuna. 

 

Seurantapäivien edetessä Maijalla oli yhä enemmän visioita tulevaisuuteensa. Maijan 

ajatukset tulevaisuudesta olivat yhä myönteisempiä ja hänen tulevaisuudenkuvansa 

määritti odotus paremmasta. Maija suunnitteli elämäänsä eteenpäin ja näki siinä myös 

positiivisia kehityksen mahdollisuuksia. (ks. Pohjola 1994, 135–138.) Tulevaisuuden 

tavoitteet ja haaveet mahdollistat usein motivaatiota myös nykyhetken toimintaan elä-

mäntilanteen parantamiseksi (Kojo 2010, 32). 

 

Viimeisen seurantapäivän jälkeen ja kurssin lopullisesti päätyttyä Maijan tulevaisuu-

densuunnitelmat olivat saaneet jo osittain suuntaa ja hänen elämässään voitiin nähdä 
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tapahtuneen muutoksia. Esimerkiksi Maijan kuntoutuksen aikaisiin asiakirjoihin oli 

dokumentoitu seuraavaa: 

 

Seurantapäivien päätösvaiheessa oli selkeästi nähtävissä kuntoutujan 

voinnin ja elämänhallinnan parantuminen. Myös mielenterveystoimistossa 

oli päädytty siihen, että kuntoutujalla ei ole (…) eteenpäin sairausloman 

tarvetta. Kuntoutujalla on nyt selkeästi tulevaisuuden visioita. (...) 

 

Viimeisen seurantapäivän tavoitteena oli siirtää Maijan asiakkuus muille toimijoille.  

Tällöin Maijalle avautui mahdollisuus osallistua erään työttömille tarkoitetun projektin 

avulla tutustua uuteen alaan. Maija ei suuntautunut vielä sillä hetkellä erityisen kiinnos-

tuksen kohteena olleelle alalle, mutta toivoo tulevaisuudessa pääsevänsä kyseiselle alal-

le. Työttömille tarkoitetun projektin myötä Maija aloitti työttömille tarkoitetun kurssin 

ja päätyi tutustumaan erääseen toiseen alaan ja suorittamaan kyseisestä alasta erästä 

tutkinnon osaa. Halutessaan hän voisi jatkaa opintoja kyseiseen alaan liittyen ja hakea 

opiskelemaan kyseisen alan koko tutkinnon.  

 

M: (…) Meillä on niinku neljä päivää harjottelua ja yks päivä koulua vii-

kossa, niin minä nyt mietin ja pohdin nytten (--) niin et sen saa varmaan 

sitten hyväksi luetuksi sitten jos kävis sen koko (--). (…)  

 

Maija kokee alan mielenkiintoisemmaksi kuin kaupan ja hallinnon alan tai ravintola-

alan. Ammattialaan liittyvä kiinnostus voi syntyä omien kokemusten kautta, jolloin oma 

osaaminen lisää motivaatiota hakeutua opiskelemaan kyseistä ammattialaan. Kiinnostus 

voi myös syntyä ammattikuvan kautta, jolloin ammatin vaatimia edellytyksiä verrataan 

omiin kykyihin ja ominaisuuksiin. (Aho & Vehviläinen 1997, 142.) Uusi ala oli tähän 

mennessä Maijan kykyjen, mutta myös hänen kiinnostustaan ajatellen hänelle mieleisin.  

 

 M: Oon minä nyt ainaki päässy lähemmäksi sitä omaa alaa. (…) 

 

Kuitenkaan Maija ei vielä osannut sanoa, tuleeko hän jatkamaan tulevaisuudessa koulu-

tusta kyseisellä alalla. Maijan ajatuksena oli, että tulevaisuudessa hän voisi kuitenkin 

hyödyntää kyseistä koulutusta päästäkseen haaveilemalleen alalle.  

 

Nykyisessä elämänvaiheessaan Maijalla on haaveita tulevaisuuteen ja myös intoa tavoi-

tella niitä. Maijan elämässä on kuitenkin vielä asioita, joita hän pohti usein, ja joihin hän 

koki olevansa vielä tyytymätön. Hänellä on opiskeluun, työllistymiseen sekä yleisesti 
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tulevaisuuttaan ajatellen monia kysymyksiä, joihin hän tarvitsee vastauksia. Vaikka 

Maija koki, että kurssi ei ollut hänelle hyödyllinen tavoitteidensa toteutumisen kannalta, 

on se joiltain osin kuitenkin mahdollistanut Maijan elämänhallinnan paranemista. Maija 

on päässyt yli masennuksestaan ja hän on saanut tulevaisuudelleen suuntaa. Hänen voi-

mavaransa ja motivaationsa tulevaisuutta kohtaan ovat kasvaneet ja hän on uskaltanut 

asettaa elämälleen myös tavoitteita. Maijan mahdollisuudet päästä työskentelemään 

mieleisellä alalla ovat kasvaneet. Hän on löytänyt elämäänsä uusia polkuja, joiden avul-

la hänellä on myös mahdollisuus saavuttaa tulevaisuudelleen asettamia tavoitteita. 

