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Tiivistelmä: 

Tutkielmassa tarkasteltiin nuorten aikuisten motivaatiota haastavia ja tukevia tekijöitä sosi-

aalisessa kuntoutuksessa. Tutkimustehtävänä oli muodostaa malli nuorille aikuisille suun-

natusta motivaatiota tukevasta sosiaalisesta kuntoutuksesta. Tutkimusaiheen valinnan taus-

talla olivat havainnot motivaation merkityksestä kuntoutuksen onnistumisen kannalta.  

Teoreettisena viitekehyksenä toimi Richard Ryanin ja Edward Decin kehittämä organismi-

nen integraatioteoria, joka tarkastelee ulkoisen motivaation sisäistämisen prosessia. Teoria 

jakaa ulkoisen motivaation säätelyn kontrolloidun ja autonomisen motivaation tasoille, joi-

den rakentumiseen vaikuttavat kolme psykologista perustarvetta: autonomia, pystyvyys ja 

yhteenkuuluvuus. Tutkielma on laadullinen, ja sen aineistona käytettiin SOKU2 – Sosiaali-

nen kuntoutus osaksi palvelujärjestelmää -hankkeessa (2018–2020) kerättyä kokemuksellis-

ta teemahaastatteluaineistoa. Analyysimetodina käytettiin teorialähtöistä sisällönanalyysia.  

Nuorten aikuisten sosiaalista kuntoutusta koskevissa kokemuksissa ja käsityksissä ilmeni 

monipuolisesti sekä motivaatiota haastavia että tukevia tekijöitä. Tutkielman keskeisin tulos 

on muodostettu motivaatiota tukevan sosiaalisen kuntoutuksen malli. Malliin on koottu 

analyysissa muodostetut kategoriat autonomian, pystyvyyden ja yhteenkuuluvuuden tuntei-

ta haastavista ja tukevista tekijöistä. Toinen tutkielman tulos on sosiaaliselle kuntoutukselle 

keskeisimpien motivaation tasojen määrittäminen, jotka ovat sisäänkääntyneen ulkoisen 

säätelyn taso ja kiinnittyneen säätelyn taso. Sisäänkääntynyt ulkoinen säätely viittaa nuoren 

toiminnan olevan sidoksissa sosiaalisen ympäristön painostukseen, ja autonomisessa kiin-

nittyneessä säätelyssä nuori kokee toiminnan itselleen merkitykselliseksi. Tutkielmassa esi-

tetään kiinnittynyttä säätelyä tavoiteltavaksi motivaation tasoksi sosiaalisessa kuntoutuk-

sessa, sillä se tukee riittävissä määrin toiminnan jatkuvuutta ja nuoren hyvinvointia. 

Avainsanat: motivaatio, motivaatiotekijät, nuoret aikuiset, sosiaalinen kuntoutus, sisäl-

lönanalyysi 
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1 Johdanto 
 

Koronapandemian aikana Suomessa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa toteutetussa tutkimuk-

sessa kaksi kolmasosaa 18–25 vuotiaista raportoi lisääntyneestä yksinäisyydestä, jonka en-

nakoidaan vaikuttavan negatiivisesti nuorten aikuisten henkiseen hyvinvointiin (Wilska ym. 

2021, 31). Suomessa esimerkiksi korkeakouluopiskelijoiden yksinäisyys on lisääntynyt ja 

taloudellinen tilanne heikentynyt, ja joka kolmas kärsii ahdistus- tai masennusoireista 

(Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus 2021). Sosiaalibarometrin 

(2021, 63) mukaan ammattilaisten huoli mielenterveyskuntoutujista ja palvelujen riittävästä 

saatavuudesta on kasvanut huomattavasti, ja samalla päihde- ja mielenterveysongelmiin 

liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet sosiaalipäivystyksissä (Kivipelto ym. 2020, 3; Knob 

ym. 2021, 3). 

Ennen koronpandemian puhkeamista toteutettu nuorisobarometri (Berg & Myllynemi 2020, 

38) osoitti, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevat nuoret kokevat puutteita heille 

suunnatuissa julkisissa palveluissa. Yli neljäsosa työn ja opiskelun ulkopuolella olevista tai 

mielenterveysongelmista ja pitkäaikaissairauksista kärsivistä nuorista koki palvelut riittä-

mättöminä jo ennen pandemian tuomia haasteita. Oletettavaa on, että haasteet ovat entises-

tään kasvaneet pandemian aiheuttamien poikkeusolojen aikana. 

Koronapandemian seuraukset vaikuttavat erityisesti haavoittuvimmassa asemassa oleviin 

nuoriin, mutta samalla nuorten aikuisten hyvinvointi on yhteiskunnallisesti jatkuvasti mer-

kittävä aihe. Nuoruusiän siirtymäkohtien – kuten itsenäistymisen ja opiskelu- ja työelämään 

siirtymisen – haasteilla voi olla kauaskantoisia seurauksia nuoren elämänkulussa (esim. 

Myrskylä 2011, 27). Vaikka pandemia on mahdollisesti syventänyt heikoimmassa asemassa 

olevien nuorten ahdinkoa, ongelmat ovat olleet olemassa jo sitä edeltävästi. Siksi sosiaali-

palveluissa on tärkeää kiinnittää pitkäjänteisesti huomiota erityistä tukea tarvitseviin nuo-

riin aikuisiin kehittämällä ja tarjoamalla riittävästi palveluja heidän tarpeisiinsa. 

Sosiaalityön panos on keskeinen erityisesti kaikkein haastavimmissa tilanteissa elävien 

nuorten tarpeisiin vastaamisessa. Sosiaalityön rooli palvelujärjestelmässä on ratkaista asi-

akkaiden poikkeuksellisia tilanteita, joissa peruspalvelut eivät ole riittäviä, ja samalla kiin-

nittää huomio myös haastavia tilanteita aiheuttaviin rakenteellisiin tekijöihin (Raunio 2009, 
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58, 191). Sosiaalihuoltolaissa (30.12.2014/1301) määritelty sosiaalinen kuntoutus on yksi 

sosiaalityön käytössä olevista keskeisistä keinoista, joilla asiakasnuorta voidaan tukea toi-

mintakykynsä vahvistamisessa ja elämänhallintansa lisäämisessä (Väisänen 2018, 27; 

Liukko 2006, 83). Sosiaalisen kuntoutuksen kenttä ja toteutusmuodot näyttäytyvät kuiten-

kin yhä hajanaisina ja kehitystyötä vaativina (Romakkaniemi 2018, 17). 

Sosiaalinen kuntoutus on asiakkaalle vapaaehtoista toimintaa, jossa nuori ei ole muutoksen 

kohteena, vaan sen toteuttajana (mt., 23). Tällöin kaikki työskentely on riippuvaista nuoren 

omasta halukkuudesta ja motivaatiosta toimintaan. Sosiaalisen kuntoutuksen toimivuuden 

ja positiivisten vaikutusten kannalta motivaatio näyttäytyykin yhtenä keskeisimmistä teki-

jöistä (Hinkka ym. 2006, 37), mutta sosiaalityön tutkimuksessa sen tarkastelu on jäänyt vä-

häiseksi. Esimerkiksi osallisuuden ja toimijuuden käsitteet, jotka ovat vakiintuneita ja mer-

kittäviä käsitteitä sosiaalityön tutkimuksessa, käsittelevät motivaatiota pelkästään yhtenä 

osa-alueena laajemmassa kokonaisuudessa (esim. Isola ym. 2017, 19, Bandura 1898, 1176). 

Motivaatio on kuitenkin olennainen osa asiakastyöskentelyä erityisesti niiden asiakasryh-

mien kohdalla, joiden motivaation taso voi olla vaihteleva tai heikko, joten motivaatiotut-

kimuksella on annettavaa myös sosiaalityölle. Lisäksi motivaatioon ilmiönä liittyy yleinen 

ja leimaavakin käsitys siitä staattisena, yksilön vastuulla olevana ominaisuutena, vaikka 

nykytutkimus pitää tätä käsitystä virheellisenä (Miller 2008, 17–18). Tutkimuksessa onkin 

tärkeää tuoda esille motivaatiota koskevien yksipuolisten ja virheellistenkin näkemysten 

vasta-argumentit. 

Tutkielman tavoitteena on tuottaa tietoa sosiaalisen kuntoutuksen piirissä olevien nuorten 

kokemuksista ja käsityksistä motivaatiota haastavista ja tukevista tekijöistä. Tutkimustehtä-

vänä on muodostaa nuorten kokemuksiin ja käsityksiin perustuva malli motivaatiota tuke-

vasta sosiaalisesta kuntoutuksesta. Käytän tutkielmassani teoreettisena viitekehyksenä 

Richard Ryanin ja Edward Decin (esim. 2017) kehittämää organismista integraatioteoriaa, 

joka on itsemääräämisteoriana tunnetun psykologisen teoriakokonaisuuden alateoria. Teori-

an keskiössä on aktiivisen yksilön ja hänen sosiaalisen ympäristönsä suhde (Ryan & Deci 

2002, 61), jonka takia se sopii myös sosiaalityön tutkimukseen. 

Käytän tutkielman aineistona sosiaaliseen kuntoutukseen osallistuneiden nuorten kokemuk-

sellista teemahaastatteluaineistoa, joka on kerätty kahdessa Lapin kunnassa SOKU2 – Sosi-

aalinen kuntoutus osaksi palvelujärjestelmää -jatkohankkeessa. Aineistoa on tarkasteltu 
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aiemmin hankeraportissa (Räty & Pietiläinen 2020) ja pro gradu -tutkielmissa (Maaninka 

2021; Järveläinen & Vainio 2020) muun muassa palvelumuotoilun, osallisuuden, toimijuu-

den ja moniammatillisuuden näkökulmista. SOKU2-hanketta edeltäneessä SOKU-

hankkeessa tarkasteltiin muun muassa sosiaalista osallisuutta (Romakkaniemi & Räty 

2017) sekä lappilaisten nuorten työllisyyttä ja hyvinvointia (Pietiläinen 2017). Motivaati-

onäkökulmasta nuorten sosiaalista kuntoutusta ei ole aiemmin tarkastelu, joten tutkimus-

asetelma mahdollistaa uuden tiedon tuottamisen työmuotojen kehittämiseksi. 

Tarkastelen johdantoluvun jälkeen nuoruutta elämänvaiheena, nuorten mahdollisesti koh-

taamia haasteita sekä syrjäytymisvaaran käsitettä. Tämän jälkeen avaan tarkemmin sosiaali-

sen kuntoutuksen käsitettä ja toimintamuotoja. Kolmannessa luvussa tarkastelen sisäistä ja 

ulkoista motivaatiota sekä avaan organismisen integraatioteorian sisältöä. Tutkimuksen to-

teuttamiseen liittyvissä alaluvuissa esittelen tutkimustehtävän ja -kysymykset, tutkielmassa 

käytetyn aineiston, aineiston analyysiprosessin sekä tarkastelen tutkielman eettisyyttä ja 

luotettavuutta. Olen rakentanut tulosluvut käyttämäni teoreettisen mallin mukaisesti: vii-

dennessä luvussa käsittelen motivaatiota haastavia tekijöitä sekä niiden suhdetta motivaati-

on puuttumiseen ja kontrolloituun motivaation, ja kuudennessa luvussa keskityn motivaa-

tiota tukeviin tekijöihin ja niiden suhteeseen sisäiseen ja autonomiseen motivaatioon. Pää-

tän tutkielman pohdintaosioon, jossa tiivistän tutkielman tulokset, esitän motivaatiota tuke-

van sosiaalisen kuntoutuksen mallin ja pohdin tulosten merkitystä. Lisäksi esitän mahdolli-

sia aiheita jatkotutkimukselle. 
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2 Nuoret aikuiset sosiaalisessa kuntoutuksessa 
 

 

2.1 Elämänkulku ja haasteet nuoruusiässä 

 

Nuoruusikä voidaan määritellä sosiaalisesti rakentuvaksi vaiheeksi lapsuuden ja aikuisuu-

den välissä, jota ei voida yksiselitteisesti sitoa tiettyyn kronologiseen ikähaarukkaan (Fur-

long 2013, 1). Tarkasteltaessa nuoruutta erillisenä elämänvaiheena on hyväksyttävä käsitys 

elämänkulusta, josta on mahdollista erottaa erilaisia, omia tunnusmerkkejään omaavia vai-

heita. Kulttuuriin ja yhteiskuntaan on sisäänrakennettuna käsitys eri elämänvaiheista ja niil-

le ominaisista rooleista ja tehtävistä, jolloin ne myös muovaavat olennaisesti yksilön elä-

mänkulun kokemusta ja siihen liittyviä merkittäviä tapahtumia. (Hunt 2017, 35; Juhila 

2008, 89.) 

Glen Elder (esim. 1994, 5–7) erottaa neljä elämänkulun tarkastelulle keskeistä tekijää: yksi-

lön elämän nivoutuminen historialliseen kontekstiin, sosiaalisen ympäristön asettamat ikään 

liittyvät oletukset ja odotukset, yksilöiden elämänkulkujen nivoutuminen yhteen ja yksilön 

toimijuus ja valinnat. Viime vuosina poikkeuksellisen historiallisen kontekstin on luonut 

koronaviruspandemia, joka on vaikuttanut nuoruusiän kokemusten muovautumiseen. Se on 

rajoittanut huomattavasti sosiaalisia kontakteja, pakottanut nuoret siirtymään pitkiksi ajan-

jaksoiksi etäopetukseen ja lisännyt yksinäisyyden kokemuksia. (Wilska ym. 2021, 28, 31.) 

Suhteessa sosiaaliseen ympäristöön elämänkulku puolestaan rakentuu sekä yhteiskunnan 

rakenteiden että yksilön toimijuuden varaan (Hunt 2017, 35). Kulttuurin liittyvien odotus-

ten lisäksi yhteiskunta rakentaa nuoruuden ikävaihetta myös esimerkiksi lainsäädännöllä, 

joka määrittää yksilön oikeuksia ja velvollisuuksia. Esimerkiksi laki holhoustoimesta 2 §:n 

(1.4.1999/442) määrittelee täysi-ikäisiksi 18 vuotta täyttäneet, ja nuorisolain 3 § 

(1285/2016) puolestaan asettaa nuoruusiän yläikärajaksi 29 vuotta. 

Nuoruus on elämänvaihe, jossa yksilö käy läpi suuria fyysisiä ja psyykkisiä muutoksia sekä 

joutuu mukautumaan uusiin sosiaalisiin rooleihin ja vaatimuksiin (Hunt 2017, 178). Sosio-

loginen näkökulma nuorisotutkimukseen korostaa kokemusten keskeisyyttä nuoruuden ikä-

vaiheen määrittelyssä, erityisesti suhteessa käsitykseen yksilön riippuvaisuudesta. Tällöin 
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nuoruusikä sijoittuu lapsuuden riippuvaisuuden ja aikuisuuden itsenäisyyden välimaastoon. 

(Furlong 2013, 2.) Nuoruusiässä yksilö ei ole vielä saavuttanut elämänkokemuksen tuomaa 

vahvaa minuuden kokemusta, joka myöhemmissä elämänaiheissa tukee yksilöä muutos- ja 

siirtymävaiheissa (Hunt 2017, 178). 

Länsimaisen yhteiskunnan vaatimukset siirtymävaiheessa lapsuudesta aikuisuuteen asetta-

vat nuorelle yleensä tavoitteiksi itsenäistymisen, opiskelun sekä työmarkkinoille siirtymi-

sen mahdollisimman nopeasti ja saumattomasti (Palola ym. 2012, 63). Postmodernissa yh-

teiskunnassa nuoruusikään vaikuttavat kuitenkin ajalle ominaiset ilmiöt, kuten individua-

lismi, valintojen ja vaihtoehtojen monimutkaisuus, identiteetin haasteet sekä yhteiskunnan 

riskit ja epävarmuus (Hunt 2017, 179). Yhteiskunnan muutoksen tekevät nuoruusiän mää-

rittelemisestä haastavampaa, sillä valinnanvapauden ja mahdollisuuksien myötä monet nuo-

ret saattavat poiketa valinnoissaan perinteisistä odotuksista tai edetä niissä epälineaarisesti 

(Furlong 2013, 3). Mary Aurélie (2012, 334, 337), joka on vertaillut suomalaisten ja rans-

kalaisten nuorten naisten kokemuksia siirtymästä aikuisuuteen, argumentoi ”pitkittyneen 

nuoruuden” käsitystä vastaan. Nuoruusiän siirtymät – esimerkiksi liittyen koulutukseen ja 

työelämään siirtymiseen – ovat pidentyneet, mutta Aurélie huomauttaa tämän tapahtuvan 

suhteessa toisen maailmansodan jälkeiseen, itsestäänselvyytenä pidettyyn malliin. Hänen 

mukaansa keskustelu ”oikeasta” nuoruuden ja aikuisuuden kokemuksesta voidaan kyseen-

alaistaa sen perustuessa edellisten sukupolvien kokemuksiin, sillä jokainen sukupolvi koh-

taa erilaiset realiteetit. 

Nuorisotutkimukselle tyypillinen näkökulma nuoriin ryhmänä on usein ongelmapainottei-

nen. Nuorten käyttäytyminen aiheuttaa huolta vallanpitäjissä, heidän nähdään toimivan 

omien etujensa vastaisesti tai huoli nousee yhteiskunnallisen integraation ja talouden näkö-

kulmista. (Furlong 2013, 5.) Sosiaalityön eettiseen arvopohjaan kuuluu yhteiskunnallisen 

eriarvoisuuden vastustaminen sekä heikommassa asemassa olevien ryhmien tukeminen, ja 

sama sitoumus koskee myös sosiaalityön tutkimusta (Forssén ym. 17, 2010). Myös nuoriso-

tutkimukseen liittyy valtaan ja etuoikeuteen sekä puutteeseen ja syrjäytymiseen keskittyvää 

perinnettä (Furlong 2013, 5), mutta sosiaalityössä tämä intressi korostuu. Sosiaalityön val-

takunnallisessa tutkimusohjelmassa (Forssén ym. 2010) yhdeksi neljästä pääteemasta ni-

mettiin erot, erilaisuus ja rajat, joka kattaa muun muassa yhteiskunnallisen eriarvoisuuden 

torjumisen ja yksilöllisten ja ryhmäkohtaisten ongelmien kytkeytymisen eriarvoisuuteen. 
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Sosiaalityön tutkimukselle on siis tyypillistä kiinnittää huomiota yhteiskunnallisiin ongel-

makohtiin ja eriarvoisuuteen järjestelmäkriittisestä näkökulmasta. 

Yhteiskunta kohdistaa nuorille vaatimuksia, joihin kaikilla nuorilla ei yksinkertaisesti ole 

mahdollisuuksia ja edellytyksiä vastata yhteiskunnan edellyttämällä tavalla (Palola ym. 

2012, 63). Muun muassa koronapandemian vaikutukset, lisääntyneet päihde- ja mielenter-

veysongelmat, palvelujen riittämättömyys ja heikentynyt taloudellinen tilanne (esim. Kivi-

pelto ym. 2020, 3; Knob ym. 2021, 3; Wilska 2021, 31; KOTT 2021) voivat vaikuttaa ne-

gatiivisesti nuoren hyvinvointiin ja yhteiskuntaan sitoutumiseen. Useat kasaantuneet elä-

mänhallinnan haasteet puolestaan lisäävät nuoren mahdollista sosiaalisen kuntoutuksen tar-

vetta (Ala-Kauhaluoma & Tuusa 2014, 54). 

Tässä tutkielmassa kohdistan huomioni moninaisia haasteita kohtaavaan ryhmään nuoria, 

jotka tarvitsevat erityistä tukea sosiaalityön, sosiaalisen kuntoutuksen ja muun palvelujär-

jestelmän taholta. Tutkielman kohderyhmän määritteleminen vaatii siis ryhmän käsitteellis-

tä rajaamista, mikä on erityisesti nuorten kohdalla haastava tehtävä. Yksi mahdollisuus ra-

jaamiselle on Iso-Britanniassa kehitetty NEET-nuorten käsite (Not in Education, Emplo-

yment or Training), jolla viitataan koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevaan nuorten 

ryhmään (Maguire 2015, 121). Sosiaalista kuntoutusta tarkasteltaessa NEET-nuorten ryhmä 

näyttäytyy kuitenkin liian laajana, sillä vaikka siihen kategorisoituvia nuoria yhdistää työn 

ja opiskelun ulkopuolella oleminen, kyseessä on hyvin heterogeeninen ryhmä (Cavalva 

2016, 273). Tutkimuksen perusteella suuri osa NEET-nuorista osoittaa kohtuullista sitou-

tumista yhteiskuntaan eikä kuulu heikommassa asemassa oleviin ryhmiin (Maguire 2015, 

127). NEET-nuorten käsitettä kritisoidaankin sen epäonnistumisesta tarkemmin määritte-

lemään yksilön syrjäytymisriskin tasoa (Bonnard ym. 2020, 134). 

Yksilön jäämisestä yhteiskunnan tavanomaisten ja tavoiteltavina pidettyjen rakenteiden ul-

kopuolelle käytetään usein syrjäytymisen käsitettä. Se toimii sateenvarjokäsitteenä monille 

erilaisille sosiaalisille ja taloudellisille ongelmille, joita yhteiskuntarakenteiden ulkopuolel-

le jäämiseen liitetään. (Lehtonen & Kallunki 2013, 128; Sen 2000, 12, 5.) Sosiaalisten 

ryhmien ja yksilöiden kohtaamat haasteet – kuten heikko terveydentila, kouluttamattomuus 

ja työttömyys – ovat sidoksissa yhteiskuntatason rakenteisiin, mutta tästä huolimatta huo-

mio kiinnittyy yleensä yksilön käyttäytymiseen ja yhteiskunnan pyrkimykseen muuttaa sitä 

(Järvinen & Jahnukainen 2001, 127; Aaltonen ym. 2019, 306). 
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Nuorten kohdalla on erityisen tarkasti pohdittava, missä määrin syrjäytymisen käsitettä on 

tarpeellista käyttää. Lasten ja nuorten kohdalla on esitetty käytettäväksi korkeintaan syrjäy-

tymisriskin tai syrjäytymisvaaran käsitteitä. (Esim. Linnakangas & Suikkanen 2004, 28.) 

Kritiikkiä voidaan esittää myös tätä termivalintaa kohtaan, sillä syrjäytyminen käsitteenä 

viittaa vahvasti aikuisuuteen liittyvään yhteiskunta-asemaan, joten epäselvää on, missä 

määrin ja minkä ikäisten nuorten kohdalla voidaan puhua edes syrjäytymisen riskistä (Jär-

vinen & Jahnukainen 2001, 136). Tässä tutkielmassa kohderyhmänä ovat nuoret aikuiset, 

jotka elävät siirtymävaihetta kohti aikuisuuteen liitettäviä rooleja, joten nähdäkseni tässä 

suhteessa syrjäytymisvaaran käsitteen käyttäminen on hyväksyttävää. 

Syrjäytymisen käsitteelle ei ole olemassa yksimielistä määritelmää, vaan se on edelleen tie-

teellisen keskustelun kohteena. Sitä käytetään eri tavoin eri konteksteissa, mikä tekee siitä 

osaltaan epätarkan ja moniselitteisen käsitteen. (Bonnard ym. 2020, 135; Jahnukainen & 

Järvinen 2005, 669; Juvonen 2015, 31–32.) Sosiaalista syrjäytymistä voidaan kuvata pro-

sessina, jossa yksilö etääntyy tavanomaisena pidetystä suhteesta yhteiskuntaan yhtäaikai-

sesti useammalla hyvinvoinnin ulottuvuuden alueella (Rintanen 2000, 21). Nuoruusiän ja 

aikuisuuden siirtymävaihe on syrjäytymisprosessin alkamiselle siinä suhteessa riskialtista 

aikaa, että nuoruusiän tärkeissä siirtymäkohdissa nuoren riski pudota opiskelu- ja työmah-

dollisuuksien ulkopuolelle on korkeampi kuin muissa elämänvaiheissa (Myrskylä 2011, 

27). Koska syrjäytymistä ei voida käsitteellisesti yksiselitteisesti määritellä tai mitata, on 

vaikeaa arvioida, kuinka paljon syrjäytymisvaarassa olevia nuoria Suomessa on (Määttä & 

Keskitalo 2014, 197). 

Nähdäkseni syrjäytymisvaaran käsitettä voidaan perustellusti käyttää, mikäli syrjäytyminen 

määritellään yhteiskunnallisiin rakenteisiin kytkeytyväksi epävarmaksi ja epälineaariseksi 

prosessiksi, jossa on useita vaiheita ja vaikuttavia tekijöitä (Ihatsu & Ruoho 2001, 26; Jär-

vinen & Jahnukainen 2001, 136). Nuorten kategorisoimista syrjäytyneiksi on kuitenkin eh-

dottomasti syytä välttää. Mikäli syrjäytyminen käsitteenä kohdistuu yksilöön ja muuttuu 

moralisoivaksi, kategorisoinnilla itsellään voi olla syrjäytymistä edistävä vaikutus ja siihen 

voi sisältyä myös yhteiskunnallista vallankäyttöä (Romakkaniemi ym. 2018, 32; Perttula 

2015, 18). Ilmiötä voidaan tarkastella myös syrjäytymisen vastakohdan, osallisuuden käsit-

teen näkökulmasta. Osallisuus muodostuu osallisuudesta omaan elämään, osallisuudesta 

vaikuttamisprosesseihin omassa sosiaalisessa ympäristössä ja palveluissa, sekä paikallisesta 

osallisuudesta, joka mahdollistaa liittymisen hyvinvoinnin lähteisiin (Isola ym. 2017, 23). 
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Heikommassa asemassa oleville nuorille siirtymävaihe aikuisuuteen toimii joko huono-

osaisuutta syventävänä tai vähentävänä prosessina (Sapiro & Ward 2020, 343). Nuorten 

syrjäytymisvaaraan vaikuttavat joko suojaavasti tai altistavasti yksilölliset ominaisuudet, 

sosiaalinen tausta, koulutustaso ja työmarkkinoille siirtyminen (Lehtonen & Kallunki 2013, 

129). Syrjäytymiskeskustelussa on huomioitava, että kyseessä on heterogeeninen ryhmä, ja 

usein syrjäytyminen on väliaikaista (Aaltonen ym. 2015, 17); se ei ole yksittäinen tapahtu-

ma ihmisen elämässä, vaan dynaaminen prosessi (Rintanen 2000, 22). Pelkkä riskiryhmään 

kuuluminen ei siis tarkoita lapselle tai nuorelle automaattisesti syrjäytymiskehityksen al-

kamista (Jämsä 2009, 35). Yksittäiset nuoren kohtaamat haasteet eivät itsessään altista hän-

tä syrjäytymisen riskille, mutta altistavien tekijöiden kasaantuessa yksittäisen nuoren koh-

dalle, riski tähän kasvaa (Linnakangas & Suikkanen 2004, 27).  