 

 

6.2 Ilman tukea ei pärjää 

 

Kuntoutuskurssi mahdollisti Maijalle tukea elämän eri osa-aluille. Kurssin jälkeen Mai-

jan tuen tarve ei kuitenkaan päättynyt. Maija kuvaili itseään araksi. Hän koki uudet ti-

lanteet haastaviksi sen vuoksi. Juhani Mattilan (2004, 88) mukaan arkuus on yksinker-

taisuudessaan sosiaalisten valmiuksien riittämättömyyttä sekä ihmissuhdetaitojen puu-

tetta. Arkuuden vuoksi ihminen ei mene oppimaan sosiaalisia taitoja, mikä johtaa niiden 

puutteeseen. Näin ollen harjoittelun puute edesauttaa avuttomuutta ja siitä johtuvaa ar-

kuutta.  

 

Maijan arkuus oli tekijä, jonka takia hän oli tarvinnut ja tulee tarvitsemaan tukea elä-

mänsä. Arkuus ja tuen tarve olivat asioita, jotka nousivat esille myös Maijan puheessa 

tulevaisuuden työllistymistä ja etenkin työpaikan kannalta. Maijan ajatuksissa hyvä työ-

paikka olisi sellainen, jossa hänen ei tarvitsisi jäädä yksin ja että hän voisi saada apua 

aina tarvittaessa. Maija koki, että ei kykene työskentelemään paikassa, jossa joutuisi 

olemaan yksin. Maijalla oli ammatillisten opintojensa aikana ollut harjoittelupaikoissa, 

joissa täysipäiväinen työskenteleminen edellytti toisinaan myös yksinoloa työpäivän 

aikana. 

 

M: (…) mulla on niinko motivaatiota taikka intoa, että se kiinnostais työ-

nä, mutta sitten mä mietin että pystykö mä tekemään sitä (…) 

 

Tämä tunne on myös vahvistunut kurssin työharjoitteluiden myötä. Kurssin työharjoitte-

luista Maijan mieleen oli erityisesti jäänyt eräs päivä, jolloin hän oli jäänyt hetkeksi 

yksin työharjoittelupaikkaan. Tällöin Maija meni omien sanojensa mukaan ”sekaisin”. 
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M: Siis en minä tiiä. Mulla tulee joku aivan hirviä paniikki ja alan sekoi-

lemaan (--). 

 

Työntekijän ollessa poissa Maija oli joutunut tekemään yksin harjoittelupaikan töitä. Se 

oli ollut hänelle liian haastavaa. 

 

M:(…) Ei se varmaan monelle muulle ihmiselle ole mikään juttu, mutta 

mulle se on aivan ylivoimasen vaikeaa. En minä voi käsittää mikä vaiva 

mulla on (--). 

 

Tämä tapahtuma oli Maijalle hyvin opettavainen. Maija ymmärsi yhä vahvemmin, että 

ei kykene toimimaan yksin ilman apua. Hän tarvitsee lähelleen tukea, jotta voi selvitä 

niin työelämässä, mutta myös arkipäivän elämässä. Maija saa turvallisuuden tunnetta 

siitä, kun ympäristö on ”tuttua ja turvallista”. 

 

H: Onks sulla semmonen olo, et sä tarvit jonku kuitenki semmoseksi tueksi 

siihe?  

M: En minä tiiä (--) mieti nyt olla yksin, mieti joku (…) Mieti ne jotku on 

aivan yksin siellä, hyi! Minä saisin kaikki (…) ihan sekasin ja (--) ei mi-

nusta ole siihen! 

H: Koeksä että siinä on liikaa vastuuta sulle? 

M: Mmm.  

H: Et sä tarvit siihen tukea? 

M: Siis kyllä mä voisin olla yksin jos mä oikiasti osaisin ja oisin varma sii-

tä asiasta, mutta (--). 

H: Mmm. 

M: Jossaki (…), siellä pittää niin hirveästi osata tehä niitä kaikkia asioita 

ni (--) ei minusta oo semmoseen.  

 

Kurssin avulla Maija oppi omista kyvyistään ja rajoistaan työntekijänä, mikä on merki-

tyksellistä etenkin uutta alaa pohtiessa. Tulevaisuudessa hän kykenisi ottamaan huomi-

oon yhä paremmin työpaikkojen työn luonteen ja pohtia sen sopivuutta itsensä kannalta. 

Lisäksi Maijan itseluottamus ja usko omiin kykyihin oli laskenut masennuksen sekä 

osaltaan kurssin haastavien työharjoitteluiden myötä ja usko omiin kykyihin laskenut.  

 

Kurssin aikana ja sen jälkeen Maijan eri elämänalueisiin liittyvä tuen tarve ei ollut ka-

donnut. Pohjola (1999, 61–62) tuo väitöskirjassaan esille niin sanotun riippuvuuskult-

tuurin. Hänen mukaansa yhteiskunnallisiin pakkoihin sitoutuminen ja osallistuminen 

ovat välttämätöntä ihmisen elämälle. Lisäksi riippuvuus perheestä, sosiaalisista verkos-

toista sekä muista yhteiskunnallisista siteistä ajatellaan olevan elämän ehto. Ihminen on 
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sosiaalinen olento, joka on aina riippuvainen muista. Maija koki positiivisena asiana 

sen, että sai kurssin avulla uusia kontakteja. 

 

M: No tulihan täältä kaikkia kontakteja ja että vielä tänä päivänäki niitten 

ihmisten kanssa suunnittelee jatkoa. 

 

Ennen kurssin alkua hänellä ei ollut nykyisellä asuinpaikkakunnallaan lainkaan viran-

omaiskontakteja tai hoitosuhdetta masennukseensa liittyen. Kurssin aikana hän sai tukea 

kurssia organisoivalta työryhmältä. Tämän lisäksi kurssin työryhmä pyrki myös autta-

maan Maijaa löytämään itselleen sopivia kontakteja kurssin jälkeiseen aikaan. Tavoit-

teena oli löytää hänelle uusia verkostoja ja siirtää Maijan asiakkuus kyseisille toimijoille 

kurssin päätyttyä. 

 

Seurantajakson aikana, jolloin kurssin työryhmän tuki ei ollut enää niin intensiivistä 

kuin kurssin aikana, Maija aloitti käynnin mielenterveystoimistossa ja mielenterveys-

kuntoutujille tarkoitetussa päivätoiminnassa. Kurssia organisoinut monimmatillinen 

työryhmä suositteli, että kurssin loputtua Maijan tulisi ensisijaisesti panostaa mielenter-

veyskuntoutukseen ja jatkaa kurssin aikana syntynyttä kontaktia asuinpaikkakuntansa 

mielenterveystoimistoon. 

 

M: Mä aloin sitten kurssin jälkeen käymään siellä mielenterveystoimistos-

sa. Ja sitten ne keksi täältä kurssilta että ja muutenki että alakais käymään 

mielenteryveyskuntoutujille tarkoitetussa päivätoiminnassa. 

 

M: No nythän mä oon lähteny sinne [mielenterveyskuntoutujien päivätoi-

mintaan, M.K] jos minusta tuntuu siltä, että pää leviää. 

H: Niin että on kuitenki mukavaa, että on jotain tekemistä, et sä et vaan oo 

siellä kämpillä? 

M: Niin on. 

 

Kuntouttavat ja toiminnalliset mielenterveyspalvelut ovat usein nuorelle keskeinen osa 

elämän sisältöä silloin, kun nuoren arkielämää eivät täytä opiskelu tai työssäkäynti (Ki-

viniemi 2008, 79). Lisäksi niissä korostuu tuen mahdollistaminen nuorelle hänen olles-

saan keskeisten toiminta-alueiden ulkopuolella. Mielenterveyskuntoutujille avun ja tuen 

saaminen päivittäin, mutta myös tarvittaessa on tärkeää. Apu ja tuki ilmentävät kuulluk-

si tulemista, omien voimavarojen käyttöön rohkaisemista ja mahdollisuuksien näkemis-

tä sekä itsetunnon vahvistumista, jotka edesauttavat nuoren toivon vahvistumista. (Mt., 

79.) Päivätoiminta toi Maijan elämään sisältöä, mikä häneltä puuttui kurssin loputtua. 
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Lisäksi hän sai sieltä tukea tulevaisuutensa suunnitteluun. Päivätoiminnassa mukana 

olleiden työntekijöiden avustuksella Maija haki työttömille tarkoitettuun projektiin, jo-

hon myös pääsi. 

 

Maija ymmärtää itsekin, että ei kykene yksin suunnittelemaan tulevaisuuttaan, vaan 

tarvitsee siihen asiantuntevaa ohjausta ja tukea. Kurssin jälkeen Maija oli toisinaan tun-

tenut, että oli jäänyt yksin. Kurssin loputtua hänellä ei ole ollut enää tiivistä ja koko ajan 

auttamassa olevaa tukiverkostoa, minkä kurssin mahdollisti. 

 

M: Pelottaa (--) ko ois itellä hulluna kaikkia suunnitelmia, että miten ha-

luais että kaikki toteutuis ja näin (--) mutta sittenko tietää, ku alakaa kaik-

kien nuitten Kelan ja kaiken kans sumpaamaan, niin tietää, että se ei tule 

olemaan niin yksinkertaista. 

 

M: On mulla kaikkea ideoita ja kaikkea, mutta en minä tiiä että miten ne 

tapahtuu. 

 

Kurssin jälkeen Maija koki, että ei ollut saanut sen mukaista tukea, kuin itse toivoisi ja 

tarvitsisi. Kurssin sekä seurantajakson päätyttyä Maija ajatuksissa tulevaisuuden suun-

nittelu oli yhä haastavaa. Tulevaisuuden näkökulmasta Maijan elämä oli vielä epävar-

maa. Maijaa harmitti, että hänen ammatillinen tilanteensa on epäselvä, vaikka hän olikin 

työttömille tarkoitetulla kurssilla. 

 

 H: Onks sulla ketään, jos sulla on semmonen olo, että tarvit apua? 

M: Mulla on just semmonen olo. Oon vaan tuolla harjoittelussa ja ei vaan 

niinku (--) siis mä en vaan kenenkään kans vaan pysty miettimään sitä jat-

kohässäkkää.  

 H: Niin et sä koet että oot yksin nytten? 