Sosiaalisen kuntoutuksen tarve kasvaa nuorilla, joilla on useita kasaantuneita elämänhallin-

nan haasteita (Ala-Kauhaluoma & Tuusa 2014, 54), eikä pelkkä työ- tai koulutusmarkki-

noiden ulkopuolella oleminen siis vielä kerro nuoren tarpeesta sosiaaliselle kuntoutukselle. 

Tästä huolimatta työmarkkinatilanne ja sen vaikutus elintasoon on perinteisesti nähty kes-

keisenä syrjäytymisen käsitteelle (Gallie ym. 2003, 3). Nuoret eivät ole tässä suhteessa 

poikkeuksellinen ryhmä, sillä työn ja opiskelun ulkopuolella oleminen näyttää olevan si-

doksissa nuorten koetun elämänlaadun heikkenemiseen (Aaltonen ym. 2019, 304). Nuorten 

syrjäytyminen on kuitenkin vahvasti kokemuksellinen prosessi, jossa työ- tai koulutuspaik-

ka ovat usein pelkkiä osatekijöitä (Lehtonen & Kallunki 2013, 140). 

Sosiaaliset suhteet ja niiden mahdolliset haasteet saavuttavat nuoruusiässä suuren merkityk-

sen, sillä sosiaalinen mielenkiinto kohdistuu tässä ikävaiheessa vahvasti ikätovereihin 

(Vuokila-Oikkonen & Ruotsalainen 2010, 232). Kyky ihmissuhteiden luomiseen on kriitti-

sen olennainen osa aikuisuuteen siirtymistä, sillä yksinäisyydellä voi olla vakavia vaikutuk-

sia yksilön terveydelle ja hyvinvoinnille (Sapiro & Ward 2020, 343). Nuorten yksinäisyys 

näyttää liittyvän erityisesti ystävyyssuhteisiin ja niiden puuttumiseen, sillä esimerkiksi pari-

suhde tai läheinen suhde vanhempiin eivät suojaa yksinäisyyden kokemukselta ystävyys-

suhteiden puuttuessa (Aaltonen ym. 2019, 304). Kun sosiaalisissa suhteissa esiintyvät on-

gelmat muuttuvat merkityksellisimmiksi, ne voivat johtaa sosiaalista vuorovaikutusta vält-

televään käyttäytymiseen tai jopa sosiaaliseen eristäytymiseen (Vuokila-Oikkonen & Ruot-

salainen 2010, 232). Sosiaalisen kuntoutuksen piirissä olevilla nuorilla onkin todettu esiin-
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tyvän muun muassa sosiaalisen toimintakyvyn haasteita, sosiaalisten tilanteiden pelkoa ja 

eristäytymistä (Ala-Kauhaluoma & Tuusa 2014, 54). 

 

 

2.2 Nuorten sosiaalinen kuntoutus 

 

Sosiaalinen kuntoutus on määritelty sosiaalihuoltolain (30.12.2014/1301) 17§:n mukaan 

tehostettuna tukena, jota annetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin vahvistamaan 

asiakkaan toimintakykyä, torjumaan syrjäytymistä ja edistämään osallisuutta. Laissa siihen 

määritellään kuuluvaksi muun muassa kuntoutustarpeen selvittäminen, neuvonta ja ohjaus, 

valmennus arkipäivän toiminnoissa ja elämänhallinnassa, sekä ryhmätoiminta ja tuki sosi-

aalisiin vuorovaikutussuhteisiin. Nuorille suunnatusta sosiaalisesta kuntoutuksesta maini-

taan erikseen nuorten tukeminen työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaik-

kaan sijoittumisessa sekä näiden toimintojen keskeytymisen ehkäiseminen. Nuorten sosiaa-

lisessa kuntoutuksessa laaja-alaiset tavoitteet liittyvät syrjäytymisen ehkäisyyn ja osallisuu-

den tukemiseen (Romakkaniemi 2018, 19), mutta yhteiskunnallisena tavoitteena korostuu 

myös nuorten kiinnittyminen työmarkkinoille (Ala-Kauhaluoma & Tuusa 2014, 56). 

Nimensä mukaisesti sosiaalinen kuntoutus viittaa palveluihin, jotka keskittyvät kuntoutuk-

sen sosiaalisille osa-alueille (Kataja ym. 2022, 109). 1990-luvulta lähtien sosiaalisten teki-

jöiden arvioinnin merkitys on kasvanut kaikissa kuntoutuksen muodoissa. Kuntoutuksen 

tarpeen arvioinnissa ja toteutuksessa kohdistetaan yhä enemmän huomiota yksilön elämän-

tilanteeseen, sosiaaliseen verkostoon ja elinympäristöön vaikuttamiseen. (Piirainen ym. 

2018, 114; Puromäki ym. 2017, 11.) Sosiaalinen kuntoutus onkin löytänyt paikkansa omana 

kuntoutuksen muotonaan lääketieteellisen, ammatillisen ja kasvatuksellisen kuntoutuksen 

rinnalta. 2010-luvulta alkaen keskustelussa sosiaalisesta kuntoutuksesta ovat korostuneet 

syrjäytymisen ehkäisemisen ja osallisuuden lisäämisen tavoitteet. (Ala-Kauhaluoma & 

Tuusa 2014, 6; Väisänen 2018, 26, 34–53.)  

Kuntoutuminen käsitteenä viittaa prosessiin, jossa asiakkaan tuen ja avun tarve vähenee tai 

poistuu, eli tavoitteena on yksilön itsenäinen suoriutuminen (Piirainen ym. 2018, 99). Kun-

toutuksen ja kuntoutumisen tutkimus on pitkään ollut sosiaalihuollossa ja sosiaalityön tie-
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teenalalla vähäisempää kuin terveydenhuollossa, mutta se on alkanut lisääntyä (Haapakoski 

2018, 87). Kati Katajan ja kollegoiden (2022) laadullinen kirjallisuuskatsaus ”sosiaalisen” 

käsitteestä sosiaalisessa kuntoutuksessa toi ilmi, että sosiaalista kuntoutusta käsittelevissä 

artikkeleissa syy kuntoutukselle paikannetaan yleensä kuntoutujan ympäristöön, yhteisöön 

tai ympäröiviin rakenteisiin, ja kuntoutumisprosessi vaatii onnistuakseen muutosta niissä. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuonna 2016 toteuttaman kuntakyselyn (Puro-

mäki ym. 2017) perusteella sosiaalisen kuntoutuksen toteutus kunnissa on jäänyt jälkeen 

muista kuntoutuksen muodoista, ja sen jäsennyksissä liikutaan enemmän tavoitteiden kuin 

varsinaisten toimenpiteiden tai palvelujen tasolla. Toisaalta suurilta linjoiltaan ja tavoitteil-

taan sosiaalinen kuntoutus koettiin kyselyn mukaan kuntatasolla selkeänä. Kuntouttava so-

siaalityö ja kuntouttava työtoiminta ovat sosiaalisen kuntoutuksen lähikäsitteitä; sosiaali-

työn ja kuntoutuksen voidaan katsoa nivoutuvan tehtävänsä kautta yhteen, sillä molemmat 

tähtäävät ylläpitämään, vahvistamaan ja tukemaan yksilön ja yhteiskunnan välistä suhdetta 

(Kokko & Veistilä 2016, 220–222).  

Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteita voi hahmottaa yleisemmällä tasolla vertaamalla sitä 

kuntoutuksen yleiseen määrittelyyn. Aila Järvikoski (2013, 43, 73) kuvaa kuntotutusta ”yk-

silöllisenä, tavoitteellisena toimintana, joka tähtää kuntoutujan tavoitteiden mukaiseen 

muutokseen hänen elämässään”, oli kyseessä sitten työ, arjen sujuvuus, sosiaalinen vuoro-

vaikutus tai muut elämänalueet. Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on Järvikosken mu-

kaan tukea kuntoutujan kykyä selviytyä arjen toiminnoista, vuorovaikutussuhteista ja oman 

ympäristönsä vaatimista rooleista. Perinteisempiä työllisyyden ja koulutuksen tavoitteita ei 

nykyään käsitetä useinkaan välittömiksi tavoitteiksi, vaan niiden rinnalle on noussut pääta-

voitteiden ohjaamia välitavoitteita (Piirainen ym. 2018, 116; Ala-Kauhaluoma & Tuusa 

2014, 6). Tällaisia välitavoitteita voivat olla esimerkiksi voimavarojen kartuttaminen lopul-

listen tavoitteiden saavuttamiseksi, kuten elämänhallinnan lisääntymiseksi ja ”tavallisten” 

palvelujen piiriin siirtymiseksi (Romakkaniemi 2018, 19; Tuusa ym. 2018, 131).  

Elämänhallinta ja sosiaalinen toimintakyky ovat keskeisiä käsitteitä sosiaalisen kuntoutuk-

sen tavoitteiden tarkastelussa. Elämänhallinnasta voidaan erottaa sekä mahdollistava että 

aktiivinen ulottuvuus. Mahdollistava ulottuvuus viittaa resurssien ja oikeuksien turvaami-

seen yksilön hyvinvoinnin tukemiseksi, ja aktiivinen ulottuvuus tarkoittaa yksilön itsenäistä 

toimintaa ja kykyä tehdä ratkaisuja, toteuttaa suunnitelmiaan ja ottaa käyttöön kyseisiä re-
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sursseja. (Liukko 2006, 83.) Sosiaalinen toimintakyky puolestaan viittaa yksilön sosiaali-

siin tietoihin, taitoihin ja kykyihin sekä niihin liittyvään sopeutuvaan toimintaan. Sosiaali-

sen toimintakyvyn saavuttaminen vaatii yksilöltä tavoitteellista asennetta ja halua kehittyä 

ja omaksua uusia taitoja. (Kannasoja 2013, 200–201.) 

Sosiaalisen toimintakyvyn edistäminen on yksi sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen olen-

naisimmista tavoitteista ja se voidaan nähdä koko kuntoutusprosessin läpäisevänä periaat-

teena (Väisänen 2018, 27). Sirpa Kannasoja (2018, 54) esittää sosiaalisen toimintakyvyn 

käsitteen asettavan kuntoutukselle kaksi tehtävää: ihmisenä kehittymisen tukemisen sekä 

ihmiskelpoisen yhteiskunnan rakentamisen. Sosiaalinen toimintakyky on hänen mukaansa 

vahvan kontekstuaalinen suhdekäsite. Siihen vaikuttavat yksilön sosiaalinen, kulttuurinen 

ja ajallinen kokonaistilanne, yksilön historian ja tulevaisuuden tavoitteiden merkitys nyky-

hetkelle sekä resurssien ja kykyjen suhde toiminnan esteisiin. Nuorten kohdalla sosiaalisen 

toimintakyvyn tavoitteet liittyvät edellisessä alaluvussa esitettyihin aikuisuuden siirtymä-

vaiheen tekijöihin kuten itsenäistymiseen, työelämään siirtymiseen sekä sosiaalisten suhtei-

den ylläpitämiseen (esim. mt., 201). 

Sosiaalista kuntoutusta toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden välillä. Se on monialaista ja 

moniammatillista toimintaa, joka paikantuu sosiaali-, terveys-, koulutus- ja työvoimapoliit-

tisten toimien rajapinnoille. (Romakkaniemi ym. 2018, 17, 23.) THL:n kuntakyselyssä (Pu-

romäki ym. 2017, 42) sosiaalisen kuntoutuksen käsitettiin laajuudessaan sisältävän moni-

puolisesti sosiaali-, terveys-, mielenterveys-, päihde- ja työllisuuspalveluja. Laaja-alaisuus 

voi toisaalta myös johtaa sosiaalisen kuntoutuksen liikaan yleisluontoistumiseen, jolloin se 

voi tosiasiassa jäädä vaille huomiota (Raivio 2018, 97). Ammatillisesta kuntoutuksesta poi-

keten sosiaalisen kuntoutuksen järjestämisessä kuntia ei ole velvoitettu käyttämään erityisiä 

menetelmiä yksilökohtaisten tavoitteiden asettamisessa tai niiden saavutusten arvioinnissa 

(Piirainen ym. 2018, 113). 

Sosiaalihuoltolain väljä määrittely sosiaaliselle kuntoutukselle mahdollistaa kunnille pai-

kallisten lähtökohtien ja kohderyhmien huomioimisen. Liian tarkasti rajattujen vaatimusten 

asettaminen sosiaaliselle kuntoutukselle saattaisi rajoittaa kuntien mahdollisuutta huomioi-

da asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet. (Puromäki ym. 2017, 43–44.) Toisaalta huomat-

tava vaihtelu kuntien välillä tarjotuissa palveluissa on myös ongelmallista, sillä se saattaa 

asettaa eri kuntien asukkaat eriarvoiseen asemaan (Raivio 2018, 98). Kaiken kaikkiaan so-
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siaalisen kuntoutuksen moniammatillinen kenttä on vasta rakentumassa eikä yhtenäistä 

mallia ole, vaan paikalliset erot palveluissa ovat suuria (Romakkaniemi 2018, 17). Kataja ja 

kumppanit (2022) esittävät, että sosiaalista kuntoutusta ei tulisikaan ymmärtää yksinkertai-

sena sosiaalipalvelun muotona, vaan useita muuttuvia osia sisältävänä jatkuvasti muuttuva-

na kokonaisuutena, jonka osat ovat alttiita poliittisille, taloudellisille, materiaalisille, tekno-

logisille ja kulttuurisille vaikutteille. 

Koska sosiaalisen kuntoutuksen työskentelymuodot ja yhteistyön rakenteet ovat vielä mo-

ninaiset ja jäsentymättömät, niitä kehitetään usein erilaisissa projekteissa. Projektiluontoi-

sesti toteutettujen sosiaalisen kuntoutuksen muotojen on todettu tuottavan pääsääntöisesti 

positiivisia tuloksia kohderyhmässä muun muassa elämänhallinnan, itsetunnon kohenemi-

sen, taitojen karttumisen ja yhteiskuntaan osallistumisen osa-alueilla. (Hinkka ym. 2006, 

37.) Kuntouttavalle työotteelle on kuitenkin ominaista pitkäaikainen sitoutuminen kuntou-

tusprosessiin työntekijän ja palvelujärjestelmän taholta (Liukko 2006, 116), jolloin määrä-

aikaisen hankkeen muodossa toteutuva sosiaalinen kuntoutus näyttäytyy myös haasteena 

sekä kuntoutujalle että työntekijälle. Pysyvämpien muutosten aikaansaaminen vaatisikin 

resursseja projektiluontoista toimintaa pitempijänteisemmälle ja pysyvämmälle toiminnalle 

(esim. Hinkka ym. 2006, 38). Kunnissa näyttää vallitsevan kokemus siitä, ettei sosiaalisen 

kuntoutuksen palveluja ole riittävästi saatavilla, ja niiden kehittäminen vaatisi lisäresursseja 

(Puromäki ym. 2017, 42). 

Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ovat yksi sosiaalisen kuntoutuksen keskeisistä kohde-

ryhmistä (Kokko & Veistilä 2016, 221). Syrjäytymisriski voidaan nähdä perusteena sosiaa-

lisen kuntoutuksen tarpeelle. Tällöin on myös tärkeä huomioida, ettei syrjäytyminen ole 

koskaan pelkästään yksilökohtainen ongelma, vaan se on sidoksissa yhteiskunnan rakentei-

siin (Järvikoski 2013, 41). Edellisessä alaluvussa tarkastelin nuorten syrjäytyneiksi määrit-

telemisen ongelmakohtia, kuten syrjäytymisen käsitteen liittymistä vahvasti aikuisen yh-

teiskuntapositioon (Järvinen & Jahnukainen 2001, 136), syrjäytymiskehityksen mahdollista 

väliaikaisuutta (Aaltonen ym. 2015, 17) ja dynaamista luonnetta (Rintanen 2000, 22). Nuo-

rille kohdennetuissa palveluissa korostuukin aikuisasiakkaita enemmän ennaltaehkäisevän 

toiminnan periaate (Puromäki ym. 2017, 44).  

Nuorten kohdalla sosiaalisen kuntoutuksen tarve korostuu tilanteissa, joissa nuorella on 

useita vakavia, kasaantuneita elämänhallinnan haasteita. Sosiaalisen kuntoutuksen piiriin 
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kuuluvilla nuorilla saattaa esiintyä haasteita sosiaalisessa toimintakyvyssä, kuten arkielä-

män taitojen puutteellisuutta, eristäytymistä, sosiaalisten tilanteiden pelkoa ja päihteiden 

ongelmakäyttöä, sekä mahdollista pitkäaikaistyöttömyyttä, pitkiä toimeentulotukiasiak-

kuuksia ja koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jäämistä. Päihde- ja mielenterveysongel-

mat puolestaan ovat vahvasti yhteydessä työttömyyteen ja työkyvyttömyyteen. (Kokko & 

Veistilä 2016, 222; Ala-Kauhaluoma & Tuusa 2014, 54, 56.) 

Sosiaaliseen kuntoutukseen katsotaan kuuluvaksi sosiaalityötä, sosiaaliohjausta, neuvonta- 

ja ohjauspalveluja sekä erilaista aktivointitoimintaa. Niitä toteutetaan joko yksilötyönä, 

ryhmätoimintana tai vertaistuen muodossa. (Puromäki 2017, 42.) Työmuotoihin voidaan 

katsoa kuuluvan psykososiaalista työtä ja lähityötä, kotikäyntejä, työllistämisen tukitoimia, 

toiminnallisia ryhmiä, vapaaehtois- ja työtoimintaa, verkostoyhteistyötä ja yhteistyötä asia-

kaan läheisverkoston kanssa. Sosiaaliseksi kuntoutukseksi voidaan periaatteessa määritellä 

kaikki asiakkaan kuntoutussuunnitelmaan sisältyvät palvelu- ja tukitoimet. (Hinkka ym. 

2006, 37; Kokko & Veistilä 2016, 222; Puromäki 2017, 15.) Kuntoutustyöntekijän roolina 

on tukea kuntoutujaa suunnittelemaan oman kuntoutumisprosessin vaiheita, tekemään sitä 

koskevia päätöksiä ja arvioimaan tavoitteiden toteutumista (Järvikoski 2013, 73). 

Sosiaalisessa kuntoutuksessa tavoitellaan siis muun muassa elämänhallinnan, sosiaalisen 

toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistamista. Elämänhallintaa tukevana työotteena Eeva 

Liukko (2006, 84) esittää kuntoutustoiminnan jakautuvan kolmeen osa-alueeseen: rehabili-

taatio viittaa perinteiseen, sairauteen tai vammaan liittyvään kuntoutukseen, voimaantumi-

nen puolestaan käsittää psyykkisen toimintavoiman vahvistamisen ja valtaistuminen yh-

teiskunnallisen toimintavoiman vahvistamisen. Yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistami-

seen voidaan pyrkiä muun muassa tukemalla yksilön sosiaalisia verkostoja ja taloudellista 

turvallisuutta (Järvikoski 2013, 47). Sosiaalista toimintakykyä vahvistettaessa sosiaalinen 

kuntoutus puolestaan tukee asiakasta vuorovaikutus- ja arkielämän taitojen oppimisessa, 

yhteiskunnan asettamien reunaehtojen noudattamisessa ja palvelujen käyttämisessä (Kokko 

& Veistilä 2016, 222). 

Vertaistuki voi toimia merkittävänä osana kuntoutusta. Se tarkoittaa vertaisten keskinäistä 

tukea ja kokemusten jakamista. (Tuusa ym. 2018, 144; Kippola-Pääkkönen 2018, 186.) 

Vaikeita aiheita käsiteltäessä vertaisella voi olla omakohtaisen kokemuksensa kautta 

enemmän uskottavuutta ammattilaiseen verrattuna (Hietala 2018, 259).  Vertaistuen huo-
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mattavasta potentiaalista huolimatta on myös huomioitava, etteivät kaikki vertaistuen ko-

kemukset välttämättä ole myönteisiä. Osaavan ammattilaisen ohjauksella on kuitenkin 

mahdollista tukea vertaistuen toimivuutta edistäviä tekijöitä (Kippola-Pääkkönen 2018, 

187). 

Motivaatio ja asiakkaan sitoutuminen ovat keskeisimpiä tekijöitä sosiaalisen kuntoutuksen 

toimivuuden ja positiivisten vaikutusten saavuttamisen kannalta (Hinkka ym. 2006, 37). 

Vaikka kuntoutustoimet ovat usein järjestelmälähtöisiä, kuntoutuksen ajoittumisen tulisi 

pohjautua yksilön muutosvalmiuteen ja motivaatioon perustuviin seikkoihin. Kuntoutusmo-

tivaatio ei ole yksilöllinen ominaisuus, vaan se liittyy vahvasti yksilön koettuihin mahdolli-

suuksiin, olosuhteisiin ja pystyvyyden tunteeseen. Lisäksi kuntoutusmotivaatioon vaikutta-

via tekijöitä ovat kuntoutujan elämäntilanne, menneisyyden kokemukset ja näkemys tule-

vaisuudesta. (Tuusa ym. 2018, 130–131.) 

Pyrittäessä muutoksiin sekä yksilön psykofyysisessä tilassa että yksilön suhteessa ympäris-

töön, asiakas itse on tärkein yhteistyökumppani (Kokko & Veistilä 2016, 221). Kaiken kun-

toutuksen keskiössä tulisi luonnollisesti olla kuntoutujan autonomia (esim. Järvikoski 2013, 

38). Muita sosiaalisen kuntoutuksen toimivuuden kannalta olennaisia tekijöitä ovat muun 

muassa asiakaskeskeisyys, kohdeherkkyys ja luottamuksellinen asiakassuhde (Hinkka ym. 

2006, 37). Ainakin teoriatasolla on havaittu, että ilman asiakaslähtöisyyttä ja yhteistyötä 

kuntoutujan kanssa kuntoutuksen tulokset jäävät heikoiksi suhteessa käytettyihin resurssei-

hin (Järvikoski 2013, 24). Siksi sosiaalisessa kuntoutuksessa nuoren ei tulisi olla muutok-

sen kohteena, vaan sen toteuttajana. Nuoren ja sosiaalisen kuntoutuksen toimijoiden välillä 

vaaditaan toimivaa yhteistyösuhdetta, jotta sitoutuneisuus ja motivaatio sosiaaliseen kun-

toutukseen ovat nuorelle mahdollisia. (Romakkaniemi ym. 2018, 23; Hinkka ym. 2006, 37.) 
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3 Motivaatio tutkimuskohteena 
 

 

3.1 Ulkoinen ja sisäinen motivaatio 

 

Motivaation käsite tiivistyy kysymykseen siitä, mikä saa ihmiset ryhtymään toimintaan. Se 

on biologisen, kognitiivisen ja sosiaalisen säätelyn ydinkysymyksenä psykologian kentän 

keskeisiä tutkimusaiheita. (Ryan & Deci 2017, 13; Ryan & Deci 2000b, 69.) Motivaatiota 

pidettiin pitkään yksilön staattisena taipumuksena, jolloin motivaation puutteesta voitiin 

syyttää häntä itseään. Ymmärrys motivaatiosta monimutkaisena ilmiönä, jossa yhdistyvät 

monet eri asiat biologisista ja psykologisista tekijöistä sosiaalisiin normeihin ja rooleihin, 

on lisääntynyt. Nykyisen yleisesti hyväksytyn käsityksen mukaan motivaatio nähdään 

myönteisenä ja tarkoitushakuisena ilmiönä, joka toimii yksilön parhaaksi. (Miller 2008, 17–

18.) William Miller & Stephen Rollnick (1991, 19) käyttävät motivaation tarkkana määri-

telmänä ”sitä todennäköisyyttä, jolla yksilö ryhtyy toteuttamaan, jatkaa tai noudattaa tiettyä 

strategiaa muutokselle” (Council for Philosophical Studies, 1981)1.  

Olen edellisessä luvussa tarkastellut motivaation keskeistä merkitystä sosiaalisen kuntou-

tuksen onnistumiselle. Monitieteisenä alana sosiaalityön tutkimukselle on varsin tavallista 

hyödyntää laajasti muiden tieteenalojen tuottamaa tietoa (Kananoja & Lähteinen 2017, 

485), mutta motivaation tarkastelu on toistaiseksi ollut vähäistä. Kansainvälisessä tutki-

muksessa kiinnostusta ovat herättäneet erityisesti sosiaalityöntekijöiden ja sosiaalityön 

opiskelijoiden motivaation kysymykset (esim. Kotera ym. 2021; Nguyen ym. 2020; Stoltz-

fus ym. 2017). Suomessa Anne Kuvaja (2011) on tarkastellut lisensiaatintutkimuksessaan 

työttömien työnhakumotivaatiota ja motivointia työvalmentajien näkökulmasta. Hanna 

Ruumensaari (2012) on puolestaan käsitellyt sosiaalityön pro gradu -tutkielmassaan päih-

dekuntoutujien muutosmotivaatiota. Motivaation ja motivoinnin käsitteen nousevatkin esiin 

usein juuri päihteiden käyttöön liittyvässä keskustelussa (esim. Koski-Jännes ym. 2008). 

Motivaatioon perustuva tunnettu työmenetelmä on motivoiva haastattelu, jolla pyritään mo-

tivoimaan asiakasta muutokseen (Lundahl ym. 2010, 138; Miller & Rollnick 1991, 52).  

 
1 Council for Philosophical Studies 1981: Psychology and The Philosophy of Mind in the Philosophy Curricu-
lum. San Francisco State University. San Francisco. 
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Motivaatioteoriat keskittyvät siihen, mikä antaa toiminnalle energiaa ja käyttäytymiselle 

suunnan (Ryan & Deci 2017, 13). Psykologian motivaatioteoriat pyrkivät luomaan yleistet-

tyjä malleja ihmisten motivaation syistä. Näiden yleistettyjen psykologisten mallien etu on 

siinä, että ne pystyvät tyydyttävästi kuvaamaan motivaation syntyä myös vaihtelevissa kon-

teksteissa. (Nolen ym. 2015, 236.) Tässä tutkielmassa teoreettisena viitekehyksenä käytetty 

organisminen integraatioteoria – jota avaan tarkemmin seuraavassa alaluvussa – kuuluu 

edellä mainittuihin psykologian teorioihin. Kyseinen teoria käsittelee ihmisen käyttäytymis-

tä ja persoonallisuutta, mutta keskittää erityistä huomiota sosiaalisiin ja kontekstuaalisiin 

seikkoihin yksilön hyvinvoinnin ja motivaation lähtökohtina (Ryan & Deci 2017, 3). 