M: Niin, ainaki niitten asioitten osalta. Mä en jaksa ko tuolla koulullaki, 

ko siellä on ne opettajat, muttako nekään ei tunne minua ja sitten pistä 

taas niille alottaa alusta selittää koko systeemi ja (--). 

 

Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että kurssin avulla Maija on osittain saanut laajen-

nettua etenkin virallista tukiverkostoaan nykyisellä asuinpaikkakunnallaan. Ennen kurs-

sin alkua, hän oli ehtinyt asua kyseisellä paikkakunnalla vain noin puoli vuotta ja tuki-

verkosto oli tällöin vielä heikko. Virallisen tukiverkoston avulla hän ei kuitenkaan ole 

päässyt pois kaikista hänen elämäänsä vaikuttavista yksinäisyyden tunteista. Maijan 

sosiaalinen elämä ei ole juurikaan muuttunut kurssin kuluessa. Kurssin päätyttyä hän 
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asui edelleen yksin ja koki vahvasti, että ei ole kotiutunut nykyiselle asuinpaikkakunnal-

le. Hänen haaveenaan oli muuttaa takaisin edelliselle asuinpaikkakunnalle. 

 

M:Nyt vieläki vaikka ei ookkaan enää masentunu ja on intoa mennä 

eteenpäin, niin en minä siltikkään jaksa jäähä tänne. Minä haluan vaan 

pois. 

 

Yleensä yksinäisyyden tunne arkisesti ja kokemuksellisesti tarkoittaa sitä, että ihmisellä 

ei ole ystäviä (Harinen 2008, 89). Ystävien puute ja heidän mahdollistaman tuen puute 

tuo Maijan elämään yksinäisyyden tunnetta. Yksinäisyys on yleensä liitetty gerontologi-

seen tutkimukseen, ei niinkään nuorisotutkimukseen. Kuitenkin sitä esiintyy myös nuor-

ten keskuudessa. (Mt., 84.) Ystävien puute on Maijan elämässä asia, jonka hän kokee 

myös elämän sisältönsä kannalta merkittäväksi. 

 

M: Siis mulla ei ole mitään sisältöä elämässä. Minä vaan käyn tuolla har-

joittelussa ja tuun kotia ja oon yksin täällä kotona, enkä liiku mihinkään ja 

sitten mä taas (--) sama jatkuu loppuviikon. Ei mulla ole mitään kavereita 

tai mitään täällä enkä minä jaksa tehä täällä mitään.  

 

M: (…)Ko mulla ei niinko huvita liikkua täällä missään, mua ei huvita 

shoppailla, mulla ei huvita tehä täällä yhtään mittään.(…) Musta tuntuu 

kokoajan että olis jossain vieraassa paikassa. 

 

Usein yksinäisyyttä lisäävänä tekijänä on poismuutto lapsuudenkodista (mt., 85). Mai-

jan kohdalla sitä lisäsi muutto edelliseltä asuinpaikkakunnalta. Yksinäisyys voi olla sub-

jektiivinen kokemus, tunne. Sen lisäksi se voi olla myös olosuhde (erillään oleminen) 

sekä suhde sosiaaliseen (valittu tai ei-valittu). Yksinäisyys liitetään myös kulttuurisiin 

malleihin, jolloin ihannehahmona on seurallinen ja osallistuva, itse elämäänsä ohjaileva 

yksilö. (Mt., 85.) Maijalle yksinäisyys on niin ikään tunne, mutta myös olosuhde. Maija 

kertoi saavansa tukea perheeltään, jonka hän nimesi myös merkittävimmäksi voimava-

rojen lähteeksi. Työttömät nuoret määrittelevät usein perheen niin taloudellisen kuin 

sosiaalisen tuen lähteeksi (Hammer 2000, 54). Kuitenkaan perheen tuoma tuki Maijan 

elämään ei korvaa ystävien merkitystä. Maija eli edelleenkin elämänvaihetta, joka ei 

ollut hänen ajatuksissaan läheskään täydellinen niin ammatillisten kuin muidenkaan 

elämän osa-alueiden näkökulmasta. 

 

Kurssin mahdollistama tuki on ollut Maijan elämälle merkityksellistä, vaikka se ei vie-

nytkään häntä elämässä eteenpäin hänen toivomallaan tavalla. Kurssin avulla Maija sai 
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kuitenkin rakennettua itselleen tukiverkoston nykyiselle asuinpaikkakunnalleen. Ver-

koston olemassaolo on ollut olennainen tekijä etenkin Maijan masennusta ja siitä toi-

pumista ajatellen. Tuen tarve ei ole kuitenkaan päättynyt, vaan Maija tulee tarvitsemaan 

sitä myös tulevaisuudessa. Erityisesti Maijan opiskelujen jatkumiseksi ja myöhemmin 

työllistymisen mahdollistumiseksi merkityksellistä on, että Maija saisi tarvitsemaansa 

tukea, eikä missään vaiheessa jäisi yksin.  
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7 Pohdinta 

 

Tutkimukseni tarkoituksena oli tarkastella ammatillisen kuntoutuskurssin merkitystä 

nuoren elämään. Olen työssäni kuvannut nuoren elämänkulkua ja sitä määrittäviä teki-

jöitä menneisyydestä tulevaisuuteen eli ennen kurssia, kurssin aikana sekä kurssin jäl-

keen. Tavoitteenani oli selvittää nuoren omia merkityksenantoja hänen elämäänsä vai-

kuttavista tekijöistä. Nuoren kertomuksen avulla ole pyrkinyt muodostamaan nuoren 

elämänkulusta tarinan, jossa tarkastelen nuoren subjektiivisia kokemuksia.  