Motivaatioteoriat pyrkivät määrittämään niitä erilaisia tekijöitä, jotka synnyttävät yksilön 

motivaation. Yksilö voi pitää toimintaa mielekkäänä, häneen saattaa kohdistua vahva ul-

koinen paine suorittaa toiminto, tai hän saattaa toimia velvollisuudentunnosta tai palkkion 

toivossa. (Ryan & Deci 2000b, 69.) Motivaatiota onkin sen monimutkaisuuden takia mah-

dotonta tiivistää yksittäiseen yleiskäsitteeseen, vaan tarkastelu on kiinnitettävä ryhmään 

erityyppisiä motivaatioita (Vallerand & Ratelle 2001, 39). Itsemääräämisteoria – jonka ala-

teoria organisminen integraatioteoria on – jakaa motivaation kahteen perusluokkaan, sisäi-

seen motivaatioon (intrinsic motivation) ja ulkoiseen motivaatioon (extrinsic motivation).  

Sisäisellä motivaatiolla viitataan sellaiseen toimintaan, jota yksilö suorittaa toiminnan it-

sensä kiinnostavuuden ja nautittavuuden takia sen sijaan, että tavoittelisi toiminnalla erillis-

tä lopputulosta. Sisäisesti motivoitunut toiminta on itsessään palkitsevaa. (Ryan & Deci 

2000a, 54–56.) Lapsen spontaani leikkiminen tai mukavana koettu harrastustoiminta ovat 

esimerkkejä tällaisesta sisäisesti motivoituneesta toiminnasta, sillä niiden palkitsevuus si-

sältyy toimintaan itseensä, eikä niillä tavoitella tiettyä erillistä lopputulosta.  

Ulkoisesti motivoitunutta toiminta on silloin, kun toiminta ei itsessään tuota välitöntä mie-

lihyvää, vaan sillä pyritään tiettyyn lopputulokseen (Vallerand & Ratelle 2002, 37; Ryan & 

Deci 2000a, 60). Lapsuusiän jälkeen suuri osa yksilön toiminnasta on ulkoisesti motivoitu-

nutta, sillä vastuun ja vaatimusten lisääntyessä iän myötä ympäristö vaatii yksilöltä enene-

vissä määrin toimintoja, jotka eivät itsessään ole kiinnostavia tai nautinnollisia (Ryan & 

Deci 2017, 56). Vaikka yksilöllä olisi olemassa spontaania, sisäisesti motivoitunutta kiin-

nostusta tiettyä toimintaa kohtaan, monimutkaisemmat toimintakokonaisuudet kuten opis-

kelu tai työnteko sisältävät väistämättä suuren määrän erilaisia toimintoja, joihin kohdistuu 

erilaisia motivaation tasoja. Tällöin sisäistetty ulkoinen motivaatio voi osoittautua sisäistä 
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motivaatiota tehokkaammaksi yksilön toiminnan säätelijäksi. (Koestner & Losier 2002, 

114.)  

Ulkoisen motivaation ei välttämättä tarvitse tarkoittaa ulkoapäin säädeltyä motivaatiota ja 

toimintaa, vaan sitä voi esiintyä erilaisilla autonomian ja sisäistämisen tasoilla (Ryan & 

Deci 2000a, 60). Huomioin tutkielmassa myös sisäisen motivaation olemassaolon ja merki-

tyksen, mutta nähdäkseni sosiaalisen kuntoutuksen kontekstissa ulkoinen motivaatio on 

keskeisemmässä asemassa. Sosiaalinen kuntoutus ja sille asetetut tavoitteet voidaan nähdä 

edellä kuvattuna monimutkaisena toimintakokonaisuutena, jonka toteuttamiseen pelkkä si-

säinen motivaatio ei riitä. Sosiaalisella kuntoutuksella pyritään esimerkiksi elämänhallin-

nan, työllistymisen tai sosiaalisen vuorovaikutuksen tukemiseen (esim. Järvikoski 2013, 

73), jotka voidaan itsemääräämisteorian kontekstissa käsittää ulkoiselle motivaatiolla tyy-

pillisiksi erillistavoitteiksi. Lisäksi sosiaalisen kuntoutuksen tarkoituksena on tukea nuoria 

juuri heidän haastaviksi kokemillaan elämän osa-alueilla, jolloin heidän sisäisen motivaati-

onsa – joka viittaa toiminnan kiinnostavuuteen ja nautittavuuteen – voi olla heikko. 

Motivoitumattomuus on tarkoituksellisen ja itse aiheutetun motivaation vastakohta. Tällöin 

yksilö kuvaillaan passiiviseksi, aikaansaamattomaksi ja vailla tarkoitusta olevaksi. (Ryan & 

Deci 2017, 16.) Motivaation puuttuessa yksilö ei joko ryhdy toimintaan lainkaan tai toimin-

ta on vailla päämäärää (Ryan & Deci 2000b, 72). Motivoitumattomuus voi liittyä koke-

mukseen siitä, ettei yksilö ole kykenevä toimintaan tai yksilöllä ei ole vaikutusmahdolli-

suuksia asiaan. Se voi myös olla sidoksissa arvonannon ja kiinnostuksen puutteeseen ky-

seistä toimintaa kohtaan. Motivoitumattomuus voi olla myös aktiivista tilanteissa, joissa 

yksilön motivaation puute liittyy häneen kohdistuvan painostuksen tai pakotteen vastusta-

miseen. (Ryan & Deci 2017, 16.) 

Sisäisen ja ulkoisen motivaation hierarkkinen malli esittää, että motivaatiota esiintyy kol-

mella yleisyyden tasolla, joita ovat globaali, kontekstuaalinen ja tilannesidonnainen. Glo-

baalilla tasolla motivaatio käsitetään yksilöllisiksi eroiksi esimerkiksi persoonallisuudessa, 

joka vaikuttaa yksilön toimintaan samoin kaikissa tilanteissa. Kontekstuaalisella tasolla vii-

tataan yksilön ympäristöön ja sen vaikutukseen motivaatioon, ja tilannesidonnaisesta tasos-

ta on kyse motivaation vaihdellessa tilannekohtaisten tekijöiden mukaan. (Vallerand & Ra-

telle 2001, 39.) Tarkoituksenani ei ole tässä tutkielmassa tarkastella motivaatiota persoonal-
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lisuuden tai yksilön psykologisen maailman näkökulmasta, vaan keskitän huomion kon-

tekstuaalisiin ja tilannesidonnaisiin tekijöihin. 

Psykologisten teorioiden rinnalle on pyritty luomaan myös muita teoreettisia lähestymista-

poja. Motivaatiota voidaan esimerkiksi lähestyä elämänkulullisen mallin (The Life Span 

Model of Motivation) näkökulmasta, jonka mukaan elämäkulkuun ja sen olennaisiin siirty-

miin liittyvät vaatimukset ohjaavat yksilöiden henkilökohtaisten tavoitteiden rakentumista. 

Nämä tavoitteet puolestaan vaikuttavat yksilöiden tekemiin valintoihin. Yksilöt myös kom-

pensoivat elämänkulun siirtymissä kohtaamiaan epäonnistumisen kokemuksia tulevissa 

siirtymissä, ja muokkaavat henkilökohtaisia tavoitteitaan suhteessa niihin. (Salmela-Aro 

2009, 70.) Tilannesidonnainen lähestymistapa (situative approach) motivaatioon puoles-

taan argumentoi, että motivaation syntymekanismit ovat edelleen liian monimutkaisia ny-

kymallien selitettäviksi, ja tarvitaan laajempi ymmärrys sosiaalisen kontekstin vaikutukses-

ta motivaatioon (Nolen ym. 2015, 236, 244). Motivaatio on monimutkainen ilmiö, jonka 

selittäminen tai tutkiminen ei ole yksinkertaista. Avaan seuraavassa alaluvussa tarkemmin 

yhtä motivaatiotutkimuksen merkittävimmistä teorioista. 

 

 

3.2 Organisminen integraatioteoria 

 

Organisminen integraatioteoria (Organismic Integration Theory, OIT) on Richard Ryanin 

ja Edward Decin (esim. 2017) kehittämän itsemääräämisteorian (Self-Determination 

Theory) alateoria. Itsemääräämisteoria on organismis-dialektinen lähestymistapa ihmisen 

käyttäytymiseen ja persoonallisuuden kehitykseen. Se on yksi tutkituimmista ja tunne-

tuimmista motivaatiota selittävistä teorioista, johon liittyy huomattavasti empiiristä näyttöä. 

(Vasalampi 2017, 42.) Itsemääräämisteoria ei ole yksittäinen teoria, vaan kuudesta alateori-

asta koostuva teoriakokonaisuus. Alateoriat käsittelevät motivaation eri osa-alueita: sisäistä 

motivaatiota, ulkoista motivaatiota, yksilökohtaisia eroja, psykologisia perustarpeita, elä-

mäntavoitteita sekä ihmissuhteita. Teorioita yhdistää organismis-dialektinen metateoria ja 

käsitys psykologisten perustarpeiden merkityksestä yksilön motivaatiolle ja hyvinvoinnille. 

Teorian keskiössä on dialektinen suhde aktiivisen ihmisorganismin ja hänen sosiaalisen 

ympäristönsä välillä. (Ryan & Deci 2002, 27.) 
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Itsemääräämisteoria käsittää ihmisen luonnostaan uteliaaksi ja aktiiviseksi olennoksi, joka 

pyrkii vuorovaikutukseen fyysisen ja sosiaalisen ympäristönsä kanssa (Niemiec & Ryan 

2009, 133). Ihmisen luontainen sopeutumiskyky suhteessa ympäristöön voi toisaalta myös 

altistaa yksilön negatiivisille puolustusmekanismeille, kuten passiivisuudelle, aggressiivi-

suudelle ja antisosiaalisuudelle. Erityistä huomiota teoriassa kiinnitetäänkin siihen, kuinka 

sosiaaliset ja kontekstuaaliset seikat vaikuttavat joko positiivisesti tai negatiivisesti yksilön 

hyvinvointiin. (Ryan & Deci 2017, 3, 9.) 

Itsemääräämisteoriaa on käytetty motivaatiota selittävänä teoriana monissa eri konteksteis-

sa, kuten terveydenhuollossa (Williams ym. 2002), kasvatuksessa (Grolnick & Apostoleris 

2002), koulutuksessa (Vasconcellos ym. 2020; Reeve 2002) ja työelämässä (Fall & Roussel 

2014). Teorian vahva yksilön ja ympäristön suhdetta korostava lähestymistapa tekee siitä 

toimivan myös sosiaalityön tutkimukseen sovellettavaksi, vaikka sen käyttö on ollut tähän 

mennessä vähäistä. Yksilön ja ympäristön suhde, joka itsemääräämisteoriassa painottuu, on 

sosiaalityön keskeisiä tutkimuskohteista. Jo Mary Richmond, jota voidaan pitää sosiaali-

työn teorian kehittämisen varhaisena uranuurtajana, tunnisti ehdottamansa sosiaalisen diag-

noosin pohjaksi ”yksilön ymmärtämisen hänen ympäristössään” (Harrikari & Rauhala 

2018, 15). 

Kuten olen edellisessä alaluvussa esittänyt, ulkoinen motivaatio on keskeisimmässä roolis-

sa sosiaalisessa kuntoutuksessa. Itsemääräämisteorian alateorioista organisminen integraa-

tioteoria keskittyy käsittelemään ulkoista motivaatiota ja sen sisäistämisen (internalization) 

prosessia. Ulkoinen motivaatio liittyy sosiaalisiin velvollisuuksiin, työntekoon, arjen pakol-

lisiin askareisiin ja itsehillintään, joita yksilö omaksuu sosiaalisessa kontekstissaan. Ky-

seessä on siis ilmiö, jossa yksilö ympäristön vaikutuksesta omaksuu toimintoja, jotka eivät 

itsessään ole motivoivia tai miellyttäviä, tai vastaavasti pidättäytyy mielihyvää tuottavasta 

toiminnasta ympäristöstä tulevan paineen johdosta. Teoria argumentoi, että sosiaalisena 

lajina ihmiset ovat taipuvaisia omaksumaan tämän sosiaalisen säätelyn ja siten sisäistämään 

ulkoisen motivaation. (Ryan & Deci 2017, 179–180.) 
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Organisminen integraatioteoria voidaan tiivistää viiteen ydinväittämään: 

1) Organismisen integraation prosessi tekee yksilöstä taipuvaisen sisäistämään sellai-

nen ulkoinen motivaatio, johon hänelle merkitykselliset henkilöt kannustavat, ja 

vaihteleva motivaation sisäistämisen taso johtaa vaihteleviin autonomian tasoihin. 

2) Ulkoisen motivaation sisäistäminen voidaan kuvata jatkumona kontrolloidusta sää-

telystä autonomiseen itsesäätelyyn; mitä pidemmälle jatkumolla liikutaan, sitä pa-

remmin motivaatio on sisäistynyt ja käyttäytyminen on autonomisempaa. 

3) Psykologisten perustarpeiden eli autonomian, pystyvyyden ja yhteenkuuluvuuden 

tunteiden tukeminen vahvistavat motivaation sisäistämistä, ja vastaavasti heikentä-

vät sitä, mikäli psykologisia tarpeita ei tyydytetä. 

4) Mitä enemmän yksilön käyttäytyminen perustuu motivaation autonomisempiin 

muotoihin, sitä sitoutuneempi yksilö on toimimaan ja sitä laadukkaampaa toiminta 

on, erityisesti jos kyseessä on monimutkainen tai haastava suoritus. 

5) Mitä suuremmissa määrin yksilön käyttäytyminen perustuu integroituun säätelyyn, 

sitä positiivisempia yksilön kokemukset ovat ja sitä korkeampi yksilön hyvinvoin-

nin taso on. (Mt., 182, 191–192, 203, 209.) 

Edellä esitettyjä organismisen integraatioteorian ydinkohtia on mahdollista soveltaa sosiaa-

lisen kuntoutuksen kontekstiin. Ensinnäkin nuori sisäistää todennäköisimmin sellaisen ul-

koisen motivaation, johon hänen lähipiirinsä kannustaa, ja vaihteleva motivaation taso joh-

taa vaihtelevaan autonomian kokemukseen. Mitä paremmin nuori sisäistää sosiaaliseen 

kuntoutukseen liittyvän motivaation, sitä autonomisempaa hänen toimintansa suhteessa 

kuntoutukseen on. Motivaation sisäistäminen on riippuvainen siitä, kuinka nuoren ympäris-

tö täyttää nuoren psykologiset perustarpeet, eli autonomian, pystyvyyden ja yhteenkuulu-

vuuden tarpeet. Sisäistetty motivaatio johtaa motivaation autonomisimpiin muotoihin, jol-

loin nuori on sitoutuneempi toimintaan ja toiminta on laadukkaampaa. Nuoren toiminnan 

perustuessa enemmissä määrin säätelyn autonomisimpaan tasoon myös nuoren hyvinvointi 

kasvaa ja positiiviset kokemukset toiminnasta lisääntyvät. 

Ulkoinen motivaatio käsitettiin tieteellisessä keskustelussa pitkään yksinkertaisesti toimin-

tana, johon yksilöllä ei ollut vaihtoehtoa (Vallerand & Ratelle 2001, 42). Organisminen in-

tegraatioteoria teoria kuitenkin tarkastelee motivaatiota huomattavasti monimutkaisempana 

ja -tasoisena ilmiönä (Ryan & Deci 2017, 191). Se jakaa ulkoisen motivaation autono-
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miajatkumolla neljään tasoon, joiden suomennoksissa käytän Kati Vasalammen (2017, 44) 

mukailua (ks. kuvio 1). Tasoja ei tule kuitenkaan ymmärtää staattisina ja muuttumattomina, 

vaan niitä voi esiintyä yhtä aikaa yksilön toiminnassa. Erityisesti monimutkaisemmissa 

toimintakokonaisuuksissa toiminnan eri osa-alueisiin liittyy yleensä erilaisia motivaation 

tasoja. (Ryan & Deci 2017, 191.) 

 

Kuvio 1. Ulkoisen motivaation säätelyn tasot autonomiajatkumolla organismisessa integ-

raatioteoriassa. Ryania ja Decia (2017) ja Vasalampea (2017) mukaillen. 

 

Kaksi ulkoisen motivaation ensimmäistä tasoa kuuluvat kontrolloituun motivaatioon. Kun 

yksilö toimii pelkästään ulkoisen vaatimuksen pakottamana, on kyse ulkoisen motivaation 

ensimmäisestä tasosta, täysin ulkoisesta säätelystä (external regulation). Tällöin yksilön 

toiminta perustuu joko rangaistuksen välttämiseen tai palkkion saavuttamiseen. (Ryan & 

Deci 2000a, 61.) Esimerkiksi nuoren osallistuminen aktivoivaan toimintaan kuten sosiaali-

seen kuntoutukseen pelkästään etuuden saamiseksi tai sen epäämisen välttämiseksi voidaan 

kuvata motivaation tasolla täysin ulkoiseen säätelyyn kuuluvaksi. 

Ulkoisen motivaation sisäistämisen toisesta tasosta käytetään nimitystä sisäänkääntynyt 

ulkoinen säätely (introjected regulation), jossa motivoiva tekijä on edelleen ulkopuolinen, 

mutta syy toimintaan löytyy yksilön sisäisestä maailmasta. Tämä motivaation taso viittaa 

yksilön toiminaan silloin, kuin yksilö toimii välttääkseen syyllisyyttä tai ahdistusta, tai saa-
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säätely
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Kiinnittynyt 
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vuttaakseen ylpeyden tunnetta. Toisin kuin edellisellä tasolla, toimintaan liittyy minuuden 

elementti. (Mt., 61–62.) Sisäänkääntyneestä ulkoisesta säätelystä on kyse esimerkiksi tilan-

teessa, jossa nuori pyrkii menestymään opiskeluissa pelkästään saavuttaakseen lähipiirin 

hyväksynnän tai välttääkseen lähipiirin pettymyksen aiheuttamaa syyllisyyttä. Tutkimus on 

osoittanut, että koulutukseen liittyvät valinnat ja siirtymävaiheet aiheuttavat suurempaa 

psykologista stressiä sellaisilla nuorille, joiden motivaatio liittyy vahvasti syyllisyydentun-

teen välttämiseen tai itsetunnon ylläpitämiseen (Koestner & Losier 2002, 113). 

Edellä on kuvattu ulkoisen motivaation sisäistämisen kaksi ensimmäistä tasoa, joita voi-

daan pitää kontrolloituina motivaation muotoina. Kaksi seuraavaa motivaation tasoa voi-

daan puolestaan käsittää autonomisina. Kiinnittyneen säätelyn (identified regulation) olles-

sa kyseessä yksilö tunnistaa toiminnan itselleen tärkeäksi ja hyväksyy säätelyn siten omak-

seen. (Ryan & Deci 2000a, 61–62.) Esimerkkinä voidaan käyttää nuorta, joka päätyy kokei-

lemaan työpajatoimintaan sosiaalisena kuntoutuksena parantaakseen päivärytmiään ja lisä-

täkseen arjenhallintaansa. Mikäli nuori kokee, että hän voi esimerkiksi fyysisesti ja psyyk-

kisesti paremmin uudenlaisen päivärytmin ansiosta, hän on tunnistanut toiminnasta itsel-

leen tärkeän elementin ja toiminnasta tulee siten autonomisempaa. Kaikkein autonomisin 

motivaation taso on integroitu säätely (integrated regulation), jolloin tunnistetut säätelyn 

muodot integroituvat eli tulevat osaksi yksilön minuuden kokemusta ja arvomaailmaa. 

Korkea integroinnin taso lisää yksilön hyvinvointia ja positiivisia kokemuksia, ja johtaa 

itseohjautuvampaan toimintaan. (Ryan & Deci 2017, 209; Ryan & Deci 2000a., 62.) 

Ryan ja Deci (2017, 11) esittävät, että ulkoisen motivaation sisäistäminen on riippuvainen 

kolmesta psykologisesta perustarpeesta, jotka ovat tarve autonomiaan (autonomy), tarve 

pystyvyyden tunteeseen (competence) ja tarve yhteenkuuluvuuden tunteeseen (relatedness) 

(ks. kuvio 2). Itsemääräämisteoriassa psykologiset perustarpeet käsitetään universaaleina, ja 

jokaisella ihmisellä riippumatta sukupuolesta, kulttuurista, etnisestä taustasta tai sosioeko-

nomisesta asemasta on tarve pystyä täyttämään ne (Deci & Ryan 2011, 19; Deci & Ryan 

2014, 14). 
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Kuvio 2. Ulkoisen motivaation sisäistämiseen vaikuttavat psykologiset perustarpeet. Ry-

ania ja Decia (2017) mukaillen. 

 

Tarve autonomiaan ilmenee yksilön tarpeena pystyä säätelemään kokemuksiaan ja toimin-

taansa (Ryan & Deci 2017, 11). Autonomian konsepti on teoreettinen pikemminkin kuin 

empiirinen, mutta sen seurauksista on kyetty tuottamaan empiiristä näyttöä (Ryan & Deci 

1987, 1026). Autonomisesti käyttäytyvä yksilö on kykenevä toimimaan omasta tahdostaan 

sen sijaan, että hän olisi kontrolloinnin kohteena (Ryan & Deci 2014, 16). Autonomiaa tu-

keva ympäristö mahdollistaa yksilölle käyttäytymisensä itsesäätelyn, sillä se kannustaa yk-

silöä valintojen tekemiseen. Kontrolloiva ympäristö puolestaan painostaa yksilöä tiettyyn 

lopputulokseen. (Deci & Ryan 1987, 1024.) 

Länsimaissa yksilön autonomialla on korostettu asema, ja ideaalikäsityksissä aikuinen ih-

minen on täydellisen itsenäinen ja muista riippumaton (Juvonen 2015, 96). Autonomia ei 

kuitenkaan itsemääräämisteorian kontekstissa tarkoita tarvetta täyteen itsenäisyyteen, vaan 

viittaa yksilön toiminnan vapaaehtoisuuteen ja ristiriidattomuuteen yksilön arvojen, tahdon 

ja mielenkiinnon kanssa. Autonomia ei siis edellytä yksilön riippumattomuutta muista, 

mutta yksilön mahdollinen avun tarve ei sulje pois hänen autonomiaansa ja tarvetta siihen. 

(Ryan & Deci 2017, 11.) Kuntoutuksen kontekstissa autonomia tarkoittaa sitä, että kuntou-

tujan omaa päätöksentekokykyään tuetaan ja arvostetaan (Haapakoski 2018, 88). 

Ulkoisen 
motivaation 

sisäistäminen

Tarve autonomiaan  

Tarve pystyvyyden 
tunteeseen

Tarve 
yhteenkuuluvuuden 

tunteeseen
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Tarve pystyvyyden tunteeseen viittaa yksilön perustavanlaatuiseen tarpeeseen pystyä toi-

mimaan elämänsä tärkeillä osa-alueilla siten, että yksilö kokee vaikuttavuuden ja hallinnan 

tunteita (Ryan & Deci 2017, 11). Siihen liittyvät sekä yksilön lyhytaikaiset tavoitteet että 

pitempiaikaiset päämäärät ja kokemus niiden saavuttamisen mahdollisuuksista (Sheldon 

ym. 1996, 1271). Pystyvyyden tunne on kuitenkin myös hauras ja helposti haavoittuva tun-

ne. Esimerkiksi toistuvat epäonnistumiset, jatkuva negatiivinen palaute, liian vaikeat haas-

teet ja hallinnan tunteen puuttuminen voivat varsin helposti horjuttaa sitä (Ryan & Deci 

2017, 11).  

Yhteenkuuluvuuden tunne ilmenee yksinkertaisimmillaan tunteena siitä, että joku toinen 

välittää. Se viittaa sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, johon laajemmin määriteltynä sisälty-

vät vastavuoroisuuden ja merkityksellisyyden kokemukset. Yksilö kokee tärkeänä olla vä-

littämisen kohteena, mutta haluaa samalla tuntea olevansa yhteisönsä tärkeä jäsen, jolla on 

yhteisölle annettavaa. (Ryan & Deci 2017, 11.) Psykologisista perustarpeista juuri yhteen-

kuuluvuuden tunne on erityisen merkittävä motivaation sisäistämiselle, sillä läheisten ja 

merkittävien ihmisten kannustus ja arvostus on yksi olennaisimpia syitä ulkoisesti moti-

voidulle toiminnalle (Ryan & Deci 2000b, 73). Ulkoisen motivaation sisäistämisen tasoista 

yhteenkuuluvuuden tunne liittyy vahvasti sisäänkääntyneeseen ulkoiseen säätelyyn. Sosiaa-

liseen ympäristöön sidoksissa olevat syyllisyyden ja häpeän tai ylpeyden tunteet motivoivat 

yksilöä säätelemään toimintaansa siten, että hän voi joko välttää negatiivisia tunteita tai ta-

voitella positiivisia tunteita. (Ryan & Deci 2000a, 61.) 

Frank Martela ja Richard Ryan (2016) ovat empiirisen näyttöön pohjautuen esittäneet myös 

neljännen psykologisen perustarpeen, hyvän tekemisen (benevolence), olemassaoloa. Hei-

dän mukaansa hyvän tekeminen vaikuttaa olennaisella tavalla yksilön hyvinvointiin, mutta 

kyseistä psykologista tarvetta ei ole toistaiseksi virallisesti tuotu osaksi itsemääräämisteori-

aa tai motivaation sisäistämisen prosessia (Ryan & Deci 2017, 251). Otan sen kuitenkin 

huomioon tämän tutkielman analyysivaiheessa, jolloin voin tarkastella sitä, näyttäytyykö 

hyvän tekeminen olennaisena tarpeena tutkielman aineistossa. 