 

Nuorten asema yhteiskunnan jäsenenä määrittyy hyvin paljon sen suhteen, millaiset 

ovat heidän sidoksensa siihen. Nuorilta odotetaan yhteiskunnallista jäsenyyttä etenkin 

koulutuksen tai työn kautta. Jos nuori on koulutuksen tai työn ulkopuolella, ajatellaan 

hänen usein olevan syrjäytymisvaarassa, ellei jopa syrjäytynyt. Yhteiskunnallisten muu-

tosten sekä mahdollisuuksien lisääntymisen myötä nuorten tuen tarve tulevaisuuden 

suunnitteluun liittyen on yhä yleisempää. Huoli nuorten syrjäytymisestä ja yhteiskun-

nallisten siteiden heikkenemisestä on kasvanut, joten erilaisten aktivoivien toimenpitei-

den tavoitteena on mahdollistaa nuorien tarvitsemaa tukea. Etenkin työttömiä nuoria 

pyritään yhä tehokkaammin integroimaan yhteiskunnalliseen osallisuuteen aktivoinnin 

avulla.  

 

Syrjäytymisen ehkäisemisen ja työllistymisen lisäksi aktivoinnilla pyritään tukemaan 

nuorten elämänhallintaa ja toimintakykyä. Tutkimukseni on kohdistunut nuorten amma-

tilliselle kuntoutuskurssille osallistuneeseen nuoreen. Ammatillisen kuntoutuskurssin 

tavoitteena on tukea nuoria ja mahdollistaa voimaantumista, jotta he kykenisivät paran-

tamaan opiskelu- ja työelämävalmiuksiaan. Merkityksellistä on löytää tavoitteiden ja 

suunnitelmien avulla polkuja kohti tulevaisuuden työllistymistä. Ammatilliselle kuntou-

tuskurssille osallistuvien työttömien nuorten kohdalla erityistä on huomioida myös 

nuorten kokonaisvaltainen elämän tarkastelu tulevaisuuden työmarkkinoille sijoittumi-

sen lisäksi. Terveyteen liittyvät tekijät ja esimerkiksi mielenterveysongelmat vaikuttavat 

yhä suurenevassa määrin yksilöiden mahdollisuuksiin rakentaa tulevaisuuttaan omaeh-

toisesti. 

 

Nuorten ammatilliselle kuntoutuskurssille osallistuvat nuoret ovat usein kadottaneet 

elämänsä suunnan. Työttömyys ja tulevaisuuden tavoitteiden puute ovat heidän arkipäi-
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väänsä. Näin oli käynyt myös tutkimukseni päähenkilölle Maijalle. Ennen kurssin alkua 

hänen elämäänsä määritti epätietoisuus tulevasta, johon vaikuttivat niin Maijan omien 

ajatusten hajanaisuus, mutta myös Maijan toimintakykyyn ja elämänhallintaan vahvasti 

vaikuttanut masennus. Ennen kurssin alkua Maija eli nuoruuden elämänvaiheessaan 

jaksoa, jossa hänellä oli niin sanotusti suunta hukassa. Maijan nuoruuden elämänkulku 

ei ollut kulkenut niin sanotun lineaarisen ja yhteiskunnallisten odotusten mukaisen elä-

mänkulun mukaan. Hän oli epätietoinen siitä, mikä ala häntä kiinnostaisi. Maijan koh-

dalla tulevaisuuden pohdintaan haastetta toivat myös Maijan oppimisvaikeudet. Oleel-

lista oli, että tulevaisuudessa Maija pärjäisi valitsemallaan alalla ja se ei olisi liian haas-

tava suhteessa hänen taitoihin ja kykyihin. Kuitenkin työttömyyden jälkeen siirtyminen 

uuteen elämänvaiheeseen edellytti voimavaroja, joita Maijalla ei ennen kurssin alkua 

ollut. Työttömyyteen liitetään usein syrjäytymisen käsite, jolloin työttömien ajatellaan 

jääneen yhteiskunnan keskeisten toiminta-alueiden ulkopuolelle. Tällöin työttömyys 

määrittyy negatiiviseksi asiaksi. Työttömyyden ja masennuksen myötä Maijan siteet 

yhteiskuntaan olivat heikentyneet ja ennen kurssin alkua hänen tuen tarpeensa oli suuri. 

Maija oli vaarassa syrjäytyä, jolloin aktivoiva toimenpide oli hänen kohdallaan perustel-

tu. 

 

Kurssin alkaminen merkitsi Maijan elämässä uuden elämänjakson alkamista. Tämän 

jakson aikana hänellä oli mahdollisuus asettaa tulevaisuutensa tavoitteita, joiden avulla 

hän kykeni pohtimaan eri mahdollisuuksiaan tulevaisuuteensa. Etenkin uuden ammat-

tialan löytyminen oli Maijalle tavoite, jonka hän toivoi toteutuvan kurssin avulla. Ta-

voitteiden lisäksi kurssi toi Maijan elämään sisältöä ja säännöllisyyttä, joka hänen elä-

mästään puuttui ennen kurssin alkua. Kurssin avulla mahdollistui myös Maijan elämän-

hallinnan vahvistuminen. Vahvan elämänhallinta ajatellaan tarkoittavan yksilön omaa 

valtaa elämäänsä liittyvistä tekijöistä, mutta myös edesauttavan tulevaisuuteen suuntau-

tumista.  Kurssin aikainen elämänjakso ei kuitenkaan sujunut Maijan toiveiden mukaan. 

Maija koki hieman jopa epäonnistuneensa ammattialan löytämisen suhteen. Hän koki, 

että ala, johon hän oli työharjoittelujen kautta tutustunut, ei ollut hänelle sopiva. Lisäksi 

kurssin kuluessa Maijan masennus voimistui. Kurssin loputtua hän oli työtön, masentu-

nut sekä vailla tulevaisuuden suunnitelmia. Kurssin jälkeen, hänen elämässään alkoi 

jakso, jolloin hänellä ei ollut taaskaan suunnitelmia tulevaisuudelleen.  
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Kurssiin kuulunut seurantajakso ja neljä seurantapäivää olivat tekijöitä, joiden avulla 

Maijan polut kohti tulevaisuutta alkoivat rakentua. Tukiverkoston laajeneminen mah-

dollisti Maijan toipumisen masennuksesta, jolloin hän alkoi myös yhä enemmän asettaa 

itselleen tavoitteita tulevaisuuteen. Niin hänen oma hyvinvointinsa kuin myös tulevai-

suuden työllistyminen tulivat hänen tulevaisuutensa tavoitteiksi. Maija ei halunnut enää 

palata entiseen, vaan suuntasi ajatuksiaan yhä enemmän tulevaisuuteensa. Maija oli saa-

nut voimaa elämänsä suunnitteluun. Kurssin päätyttyä lopullisesti Maija oli myös pääs-

syt tutustumaan uuteen ammattialaan, jolloin hän sai yhä tiukemman otteen elämästään 

ja sen suunnasta. Masennuksesta toivuttuaan Maijan tuen tarve ei kuitenkaan hävinnyt, 

vaan hän tulisi tarvitsemaan tukea työllistymiseensä myös tulevaisuudessa. 

 

Yhteiskunnasta syrjäytymisen ja työttömien aktivoinnin näkökulmasta kurssin voidaan 

ajatella olleen merkittävä interventio Maijan elämään. Maijan nuoruuden elämänkulku 

oli sisältänyt koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia. Sen lisäksi hänen elämäänsä oli mää-

rittänyt terveyteen liittyviä tekijöitä, joka ovat vaikuttaneet hänen toimintakykyyn ja 

elämänhallintaan. Ammattialan valinnan vaikeus, oma kiinnostamattomuus ammattiaan 

vastaavan työhön, sekä työttömyys ovat osaltaan vaikuttaneet Maijan elämänkulkuun, 

mutta myös hänen omaan käsitykseensä elämästään ja tyytyväisyydestään siihen. Kurs-

sin alkamisen myötä Maijan elämässä alkoi jakso, joka osaltaan vei hänen elämäänsä 

eteenpäin, vaikka intensiivi- ja työharjoittelujaksojen lopputuloksena ei ollutkaan opis-

kelupaikan löytyminen tai työllistyminen. Kuitenkin kurssin avulla saadun verkoston ja 

eri kontaktien avulla Maijan tulevaisuuden tavoitteet selkenivät ja hänen yhteiskunnalli-

set siteensä vahvistuivat. Lisäksi hänen elämänhallintansa vahvistui suhteessa hänen 

menneisyyteensä. Vaikka Maija ei kurssin jälkeen ollutkaan täysin tyytyväinen elä-

määnsä, oli hänellä kuitenkin tavoitteita ja suunnitelmia elämäntilanteensa parantami-

seksi. Kurssin avulla Maija tuli tietoisemmaksi omista kyvyistään ja taidoistaan, mutta 

myös tarpeistaan. Näin ollen voidaan ajatella, että Maija aktivoitui myös tulevaisuuden 

työllistymisensä näkökulmasta. 

 

Niin nuorten työttömien aktivoinnin kuin myös nuorisotakuun voimaan tulon myötä 

pidän tärkeänä, että nuoriin kohdistuvia ja työllistymistä tavoittelevia toimenpiteitä ja 

niiden merkityksiä tutkitaan. Tavoitteiden kannalta oleellisessa asemassa ovat toimenpi-

teiden merkitykset nuorten tulevaisuuden koulutusta ja työllistymistä ajatellen. Maijan 

kertomus antaa käsityksen siitä, millaista hukassa olevan nuoren elämä voi olla ja mil-
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laiseksi se yhteiskunnallisen interventio myötä voi muotoutua. Tutkimukseni kannalta 

huomioitavaa kuitenkin on, että se koskettaa vain yhtä nuorta ja hänen ainutlaatuista 

elämäänsä, joten Maijan kertomuksen perusteella ei voida tehdä laaja-alaisia yleistyksiä. 