Psykologisten perustarpeiden avulla on mahdollista luoda malli, jonka avulla voidaan tar-

kastella ympäristön kykyä täyttää niiden vaatimukset (Ryan & Deci 2017, 12). Perustarpei-

den tyydyttämistä tarkastelemalla voidaan arvioida sosiaalisen kontekstin tekijöiden vaiku-

tusta motivaation syntymiseen ja sisäistämiseen (Ryan & Deci 2011, 19). Ympäristöä, kon-
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tekstia, palvelua tai interventiota voi siis tarkastella suhteessa näihin kolmeen osa-

alueeseen: tukeeko ympäristö autonomiaa vai pyrkiikö se kontrolloimaan yksilöä, tukeeko 

se pystyvyyden tunnetta vai onko se liian haastava ja epäjohdonmukainen, ja tukeeko se 

yhteenkuuluvuuden tunnetta vai onko se torjuva (Ryan & Deci 2017, 12). 

Itsemääräämisteorian keskiössä olevista psykologisista perustarpeista löytyy yhtymäkohtia 

sosiaalityön tutkimuksessa tunnetummin käytettyihin, osallisuuden ja toimijuuden käsittei-

siin. Sosiaalityön tieteenalalla paljon tutkittu osallisuuden käsite viittaa sekä vuorovaiku-

tukseen että vaikuttamisen mahdollisuuksiin. Siihen liittyy muun muassa päätösvaltaa ja 

mahdollisuutta säädellä omaa elämäänsä ja olemisensa tapaa sekä kuulua merkityksellisiin 

vuorovaikutussuhteisiin. (Isola ym. 2017, 5.) Osallisuuden käsitteestä on siis löydettävissä 

samoja autonomian, pystyvyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteille olennaisia elementtejä 

kuin itsemääräämisteoriassa. 

Toinen tutkittu käsite, toimijuus, viittaa yksilön kykyyn hallita ajatteluprosessejaan, moti-

vaatiotaan ja toimintaansa. Tämän hallinnan ja oman toimijuutensa kautta yksilö voi vaikut-

taa muutokseen itsessään ja ympäristössään. Henkilökohtaisen toimijuuden keskiössä on 

yksilön kokemus kyvystään hallita elämässään tapahtuvia asioita, joka puolestaan on perus-

tana motivaatiolla. (Bandura 1989, 1175–1176.) Määritelmässä viitataan elementteihin, joi-

ta itsemääräämisteoria liittää autonomian ja pystyvyyden tunteisiin. Jyrki Jyrkämän (2007, 

206) toimijuuden modaliteeteissa motivaatio sijoittuu ”haluta”-ulottuvuuteen. Itsemäärää-

misteorian valossa kuitenkin myös muut toimijuuden modaliteetit, kuten ”osata”, ”kyetä”, 

”täytyä” ja ”voida”, näyttäytyvät olennaisina motivaation sisäistämiseen vaikuttavien psy-

kologisten perustarpeiden näkökulmasta.  

Vaikka itsemääräämisteoria alateorioineen on psykologian tieteenalan teoria eikä sitä ole 

laajasti käytetty sosiaalityön tutkimuksessa, se sisältää samoja peruselementtejä kuin sosi-

aalityössä vahvan aseman saavuttaneet käsitteet. Toisaalta edellä kuvatut käsitteet jättävät 

motivaation käsittelyn kapeammaksi, yhdeksi osa-alueeksi muiden tekijöiden joukossa, 

vaikka motivaatio itsessään on kompleksinen ilmiö. Itsemääräämisteorian käyttö tutkiel-

massani mahdollistaa kohdennetun keskittymisen juuri motivaation kysymyksiin. 
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4 Tutkimuksen toteuttaminen 

 

 

4.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tuottaa tietoa nuorten kokemuksista ja käsityk-

sistä motivaatioon vaikuttavista tekijöistä sosiaalisen kuntoutuksen prosessissa. Tutkimus-

intressinä on tarkastella motivaatiotekijöiden ilmenemistä nuorten kokemuksissa ja käsityk-

sissä sekä niitä haastavien että tukevien tekijöiden näkökulmasta. Motivaatio on yksi tär-

keimmistä tekijöistä sosiaalisen kuntoutuksen onnistumisen kannalta (Hinkka ym. 2006, 

37), joten se tulisi ottaa huomioon myös sosiaalisen kuntoutuksen toteuttamisessa. Voidaan 

perustellusti olettaa, että sosiaalisen kuntoutuksen toimet eivät välttämättä ole vaikuttavia, 

mikäli nuori ei ole motivoitunut kuntoutukseen. 

Tutkimustehtävänä on muodostaa nuorten kokemuksiin ja käsityksiin perustuva malli sosi-

aalisen kuntoutuksen motivoivuutta haastavista ja tukevista tekijöistä. Mallin avulla sosiaa-

lisen kuntoutuksen käytänteistä voidaan kehittää motivaatiota tukevia, ja samalla välttää 

motivaatiota heikentäviä toimintatapoja. Tutkimuskysymyksissä eriytän kokemukset ja kä-

sitykset toisistaan, sillä analysoitavassa haastatteluaineistossa nuoret kertovat yhtäältä ko-

kemuksistaan, mutta toisaalta myös käsityksistään liittyen sosiaaliseen kuntoutukseen, pal-

velujärjestelmään ja nuorten asemaan niissä. Tutkielman tutkimuskysymykset ovat seuraa-

vat: 

1. Mitkä tekijät nuorten kokemuksissa ja käsityksissä haastavat heidän motivaatiotaan 

sosiaalisen kuntoutuksen prosessissa? 

2. Millaisena nuorten kokemuksissa ja käsityksissä näyttäytyy motivoiva sosiaalinen 

kuntoutus? 

Vastaan tutkimuskysymyksiin analysoimalla teorialähtöisellä sisällönanalyysilla nuorten 

aikuisten tuottamaa kokemuksellista haastatteluaineistoa perustuen organismisen integraa-

tioteorian (Ryan & Deci 2017) malliin sisäisestä ja ulkoisesta motivaatiosta. Analyysin pai-

nopiste on ulkoisen motivaation sisäistämisen tarkastelussa, jota analysoin teorian määritte-
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lemien autonomian, pystyvyyden ja yhteenkuuluvuuden tarpeiden avulla, sekä teoriaan li-

sättäväksi ehdotetun hyvän tekemisen tarpeen kautta (Ryan & Martel 2016). 

Ymmärrän tutkielmassa sosiaalisen kuntoutuksen prosessina, sillä tavoitteena ei ole käsitel-

lä yksittäistä sosiaalisen kuntoutuksen toteutustapaa, mallia tai hanketta, vaan ymmärtää 

sosiaalinen kuntoutus tavoitteidensa kautta nuoren elämässä tapahtuvana kokonaisvaltai-

sempana kuntoutumisen prosessina. Prosessi on alkanut ennen sosiaalisen kuntoutuksen 

alkamista ja tulee todennäköisesti tavalla tai toisella jatkumaan sosiaalisen kuntoutuksen 

päättymisen jälkeen. Ensimmäinen tutkimuskysymys ei siten keskity pelkästään sosiaalisen 

kuntoutuksen kontekstiin, vaan tarkastelee laajemmin nuorten aiempia elämänkokemuksia, 

sillä aiemmat kokemukset voivat olla relevantteja nuoren motivaation ymmärtämiseksi ny-

kyhetkessä. Toinen tutkimuskysymys keskittyy tiiviimmin sosiaalisen kuntoutuksen kon-

tekstiin ja nuorten kokemuksiin ja käsityksiin siitä, mitkä tekijät tekevät sosiaalisesta kun-

toutuksesta motivoivaa. Näiden kahden tarkastelukulman kautta tavoitteena on muodostaa 

kattava malli nuorille suunnatusta motivaatiota tukevasta sosiaalisesta kuntoutuksesta. 

 

 

4.2 Aineiston kuvaus 

 

Käytän tutkielmassa aineistona SOKU2 – Sosiaalinen kuntoutus osaksi palvelujärjestelmää 

-hankkeessa kerättyä nuorten teemahaastatteluaineistoa. Hanke toimi jatkohankkeena SO-

KU – Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen -hankkeelle, 

jonka tarkoituksena oli ymmärtää nuorten palvelutarpeita, kartoittaa palveluissa syntyneitä 

ongelmia nuorten kohtaamisessa sekä kehittää kokonaisvaltaisia matalan kynnyksen palve-

luja nuorille. SOKU-hankkeessa kehityskohteena olivat sosiaalisen kuntoutuksen asema ja 

toimintamallit, kun taas SOKU2-hanke keskittyi toimintamallien kehittämisen jatkamiseen, 

konseptoimiseen ja juurruttamiseen osaksi palvelujärjestelmää. (Romakkaniemi & Kataja 

2020, 105.) Ajanjaksolla 2018–2020 toteutettu SOKU2-hanke oli maakunnallinen yhteis-

toimintahanke, joka kuului EU:n Sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden toimintalinjaan ja 

jonka päärahoittajana toimi EU:n Euroopan sosiaalirahasto ESR. Sen päätoteuttajana toimi 

Lapin ammattikorkeakoulu ja hankekumppanikuntia olivat Kemi, Keminmaa ja Sodankylä. 
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(Räty 2020b, 7.) Vaikka käytän tutkielmassa hankkeessa kerättyä aineistoa, kyseessä ei ole 

hankearviointi. 

Hankkeen kohderyhmää olivat 16–29-vuotiaat nuoret, joilla oli sosiaalisten tilanteiden ja 

fyysisten, psyykkisten, kognitiivisten tai kulttuuristen tekijöiden luomia haasteita (Räty 

2020a, 33). Yhteistä nuorille olivat tuen tarpeet heidän toimijuutensa vahvistamisessa, ar-

jessa selviytymisessä ja palvelujen hyödyntämisessä (Romakkaniemi & Kataja 2020, 108). 

Hankkeen tavoitteena oli edistää asiakkaiden osallisuutta ja elämänhallintaa, sekä sosiaalis-

ta vuorovaikutusta ja toimintakykyä. Sosiaalista kuntoutusta toteutettiin moniammatillises-

ti, ja siihen sisältyi yksilötyöskentelyä, palveluohjausta ja erilaista ryhmä- ja workshoptoi-

mintaa. Matalan kynnyksen kohtaamispaikkoina ja sosiaalisen kuntoutuksen toimintaympä-

ristönä toimivat Potkurit, joissa nuoret pystyivät vaikuttamaan toiminnan sisältöön ja suun-

nittelemaan sitä. Toiminnallisissa ryhmä- ja workshoptoiminnoissa nuoret pääsivät kehit-

tämään sosiaalisia taitojaan, avartamaan elämänpiiriään sekä vahvistamaan arkielämän tai-

tojaan, kuten itsestä ja kodista huolehtimista, säännöllistä päivärytmiä, taloudenhallintaa ja 

työ- ja koulutusmahdollisuuksiin tutustumista. Lisäksi yksi Potkuri-toiminnan merkittä-

vimpiä anteja nuorille oli vertaistuen mahdollisuus. (Harju ym. 2020, 39–41, 47.) 

Hankkeessa toteutettiin 10 ryhmähaastattelua, joista kuusi työntekijöille ja neljä hankkeen 

piirissä olleille nuorille. Litteroitua aineistoa haastatteluista syntyi yhteensä 304 sivua. 

Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina, mutta mahdollisuus jätettiin myös teemoja si-

vuaville aiheille. (Romakkaniemi & Kataja 2020, 105.) Tutkielmani rajautuu neljään nuor-

ten ryhmähaastatteluun, joista litteroitua aineistoa kertyi 109 sivua (ks. taulukko 1). 

Haastattelut toteutettiin kahdella paikkakunnalla, joista käytän tutkielmassa anonymisoin-

nin vuoksi nimiä paikkakunta A ja B. Haastatteluja suoritettiin molemmilla paikkakunnilla 

kaksi. Ensimmäisessä haastattelussa keskityttiin nuorten kokemuksiin, käsityksiin ja odo-

tuksiin hankkeen suhteen (ks. liite 1). Toisella haastattelukerralla keskustelua ohjattiin kol-

men tapausesimerkin avulla, joiden pohjalta nuoret saivat pohtia esimerkkitilanteisiin liitty-

viä haasteita ja ratkaisuja (ks. liite 2). Paikkakunnalla A haastatteluihin osallistui yhteensä 9 

nuorta, joista yksi osallistui molempiin haastatteluihin. Paikkakunnalla B haastatteluihin 

osallistui 7 nuorta, joista yksi osallistui molemmille haastattelukerroille. Nuorilla oli mah-

dollisuus valita, millä nimellä he halusivat haastattelutilanteessa esiintyä, joten tietoa ei ole 

siitä, oliko haastateltavien joukossa henkilöitä, jotka osallistuivat kahteen haastatteluun eri 
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nimellä. Yhteensä haastatteluihin osallistui 16 nuorta. Nuoret kertoivat haastatteluissa ko-

kemuksistaan ja odotuksistaan SOKU2-hankkeessa, sekä yleisemmin heidän kokemuksis-

taan ja ajatuksistaan kohtaamisistaan palvelujärjestelmässä, kuten sosiaali- ja terveyden-

huollossa, peruskoulussa ja nuorisotyössä (mt. 107). Olen aineistoa havainnollistaakseni 

eritellyt haastattelujen aiheet, osallistujien lukumäärät, haastattelun keston ja litteroidun 

aineiston sivumäärät (ks. taulukko 1). Haastateltavien anonymiteetin suojelemiseksi en erit-

tele tuloslukujen aineistolainauksien yhteydessä, mihin haastatteluryhmään nuori kuuluu. 

 

Taulukko 1. Tutkimusaineiston erittely 

Haastattelu Haastattelun aiheet Osallistujien 
lukumäärä 

Haastattelun kesto, 
litteroidun aineiston 
määrä 

Haastattelu A1 Nuorten lähtötilanne, ko-
kemukset, odotukset 

5 90 min, litteroitua teks-
tiä 26 sivua 

Haastattelu A2 Nuorten kokemukset, ta-
pausesimerkit 

5 113 min, litteroitua 
tekstiä 27 sivua 

Haastattelu B1 Nuorten lähtötilanne, ko-
kemukset, odotukset 

4 94 min, litteroitua teks-
tiä 27 sivua 

Haastattelu B2 Nuorten kokemukset, ta-
pausesimerkit 

4 108 min, litteroitua 
tekstiä 39 sivua 

 

Aineistonkeruumuotona haastattelu perustuu kielen avulla tapahtuvalle viestinnälle, ja vuo-

rovaikutus syntyy sanojen kielellisestä merkityksestä ja tulkinnasta. Aineiston haastattelut 

on toteutettu teemahaastatteluina, joille ominaista on keskittyminen tiettyihin määriteltyihin 

teemoihin tarkasti määriteltyjen kysymysten sijaan. (Hirsijärvi & Hurme 2008, 47–48.) Ky-

seessä on varsin vapaamuotoinen haastattelumenetelmä, sillä teemojen avulla tutkija pystyy 

ohjaamaan haastattelua, mutta ei kontrolloi sitä (Puusa 2020a, 107). Tarkoituksena on tuoda 

haastateltavan ääntä kuuluville tutkijan äänen sijaan, ja huomioida haastateltavien tulkinnat 

asioista sekä heidän niille antamansa merkitykset (Hirsijärvi & Hurme 2008, 47). 

Haastattelut oli toteutettu ryhmähaastatteluina, johon haastattelumuotona liittyy omat omi-

naispiirteensä. Ryhmähaastattelussa paikalla on samalla kertaa useampia haastateltavia, ja 

sen keskeisimpinä tavoitteina on saada aikaan ryhmäkeskustelua liittyen tutkimuksen koh-

teena olevaan aiheeseen. (Puusa 2020a, 110.)  Yksi ryhmähaastattelun vahvuuksista on sen 

tehokkuudessa, sillä se mahdollistaa tiedon keräämisen monelta haastateltavalta samanai-
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kaisesti (Hirsijärvi & Hurme 2008, 61). Toinen ryhmäkeskustelun vahvuuksista liittyy sen 

vuorovaikutukselliseen tapaan tuottaa tietoa. Ideaalitilanteessa haastateltavat pääsevät kes-

kustelemaan vapaasti, esittämään näkemyksiään spontaanisti ja pohtimaan aihepiiriä yhdes-

sä, jolloin ryhmähaastattelu voi tuottaa tietoa, jota yksilöhaastattelulla ei olisi mahdollista 

tavoittaa. (Puusa 2020a, 110.) Aineistossa esiintyi jonkin verran nuorten keskinäistä kes-

kustelua aihepiireistä, mutta suurimman osan ajasta haastattelijat pääsääntöisesti ohjasivat 

keskustelua. Nuoret kuitenkin vaikuttivat pääsevän esittämään näkemyksiään vapaasti ja 

spontaanisti, ja myös löytämään yhteneväisyyksiä kokemuksistaan ja näkemyksistään mui-

den haastateltavien kanssa.  

Ryhmähaastatteluun haastattelumetodina liittyy myös haasteita. Ryhmädynamiikka voi 

vaikuttaa haastateltavien tapaan esittää näkemyksiään, erityisesti jos ryhmässä on keskuste-

lua dominoivia henkilöitä (Hirsijärvi & Hurme 2008, 63). Tällaisesta ryhmädynamiikasta 

oli viitteitä myös tässä haastatteluaineistossa. Haastattelijan tehtävänä on huolehtia keskus-

telun pysymisestä tutkimusaiheen teemojen sisällä ja varmistaa kaikkien haastateltavien 

mahdollisuus osallistua keskusteluun. Haastattelija voi suunnata kysymyksiä suoraan yksit-

täisille haastateltaville tämän varmistamiseksi. (Mt., 61.) Aineiston haastatteluissa haastat-

telijat esittivät välillä kysymyksiä yksittäisille haastateltaville, ja pyrkivät näin mahdollis-

tamaan kaikkien haastateltavien osallistumisen keskusteluun.  

 

 

4.3 Aineiston analyysi 

 

Olen tutkimusasetelmaa muodostaessani huomioinut aiemman aihepiiriin ja aineistoon liit-

tyvän tutkimuksen. Koska kyseessä on toisessa tutkimuksessa kerätty ja käytetty aineisto, ei 

ole tarkoituksenmukaista toistaa jo aiemmin tehtyä analyysia aineistolle (Hyvärinen ym. 

2010, 383). Rauni Räty ja Rauno Pietiläinen (2020) ovat toimittaneet hankeraportin Palve-

lutarpeesta palvelutuotteeksi. Sosiaalisen kuntoutuksen aseman ja toimintojen vakiinnutta-

minen palvelujärjestelmässä – SOKU2-hankkeen tuotoksia, tuloksia ja kokemuksia, joka 

koostuu asiantuntija-artikkeleista liittyen sosiaalisen kuntoutuksen käytäntöihin, palvelu-

muotoiluun ja osallisuuteen. Lisäksi aineistoa on tarkasteltu pro gradu -tutkielmissa toimi-
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juuden käsitteen kautta sekä nuorten (Maaninka 2021) että moniammatillisen verkoston nä-

kökulmasta (Järveläinen & Vainio 2020). 

Rauno Pietiläinen ja Rauni Räty (2017) ovat toimittaneet myös kyseistä hanketta edeltä-

neestä SOKU-hankkeesta tutkimusraportin Lappilaisen nuoren tulevaisuutta tukemassa. 

SOKU – Hankkeessa tehtyä, koettua ja uusia visioita, johon on koottu artikkeleita muun 

muassa liittyen nuoren sosiaaliseen osallisuuteen (Romakkaniemi & Räty 2017) ja lappi-

laisten nuorten työllisyyteen ja hyvinvointiin (Pietiläinen 2017). Tutkimusraportissa sivu-

taan lyhyesti nuorten motivoimista mukaan sosiaaliseen kuntoutukseen havaintojen tasolla 

(Pulju ym. 2017, 46), mutta motivaatiota ei lähestytä teoreettisesta näkökulmasta eikä se 

ole raportissa keskeisessä asemassa. Lisäksi kyseisen hankkeen aineistoa on käytetty pro 

gradu -tutkielmassa nuorten osallisuuden ja yksilöllisen tuen kokemusten kartoittamiseen 

(Lähdesmäki 2021). 

SOKU- ja SOKU2-hankkeissa ei siis ole tutkittu motivaatiota eikä käyttämääni aineistoa 

ole tarkasteltu motivaationäkökulmasta, joten tutkielman on mahdollista tuottaa uutta tietoa 

ilmiöstä. SOKU2-hanke on tähdännyt erityisesti asiakkaan osallisuutta ja työllistymistä 

edistävien käytäntöjen kehittämiseen. Hankearvioinnin tarkoituksena on ollut tuottaa tietoa 

sosiaalisesta kuntoutuksesta palvelumuotoiluprosessin näkökulmasta ja tuoda esille sen 

haasteita ja mahdollisuuksia. (Romakkaniemi & Kataja 2020, 124.) Tutkielmassani ei ole 

kyse hankearvioinnista, vaan tavoitteena on edelleen jatkaa toimivien palvelukäytäntöjen 

kehittämistä. Pyrin tähän tarkastelemalla sosiaalisen kuntoutuksen työmuotoja motivaati-

onäkökulmasta, joka on vähälle huomiolle jäänyt mutta olennainen osa palvelujen toimi-

vuutta. 

Metodologisesti sitoudun tutkielmassani laadulliseen tutkimusotteeseen. Laadullisen tutki-

muksen keskiössä ovat merkitykset, jotka välittyvät kielen ja toiminnan kautta (Dey 1993, 

12). Juha Varton (1992)2 mukaan merkitykset ilmenevät suhteiden muodostamina merki-

tyskokonaisuuksina ihmisten välisessä ja sosiaalisessa maailmassa. Laadullisen tutkimuk-

sen tavoitteena on ymmärtää ihmisten kokemaa todellisuutta heidän kuvaustensa kautta, 

sillä niiden oletetaan kuvastavan ihmisten merkityksellisinä pitämiä asioita. (Vilkka 2021, 

94.) Tässä tutkielmassa tavoitteena on hahmottaa sitä, mitkä tekijät näyttäytyvät sosiaali-

seen kuntoutukseen osallistuville nuorille merkityksellisinä motivaation näkökulmasta. 

 
2 Varto, Juha 1992: Laadullisen tutkimuksen metodologia. Kirjayhtymä. Helsinki. 
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Käytän tutkielmassani analyysimetodina teorialähtöistä sisällönanalyysia. Sisällönanalyysi 

voidaan nähdä yksittäisenä analysoinnin metodina tai vaihtoehtoisesti väljänä teoreettisena 

viitekehyksenä, jota voidaan soveltaa erilaisiin kokonaisuuksiin (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

78). Teorialähtöisestä analyysistä on kyse silloin, kun analyysi perustetaan tietylle teorialle 

ja siihen palataan empiirisen aineiston tarkastelun jälkeen (Eskola 2018, 182). Analyysin 

teoreettisena pohjana toimii edeltävissä luvuissa esitelty organisminen integraatioteoria. Se 

tarkastelee motivaatiota monitasoisena ilmiönä, jonka keskiössä on ulkoisen motivaation 

sisäistäminen ja siihen liittyvät kolme psykologista perustarvetta. (Esim. Ryan & Deci 

2017.) Lisäksi tarkastelen analyysissa myös teoriaan lisättäväksi ehdotettua neljättä psyko-

logista perustarvetta, hyvän tekemistä (Ryan & Martela 2016). Teorialähtöisessä analyysis-

sa voidaan jo tunnistaa tiedetty vaikutus, eikä tehtävänä ole testata teoriaa, vaan etsiä uusia 

näkökantoja tutkittavaan ilmiöön (Puusa 2020b, 147). 

Induktiivisen ja deduktiivisen analyysin käsitteet viittaavat tutkimuksessa käytettyyn päät-

telyn logiikkaan (Tuomi & Sarajärvi 2018, 80). Deduktiivisessa lähestymistavassa liikutaan 

teoriasta aineistoon, ja abstraktimmasta tasosta konkreettisempaan ja tarkempaan tasoon, 

etsien aineistosta viitteitä olemassa olevaan teoriaan (Graneheim ym. 2017, 30). Tässä tut-

kielmassa kyse on deduktiivisesta päättelystä, sillä tarkoituksenani on tarkastella valittuun 

teoriaan perustuen ensin aineiston suurempia, yleisiä kokonaisuuksia ja siirtyä niistä yksi-

tyiskohtaisemmalle ja konkreettisemmalle tasolle. 

Huomioin analyysissani nuorten sosiaalisesta kuntoutuksesta tuottaman tiedon sekä heidän 

kokemustensa että käsitystensä osalta. Tutkielmassa ei ole kyse fenomenologisesta tutki-

muksesta, joka pyrkii tavoittamaan ”elävän” kokemuksen ja kuvailemaan kokemusmaail-

man rakenteita (Tökkäri 2018, 67), vaan lähestyn kokemusta yksinkertaisemmasta näkö-

kulmasta. Yksinkertainen kokemuksen tutkimus koostuu kokemuksellisten tapahtumien 

kuvaamisesta, jäsentämisestä ja luokittelusta (Kukkola 2018, 46). Tomi Laineen (2018, 34) 

mukaan suhde kokemusten ja käsitysten välillä on ongelmallinen, sillä sosiaalinen ympäris-

tö muovaa vahvasti yksilöiden käsityksiä, eivätkä ne siis välttämättä perustu reflektioon 

kokemuksista tai ole lainkaan yhteydessä kokemuksiin. Hän kuitenkin huomauttaa, että kä-

sitykset voivat olla relevantteja tarkastelun kohteena, mikäli ne ovat sidoksissa tutkimus-

kohteen toimintaan tai tutkimustehtävässä ollaan kiinnostuneita esimerkiksi yleisistä käsi-

tyksistä. Myöskään kokemusten tutkiminen ei ole yksinkertaista, sillä ei ole itsestään sel-

vää, että yksilön kokemuskaan todella kuvaisi todellisuutta (Kukkola 2018, 46).  
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Aineiston nuorten aikuisten käsitysten huomioiminen antaa tietoa nuorten keskuudessa val-

litsevista yleisistä käsityksistä, joilla voi olla suoraan vaikutusta nuorten toimintaan ja mo-

tivaatioon. Analyysia ei siis ole aiheellista rajata koskemaan pelkästään kokemuksia, vaan 

myös käsityksillä voi olla merkitystä tutkimustehtävän kannalta. Lisäksi aineiston haastat-

telurunkojen rakenne mahdollistaa käsitysten tarkastelun. Haastattelurunkoihin oli sisälly-

tetty suoria kysymyksiä nuorten käsityksistä, ja toinen haastattelurunko rakentui pitkälti 

tapausesimerkkien varaan, joiden tarkoitus oli rohkaista nuoria tuomaan esiin omia näke-

myksiään (ks. liite 1 ja 2). Analyysin näkökulmasta on silti olennaista eritellä nuorten oma-

kohtaiset kokemukset käsityksistä, sillä kuten edellä on kuvattu, käsityksillä ei välttämättä 

ole mitään tekemistä kokemuksellisen tiedon kanssa. 