Maijan kohdalla aktivoinnin voidaan ajatella olleen vaikuttava interventio tulevaisuuden 

suunnitelmien ja uusien polkujen löytymisen myötä. Maijan tarinan avulla ei kuitenkaan 

voida päätellä miten muiden saman kurssin suorittaneiden nuorten elämän on kurssin 

jälkeen määrittynyt. Tutkimustani tehdessä ja Maijan elämään tutustuessani olen toisi-

naan pohtinutkin mitä muille Maijan kanssa saman nuorten ammatillisella kuntoutus-

kurssin nuorille kuuluu? Millainen heidän elämänsä on ollut ennen kurssia ja mitä kurs-

si on merkinnyt heidän elämäänsä? Miten se on auttanut muita nuoria tulevaisuuden 

elämänkulun ja työllistymisen näkökulmasta? 

 

Tutkimusprosessiani luonnehdin osaltaan haasteelliseksi, mutta lopulta myös antoisaksi. 

Kuten Maijan elämää myös tutkimustani on toisinaan määrittänyt epätietoisuus tulevas-

ta. Haastavaksi osoittautui etenkin nuorten halukkuus osallistua tutkimukseeni. Tutki-

musprosessini kuluessa olen joutunut tekemään valintoja, luopumaan alkuperäisistä 

suunnitelmistani ja pohtimaan uusia mahdollisuuksia. Maijan kertomuksen avulla olen 

kuitenkin saanut tehdä mielenkiintoisen matkan hänen nuoruutensa elämänvaiheeseen. 

Olen hyvin kiitollinen Maijalle, joka päästi minut elämäänsä ja luovutti osan elämänku-

lustaan käyttööni.  
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Liite 1. Tutkimuslupa-anomus 

 

 

 

 

TUTKIMUSLUPA-ANOMUS   

 

Kela 

 

Olen tekemässä Lapin yliopistossa sosiaalityön pro gradu – tutkielmaa nuorten ammatil-

lisen kuntoutuskurssin merkityksestä nuoren elämään. Anon tutkimuslupaa tutkielman 

suorittamiseen Kelalta.  

 

Nuorten syrjäytyminen sekä työllistyminen ovat olleet viime vuosina yhteiskunnallises-

sa keskustelussa. Koulutukseen pääseminen sekä työelämän aloittaminen ei onnistu 

kaikkien nuorten kohdalla heidän omilla resursseillaan. Nuorten tukeminen, heidän hy-

vinvointinsa takaaminen ja pärjäämisen mahdollistaminen on tärkeä tehtävä nuorten 

palveluverkostossa. Lisäksi vuoden 2013 alusta voimaan tullut nuorten yhteiskuntata-

kuun on tuonut ajankohtaiseksi nuorten syrjäytymistä ehkäisevät työllistymistä edistävät 

palvelut. Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jossa pyrin nuorta haastattelemalla sel-

vittämään, millainen merkitys ammatillisella kuntoutuskurssilla on ollut kurssille osal-

listuneen nuoren elämään. Pyrin vastaamaan tutkimuskysymykseeni hahmottamalla, 

millainen nuoren tilanne oli ammatillisen kuntoutuskurssin alkaessa sekä saamaan sel-

ville, miten nuori kokee nykyisen elämäntilanteensa ja tulevaisuutensa. 

 

Haen lupaa syksyn 2013 aikana toteutettavaan aineiston keräämiseen. Haastattelen 

[poistettu kurssin tiedot] – nuorten ammatilliselle kuntoutuskurssille osallistunutta nuor-

ta, joka on suorittanut kyseisen kurssin [poistettu kurssin ajankohta]. Yhteyshenkilönäni 

toimii [poistettu yhteyshenkilön nimi], jonka avulla tavoitan tutkimukseni nuoren. Haas-

tattelut teen nuoren kanssa yhdessä sovittuna ajankohtana. Lisäksi pyydän tutkimuksee-

ni osallistuvalta nuorelta suostumuksen haastatteluihin osallistumiseen. Osallistuminen 

on vapaaehtoista.  Alustavasti haastattelupaikkana toimisi [poistettu palveluntuottaja]. 

Käytän haastatteluissa avoimen haastattelun menetelmää ja haastattelen nuoren tarvitta-

essa useampaan kertaan, jotta saan riittävän aineiston tutkimukseeni. Tarkoituksenani 

on antaa nuorelle tilaa kertoa omista kokemuksistaan ja elämästään omin sanoin. Nau-

hoitan jokaisen haastattelun ja litteroin ne kirjalliseen muotoon. Hyödynnän tutkimuk-

sessani lisäksi [poistettu palveluntuottaja] nuorten ammatillisen kuntoutuskurssin tuote-

kansiota, josta saan selville kurssin toteutuneen ohjelman sekä Kelan määrittämät stan-

dardit kyseiselle kurssille. Edellä mainittujen avulla saan kokonaiskuvan siitä, miten 

kurssi on toteutettu.  