Anu Puusa (2020b, 143, 147–149) jakaa laadullisen tutkimuksen vaiheet analyysivaihee-

seen ja synteesivaiheeseen. Analyysivaiheen hän taas jaottelee edelleen aineistoon tutustu-

miseen, pelkistämiseen, luokitteluun ja teemoitteluun sekä tulkintaan. Synteesivaiheessa 

puolestaan luodaan kokonaiskuva aineistosta ja pyritään esittämään uusia näkökulmia tut-

kimuksen kohteesta. Ian Dey (1993, 31) taas hahmottaa laadullisen analyysin kolmivaihei-

sena prosessina, johon kuuluu aineiston kuvaus, luokittelu ja yhdistely. Pertti Alasuutari 

(2011, 32) puolestaan esittää laadullisen aineiston analyysin jakamista kahteen vaiheeseen, 

aineiston pelkistämiseen sekä tulkintavaiheeseen, josta hän käyttää myös arvoituksen rat-

kaisemisen kielikuvaa. 

Laadullisen tutkimuksen vaiheista esitetään siis erilaisia näkemyksiä, mutta niitä näyttää 

yhdistävän analyysivaiheen ja tulkintavaiheen erottaminen toisistaan. Analyysi ja tulkinta-

vaihe voidaankin erottaa esimerkiksi siten, että analyysivaiheessa aineistosta erotellaan tut-

kimustehtävän kannalta olennainen aines, ja vasta tästä käsitellystä aineistosta voidaan teh-

dä tulkintoja (Eskola & Suoranta 1998, 109). Toisaalta voidaan myös argumentoida, että 

laadullisessa tutkimuksessa tulkintaa tapahtuu koko tutkimusprosessin ajan ja esitetyt vai-

heet limittyvät toisiinsa, joten selkeä erotus niiden välillä on lähinnä teoreettinen (Puusa 

2020b, 151; Alasuutari 2011, 32). 

Avaan seuraavaksi toteuttamani teorialähtöisen sisällönanalyysin etenemisen. Aineiston 

analyysi aloitetaan tutustumalla aineistoon yleisellä tasolla, joka usein alkaa jo aineiston 

keräysvaiheessa (Puusa 2020b, 147). Koska tässä tutkielmassa aineistona on toisessa tutki-

muksessa kerätty, litteroitu teemahaastatteluaineisto, aineistoon tutustuminen tapahtui alus-
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ta alkaen pelkästään litteroidun aineiston kautta. Usean lukukerran ja kokonaiskuvan muo-

dostamisen jälkeen siirryin analyysissa aineiston pelkistämiseen tutkimustehtävän ohjaa-

malla tavalla (mt., 148). Laadullisessa tutkimuksessa aineisto voi olla laaja ja mahdollistaa 

monia tarkastelukulmia, mutta huomio tulee kohdistaa vain tutkimuksen viitekehyksen ja 

tutkimustehtävän kannalta olennaisiin seikkoihin, jolloin aineisto muuttuu hallittavammaksi 

joukoksi olennaisia ”raakahavaintoja” (Alasuutari 2011, 31). 

Tarkastelin motivaatiota organismisen integraatioteorian määrittelemien sisäisen ja ulkoi-

sen motivaation kautta. Edellisissä luvuissa kuvatuista, perustelluista syistä, analyysi pai-

nottui ulkoisen motivaation tarkasteluun. Se pohjautui teorian määrittelemiin psykologisiin 

perustarpeisiin, joita ovat autonomian, pystyvyyden, yhteenkuuluvuuden ja hyvän tekemi-

sen tarpeet. Ulkoisen motivaation osalta erittelin aineistosta systemaattisesti jokaisen perus-

tarpeen kannalta oleellisen aineiston. Lisäksi erittelin aineistosta sisäiseen motivaatioon 

viittaavat havainnot. Pelkistäminen viittaa myös aineiston tiivistämiseen eli redusointiin, 

jossa alkuperäiset – tässä tapauksessa puhekieliset ja polveilevat – ilmaisut muutetaan yk-

sinkertaisempaan muotoon (ks. taulukko 2), jotta aineistosta muodostuu hallittavampi ko-

konaisuus (Tuomi & Sarajärvi 2018, 92). 

Seuraava laadullisen analyysin vaihe on luokittelu, jota voidaan kutsua myös teemoitteluk-

si. Siinä pelkistettyjä havaintoja tarkastellaan ja jaotellaan alaluokkiin niiden yhteneväi-

syyksien ja eroavaisuuksien avulla. (Puusa 2020b, 148, 151; Tuomi ja Sarajärvi 2018, 93.) 

Aineiston luokittelu vaatii kriteerien asettamista sille, minkä suhteen aineiston osat määri-

tellään yhteneväisiksi tai eroaviksi. Luokkien on oltava merkityksellisiä sekä sisäisesti, eli 

suhteessa aineistoon, että ulkoisesti, eli suhteessa muihin luokkiin. Samalla muodostetut 

luokat on pystyttävä perustelemaan sekä käsitteellisesti että empiirisesti. Niiden on sovitta-

va empiiriseen aineistoon, mutta samalla liityttävä myös laajempaan, teoreettiseen viiteke-

hykseen. Luokkien luominen on prosessimainen tehtävä, jossa luokkien rajat ja sisäänotto-

kriteerit prosessin kuluessa tarkentuvat. (Dey 1993, 41, 102–103.) 

Koska kyseessä on teorialähtöinen sisällönanalyysi, pääluokat ovat muodostettavissa suo-

raan valittuun teoriaan pohjautuen. Luokittelua sisältyi jo pelkistämisvaiheeseen, jossa erit-

telin aineistosta tutkielman kannalta olennaiset havainnot psykologisten perustarpeiden – 

autonomian, pystyvyyden, yhteenkuuluvuuden ja hyvän tekemisen tarpeiden – perusteella. 

Pääluokat voidaan jaotella edelleen tarkemmiksi alaluokiksi samalla tavalla yhteneväisyyk-
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siin ja eroavaisuuksiin perustuen (Dey 1993, 41). Seuraavassa luokittelun vaiheessa erittelin 

perustarpeisiin luokitellut havainnot edelleen haastaviin ja tukeviin tekijöihin niiden posi-

tiivisten tai negatiivisten vaikutusten mukaan (ks. taulukko 2). Olen muodostanut pelkistet-

tyihin ilmaisuihin perustuen alaluokat psykologisten perustarpeiden pääluokkien alle erik-

seen sekä haastavien että tukevien tekijöiden osalta (ks. taulukko 3). 

 

Taulukko 2. Analyysiesimerkki: Motivaatiotekijän pystyvyys havaintojen pelkistäminen ja 

luokittelu haastaviin ja tukeviin tekijöihin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivaatiotekijä Alkuperäinen ilmaisu Pelkistetty ilmaisu Luokittelu 

Pystyvyyden tun-
ne (haastava) 

Sitte ku on [sairaus] ynnä 
muuta ni sitte se vähän ra-
jottaa työtehtävien kuvia. 

Sairaus rajoittavana 
tekijänä 

Terveydelliset 
ongelmat 

 Ehkä se jotenkin liittyy siihen 
että sitten aattelee että no 
siellä on kokonaan yksin että 
ei ossaa olla, mennä muk-
kaan siihen porukkaan. 

Epävarmuus ryh-
mässä toimimises-
sa 

Sosiaalinen 
epävarmuus 

Pystyvyyden tun-
ne (tukeva) 

Varmaan ne, niin just ne po-
sitiiviset ja onnistumisen ko-
kemukset että saa ees het-
ken tuntea olevansa merki-
tyksellinen tai tärkeä. 

Onnistumisen ko-
kemukset 
Merkityksellisyyden 
kokemus 

Positiiviset ko-
kemukset pys-
tyvyydestä 

 Se sitten (--) ehkä vaatii sen 
että se ryhmä sitten pitää 
olla sopivan kokonen että, 
pikkuhiljaa sitten, pikkuhil-
jaa lähtee. 

Hidas eteneminen 
tavoitteeseen 

Pystyvyyden 
asteittainen ra-
kentuminen 
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Taulukko 3. Analyysiesimerkki: Teorialähtöisen sisällönanalyysin luokkien muodostami-

nen 

Motivaatiotekijä Pelkistetty ilmaus Luokittelu 

Yhteenkuuluvuuden tunne 
(haastava) 

Koulukiusaamiskokemukset 
Vaikea luottaa ihmisiin 
Ulkopuoliseksi jäämisen koke-
mukset 
Kiusaamiskokemukset 
Tunne ulkopuolisuudesta 
Ei usko kuuluvansa joukkoon 
”Kummajaisen” leiman saami-
nen 

 
 
Negatiiviset kokemukset 
sosiaalisesta vuorovaikutuk-
sesta 

Pystyvyyden tunne (tukeva) Onnistumisen kokemus 
Saanut työsuhteen 
Päässyt kokeilemaan uusia asi-
oita 
Saanut tukea harrastuksiin 
Päässyt haastamaan itseään 

 
 
Positiiviset kokemukset pys-
tyvyydestä 

 

Tarkastelin analyysissa myös Ryanin ja Martelan (2016) ehdottamaa neljättä psykologista 

perustarvetta, hyvän tekemistä. Rajauksena analyysissa oli se, että yleinen vastavuoroisuus 

sosiaalisissa suhteissa kuului yhteenkuuluvuuden tunteen alueelle, sillä se on määritelty yh-

deksi yhteenkuuluvuuden tunteen olennaiseksi piirteeksi (esim. Ryan & Deci 2017, 11). 

Tämän rajauksen myötä aineistosta löytyi tekemäni analyysin perusteella vain muutamia 

hyvän tekemisen kategoriaan soveltuvia havaintoja; yksi nuori toi esille haluaan auttaa sa-

massa tilanteessa olevia ihmisiä, yksi koki tarvetta suuremmalle yhteisölliselle auttamisen 

halulle, ja yksi nuorista kertoi tekevänsä käsitöitä myytäväksi säätiön toiminnan rahoitta-

miseksi – tosin nuori ei eksplisiittisesti tuonut esille motiivia tälle toiminnalle. 

Kaiken kaikkiaan käytetyillä rajauskriteereillä löytyi siis vain muutamia yksittäisiä havain-

toja hyvän tekemisen tarpeen ilmenemisestä. Toisin kuin muut mainitut perustarpeet, hyvän 

tekeminen ei siis spontaanisti noussut merkittävästi esille haastatteluissa Ryanin ja Marte-

lan (2016) määrittelemällä tavalla. Tältä osin analyysin tulokset eivät tue käsitystä sen mer-

kittävyydestä psykologisena perustarpeena, ja päädyin jättämään sen pois tulosluvuista. Ai-

neisto on kuitenkin kerätty toisenlaista tutkimusintressiä varten, joten nuorten näkemystä 

asiaan ei ole heiltä suoraan voitu kysyä.  Lisäksi kyseessä on myös määrällisesti kohtuulli-

sen pieni otanta. Tämän aineiston ja analyysin perusteella on vaikeaa esittää perusteltuja 
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arvioita siitä, kuinka olennaisena hyvän tekemisen tarve näyttäytyy psykologisten perustar-

peiden joukossa yleisellä tasolla. 

Deduktiivisessa lähestymistavassa haasteena on ylijäävä aineisto, joka ei sovi teorian viite-

kehykseen. Mikäli tarkoituksena on vahvistaa käytettyä teoriaa, ylijäävä aineisto saattaa 

kyseenalaistaa teorian soveltuvuuden käyttötarkoitukseen. (Graneheim ym. 2017, 30.) Yli-

jäävää aineistoa ei ilmennyt tutkielman analyysissa merkittävästi eikä se ollut sisällöltään 

tutkimustehtävän kannalta merkityksellistä. Tämän perusteella voin ylijäävän aineiston nä-

kökulmasta arvioida käyttämäni teorian soveltuneen motivaatiotekijöiden kartoittamiseen 

haastatteluaineistosta. 

Tutkimuksessa ei kuitenkaan ole riittävää, että havainnot jätetään kuvailun tasolle, vaan 

lopputulokseen pääseminen vaatii tulkintaa. Tulkinta viittaa tulosten merkitysten pohdin-

taan, jonka kautta pyritään vastaamaan tutkimustehtävään. (Puusa 2020b, 148, 151.) Laa-

dullisen aineiston analyysissa tavoitteena on nostaa aineistosta esiin olennainen tieto suh-

teessa tutkimustehtävään. Aineistosta pyritään luomaan ”mielekäs kokonaisuus”, jonka pe-

rusteella voidaan perustellusti pyrkiä tekemään tulkintoja ja johtopäätöksiä tarkasteltavasta 

ilmiöstä. Tavoitteena on viedä analyysi niin pitkälle, että aineiston yksittäistapauksista voi-

daan siirtyä yleisemmälle tasolle. (Puusa 2020b, 143, 151.) Analyysista tekemäni tulkinnat 

kiteytyvät rakentamassani motivaatiota tukevan sosiaalisen kuntoutuksen mallissa (ks. ku-

vio 3 sivulla 75). 

 

 

4.4 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Eettisyys on perustavanlaatuinen osa tieteellistä tutkimusta, joka tulee huomioida kaikissa 

tutkimuksen vaiheissa. Tutkimusetiikkaa voidaan kuvata tieteen tekemisen yhteisinä peli-

sääntöinä tai tutkijan ammattietiikkana, joka sisältää eettiset arvot, normit ja periaatteet 

(Vilkka 2021, 37; Kuula 2011, 23). Einat Peled ja Ronit Leichtentritt (2002, 148–151) esit-

tävät sosiaalityön laadulliselle tutkimukselle viisi ohjaavaa oletusta tutkimuksen eettisyy-

destä, jotka perustuvat sosiaalityön arvoihin: tutkimusetiikka on olennainen osa kaikkea 

tutkimusta ja tutkimuksen vaiheita, eettinen tutkimus voimaannuttaa erityisesti heikossa 
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asemassa olevia tutkimuksen kohderyhmiä, se hyödyttää siihen osallistuvia, välttää aiheut-

tamasta osallistujille vahinkoa ja vaatii tutkijalta riittävää osaamista suhteessa tutkimusteh-

tävään ja toteutukseen. 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012) määrittelemiä hyvän tieteellisen käytännön tut-

kimuseettisiä lähtökohtia ovat rehellisyys, yleinen huolellisuus ja tarkkuus tutkimustyössä, 

tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimuksen ja sen tulosten arvioinnissa, joita 

sitoudun tässä tutkielmassa noudattamaan. Ohjeistuksen lähtökohtana on käsitys siitä, että 

niiden noudattaminen takaa parhaiten tutkimuksen luotettavuuden, uskottavuuden ja eetti-

sesti kestävien tutkimusmenetelmien käytön (Kuula 2011, 34; Vilkka 2021, 37). Olen ai-

neiston luovutuksen yhteydessä sitoutunut noudattamaan edellytettyjä ehtoja säilyttää sa-

lassa pidettävää aineistoa huolellisesti, olla luovuttamatta sitä ulkopuolisille tahoille tai olla 

käyttämättä sitä muussa kuin sitoumuksessa eritellyssä tutkielmassa. Sitoudun käsittele-

mään ja raportoimaan tulokset henkilötietolain edellyttämällä tavalla, ja tutkielman valmis-

tuttua hävittämään aineiston sekä siihen liittyvät tunnistettavissa olevat muistiinpanot. 

Tutkimusaineistossa nuoret kertovat kokemuksistaan, jotka itsessään sisältävät sensitiivistä 

informaatiota heidän elämästään. Samalla syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ovat erityisen 

haavoittuvassa asemassa oleva kohderyhmä, joka tekee myös itse aihepiiristä sensitiivisen 

(vrt. Juvonen 2015). Hanna Vilkan (2021, 101) mukaan laadullisen tutkimuksen tulisi olla 

emansipatorista erityisesti silloin, kun tutkimuksen informanttina on asiakas, lapsi tai nuori. 

Emansipatorisuus tarkoittaa hänen mukaansa sitä, että tutkimuksen tulisi pyrkiä lisäämään 

myös tutkittavan ymmärrystä kyseisestä ilmiöstä ja siten vaikuttaa positiivisesti tutkittavan 

ajattelutapaan tutkittavasta ilmiöstä myös tutkimuksen jälkeen.  

Tutkielman keskiössä oleva motivaatio ei ole käsitteenä neutraali. Sitä on pidetty pitkään 

yksilön staattisena taipumuksena, jolloin sen puuttumisesta on voitu syyttää yksilöä itseään. 

(Miller 2008, 17.) Yhtenä tämän tutkielman tavoitteena on esittää tälle näkemykselle vasta-

argumentti ja tuoda esille motivaation kompleksisuus ja sen riippuvuus ympäristön kyvystä 

täyttää yksilön perustarpeet. Olennainen osa tutkielman tarkoitusta on purkaa käsitystä mo-

tivaatiosta yksilön ominaisuutena ja osoittaa ympäristön vastuu sellaisten olosuhteiden ta-

kaamisesta nuorelle, joissa motivaation syntymiselle on edellytyksiä. Vaikka tutkielman 

päätavoitteena on sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen, sillä on myös potentiaalia täyttää 

tämä emansipatorinen tehtävä (Vilkka 2021, 101). Se voi lisätä tutkimuksen kohderyhmän, 
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erityisen tuen tarpeessa olevien nuorten aikuisten, ymmärrystä motivaatiosta ja vaikuttaa 

positiivisesti heidän ymmärrykseensä omista kokemuksistaan suhteessa siihen. 

Sensitiivisen aiheen käsittely vaatii kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että käsiteva-

linnat kunnioittavat tutkielman kohderyhmää eivätkä ole leimaavia tai aiheuta kohderyh-

mälle haittaa (esim. Romakkaniemi ym. 2018, 32). Olen joutunut erityisesti puntaroimaan 

syrjäytymisvaaran käsitteen käyttämistä tutkielman teoreettisessa taustoittamisessa. Vaikka 

käsitteellä on potentiaalia ilmiön kuvaamiseen, siihen voi liittyä myös yksilön kohdistuva, 

moralisoiva sävy, jolloin kategorisointi itsessään voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa yk-

silölle haittaa (esim. Romakkaniemi ym. 2018, 32). Lisäksi eettistä pohdintaa on kohdistu-

nut myös siihen, missä määrin nuorten kohdalla voidaan ylipäätään käyttää syrjäytymisen 

käsitettä. Näihin eettisiin huolenaiheisiin olen tutkielmassa vastannut tuomalla esiin tutki-

muskirjallisuudesta argumentteja siitä, että syrjäytyminen – vaikka yksilötasolla havaitta-

vissa oleva ilmiö onkin – on erityisesti yhteiskunnan rakenteisiin liittyvä ilmiö (Järvinen & 

Jahnukainen 2001, 127). Lisäksi olen tehnyt käsitteellisen valinnan siitä, että tutkielman 

kohderyhmää ei kategorisoida syrjäytyneiksi, vaan nuorten kohdalla voidaan käyttää kor-

keintaan syrjäytymisvaaran käsitettä (vrt. Linnakangas & Suikkanen 2004, 28). 

Tutkimukseen osallistuminen voi olla kohdehenkilölle haastavaa, kun tutkittavana on sensi-

tiivinen aihe. Tutkimus tulisikin toteuttaa siten, ettei siitä aiheudu haittaa tai vahinkoa osal-

listujille. (Juvonen 2015, 74, 76.) Valmiin aineiston hyödyntäminen tutkielmassani mahdol-

listaa sen, ettei tutkielman kohderyhmää tarvitse erikseen kuormittaa aineiston keräämistä 

varten, jolloin myös mahdollinen haitan riski on vältettävissä. Haitan riskiä vähentää lisäksi 

henkilökohtaisia tietoja sisältävän aineiston käsittely yksityisyyden suojaa tarkasti noudat-

taen (Kuula 2011, 75). Lisäksi haastateltujen anonymiteetin suojaamiseksi olen poistanut 

esittelemistäni aineistositaateista mahdolliset tunnistettavat tiedot, kuten työntekijöiden ja 

paikkakuntien nimet. Samasta syystä en myöskään ole aineistositaattien yhteydessä eritel-

lyt, mihin haastatteluryhmään haastateltava kuuluu. 

Tutkijan on tärkeää kiinnittää huomiota myös omaan positioonsa suhteessa tutkimukseen ja 

tutkimuskohteeseen (Aaltonen & Högbacka 2015, 13). Muun muassa syntyperä, sukupuoli, 

etninen tausta ja henkilöhistorian kokemukset voivat vaikuttaa yksilön ymmärrykseen maa-

ilmasta. Yhteiskunnan jäsenenä tutkija ei ole tässä suhteessa poikkeus, vaan on auttamatta 

osallisena sosiaalisissa suhteissa ja hierarkioissa. (Rastas 2005, 94.) Reflektiivisyys viittaa 
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tutkijan oman position vaikutuksen ymmärtämiseen läpi koko tutkimusprosessin (Aaltonen 

& Högbacka 2015, 13). Iältäni kuulun nuorten aikuisten kategoriaan, joten minulla on hen-

kilökohtaisen kokemukseni kautta ennakkokäsityksiä nuorten yhteiskuntaposition realitee-

teista nykypäivän Suomessa. Sosiaalityöntekijänä minulla on hieman kokemusta päihde- ja 

mielenterveysongelmaisten nuorten aikuisten kanssa työskentelemisestä. Nuorille aikuisille 

suunnatusta sosiaalisesta kuntoutuksesta minulla on hyvin rajallisesti kokemusta, joten työ-

elämän kautta minulle ei ole kehittynyt vahvoja ennakko-oletuksia.  

Eettisten näkökohtien lisäksi luotettavuuden arviointi on olennainen osa tutkimuksen jo-

kaista vaihetta. Perinteinen käsitys tutkimuksen luotettavuuden arvioinnista liittyy siihen, 

kuinka pätevästi tutkimus onnistuu kuvaamaan tutkimuskohteena olevaa ilmiötä. Tämä on 

laadullisen tutkimuksen arvioinnissa ongelmallista, sillä abstrakteja ilmiöitä kuvatessa on 

mahdotonta määrittää yhtä oikeaa tulkintaa, ja siksi laadullisen tutkimuksen uskottavuuden 

arvioinnissa huomion kohteena ovat käytetyn aineiston, havaintojen ja tulkintojen tarkka 

kuvaileminen sekä johtopäätösten perustelu suhteessa niihin. (Puusa & Julkunen 2020, 

183.) 

Jo suunnitteluvaiheessa huomiota tulee kiinnittää siihen, että tutkimukseen osallistuvat 

henkilöt ovat tutkimukseen sopivia. Heitä tulisi olla tutkimustehtävään nähden riittävä mää-

rä, ja heillä tulisi olla kokemusta ja tietoa tutkittavasta ilmiöstä. (Graneheim ym. 2017, 33.) 

Tutkielmassa käyttämäni valmiiksi kerätty aineisto koostuu sosiaalisen kuntoutuksen kehit-

tämishankkeeseen osallistuneiden kuudentoista nuoren haastatteluista, ja tavoitteena oli 

saada tietoa heidän kokemuksistaan ja käsityksistään motivaatiotekijöistä liittyen sosiaali-

sen kuntoutuksen prosessiin. Sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaina haastatteluaineiston nuo-

rilla on kokemusperäistä tietoa sen palvelujen muodoista. Lisäksi nuorilla on kokemuksel-

lista tietoa siitä laajemmasta sosiaalisesta, kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta todellisuu-

desta, jossa palvelua käyttävät nuoret elävät, joten heidän tuottamansa tieto on tutkimusteh-

tävän kannalta relevanttia. 

Laadulliseen tutkimukseen liittyy käsitys ilmiöstä tuotetun tiedon syvällisestä luonteesta, 

mutta haastavasta yleistettävyydestä (Alasuutari 2011, 180). Aineiston haastattelut on to-

teutettu kahdessa Lapin kunnassa, joten haastateltavat rajautuvat asuinpaikaltaan tietylle 

maantieteelliselle alueelle. Toimintaympäristöltään ja -kulttuuriltaan Lappi ja lappilaiset 

kunnat voivat olla hyvin erilaisia esimerkiksi verrattuna pääkaupunkiseudun suuriin kau-
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punkeihin. Sosiaalista kuntoutusta voidaan toteuttaa kunnissa monin eri tavoin riippuen asi-

akkaiden palvelutarpeiden laadusta (Puromäki ym. 2017, 43–44). Haastatteluaineiston 

nuorten kokemukset rajautuvat näissä kunnissa ja SOKU- ja SOKU2-hankkeissa toteutet-

tuihin sosiaalisen kuntoutuksen muotoihin. Erityisen merkittävässä roolissa SOKU2-

hankkeessa oli Potkuri-toiminta, eli nuorille suunnatut matalan kynnyksen kohtaamispaikat 

(Harju ym. 2020, 40), ja tämän toiminnan merkittävyys korostui myös aineistossa. Nuorten 

kokemukset eivät ole suoraan yleistettävissä koko maata tai muunlaisia sosiaalisen kuntou-

tuksen toteutusmuotoja koskeviksi. 

Toisaalta käytetty teoria ottaa vahvasti kantaa siihen, että motivaatioon liittyvät psykologi-

set perustarpeet ovat universaaleja, yksilön kulttuurista tai tilanteesta riippumattomia tarpei-

ta (Ryan & Deci 2017, 256; Nalipay ym. 2020). Vaikka nuorten kokemukset eivät ole suo-

ranaisesti yleistettävissä muilta osin, teoriapohjaan perustuen heidän tarpeensa autonomian, 

pystyvyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteisiin ovat nähdäkseni riippumattomia maantieteel-

lisestä sijainnista tai sosiaalisen kuntoutuksen toteutusmuodosta. Lisäksi laadullisessa ana-

lyysissa yksittäisten havaintojen yhdistäminen metahavainnoiksi, joihin sisältyy useita il-

miön variaatiota kattavia yksittäishavaintoja, poistaa osaltaan laadullisen analyysin yleistet-

tävyysongelmaa – tällöin ilmiötä tarkastellaan jo yksittäistapauksia yleisemmällä tasolla. 

Toinen yleistettävyyden ongelmaa häivyttävä keino on aiemman tutkimuskirjallisuuden ja 

tilastotiedon käyttäminen läpi koko tutkimuksen. Toisaalta voidaan myös argumentoida, 

että yleistäminen käsitteenä ei sovellu laadulliseen tutkimukseen lainkaan, vaan pikemmin-

kin tutkijan tulisi pyrkiä demonstroimaan sitä, kuinka analyysi kertoo muusta kuin pelkäs-

tään käytössä olevasta aineistosta – tällöin sopivampi käytettävä termi on suhteuttaminen. 

(Alasuutari 2011, 184, 190, 195.) 

Haastattelututkimuksessa tutkimusaineisto luodaan tutkijan ja haastateltavan välillä (Gra-

neheim ym. 2017, 33). Ryhmähaastattelussa haastattelutilanteessa on useita haastateltavia, 

joten haastateltavien välillä voi syntyä keskustelua ja pohdintaa, jolloin tutkimusaineistoa 

syntyy myös haastateltavien keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Ryhmädynamiikalla voi 

myös olla vaikutusta tähän prosessiin. (Puusa 2020a, 110; Hirsijärvi & Hurme 2008, 63.) 

Tutkijan ennakko-oletukset vaikuttavat siihen, millaisia kysymyksiä ja jatkokysymyksiä 

haastattelussa esitetään (Graneheim ym. 2017, 33). Tutkielmassa käytetty aineisto on kerät-

ty toista tutkimusta varten, ja haastattelujen kysymyksenasettelut ja keskustelu ovat suun-

tautuneet kyseistä tutkimustehtävää kohti. Nuorilla ei siis ole ollut mahdollisuutta suoraan 
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vastata tälle tutkielmalle relevantteihin kysymyksiin, vaan tutkimustehtävään vastaaminen 

vaatii tulkintaa. Tällöin luotettavuuden kannalta on tärkeää selkeyttää, missä määrin tut-

kielmassa kuuluu haastateltavan ääni suhteessa teoreettisesta tulokulmasta tehtyyn tulkin-

taan (mt., 33). Tyypillinen toimintatapa on tuoda raportissa esille suoria lainauksia aineis-

tosta, sillä vaikka yksittäiset lainaukset eivät sinänsä todista mitään, ne auttavat lukijaa seu-

raamaan tutkijan päättelyn ketjua (Aaltio & Puusa 2020, 176). Olen pyrkinyt poimimaan 

esitetyt aineistolainaukset monipuolisesti, jotta mahdollisimman moni haastatteluihin osal-

listuneista nuorista saisi äänensä kuuluville. Joihinkin aihealueisiin liittyen olen nostanut 

esille useampia aineistositaatteja havainnollistaakseni nuorten kokemusten ja käsitysten laa-

jaa skaalaa. 

Tutkija on velvollinen esittämään tutkimustuloksensa raportissaan siten, että lukija voi va-

kuuttua tutkimuksen luotettavuudesta. Tutkijan on siis selvitettävä raportissaan, kuinka tut-

kimuksessa tehdyt valinnat on tehty ja millaisin perustein, jolloin ulkopuolisen on mahdol-

lista arvioida päätösten kestävyyttä. (Graneheim ym. 2017, 33.) Olen pyrkinyt esittämään 

analyysiprosessin kulun mahdollisimman tarkasti. Seuraavissa tulosluvuissa esittelen sys-

temaattisesti ja kattavasti aineistosta muodostamani alaluokat suhteutettuna aiempaan tut-

kimuskirjallisuuteen. 
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5 Nuorten motivaation haasteet 

 

 

5.1 Nuorten motivaatiota haastavat tekijät 

 

Käsittelen tässä luvussa motivaatioon liittyvien psykologisten perustarpeiden – autonomian, 

pystyvyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteiden – haasteita nuorten kokemusten ja käsitysten 

valossa. Aloitan tarkastelemalla autonomian tarvetta, jolla itsemääräämisteoriassa viitataan 

yksilön mahdollisuuteen säädellä kokemuksiaan ja toimintaansa. Autonomisella toiminnal-

la tarkoitetaan toimintaa, joka on ristiriidaton yksilön kiinnostuksen kohteiden, arvojen ja 

tahdon kanssa. (Ryan & Deci 2017, 11.) 

Tutkimusaineistossa sosiaaliseen kuntoutukseen osallistuneiden nuorten autonomian koke-

mus ja toteutuminen ei näyttäydy itsestäänselvyytenä. Haasteita autonomian kokemiselle 

asettavat nuoren ristiriitainen suhde yhteiskunnan odotuksiin, arvomaailmaan ja palvelujär-

jestelmän toimintatapoihin sekä paikkansapitävän tiedon puute (ks. taulukko 4). 

 

Taulukko 4. Autonomian tunnetta haastavat tekijät nuorten kokemuksissa ja käsityksissä 

sosiaalisesta kuntoutuksesta 

Motivaatiotekijä Haastava tekijä Ilmeneminen aineistossa 

Autonomia 
 

 

Yhteiskunnan normatiiviset 
odotukset 

Painostus mukautua yhteiskun-
nan normeihin, interventioiden 
perustuminen yhteiskunnan 
normeihin, syyllisyyden tunne 

 Tahdosta poikkeavat toimen-
piteet palvelujärjestelmässä 
 

Interventioiden tapa tai toteu-
tustahti ristiriidassa nuoren 
tahdon kanssa 

 Arvomaailman ristiriitaisuus  Nuoren arvomaailma ristiriidas-
sa ympäristön kanssa 

 Paikkansapitävän tiedon puu-
te 

Tiedon puute mahdollisuuksis-
ta, väärä tieto ja käsitykset 
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Yhteiskunta edellyttää yksilöiltä eri elämänvaiheissa erilaisia, kyseiselle elämänvaiheelle 

ominaisia rooleja ja tehtäviä (Juhila 2008, 89). Länsimaissa siirtymävaihe lapsuuden ja ai-

kuisuuden välillä asettaa nuorelle yleensä tavoitteeksi itsenäistymisen, opiskelun ja työ-

markkinoille siirtymisen (Palola ym. 2012, 63). Vallitsevat normit voivat kuitenkin olla ris-

tiriidassa nuoren yksilöllisten tarpeiden kanssa (Kannasoja 2018, 54), jolloin yhteiskunnan 

edellyttämä toimintamalli voi painostaa nuorta toimimaan autonomisesta tahdostaan poik-

keavalla tavalla. Viisi haastatteluaineiston nuorista nosti esille yhteiskunnan normatiivisiin 

oletuksiin liittyvän paineen. Seuraavissa aineistolainauksissa nuoret kuvailevat kokemaansa 

painostusta mukautua yhteiskunnan määrittelemään ”normaalin” muottiin; ensimmäisessä 

lainauksessa kuvaillaan ympäristön epäonnistumista tässä yrityksessä, ja toisessa kokemus-

ta auttamisyritysten tähtäämisestä tähän tavoitteeseen. 

Itse asiassa mulla on käyny sama tilanne että muthan koetettiin, yhteiskuntaan täm-

möstä normaalia reittiä, ottaa. Mutta se ei sitten toiminu  (--). (H7) 

Ku siis se että ku on sen yhteiskunnan ulkopuolella jo, ja sit jos joku yrittää siihen tul-

la auttamaan ni se tulee semmonen fiilis että, okei mun on nyt pakko tulla samalle 

[viivalle] kun muut. (H8) 

 

Nuoret toivat esiin häpeän ja syyllisyyden tunteita, jotka liittyvät epäonnistumisen koke-

mukseen ympäristön vaatimusten täyttämisessä. Epäonnistuminen autonomian saavuttami-

sessa saattaa tarkoittaa nuorelle epäonnistumista yhteiskunnan asettamien tavoitteiden ja 

täysivaltaisen aikuisen statuksen saavuttamisessa (Juvonen 2015, 96). Vuoden 2020 nuori-

sobarometriin (Berg & Myllyniemi 2020, 56, 58) osallistuneista nuorista 69 prosenttia näki 

yksilön kantavan suurimman vastuun hyvinvoinnistaan ja 88 prosenttia oli täysin tai jok-

seenkin samaa mieltä siitä, että elämässä pärjääminen on yksilöstä itsestään kiinni. Näyttää 

siis siltä, että nuorten keskuudessa vallitsee oletus autonomiaan liittyvästä yksilön vastuus-

ta. Samalla epäonnistuminen yhteiskunnan odotusten saavuttamisessa altistaa nuoret syylli-

syyden, häpeän ja epäonnistumisen kokemuksille, kuten alla olevassa aineistolainauksessa 

nuori tuo esiin pohtiessaan yhtä haastattelujen tapausesimerkeistä. 

(--) siinä varmaan aika paljon häpeää ja syyllisyydentunnetta tuntee justiin siitä että 

sitte, on jääny ihan muihin ikätovereihinsa verrattuna ni ihan jääny ite, jäläkeen näis-

tä kaikista, mitä yhteiskunta odottaapi että pitäis olla, joko työpaikka tai opiskelupaik-

ka. (H11) 
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Yksilön tahdon mukainen toiminta voi ulkopuoliselle näyttäytyä yksilölle haitallisena, mut-

ta olla yksilölle itselleen tahdonmukaista toimintaa. Se, mikä nuoren tilanteessa nähdään 

ulkopuolelta ongelmallisena ja pyritään interventioilla korjaamaan, liittyy yhteiskunnan 

normatiivisiin käsityksiin (Aaltonen ym. 2019, 306). Nuorella on oikeus toimia oman tah-

tonsa mukaan, esimerkiksi kieltäytymällä tarjotusta avusta tai eristäytymällä sosiaalisesta 

kanssakäymisestä. Seuraavissa aineistolainauksissa nuoret tuovat esille, että yksilö voi olla 

omista lähtökohdistaan tyytyväinen tilanteeseen, jonka ulkopuolinen näkee ongelmallisena. 

Tarjotusta avusta ei myöskään ole välttämättä hyötyä, jos nuori ei ole vastaanottavainen. 

(--) ei sieltä kotoa oikein, ole tarvetta lähteä mihinkään kun on niin, paljon pystyy it-

teensä viihyttämään siellä kotona. Ei ole tarvetta mennä ulkomaailmaan. (H14) 

Että ku hän ei oo vastaanottavainen niin sit se, vaikka oiskin apua, niin ei se sitten 

mee perille. (H3) 

 

Mikäli interventio pyritään suorittamaan tavalla, joka ei kunnioita nuoren omaa tahtoa ja 

tapahdu hänen kanssaan yhteistyössä, se haastaa nuoren autonomian kokemusta. Ulkopuo-

lelta tuleva säätely ja kontrollointi esimerkiksi palkkioiden ja rangaistusten muodossa voi 

muuttaa käyttäytymistä väliaikaisesti, mutta ilman säätelyn sisäistämistä tulokset ovat to-

dennäköisesti lyhytaikaisia (Ryan & Deci 2017, 208). Seuraavasta aineistositaatista käy il-

mi, kuinka vastahakoisuutta ottaa vastaan tarjottua apua voidaan käyttää nuoren syyllistä-

miseen. 

Sitten, nimenomaan sitten marttyrisoidaan tälläi että minähän yritän vain auttaa sinua 

mutta kun sinä et suostu ottaan apua vastaan, niin ole sitten yksinäsi. On yritetty aut-

taa mutta kun apu ei kelpaa. (H7) 

 

Autonomisen toiminnan ominaispiirteisiin kuuluu myös sen ristiriidattomuus yksilön ar-

vomaailman kanssa (Ryan & Deci 2017, 11). Aineistossa kolmella nuorella oli kokemuksia 

opiskeluun tai työelämään liittyvistä tilanteista, joissa heille asetetut ehdot tai ympäristöte-

kijät eivät vastanneet heidän arvomaailmaansa. Nämä kokemukset liittyivät opiskeluissa 

opetuksen tason ala-arvoisuuteen, työssäoppimisjaksolla työympäristössä kohdattuun ra-

sismiin ja sovinismiin sekä vajaakuntoisen kohteluun työmarkkinoilla. Esimerkiksi vajaa-

kuntoisuuden takia opiskelu- ja työelämässä syrjintää kohdannut nuori piti arvojensa vas-

taisena sitä roolia, johon hän koki järjestelmän yrittävän hänet asettaa. 
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Kun työnantaja katsoo että pitäisi olla, kykenevä tekemään työtä, ja työnantaja saa 

vajaakuntoisesta työntekijästä tämmösen rahallisen tuen, että työnantaja voi palkata 

vajaakuntosen työntekijän töihin. Niin, tämä ajatus on mulle erittäin vastenmielinen, 

minusta pitäs maksaa, että minut voi ottaa töihin. (H7) 

 

Paikkansapitävän tiedon saaminen on subjektina toimimisen keskeisiä lähtökohtia (Eskeli-

nen ym. 2012, 37), joten tiedon puute voi haastaa yksilön mahdollisuuden autonomiseen 

päätöksentekoon. Seitsemän aineiston nuorista toi esille tiedon saamisen haasteellisuuden 

saatavilla olevista palveluista. Neljä haastatelluista kertoi epätietoisuudesta eri auttajataho-

jen toimenkuvasta, kokien palvelujen tuntemattomuuden ja sen luoman pelon ja epäluulon 

esteenä palvelujen piiriin hakeutumiselle. Esimerkiksi kuraattorin tehtävästä ei juurikaan 

tiedetty tai siihen liittyi paikkansapitämättömiä käsityksiä. 

Mm, se on jotenki semmonen että kuraattori kans.. tai sinne huoneeseen [meneminen] 

et se on jotaki kuulustelua ja semmosta. (H12) 

 

Pystyvyyden tunne ilmenee yksilön perustavanlaatuisena tarpeena kokea hallinnan tunteita 

ja vaikuttamisen mahdollisuuksien kokemuksia elämänsä tärkeillä osa-alueilla. Negatiiviset 

ja haastavat elämäntilanteet ja -kokemukset voivat helposti myös horjuttaa pystyvyyden 

tunnetta. (Ryan & Deci 2017, 11.) Aineistossa nuorten pystyvyyden tunnetta haastavat elä-

mäntilanteeseen ja terveydentilaan liittyvät seikat, negatiivinen minuuskäsitys sekä luotta-

muksen puute omaan elämänhallintaan tai sosiaalisiin taitoihin (ks. taulukko 5). 
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Taulukko 5. Pystyvyyden tunnetta haastavat tekijät nuorten kokemuksissa ja käsityksissä 

sosiaalisesta kuntoutuksesta 

Motivaatiotekijä Haastava tekijä Ilmeneminen aineistossa 

Pystyvyyden tunne Elämäntilanteen ja terveyden-
tilan ongelmat 

Haastava elämäntilanne, mie-
lenterveyden ongelmat, sai-
raudet ja fyysiset rajoitteet 

 Negatiivinen minuuskäsitys Huono itsetunto, epäonnistu-
misen kokemukset, syyllistämi-
nen, väheksyntä 

 Kokemus elämänhallinnan 
heikkoudesta 
 

Pelko kotiin jäämisestä, luot-
tamuksen puute omaan pär-
jäämiseen, liian vaativina koe-
tut odotukset 

 Sosiaalinen epävarmuus Sosiaalisten tilanteiden pelko, 
epävarmuus, jännittäminen, 
aiemmat huonot kokemukset 

 

Elämäntilanne ja terveydentila voivat haastaa nuoren pystyvyyden kokemusta, vaikka ne 

samalla voivat olla nuoren omien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Nuorisobaromet-

riin osallistuneista nuorista 21 prosentilla oli jokin pitkäaikaissairaus tai terveysongelma, ja 

12 prosenttia kärsi mielenterveysongelmista (Berg & Myllyniemi 2020, 19, 21). Myös ai-

neiston nuorilla oli kokemuksia terveydentilan rajoitteista toimintakyvylleen. Yksi nuori 

kertoi mielenterveysongelmistaan, ja kahden nuoren kokemuksissa fyysiset rajoitteet olivat 

vaikuttaneet heidän mahdollisuuksiinsa valita koulutusala ja työpaikka. 

Sitte ku on [sairaus] ynnä muuta ni sitte se vähän rajottaa työtehtävien kuvia. (H10) 

 

Nuorten elämäntilanteissa on usein meneillään useampia rinnakkaisia prosesseja (Haapa-

koski 2018, 93). Esimerkiksi haasteet opiskelussa tai ongelmat ihmissuhteissa voivat olla 

läsnä nuoren elämäntilanteessa yhtä aikaa kuntoutusprosessin kanssa. Yksi haastatelluista 

toi esille elämäntilanteen ja perhetilanteen vaikutuksen hänen kokemukseensa siitä, millai-

set asiat ovat hänelle mahdollisia. 

(--) aika vaikee perhetilanne, se on vaikuttanu sit siihen et miten aattelee elämästä. 

Varmaan ite sillee et ois enemmän vapautta ja rohkeutta, ehkä muuttaa muualle ja ol-

la enemmän itsenäisesti ja tällee. (H3) 
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Nuoret toivat esille joukon erilaisia negatiivisia kokemuksia ja käsityksiä suhteessa omaan 

itseensä, jotka luokittelin analyysissa negatiivisen minuuskäsityksen kategoriaan. Näitä oli-

vat epäonnistumisen kokemukset, huono itseluottamus, kanssaihmisten taholta tuleva syyl-

listäminen ja väheksyntä sekä liian vaativat tavoitteet, joista kaikista nähdäkseni löytyy yh-

tymäkohtia nuoren käsitykseen pystyvyydestään. Sosiaalisen kuntoutuksen asiakasnuorella 

voi olla jo taustallaan aiempia kokemuksia erilaisista sosiaalityön tai työllistymispalvelujen 

kokeiluista, jotka eivät ole tuottaneet tuloksia (Tuominen 2021, 110; Pääkaupunkiseudun 

sosiaalialan osaamiskeskus 2007, 12–13). Negatiiviset ja haavoittavat elämänkokemukset 

heikentävät itsevarmuutta, joka voi puolestaan vaikuttaa yksilön valintoihin tulevaisuutensa 

suhteen (Kannasoja 2018, 54).  

Muiden asenteet ja odotukset nuorta kohtaan voivat johtaa itseään toteuttavaan kierteeseen. 

Mikäli nuori kokee, ettei hänen pystyvyyteensä uskota, hän saattaa alkaa toimia vähäisten 

odotusten mukaisesti. (Mönkkönen 2018, 136.) Kokemuksellisen alisuoriutumisen on to-

dettu kasvattavan myös syrjäytymiskierteen riskiä (Lehtonen & Kallunki 2013, 140). Esi-

merkiksi yksi haastatelluista nuorista kuvasi itseluottamuksen ja rohkeuden puuttumista 

esteenä, ja toinen huomautti epäonnistumisten kokemusten olevan luonnollinen peruste 

epäillä onnistumista tulevaisuudessakaan. 

Jos ei oo itseluottamusta tai rohkeutta niin, se on aika iso este. (H3) 

(--) mutta jos hällä on tosiaan nämä epäonnistumiset pohjalla, niin hällä on ihan hyvä 

peruste olla epäluulonen että miksi ihmeessä pitäisi vaivautua. (H7) 

 

Aikuisuuteen siirtymisessä korostuu käsitys vastuun ottamisesta, joka voi olla haaste vai-

keissa tilanteissa eläville nuorille (Juvonen 2015, 31). Aineiston nuoret kuvasivat arjen sel-

viämisessään erilaisia epävarmuuden muotoja, jotka voidaan tulkita pystyvyyden tunteen 

puutteeksi suhteessa elämänhallintaan. Elämänhallinta voidaan yksinkertaisessa muodos-

saan ymmärtää arkielämän taitoina ja arjen hallintana; se on tavoitteellista ja tietoista toi-

mintaa, joka tähtää yksilön henkilökohtaista hyvinvointia lisääviin asioihin (Juhila 2006, 

196). Seitsemän nuorista nosti esiin kotiin jäämisen riskin. He esittivät sen haastatteluai-

neistossa merkityksellisen tekemisen vastakohtana ja vältettävänä elämisen tapana, joka 

viittaa heikkoon elämänhallintaan ja tavoitteellisen ja tietoisen toiminnan puuttumiseen. 
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Lähinnä se että putoaa tämmöseen, sanotaanko yhteiskuntaympyrän ulkopuolelle että 

ei, tee justiinsa nimenomaan mitään muuta ku on kotona. Sehän nyt ei ole hyvä kenel-

lekään (--). (H6) 

 

Arjesta selviäminen on vahvasti kytköksissä itsenäiseen asumisen haasteisiin (Juvonen 

2015, 91). Kolme nuorista toi esille kokemuksen siitä, että he eivät voisi muuttaa yksin vie-

raalle paikkakunnalle esimerkiksi opiskelemaan. Tällöin heidän kokemuksensa pystyvyy-

tensä puutteellisuudesta arkielämässä rajoittaa heidän jatko-opiskelumahdollisuuksiaan. 

(--) ainoa miinuspuoli siin on se että se [opiskelupaikka] on [vieraassa kaupungissa], 

eikä minusta tällä hetkellä, mä en tietäis että oisko musta muuttamaan [vieraaseen 

kaupunkiin] asti kouluun. (H2) 

 

Nuoret liittivät laajasti epävarmuutta osaamiseensa ja pystyvyyteensä sosiaalisissa tilanteis-

sa, joten käsittelen pystyvyyden tunnetta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa erillisenä kate-

goriana. Sosiaalinen vuorovaikutus sivuaa psykologisista perustarpeista yhteenkuuluvuuden 

tunnetta, mutta nähdäkseni siihen liittyy myös vaikuttavuuden ja hallinnan aspekti, joka 

puolestaan kuuluu pystyvyyden tunteen osa-alueelle. Kyky ihmissuhteiden luomiseen on 

kriittisen olennainen osa aikuisuuteen siirtymistä (Sapiro & Ward 2020, 343), mutta nuor-

ten kokemuksista välittyi epävarmuus omasta pystyvyydestä sosiaalisissa tilanteissa.  Sosi-

aalisten tilanteiden haastavuuden taustalla voivat olla yksilön luontainen arkuus, mahdolli-

set huonot kokemukset tai masennuksen kaltaiset toimintakykyä rajoittavat tekijät (Ihatsu & 

Ruoho 2001, 27). 

Aineiston nuorten kokemuksissa haastavina näyttäytyivät erityisesti uusiin ihmisiin tutus-

tuminen ja uusiin ryhmiin liittyminen. Nämä tilanteet koettiin epävarmuutta aiheuttavina ja 

jopa pelottavina, ja osalla haastatelluista tämä johti välttelevään käyttäytymiseen. Aiemmat 

kokemukset koulukiusaamisesta sekä epäonnistumisista sosiaalisissa tilanteissa näyttävät 

nuorten kokemuksissa liittyvän pystyvyyden tunteen heikkouteen sosiaalisessa vuorovaiku-

tuksessa. Seuraavissa aineistositaateissa ilmenee yhden nuoren epävarmuus yksin jäämises-

tä ja ryhmään liittymisestä, ja toisen nuoren kokemus ulkopuoliseksi jäämisestä yrityksistä 

huolimatta. 

Ehkä se jotenkin liittyy siihen että sitten aattelee että no siellä on kokonaan yksin että 

ei ossaa olla, mennä mukkaan siihen porukkaan. (H5) 
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Ja mä oikeesti tein kaikkeni, siinä, mutta se vaan että mä jäin, mä tunsin että mä jäin 

aina ulkopuoliseksi, ja että mua ei hyväksytä siihen. (H2) 

 

Kaksi nuorista toi esille vastaavan sosiaalisen aspektin viranomaisasiointiin liittyen. Myös 

viranomaisasiointi saattaa herättää reaktion, jossa vuorovaikutustilanne koetaan haastavana 

tai jopa mahdottomana. Yksi nuorista kuvasi tarvetta henkiselle valmistautumiselle ja tilan-

teen harjoittelemiselle etukäteen. 

Se ei ole vaan mennä [Kelaan]. Siihen pitää oikeesti, itteään tsempata ja harjotella si-

tä menemistä ja mitä sä siellä sanot ja kaikki maholliset. (H8) 

 

Yhteenkuuluvuuden tunne viittaa sosiaalisen yhteenkuuluvuuden, välittämisen, vastavuoroi-

suuden ja merkityksellisyyden kokemuksiin (Ryan & Deci 2017, 11). Tarvetta yhteenkuu-

luvuuden tunteeseen haastavat aineiston nuorten kokemuksissa negatiiviset kokemukset 

sosiaalisesta kanssakäymisestä, ulkopuolisuuden kokemukset sosiaalisesta ryhmästä, tuki-

verkoston puute sosiaalista osallisuutta rajoittavana tekijänä sekä kielteiset kokemukset aut-

tamaan pyrkivistä tahoista (ks. taulukko 6). 

 

Taulukko 6. Yhteenkuuluvuuden tunnetta haastavat tekijät nuorten kokemuksissa ja käsi-

tyksissä sosiaalisesta kuntoutuksesta 

Motivaatiotekijä Haastava tekijä Ilmeneminen aineistossa 

Yhteenkuuluvuuden 
tunne 

Negatiiviset kokemukset sosiaa-
lisesta vuorovaikutuksesta  

Kokemukset kiusaamisesta 

 Ulkopuolisuuden kokemus ryh-
mästä 

Ulkopuolisuus sosiaalisesta 
ryhmästä, ryhmään liittymisen 
haastavuus 

 Tukiverkoston puuttuminen so-
siaalista osallisuutta rajoittava-
na tekijänä 

Tukiverkoston puuttuminen 
konkreettisena tai koettuna 
esteenä osallistumiselle 

 Kielteiset kohtaamiset auttaja-
tahojen kanssa 

Auttajatahon etäisyys, vaihtu-
vuus, samaistumisen heikkous 

 

THL:n (Helakorpi & Kivimäki 2021) kouluterveyskyselyn mukaan noin joka kahdeskym-

menes lapsi ja nuori kokee koulukiusaamista viikoittain. Kiusaamisella on monia negatiivi-

sia vaikutuksia uhriin. Kiusaamisen on havaittu muun muassa vaikeuttavan merkityksellis-
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ten ihmissuhteiden muodostamista ja ylläpitämistä (Wolke & Lereya 2015, 881–882). Seit-

semän, eli lähes puolet, aineiston nuorista kertoi omakohtaisista kiusaamisen kohteeksi jou-

tumisen kokemuksista, joten kyseessä on selkeästi yleinen ilmiö haastatellun ryhmän kes-

kuudessa. Ensimmäisessä aineistositaatissa nuori tuo esiin koulukiusaamisen aiheuttaman 

epäluottamuksen muihin ihmisiin, ja toisessa kuvataan kiusaamisen vakavia seurauksia yk-

silön loppuelämälle, sekä koulun heikkoa puuttumista siihen. 