 

Kaikissa tutkielman tekemisen vaiheissa noudatan hienovaraisuutta ja tutkimuksen te-

kemisen eettisiä periaatteita, mm. luotettavuutta, puolueettomuutta ja anonyymiyttä sekä 

salassa pidon velvoitteita. Sitoudun noudattamaan tutkimuksen tekemisessä ehdotonta 

vaitiolovelvollisuutta, ja tutkittavan henkilöllisyys ei tule millään tavalla esille tutki-

mustuloksista. Sitoudun myös käyttämään saamiani tietoja vain tässä tutkimuslupaha-
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kemuksessa ilmoitettuun tarkoitukseen, enkä luovuta tietoja edelleen. Lisäksi hävitän 

kerätyn aineiston tutkimuksen valmistumisen jälkeen. Koska kuntoutuspalvelun tuotta-

jana toimii [poistettu palveluntuottaja], haen tutkimuslupaa myös [poistettu palvelun-

tuottaja]. 

 

Tavoitteenani on tehdä nuoren haastattelut vuoden 2013 loppuun mennessä, jonka jäl-

keen aloitan aineiston analyysin ja tavoitteena on, että tutkimus on valmis alkuvuodesta 

2014. 

 

Tutkielma painetaan Lapin yliopiston painossa. Se tarkastetaan ja hyväksytään tiede-

kuntaneuvoston kokouksessa ja valmistumisen jälkeen tutkielma on saatavilla sähköi-

sessä Doria tietokannassa (www.doria.fi).  

 

 

Lisätietoja voi kysyä sekä tutkimuksen tekijältä että ohjaajalta. 

LIITE 1. Tutkimussuunnitelma 

LIITE 2. Saatekirje 

LIITE 3. Suostumuslomake 

 

 

 

Opiskelijan yhteystiedot Tutkimuksen ohjaajan yhteys-

tiedot 

[poistettu]    [poistettu] 
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Liite 2. Saatekirje 

 

 

Hyvä nuorten ammatilliselle kuntoutuskurssille osallistunut nuori, 

 

 

Olen sosiaalityön opiskelija Lapin yliopistosta. Olen tekemässä yhteiskuntatieteiden 

maisterin tutkintoon kuuluvaa pro gradu – tutkielmaa nuorten ammatillisen kuntoutus-

kurssin merkityksestä nuoren elämään.  

 

Kerään tutkimusaineistoni haastattelujen avulla loppuvuoden 2013 kuluessa. Yksi haas-

tattelu kestää noin tunnin. Tavoitteenani on haastattelujen avulla selvittää millainen 

elämäntilanteesi oli ammatillisen kuntoutuskurssin alkaessa sekä miten koet nykyisen 

elämäntilanteesi kurssin loputtua. Teen haastattelun avoimen haastattelun menetelmällä, 

jossa voi vapaasti kertoa elämästäsi sekä suorittamastasi ammatillisesta kuntoutuskurs-

sista. Nauhoitan haastattelun ja haastattelunauhat tuhoan ne analysoituani. Tutkimuk-

seen osallistuminen on vapaaehtoista ja Sinulla on oikeus keskeyttää osallistumisesi 

tutkimukseen niin halutessasi. Tutkimuksella ja siihen osallistumisella tai osallistumatta 

jättämisellä ei ole vaikutuksia saamiisi palveluihin tai etuuksiin. Toivon kuitenkin, että 

osallistuisit tutkimukseeni, sillä pidän tärkeänä, että nuorten ammatillisen kuntoutus-

kurssin vaikutuksia voidaan arvioida. 

 

Tulen käsittelemään kaiken saamani tiedon ehdottoman luottamuksellisena ja yksittäistä 

vastaajaa tutkimuksestani ei tulla tunnistamaan. Tutkimustani ohjaa Lapin yliopistossa 

[poistettu ohjaajan tiedot].  

 

Haastattelun tarkempi ajankohta ilmoitetaan Sinulle myöhemmin. 

 

Vastaan mielelläni mahdollisiin kysymyksiin aiheeseen liittyen. 

 

 

 

Ystävällisin terveisin 

 

 [yhteystiedot poistettu] 
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Liite 3. Suostumuslomake 

 

 

Olen saanut riittävästi tietoa tutkimuksesta; Nuorten ammatillisen kuntoutuskurssin 

merkitys nuoren elämään.   

 

Olen tietoinen siitä, että henkilöllisyyteni jää vain tutkijan tietoon ja minua koskeva 

aineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua. 

 

Olen tietoinen siitä, että osallistumiseni tutkimukseen on vapaaehtoista ja voin keskeyt-

tää tutkimukseen osallistumiseni milloin tahansa eikä se vaikuta saamiini palveluihin tai 

Kelan etuuksiin. 

 

Suostun osallistumaan nauhoitettavaan haastatteluun ja suostun siihen, että haastattelus-

sa antamiani tietoja käytetään kyseisen tutkimuksen tarpeisiin. 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

aika ja paikka   allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

 

 

 

 

 

Lisäksi suostun siihen, että tutkija käyttää kuntoutuksen ajalta kerättyjä tietoja tutki-

muksessaan. Kuntoutuskurssin ajalta kerätty tieto käsitellään myös siten, että tutkimuk-

seen osallistuvaa ei voida tunnistaa tutkimuksesta. 

 

 

 

 

allekirjoitus ja nimenselvennys  
 