Jos on vaikka huonoja kokemuksia yleensä sosiaalisesta kanssakäymisestä ja muista. 

Ku itellä ainaki sellasta koulukiusaamistaustaa ni on vähän vaikea luottaa ihmisiin 

yleensä. (H3) 

(--) opettajat ei nykyään enää, tai koulu ei reagoi koulukiusaamiseen, mikä on hyvinki 

suuri juttu nuorelle. Sehän romuttaa koko loppuelämän. (H12) 

 

Ihmisellä on tarve kuulua ryhmään ja kokea olevansa ryhmän merkittävä jäsen (Ryan & 

Deci 2017, 11), joten ulkopuolisuuden kokemukset ryhmästä voivat olla haavoittavia. Nuo-

ruusiässä sosiaaliset suhteet omaan ikäryhmään tulevat erityisen merkityksellisiksi, ja sa-

malla myös niissä mahdollisesti esiintyvien ongelmien merkitys kasvaa (Vuokila-Oikkonen 

& Ruotsalainen 2010, 232). Nuoruudessa erityisesti ystävyyssuhteiden merkityksen on ha-

vaittu korostuvan, sillä esimerkiksi parisuhde tai läheinen suhde vanhempiin ei suojaa nuor-

ta yksinäisyyden kokemukselta ystäväpiirin puuttuessa (Aaltonen ym. 2019, 304). Nuoret 

kuvasivat kokemuksia ulkopuolisuuden ja erilaisuuden kokemuksista sekä epävarmuudesta 

omasta paikastaan sosiaalisessa ryhmässä. Uuteen sosiaaliseen ryhmään liittyminen koettiin 

aineistossa erityisen haastavana, herkkänä ja jännittävänä tilanteena. Yksi nuorista toi myös 

esiin, että erilaisuuden leima vaikuttaa huomattavasti nuoren sosiaaliseen statukseen.  

Tuntee sillain että niin ku ei kuuluis sinne, vaikka on justiin sinne mukaan lähtenyki. 

Ni tuntuu vaan, tulee vaan semmonen tunne että, ei kuuluis tänne tai, että tää ei oo 

mun paikka, vaikka haluais ollakin siinä. (H2) 

Yleensä siinä ku yri-, on liittymässä johonkin uuteen porukkaan ni, (-) tulee semmo-

nen, emmä tiä että onko se ihmisen joku aisti mutta se on semmonen että alkaa aisti-

maan jos joku kattoo sua vähän sillattii hassusti. Niin siinä tulee semmonen olo että 

mä en varmaan ole ihan tervetullut tähän hommaan mukaan. (H1) 

Niin sit tavallaan ei kukaan halua tutustua suhun ku ne ajattelee että sä oot nyt tolla-

nen täys kummajainen. (H9) 
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Arkuus ja sosiaalisten tilanteiden ja suhteiden ongelmat voivat johtaa välttelevään käyttäy-

tymiseen ja sosiaalisista tilanteista vetäytymiseen (Ihatsu & Ruoho 2001, 27; Vuokila-

Oikkonen & Ruotsalainen 2010, 232). Läheisverkoston ja sen tuen puute näyttäytyy nuor-

ten kokemuksissa sosiaalista osallisuutta rajoittavana tekijänä. Aineistosta ilmenee, että lä-

hiverkosto on olennaisessa roolissa tiedon kulkemisessa nuorten keskuudessa. Nuoret kuu-

levat esimerkiksi nuorisotoiminnasta usein sosiaalisen verkostonsa kautta, joten sosiaalisten 

suhteiden puuttuessa nuori on heikommassa asemassa tiedon saamisen näkökulmasta. Sa-

malla yksinäisyys ja tuen puute joko yleisellä tasolla tai tietyssä tilanteessa voivat rajoittaa 

nuoren toiminnan mahdollisuuksia ympäristössään. Esimerkiksi tiettyihin paikkoihin tai 

tilanteisiin meneminen voi tuntua nuoresta mahdottomalta ilman toisen henkilön tukea, ku-

ten nuoret alla olevissa aineistolainauksissa tuovat esille.  

(--) kuitenkin on paljon paikkoja, mihin itekään ei ois pystyny menemään ilman, että 

on joku joka lähtee. (H9) 

Mutta, jos mä en olis tienny kettään ni emmä ois varmaan tullu. (H4) 

 

Puutteet yhteenkuuluvuuden tunteen kokemisessa eivät kohdistu pelkästään nuoren lähipii-

riin, vaan koskevat myös auttamaan pyrkiviä tahoja. Mahdolliset aiemmat huonot koke-

mukset auttajatahoista, kuten opettajista, kuraattoreista ja sosiaalityöntekijöistä, voivat hei-

jastua nuoren halukkuuteen osallistua tulevaisuudessa sosiaalisen kuntoutuksen kaltaiseen 

toimintaan. Aineistosta ilmeni, etteivät auttamaan pyrkivät tahot välttämättä osaa samaistua 

nuorten kokemuksiin ja kohtaamiin haasteisiin, tai suhde ei ole tarpeeksi henkilökohtainen 

tai pitkäaikainen. Seuraavassa aineistolainauksessa yksi nuorista tuo esille, kuinka haasta-

vaa on luoda suhdetta työntekijään, mikäli työntekijä vaihtuu usein ja näkee nuoren ensisi-

jaisesti asiakastapauksena aidon ihmissuhteen muodostamisen sijasta. 

Aina tarvi selittää samoja asioita eri ihmisille. Ja justiin ku opit tietämään ihmisen ni 

taas vaihtuu ja sitte taas tullee semmonen ihminen joka on niin sanotusti vain töissä. 

Että, no sinä nyt olet tämmönen tapaus ja minut on määrätty sinut hoitamaan. Se ei 

oo, semmonen ihmissuhde, se on vaan työsuhde. Että siinä tullee niitä pääongelmia 

kun ei saa luotua minkäännäkösiä tämmösiä normaaleja suhteita, että minä kuulun 

jonnekin, olen osa jotakin. (H7) 
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5.2 Puuttuva ja kontrolloitu motivaatio 

 

Tässä alaluvussa analysoin edellä kuvaamieni nuorten motivaation haasteiden (ks. taulukko 

7) yhteyttä motivaation puuttumiseen sekä kontrolloidun motivaation muotoihin. Organis-

minen integraatioteoria asettaa motivaation tasot nelitasoiselle jatkumolle kontrolloiduim-

masta motivaation tasosta autonomisimmalle motivaation tasolle. Kontrolloiduilla säätelyn 

tasoilla yksilön autonomia on heikompi ja vaikutukset hyvinvoinnille todennäköisemmin 

negatiiviset. (Ryan & Deci 2017, 191–192.) 

Motivaation sisäistämiseen vaikuttavat psykologiset perustarpeet, eli tarve autonomian, 

pystyvyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteisiin. Mikäli yksilön ympäristö ei tue näitä perus-

tarpeita, se ei myöskään tue motivaation sisäistämistä ja johtaa siten kontrolloidumpiin sää-

telyn muotoihin ja heikompaan autonomian kokemukseen. (Mt., 203.) Tarkastelen nuorten 

elämänkokemuksia tässä yhteydessä sosiaalisen kuntoutuksen kontekstia laajemmin, sillä 

ymmärrän sosiaalisen kuntoutuksen prosessina, joka ei ole irrallinen nuoren elämästä. Sosi-

aalisen kuntoutuksen tarpeeseen johtaneet syyt sijoittuvat nuoren aiempiin kokemuksiin, ja 

aiemmat kokemukset voivat myös selittää nuoren motivaation haasteita nykyhetkessä. 

 

Taulukko 7. Motivaation sisäistämistä haastavat tekijät sosiaalisessa kuntoutuksessa 

Motivaatiotekijä Haastava tekijä 

Autonomian tunne Yhteiskunnan normatiiviset odotukset 
Tahdosta poikkeavat toimenpiteet palvelujärjestel-
mässä 
Arvomaailman ristiriitaisuus 
Paikkansapitävän tiedon puute 

Pystyvyyden tunne Elämäntilanteen ja terveydentilan ongelmat 
Negatiivinen minuuskäsitys 
Kokemus elämänhallinnan heikkoudesta 
Sosiaalinen epävarmuus 

Yhteenkuuluvuuden tunne Negatiiviset kokemukset sosiaalisesta vuorovaikutuk-
sesta 
Ulkopuolisuuden kokemus ryhmästä 
Tukiverkoston puuttuminen sosiaalista osallisuutta 
rajoittavana tekijänä 
Kielteiset kohtaamiset auttajatahojen kanssa 
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Motivaation puuttuminen on varsinaisesti motivaatiojatkumon ulkopuolella oleva tila, mut-

ta se huomioidaan organismisessa integraatioteoriassa. Motivaation puuttuessa yksilö ei ole 

motivoitunut toimimaan, tai toiminnasta puuttuu tarkoituksenmukaisuus. Motivaation puute 

liittyy pystyvyyden tunteen puutteeseen silloin, kun yksilö ei yksinkertaisesti koe kykene-

vänsä vaadittuun toimintaan. Universaalista avuttomuudesta taas on kyse silloin, kun yksilö 

kokee, ettei lopputulemaa ole ylipäätään mahdollista kontrolloida. (Ryan & Deci 2017, 16, 

190.) Motivaation puuttumisessa pystyvyyden tunteen suhteen on yhtymäkohtia Jyrkämän 

(2007, 206) toimijuuden modaliteettien ”kyetä”- ja ”voida”-ulottuvuuksiin. ”Kykeneminen” 

viittaa fyysisiin ja psyykkisiin tekijöihin, ”voiminen” puolestaan kulloisenkin tilanteen tar-

joamiin mahdollisuuksiin. Aineistossa negatiivinen käsitys itsestä ja pystyvyyden tunteen 

puute eri elämän alueilla, sekä arjessa että sosiaalisissa suhteissa, välittyi nuorten kokemuk-

sista. Nämä tekijät voivat vaikuttaa siihen, tunteeko nuori itsensä kykeneväksi toimimaan ja 

syntyykö motivaatiota lainkaan.  Myös terveydentila ja elämäntilanne, jotka voivat olla 

nuoren vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, saattavat vaikuttaa motivoitumattomuuteen. 

Toinen motivoitumattomuuden syy on kiinnostuksen, arvonannon tai relevanssin tunteen 

puute toimintaa kohtaan (mt., 16). Mikäli toiminta ei merkitse nuorelle mitään tai kiinnosta 

nuorta millään tavalla, motivaation puuttuminen on todennäköistä. Toisaalta motivoitumat-

tomuuteen voidaan liittää aktiivinen elementti tilanteissa, joissa motivaation ja toiminnan 

puute tai vastakkainen toiminta on pyrkimys vastustaa koettua painostusta tiettyyn toimin-

taan. Tällöin yksilö itse asiassa on motivoitunut vastustamaan häneen kohdistuvia vaati-

muksia. (Mt., 16.) Kiinnostuksen puute toimintaa kohtaan sekä kontrolloinnin vastustami-

nen liittyvät autonomian kokemukseen. Autonomiaa haastoi aineiston nuorten kokemuksis-

sa ristiriitainen suhde yhteiskunnan normatiivisiin odotuksiin ja ympäristön arvomaail-

maan. 

Ulkoisen motivaation sisäistämisen ensimmäistä tasoa nimitetään täysin ulkoiseksi säätel-

yksi. Tällöin yksilö toimii pelkästään ulkoisen vaatimuksen pakottamana, eli yksilön toi-

minta perustuu käytännössä joko rangaistuksen välttämiseen tai palkkion saavuttamiseen. 

(Ryan & Deci 2000a, 61.) Motivaation puutteesta poiketen täysin ulkoinen säätely vaatii 

jonkinasteista pystyvyyden tunnetta, sillä ilman sitä yksilö ei ryhdy toimimaan edes ulkoi-

sen pakon vaatimuksesta (Ryan & Deci 2017, 203). Aineistossa nuoret eivät suoraan tuo-

neet esiin juurikaan esimerkkejä tämän kaltaisesta säätelystä. Tätä voi osaltaan selittää se, 

että sosiaalinen kuntoutus on lähtökohtaisesti vapaaehtoista toimintaa ja haastatellut nuoret 
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olivat jo sen piirissä. Haastatteluun osallistumiseen ei nuorille sisältynyt palkkiota, joten 

myös tämän perusteella voidaan olettaa, että haastatteluun valikoituneiden nuorten motivaa-

tion taso oli yleisesti ottaen täysin ulkoista säätelyä korkeampi. 

Yhteiskunta määrittää yksilön oikeudet ja velvollisuudet, ja ylläpitää niitä palkkioiden ja 

rangaistusten järjestelmällä (Bauman 2020, 201). Tutkitusti pelkkä taloudellisen tuen 

myöntäminen palkkiona tai epääminen rangaistuksena ei ole riittävä keino saamaan aikaan 

positiivista muutosta, vaan se saattaa jopa ylläpitää haastavia tilanteita (Ala-Kauhaluoma & 

Tuusa 2014, 54). Kun tarjolla on palkkio tietystä käyttäytymisestä, yksilöt valitsevat usein 

helpoimman tavan sen saamiseksi. Tällöin he välttävät haasteellisempia tapoja, eivätkä si-

ten pääse rakentamaan pystyvyyden tunnettaan. (Ryan & Deci 2017, 143.) Aineistossa nuo-

ret eivät suoraan omissa kokemuksissaan tuoneet esille sosiaaliturvajärjestelmään liittyviä 

palkkioita ja rangaistuksia toimintaansa motivoivina tekijöinä. Yksi nuorista nosti kuitenkin 

esille haastattelussa esitettyyn esimerkkitapaukseen liittyen yhteiskunnan rangaistusjärjes-

telmän – kuten etuuksien menetyksen ja rikosseuraamukselliset seuraukset – mahdollisena 

motivoivana tekijänä, joko tulevaisuuteen suuntautuvan reflektion tai varsinaisten rangais-

tusjärjestelmien toimenpiteiden muodossa.  

Että onko se sitten että jos, joutuu ihan yhteiskunnan ulkopuolelle, ei (-), Kelalta ei 

saa rahhaa eikä mittään ja, joutuu sit joko elämään tuolla kaduilla tai sitten jopa jou-

tuu vankilaan niin, olisko se sitte semmonen herättävä vasta pointti. (H14) 

 

Vaikka sosiaalinen aspekti liittyy vahvemmin seuraavana esitettävään motivaation tasoon, 

myös sosiaaliseen vuorovaikutukseen voi nähdäkseni liittyä palkkion ja rangaistuksen ele-

mentti. Lähes puolella aineiston nuorista oli negatiivisia kokemuksia sosiaalisesta vuoro-

vaikutuksesta, yleensä kiusaamisen kohteena olemisen muodossa. Kiusaamiskokemuksen 

kaltainen negatiivinen kokemus sosiaalisesta kanssakäymisestä voi nähdäkseni muokata 

käyttäytymistä ulkoisen pakotteen edessä. Nuori voi oppia välttämään tiettyjä tilanteita, jot-

ka hän yhdistää rangaistukseen, tässä esimerkissä siis kiusaamiseen ja siihen liittyvään hen-

kiseen tai fyysiseen väkivaltaan. Seuraavassa aineistoesimerkissä nuori esittää käsityksen 

siitä, kuinka eristäytyminen sosiaalisista tilanteista voi luoda kokemuksen turvallisuudesta. 

Sekin ajatus [sosiaalisesta vuorovaikutuksesta] voi sinällään olla jo tarpeeksi kamala, 

ku on tottunu siihen että yksin on täysin turvassa. (H7) 
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Kontrolloidun motivaation toinen taso on sisäänkääntynyt ulkoinen säätely, jossa motivoi-

va tekijä tulee edelleen ulkopuolelta, mutta toiminnan syy on yksilön sisäisessä maailmas-

sa. Toimintaan liittyy siis minuuden elementti, ja yksilö itse kontrolloi omaa toimintaansa. 

Yksilö kokee tämän pakottavana tunteena siitä, että hänen ”pitäisi” toimia tietyllä tavalla 

välttääkseen häpeää ja ahdistusta tai saavuttaakseen ylpeyden tunnetta. Käytännössä si-

säänkääntynyt ulkoinen säätely on siis sidoksissa yksilön sosiaaliseen ympäristöön. (Ryan 

& Deci 2000a, 61; Ryan & Deci 2017, 185.) Se muistuttaa Jyrkämän (2007, 206) toimijuu-

den modaliteettien teorian ”täytyä”-ulottuvuutta, jossa samaan tapaan sosiaaliset, normatii-

viset ja moraaliset rajoitukset muokkaavat yksilön toimintaa. Aineistossa suuri osa psyko-

logisiin perustarpeisiin liittyvistä haasteista näyttää keskittyvän juuri sisäänkääntyneen ul-

koisen säätelyn alueelle, toisin sanoen nuorten kokemiin erilaisiin häpeän ja ahdistuksen 

tunteisiin heidän epäonnistuessaan vastaamaan ympäristön asettamiin vaatimuksiin.  

Koska sisäänkääntynyt ulkoinen säätely on vahvasti sidoksissa yksilön sosiaaliseen ympä-

ristöön, yhteenkuuluvuuden tunne on luonnollisesti erityisessä roolissa suhteessa tähän sää-

telyn tasoon (Ryan & Deci 2000a, 61). Sen saavuttaminen vaatiikin pystyvyyden tunteen 

lisäksi jonkinasteista yhteenkuuluvuuden tunnetta ollakseen mahdollinen (Ryan & Deci 

2017, 185). Edellä kuvatut häpeän, ahdistuksen ja ylpeyden tunteet ovat olemassa suhteessa 

sosiaaliseen kontekstiin, ja edellyttävät nuorta kokemaan sosiaalisen ympäristönsä ainakin 

jossain määrin merkitykselliseksi itselleen. 

Nuorten kokemuksissa yhteenkuuluvuuden tunteeseen vaikuttavat negatiivisesti aiemmat 

huonot kokemukset sosiaalisissa suhteissa, ulkopuolisuuden kokemus ryhmästä ja tukiver-

koston konkreettinen puuttuminen esteenä sosiaaliselle osallisuudelle. Palvelujärjestelmäs-

sä yhteenkuuluvuuden tunteeseen vaikuttavat negatiiviset kohtaamiset työntekijöiden kans-

sa. Tutkielman nuoret liittivät näihin kokemuksiin negatiivisia tunteita, kuten ahdistusta, 

häpeää ja ulkopuolisuutta. Negatiivisten tunteiden kokeminen osoittaa, että nuoret tunsivat 

tarpeeksi yhteenkuuluvuutta sosiaaliseen ympäristöönsä antaakseen kokemuksille merki-

tyksellisyyden. Yhteenkuuluvuuden tunteen heikkous ja puutteet siinä johtivat kuitenkin 

negatiivisten tunteiden kokemiseen.  

Organismisen integraatioteorian säätelyn tasot on järjestetty autonomian jatkumolle, joten 

autonomia on motivaation sisäistämisen keskeisimpiä elementtejä (Ryan & Deci 2017, 

195). Kaiken kuntoutuksen ytimessä tulisi luonnollisesti olla kuntoutujan autonomia (esim. 
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Järvikoski 2013, 38), mutta näkökulma motivaation vaihtelevista tasoista haastaa tämän 

ajatuksen itsestäänselvyyden. Toiminta ei välttämättä ole autonomisesti motivoitua, vaikkei 

siihen näyttäisi liittyvän suoraa täysin ulkoista säätelyä palkkion tai rangaistuksen muodos-

sa. Myös sosiaalinen paine tiettyyn toimintaan tai tavoitteeseen on kontrolloidun eikä auto-

nomisen motivaation muoto. (Ryan & Deci 2000a, 61.) Ympäristöä voidaan pitää kontrol-

loivana silloin, kun sen painostaa yksilöä tiettyyn lopputulokseen (Deci & Ryan 1987, 

1024). Autonomian osa-alueella yhteiskunnan odotukset luovat selvästi aineiston nuorille 

paineita vastata heihin kohdistettuihin vaatimuksiin, ja niissä epäonnistuminen voi puoles-

taan johtaa häpeän ja riittämättömyyden tunteisiin. Nuoret eivät siis kohdanneet painostusta 

varsinaisten pakkokeinojen muodossa, mutta yhteiskunnan normit vaikuttavat nuoren sisäi-

seen maailmaan ja saattavat painostaa nuorta toimimaan tahdostaan ja arvomaailmastaan 

poikkeavilla tavoilla. 

Myös asiakkaan nuori ikä voi saada työntekijän suhtautumaan häneen holhoavasti. Tällöin 

työntekijä saattaa olettaa tietävänsä nuorta paremmin mitä nuori tarvitsee, ja pyrkiä rajoit-

tamaan nuoren autonomiaa olettaessaan suojelevansa häntä. (Järvikoski 2013, 38.) Aineis-

ton nuorista kaksi toi esiin tällaisia ikään liittyviä ennakkoluuloja. Tarja Juvonen (2015, 82) 

käsittelee nuoren autonomian ja kontrollin jännitteistä rakentumista etsivän nuorisotyön 

kontekstissa. Hän kuvaa auttamistyössä tukea ja kontrollia ”saman kolikon kääntöpuoliksi”, 

joita on käytännössä mahdotonta erottaa toisistaan. Tässä tutkielmassa tarkoitukseni ei ole 

syventyä tähän jännitteiseen ja monimutkaiseen suhteeseen autonomian ja kontrollin välillä. 

Motivaationäkökulmasta voin kuitenkin todeta, että vähäisempi autonomian kokemus vai-

kuttaa negatiivisesti nuoren motivaation sisäistämiseen. Se tuottaa epätodennäköisemmin 

pysyviä muutoksia ja voi vaikuttaa negatiivisesti nuoren hyvinvointiin. (Ryan & Deci 2017, 

209.) 

Pystyvyyden tunteen osa-alueella aineistosta nousivat esiin terveydelliset ja elämäntilantee-

seen liittyvät haasteet, negatiivinen minuuskäsitys sekä elämänhallinnan heikkouden ja so-

siaalisen epävarmuuden kokemukset. Sisäänkääntyneelle ulkoiselle säätelylle ominaista on 

yksilön itsehyväksynnän tai sen puutteen peilaaminen kanssaihmisiin; oletukseen siitä, mil-

lainen toiminta on hyväksyttävää tai paheksuttavaa muiden silmissä (mt., 185). Nuoren so-

siaaliseen ympäristöön – yhteiskuntaan ja kulttuuriin – sisältyy välttämättä odotuksia siitä, 

millaisia rooleja ja tehtäviä hänelle kuuluu (esim. Juhila 2008, 89), ja sitä kautta asettuu 

myös odotuksia nuoren kyvyille täyttää nämä roolit. Riippumatta siitä, kuinka nuori suhtau-
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tuu yhteiskunnan vaatimuksiin tai millaisena hän kokee oman pystyvyytensä, yhteiskunnan 

ja kulttuurin rakenteet muodostavat sen ”normaalin” käsityksen, jota vasten nuorta ja nuo-

ren kykyjä toistuvasti peilataan (Komonen 2001, 79).  

Nuori voi kokea henkisesti raskaana painostuksen täyttää nämä aktiivisen, ”tavallisen” kan-

salaisen vaatimukset (Juvonen 2015, 95). Erityisesti sosiaalinen vuorovaikutus ja siihen 

liittyvä pystyvyyden tunteen puute näyttäytyivät vaikeina asioina nuorten kokemuksissa. 

Nuoruusikään kuuluu olennaisesti ikätovereiden ja ystävyyssuhteiden suuri merkitys (Vuo-

kila-Oikkonen & Ruotsalainen 2010, 232; Aaltonen ym. 2019, 304), joten on siis ymmär-

rettävää, että juuri sosiaalisiin tilanteisiin liittyvään pystyvyyden tunteeseen kiinnitetään 

erityistä huomiota ja siihen liittyvät haasteet saavat erityisen merkityksen nuoren koke-

musmaailmassa. 

Esitettyjen havaintojen tarkoituksena ei ole pyrkiä määrittelemään aineiston nuorten moti-

vaation tasoa tai esittää, että yksittäinen tekijä määrittäisi suoraan motivaation tason. Moti-

vaation tasot eivät ole staattisia tai kokonaisvaltaisia, vaan toimintaan voi yhtäaikaisesti si-

sältyä erilaisia motivaation säätelyn tasoja (Ryan & Deci 2017, 184). Argumenttinani on, 

että mitä useampia aineistosta ilmeneviä haastavia tekijöitä nuoren tilanteessa esiintyy, sitä 

vähemmän ympäristö vastaa nuoren psykologisiin perustarpeisiin. Tällöin nuoren on haas-

tavampaa sisäistää ulkopuolelta tulevaa motivaatiota ja motivaatio jää todennäköisemmin 

puuttumaan tai esiintyy sen kontrolloiduissa muodoissa. 
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6 Motivaation tukeminen sosiaalisessa kuntoutuksessa 

 

 

6.1 Nuorten näkökulma motivaation tukemiseen 

 

Tarkastelen tässä alaluvussa nuorten kokemuksia ja käsityksiä motivaatiota tukevista teki-

jöistä, joita analysoin edellisessä luvussa käsiteltyjen haastavien tekijöiden tapaan itsemää-

räämisteorian määrittelemien kolmen psykologisen perustarpeen kautta. Kuten edellä todet-

tiin, autonomia viittaa yksilön mahdollisuuteen säädellä toimintaansa sekä toiminnan risti-

riidattomuuteen yksilön kiinnostuksen kohteiden, arvojen ja tahdon kanssa (Ryan & Deci 

2017, 11). Autonomiaa tukevina tekijöinä aineistossa ilmenivät toiminnan perustuminen 

nuoren omaan tahtoon, toiminnan kiinnostavuus ja jatkuva päätösvalta toiminnan kulusta 

(ks. taulukko 8). 

 

Taulukko 8. Autonomian tunnetta tukevat tekijät nuorten kokemuksissa ja käsityksissä so-

siaalisesta kuntoutuksesta 

Motivaatiotekijä Tukeva tekijä Ilmeneminen aineistossa 

Autonomia Oma tahto toiminnan pe-
rustana  

Yksilön vastuu muutoksesta, tah-
toon perustuvat interventiot 

 Toiminnan kiinnostavuus  Sosiaalisen kuntoutuksen, opiske-
lun ja työn mielekkyys ja kiinnos-
tavuus 

 Jatkuva päätösvalta toimin-
nan etenemisestä 

Etenemisen tavoista ja tahdista 
päättämisen tärkeys 

 

Vuoden 2020 nuorisobarometrin mukaan nuoret kokevat yksilön olevan päävastuussa hy-

vinvoinnistaan (Berg & Myllyniemi 2020, 56). Kuntoutuksen yhteydessä voidaan käyttää 

kuntoutumisvalmiuden käsitettä, joka viittaa yksilön kykyyn asettaa muutostavoitteita elä-

mässään. Se on suhde yksilön, ympäristön ja tavoitellun muutoksen välillä, jonka voi ai-

kaansaada esimerkiksi yksilön oma pohdinta tai lähipiirin tuki, mutta myös monet muut 
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tekijät. (Piirainen ym. 2018, 129.) Myös aineiston nuoret toivat esille käsityksiä siitä, että 

yksilö on vastuussa muutoksesta ja muutostahdon on lähdettävä yksilöstä itsestään. 

Se pittää tulla sieltä sisältä se tahto. (H15) 

 

Aineiston nuorten näkemyksissä korostui se, että toiminnan tulisi vastata kohderyhmän 

kiinnostuksenkohteita, mikä on yksi autonomisen toiminnan ominaispiirteistä (Ryan & De-

ci 2017, 11). Yksitoista nuorista toi tavalla tai toisella esiin toiminnan kiinnostavuuden tär-

keyden yleisellä tasolla tai sosiaaliseen kuntoutukseen liittyen. Nuoret pitivät toiminnan 

kiinnostavuutta tärkeänä työelämän ja opiskelun kannalta. Aineiston nuorilla oli positiivisia 

kokemuksia vaikutusmahdollisuuksistaan toiminnan sisältöön sosiaalisessa kuntoutuksessa. 

Nuorten kokemuksissa ja käsityksissä toiminnan henkilökohtainen kiinnostavuus oli myös 

yhteydessä kiinnostukseen lähteä mukaan sosiaalisen kuntoutuksen hankkeen toimintaan. 

Varmaan just se että katotaan että mikä häntä kiinnostaa, että sitä kautta yrittää, ehkä 

voi tulla vähän enemmän sitä kinnostusta sitte. (H3) 

 

Haastatellut nuoret nostivat esille, että sosiaalisessa kuntoutuksessa olisi tärkeää mahdollis-

taa nuorille omaan tahtiin ja omilla ehdoilla eteneminen. Sosiaalihuoltolaki jättää sosiaali-

sen kuntoutuksen määrittelyn väljäksi, eikä sosiaalisen kuntoutuksen toteuttamiselle ja ar-

vioinnille ole asetettu erillisiä vaatimuksia (Puromäki ym. 2017, 43–44; Piirainen ym. 

2018, 113). THL:n toteuttaman kuntakyselyn mukaan väljä määrittely mahdollistaa yksilöl-

listen tarpeiden huomioimisen, jota liiallinen kuntoutuksen strukturointi voisi vaarantaa 

(Puromäki ym. 2017, 43). Autonomian toteutumisen kannalta tämä näyttäytyy hyödyllise-

nä. Nuoret nostivat haastatteluissa esille, kuinka tärkeää on mahdollistaa nuorelle etenemi-

nen omaan tahtiin ja itselleen sopivalla tavalla sen sijaan, että nuoreen kohdistuisi painetta 

työntekijän tai palvelujärjestelmän taholta. 

Ylipäätään luoda se että täs ei ole kiire, me emme yritä suorittaa mitään projektia täs-

sä, nyt mennään sillain miten sinä haluat sen ja miten sulle sopii. (H7) 

Että ei kannustamista sillai väkipakolla, vaan että ihan että, hän saa kuitenkin päättää 

sen tekemisen omantunnon mukkaan. (H1) 
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Oikea-aikaisuus on keskeinen osa kuntoutumisprosessia, joten järjestelmälähtöisyyden si-

jaan palvelujärjestelmän tulisi kyetä mukautumaan yksilölähtöisiin tarpeisiin ja muutos-

valmiuteen (Tuusa ym. 2018, 131). Yksi nuorista toi esille pitkäaikaisen kontaktin säilyt-

tämisen tärkeyden auttavaan tahoon myös silloin, kun työskentely ei ole aktiivista, sillä se 

mahdollistaa nuorelle matalammalla kynnyksellä palvelujen piiriin hakeutumisen hänelle 

itselleen sopivassa vaiheessa. 

Sitte jos sille sitten jossakin vaiheessa sitä tulleepi, halua alkaa kunnolla elämäänsä 

parantammaan ni, sitte se on jo se ollu se kytkös siinä, koko ajan, pietetty. (H14) 

 

Pystyvyyden tunteeseen liittyvät vaikuttavuuden ja hallinnan kokemukset nuorelle merki-

tyksellisillä elämän osa-alueilla (Ryan & Deci 2017, 11). Aineistossa pystyvyyden tunnetta 

tukevina tekijöinä ilmenivät positiiviset kokemukset omasta pystyvyydestä, kannustus sekä 

pystyvyyden tunteen rakentumisen asteittainen luonne (ks. taulukko 9). 

 

Taulukko 9. Pystyvyyden tunnetta tukevat tekijät nuorten kokemuksissa ja käsityksissä so-

siaalisesta kuntoutuksesta 

Motivaatiotekijä Tukeva tekijä Ilmeneminen aineistossa 

Pystyvyyden tunne Positiiviset kokemukset 
omasta pystyvyydestä 

Onnistumisen kokemukset, 
uusien asioiden kokeilemi-
nen, sosiaalisen vuorovaiku-
tuksen harjoittelu, konk-
reettinen apu 

 Ulkopuolelta tuleva kannus-
tus 

Työntekijän tuki ja kannus-
tus 

 Pystyvyyden kokemuksen 
asteittainen rakentuminen 

Hidas eteneminen, looginen 
järjestys kohti haastavampia 
tavoitteita, jatkuvuus 

 

Nuorten positiiviset kokemukset pystyvyydestä voivat toimia vastapainona aiemmille, mo-

tivaatiota heikentäville kokemuksille mahdollisista epäonnistumisista asiakkaana palvelu-

järjestelmässä (Tuominen 2021, 110) tai epäonnistumisista heille merkityksellisissä asioissa 

(Ryan & Deci 2017, 11). Sosiaalinen kuntoutus oli mahdollistanut nuorille onnistumisen ja 
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merkityksellisyyden kokemuksia, sekä osalle nuorista myös hyvin konkreettisia pystyvyy-

den tunnetta rakentavia kokemuksia, kuten työllistymisen. 

Varmaan ne, niin just ne positiiviset ja onnistumisen kokemukset että saa ees hetken 

tuntea olevansa merkityksellinen tai tärkeä. (H3) 

Mä, tän kautta, töihin tonne kaupungille (--), siitä puolen vuojen työsuhde. Ja, sitte to-

siaan niin, auttaa noissa niin, työhakemuksissa ja haastatteluissa, näin. (H2) 

 

Sosiaalisen toimintakyvyn saavuttaminen vaatii yksilöä kehittämään sosiaalisia taitojaan ja 

sopeutumiskykyään. Nuoren on ymmärrettävä sosiaalisen kanssakäymisen lainalaisuudet ja 

osattava soveltaa niitä eri tilanteissa voidakseen navigoida sosiaalisessa ympäristössään. 

(Kannasoja 2018, 56.) Sosiaaliseen kuntoutukseen sisältynyt ryhmätoiminta oli tarjonnut 

nuorille mahdollisuuksia sosiaalisten tilanteiden harjoitteluun ja sosiaalisen toimintakyvyn 

vahvistamiseen. Seuraavan aineistositaatin nuori, jolla oli haasteita sosiaalisissa tilanteissa, 

koki matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen toiminnan hyödylliseksi sosiaalisten taitojen-

sa kehittämiselle. 

Minulla on itelläni vielä tässä vaiheessa vaikeuksia sosiaalisissa tilanteissa ni se on 

ollu hyvä semmonen matalan kynnyksen semmonen, paikka jossa voipi muitten kanssa 

keskustella ja muuta. (H11) 

 

Sosiaalisen kuntoutuksen työntekijä voi olla olennaisessa osassa nuoren pystyvyyden tun-

teen rakentamisessa kannustavalla ja rohkaisevalla työskentelyotteella. Pystyvyyden tunnet-

ta vahvistavat muun muassa rohkaisevien kommenttien käyttö, vetoaminen asiakkaan 

aiempiin onnistumisiin sekä huomion kiinnittäminen asiakkaan vahvuuksiin (Koski-Jännes 

2008, 49–50). Tällainen ei-materialistinen palkitseminen näyttäytyy pitemmällä aikavälille 

tehokkaampana kuin materialistinen palkkio, sillä jälkimmäinen ei tue pystyvyyden tunteen 

rakentumista (Ryan & Deci 2017, 143). Nuoret kokivat sosiaalisen kuntoutuksen työnteki-

jän kannustuksen tärkeänä muun muassa toimintaan mukaan lähtemiseen innostamisessa ja 

työpaikan hakemiseen rohkaisemisessa. Yksi nuorista toi myös esille, että kannustuksen ja 

tuen tärkeys on erityisen merkittävää haastavissa tilanteissa, joissa nuoren oma usko pysty-

vyyteensä horjuu.  

Ja sitte ku [työntekijä] sanoo just asiat niin silleen suoraan ja tälleen ja sit se jaksaa 

kannustaa, just hakemaan töitä ja, tekemään sitä ja tätä ja tulemaan mukaan. (H13) 
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Just joku se, jos sillä on se luotettava ty-, henkilö, joka on auttanu sitä etteenpäin ni 

että se, tulee vielä entistä tiukemmin siihen tueks ja yrittää muistuttaa siitä et me ol-

laan selvitty tuosta ja tuostakin, et kyllä me nyt tästäkin selvitään. (H9) 

 

Seitsemän aineiston nuorista toi esille, että kuntoutumisen prosessi etenee hitaasti ja se on 

aloitettava pienin askelin. Sosiaaliseen kuntoutuksen painotus työllistymisen tavoittelusta 

onkin muuttunut korostamaan välitavoitteita ja itsenäistä selviytymistä (Piirainen 2018, 

115), mikä sopii käsitykseen pystyvyyden tunteen asteittaisesta rakentumisesta. Haasteena 

tosin edelleen näyttäytyy välitavoitteiden konkreettinen asettaminen sekä niiden saavutta-

misen arviointi (mt., 115).  Yksi nuorista kuvaili oman kuntoutumisprosessinsa aloittamista 

”pikkuhiljaa” ja edistyksen saavuttamista vuosien aikana. Toinen nuori puolestaan toi esil-

le, että kuntoutusprosessin on oltava johdonmukaisesti jatkuva loppuun saakka, eli nuoren 

on kyettävä luottamaan, että prosessi viedään loppuun. 

Niin se on sit ollu semmosta pikkuhiljaa, lähteä sieltä omasta kuplasta pikkuhiljaa ai-

na ulospäin ja muuta. (--) pari vuotta ja aika paljon on kyllä kuitenkin edistystä tullu 

siinä. Ja SOKU-hanke on varmasti ollu ainakin yks semmonen joka on, että päässy 

työn ja terapian ulkopuolellakin, itteään haastamaan. (H14) 

Se auttamishommakin on semmonen että jos se lähtee, siihen mennee ni se pittää myös 

viiä loppuun sitte. (H6) 

 

Yhteenkuuluvuuden tunteessa on kyse sosiaalisen yhteenkuuluvuuden, välittämisen, vasta-

vuoroisuuden ja merkityksellisyyden kokemuksista (Ryan & Deci 2017, 11). Aineistossa 

nuorten kokemuksissa ja käsityksissä yhteenkuuluvuuden tunteen kannalta merkittävinä 

ilmenivät kokemus välittämisen kohteena olemisesta, vastavuoroisuus sosiaalisissa suhteis-

sa, ryhmään kuulumisen merkitys sekä vertaistuki (ks. taulukko 10). 
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Taulukko 10. Yhteenkuuluvuuden tunnetta tukevat tekijät nuorten kokemuksissa ja käsityk-

sissä sosiaalisesta kuntoutuksesta 

Motivaatiotekijä Tukeva tekijä Ilmeneminen aineistossa 

Yhteenkuuluvuuden tunne Kokemus välittämisestä Työntekijä välittävänä hen-
kilönä, sinnikkyys nuoren 
tavoittelussa, henkilökoh-
tainen yhteydenpito 

 Vastavuoroisuus sosiaalisis-
sa suhteissa 

Vastavuoroinen, henkilö-
kohtainen suhde työnteki-
jään 

 Ryhmään kuuluminen Merkityksellisyyden koke-
mus sosiaalisessa ryhmässä 

 Vertaistuki Samaistuttavuuden tärkeys 
 

Yhteenkuuluvuuden kokemuksen yksinkertaisin muoto on tunne välittämisen kohteena 

olemisesta (Ryan & Deci 2017, 11). Nuorten kokemuksissa sosiaalisen kuntoutuksen työn-

tekijä esiintyi välittävänä henkilönä. Välittäminen työntekijän taholta tuli esiin muun muas-

sa ohjaajan taipumuksena tavoitella nuorta sinnikkäästi ja pyrkiä henkilökohtaisesti huoleh-

timaan, että nuori tulisi paikalle toimintaan, mikä herätti nuorissa positiivisia tunteita. Li-

säksi kiinnostus nuoren henkilökohtaisista asioista, persoonasta ja kiinnostuksenkohteista 

lisäsivät kokemusta välittämisestä. Luottamuksellisen asiakassuhteen onkin havaittu olevan 

sosiaalisen kuntoutuksen onnistumisen keskeisiä tekijöitä (Hinkka ym. 2006, 37). Nuoret 

kuvasivat hyvää sosiaalisen kuntoutuksen työntekijää muun muassa sinnikkääksi, avoimek-

si, helposti lähestyttäväksi, positiiviseksi, luotettavaksi ja aidon kiinnostuneeksi. Seuraavis-

sa aineistositaateissa nuoret tuovat esille, kuinka tärkeää työntekijän on muodostaa henki-

lökohtainen suhde nuoreen ja oppia tuntemaan hänet persoonana, ja kuinka sinnikäs ja hen-

kilökohtainen tavoittelu madaltaa nuoren kynnystä lähteä mukaan toimintaan. 

Autettavan henkilön kuoren alle pittää päässä ja, pittää olla tarpeeks sinnikäs ja saa-

da esitettyä kysymyksiä että saa jonkinnäkösen käsityksen että minkälaisen henkilön 

kanssa ollaan kumminki tekemisissä. (H1) 

Kyllä se melkein tuli kotoa sohvalta hakemaan, et se on.. positiivista [työntekijässä] et 

se jaksaa innostaa ja.. laittaa viestiä ja pyytää mukaan ja keksiä kaikennäköstä. (--) ku 

että joku henkilökohtasesti pyytää että tule meidän kanssa nytte, ni se on jotenki paljo 

mukavempi sitte ja tulee helpommin lähettyä sitte mukaan. (H12) 
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Yhteenkuuluvuuden tunteeseen liittyy myös vastavuoroisuuden kokemus sosiaalisissa suh-

teissa (Ryan & Deci 2017, 11). Nuoret toivoivat, että suhde työntekijään olisi puhtaan am-

mattimaista suhdetta syvempi ja vastavuoroisempi. Nuorten kokemuksissa ja käsityksissä 

korostui henkilökohtaisen suhteen merkitys, ja aineistossa mainittiin myös suhteen jatku-

vuuden ja pitkäaikaisuuden tärkeys. Yksi nuorista toi selkeästi esille, että luottamuksen 

syntyminen vaatisi vastavuoroisuutta ja henkilökohtaista panosta myös työntekijän taholta. 

Semmoseen [henkilöön voi luottaa] josta tiiät melkein yhtä paljon ku se tietää sinusta. 

(H1) 

 

Laajemmin ymmärrettynä yhteenkuuluvuuden tunteeseen sisältyy myös yksilön tarve olla 

sosiaalisen ryhmänsä merkityksellinen jäsen, jolla on annettavaa sosiaaliselle ryhmälleen 

(Ryan & Deci 2017, 11). Nuoret kokivat sosiaalisen vuorovaikutuksen ja ryhmän yhtenä 

sosiaalisen kuntoutuksen keskeisimmistä tekijöistä. Sosiaalisessa ryhmässä nuoret pääsivät 

kehittämään sosiaalisia taitojaan, ja sen koettiin auttavan monia. Yksi nuorista kertoi mui-

den ryhmän jäsenten arvostuksen auttaneen häntä näkemään arvoa itsessään. 

Just se et on ryhmässä poru-, kaikkee ja toimii, se on se, joka auttaa aika monia. (H8) 

(--) huomaa että alkaa näkemään itsessään arvoa ja siinä että [muut] näkee arvoa sil-

lä että olet olemassa. (H1) 

 

Vertaistuki viittaa kokemusten jakamiseen samanlaisia kokemuksia omaavien vertaisten 

kanssa. Se tarjoaa sekä tiedollista että sosiaalista ja emotionaalista tukea, ja voi auttaa kun-

toutujaa henkilökohtaisessa kasvussa ja elämäntapamuutoksissa. (Kippola-Pääkkönen 

2018, 186.) Vertaistuella on todettu olevan keskeinen rooli muun muassa päihdekuntoutuk-

sessa ja työhön paluuseen tähtäävässä kuntoutuksessa (Tuusa ym. 2018, 144; Hietala 2018, 

258–259). Aineiston perusteella vertaistuella näyttää olevan positiivinen rooli myös sosiaa-

lisessa kuntoutuksessa. Nuoret toivat esiin vertaistuen ja tilanteeseen samaistumisen tär-

keyden. Myös työntekijöiltä toivottiin jonkinasteista perehtymistä, samaistumista ja koke-

musta niistä vaikeista asioista, joiden kanssa nuoret kamppailivat. Yksi nuorista nosti sa-

maistumisen aikuisen auktoriteettia tärkeämmäksi tekijäksi. 
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Tai ei välttämättä aikuinen tai sitte toinen joka on samassa tilanteessa. Semmonen jo-

hon on helppo samaistua. Se on ehkä tärkeämpi ku aikunen, tai joku jolla on aikuisen 

auktoriteetti. (H15) 

 

 

6.2 Motivoiva sosiaalinen kuntoutus 

 

Sisäinen motivaatio ja ulkoisen motivaation autonomiset säätelyn tasot ovat motivaation 

tavoiteltavia muotoja, jotka tukevat sekä nuoren hyvinvointia että toiminnan stabiiliutta ja 

jatkuvuutta (Ryan & Deci 2017, 203, 209). Käsittelen tässä alaluvussa niitä aineistosta il-

meneviä tekijöitä, jotka sosiaalisen kuntoutuksen kontekstissa tukevat näiden motivaation 

muotojen syntymistä. 

Toiminta on sisäisesti motivoitunutta silloin, kun se suoritetaan sen kiinnostavuuden ja nau-

tittavuuden takia, eli toiminta itsessään on palkitsevaa (Ryan & Deci 2000a, 54–56). Ai-

neistossa toiminnan kiinnostavuus näyttäytyi olennaisena syynä sekä sosiaalisen kuntou-

tukseen mukaan lähtemiseen että siinä pysymiseen. Nuoret nostivat esille heitä luonnostaan 

kiinnostavat toiminnalliset harrastusmuodot, kuten musiikin, taiteen ja liikunnan, sekä uu-

sien kiinnostavien harrastusten kokeilemisen. Lisäksi osa aineiston nuorista koki sosiaali-

sen vuorovaikutuksen ryhmätoiminnassa itsessään kiinnostavana ja nautittavana tekijänä. 

Sisäisellä motivaatiolla vaikuttaa siis olevan roolinsa sosiaalisen kuntoutuksen motivoivuu-

dessa, ja toiminnan itsensä kiinnostavuus ja nautittavuus lisää nuoren motivaatiota osallis-

tumiseen. 

Pelkkä sisäinen motivaatio ja spontaani kiinnostus toimintaa kohtaan ei kuitenkaan riitä so-

siaalisen kuntoutuksen kaltaisen toiminnan ylläpitämiseen ja sen tavoitteiden saavuttami-

seen. Monimutkaisemmat toimintakokonaisuudet sisältävät väistämättä erilaisia motivaati-

on muotoja, joita pelkkä sisäinen motivaatio ei riitä kannattelemaan. Tällöin sisäistetty ul-

koinen motivaatio voi itse asiassa osoittautua sisäistä motivaatiota tehokkaammaksi toi-

minnan säätelijäksi. (Koestner & Losier 2002, 114.) Ulkoisen motivaation sisäistämisen 

autonomiset tasot tekevät toiminnasta itseohjautuvampaa ja nuoren hyvinvointia paremmin 

tukevaa. Sisäistämisprosessin kahta ylintä ja autonomisinta tasoa kutsutaan kiinnittyneen 

säätelyn ja integroidun säätelyn tasoiksi. Niiden saavuttamista tukevat edellisissä luvuissa 
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esitellyt autonomian, pystyvyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteet. (Ryan & Deci 2000a, 61.) 

Olen koonnut edellisessä alaluvussa käsitellyt, aineiston analyysissa muodostamani tuke-

vien tekijöiden kategoriat yhteen (ks. taulukko 11). 

 

Taulukko 11. Motivaation sisäistämistä tukevat tekijät sosiaalisessa kuntoutuksessa 

Motivaatiotekijä Tukeva tekijä 

Autonomian tunne Oma tahto toiminnan perustana 
Toiminnan kiinnostavuus 
Jatkuva päätösvalta toiminnan etenemisestä 

Pystyvyyden tunne Positiiviset kokemukset omasta pystyvyydestä 
Ulkopuolelta tuleva kannustus 
Pystyvyyden kokemuksen asteittainen rakentumi-
nen 

Yhteenkuuluvuuden tunne Kokemus välittämisestä 
Vastavuoroisuus sosiaalisissa suhteissa 
Ryhmään kuuluminen 
Vertaistuki 

 

Kiinnittynyt säätely on kyseessä tilanteessa, jossa yksilö tunnistaa toiminnan itselleen tär-

keäksi ja hyväksyy säätelyn siten omakseen (Ryan & Deci 2000a, 61–62). Toiminnan hen-

kilökohtaisen tärkeyden tunnistaminen lisää yksilön yleistä autonomian kokemusta sekä 

halukkuutta toimintaan (Ryan & Deci 2017, 188). Toisin kuin alemmilla, kontrolloidun 

motivaation tasoilla, toiminnan motiivi ei ole sidoksissa palkkioon tai rangaistukseen eikä 

sosiaalisen ympäristön paheksuntaan tai hyväksyntään, vaan se näyttäytyy nuorelle henki-

lökohtaisesti tärkeänä. Sosiaalisen kuntoutuksen kontekstissa toiminta, jota nuori ei ole 

aiemmin kokenut itselleen henkilökohtaisesti tärkeänä, voi saavuttaa kiinnittyneen säätelyn 

tason ja siten autonomisemman aseman nuoren kokemusmaailmassa. Seuraavasta aineisto-

sitaatista välittyy, kuinka nuori on tunnistanut toiminnasta itselleen henkilökohtaisesti mer-

kityksellisen piirteen, ”perusrutiinin” saavuttamisen, jota hänellä ei elämäntilanteessaan ole 

aiemmin ollut. 

Mutta että, tämmöstä perusrutiinia saanu jotakin siitä sillon ku ei oikeestaan mittään 

ollu. (H6) 

 



68 
 

Tärkein autonomiaa tukeva tekijä on nuoren oman tahdon kunnioittaminen, jonka luonnol-

lisesti tulisi olla kaiken kuntoutuksen lähtökohtana (esim. Järvikoski 2013, 38). Toiminnan 

kiinnostavuus limittyy edellä käsitellyn sisäisen motivaation kanssa, mutta se tukee auto-

nomian tunnetta myös ulkoisen motivaation sisäistämisessä (Ryan & Deci 2017, 11). Kol-

mantena autonomian tukemiseen liittyvänä tekijänä nuoret toivat esiin sen, että kuntoutujan 

oma päätösvalta toiminnan etenemistavasta ja -tahdista on keskeistä hallinnan tunteelle ti-

lanteessa ja henkilökohtaiselle sitoutumiselle toimintaan. 

Nämä havainnot asettavat sosiaaliselle kuntoutukselle motivaationäkökulmasta tiettyjä vaa-

timuksia toiminnan autonomisuuden suhteen. Ensimmäiseksi on huomioitava se, että sosi-

aalisen kuntoutuksen on perustuttava nuoren tahtoon. Kaiken kuntoutuksen ydinajatuksena 

on pyrkiä kohti kuntoutujan omia tavoitteita (Järvikoski 2013, 73). Sosiaalisessa kuntou-

tuksessa tunnistetaan, että nuorta ei tule nähdä muutoksen kohteena, vaan sen toteuttajana. 

Tällöin yhteistyö nuoren kanssa on avainasemassa. (Romakkaniemi ym. 2018, 23.) Edelli-

sessä luvussa toin kuitenkin esille, ettei käsitys kuntoutujan oletetusta autonomiasta ole on-

gelmaton. Nuori saattaa itse asettaa tavoitteensa perustuen ulkopuoliseen paineeseen toimia 

tietyllä tavalla, jolloin tavoitteiden motivoivuuden taso jää heikommaksi eikä myöskään tue 

nuoren hyvinvointia. Mikäli nuoren päätösten autonomia on heikko, avoin keskustelu nuo-

ren kanssa hänen tavoitteidensa taustalla olevista syistä ja mahdollisista vaihtoehdoista lie-

nee ainoa tapa käsitellä asiaa. Nuori saattaa löytää uusia näkökulmia asioihin voidessaan 

keskustella työntekijän kanssa itselleen merkityksellisistä vaihtoehdoista ja niiden toteut-

tamisesta yhteiskunnan asettamien reunaehtojen sisällä (Juvonen 2015, 89). 

Toiseksi autonomian tunteeseen vaikuttaa toiminnan kiinnostavuus (Ryan & Deci 2017, 

11). Toiminnan kiinnostavuutta olen tarkastellut edellä liittyen sisäiseen motivaatioon, jon-

ka suhteen kiinnostavuus ja nautittavuus näyttäytyvät keskeisimpänä tekijänä. Samat kiin-

nostavuuden elementit voivat tukea myös ulkoisen motivaation sisäistämistä. Monimutkai-

sissa toimintakokonaisuuksissa voi olla läsnä erilaisia motivaation muotoja (mt., 191), eli 

sisäisen ja ulkoisen motivaation muodot voivat olla läsnä yhtä aikaa. Tällöin toiminnan 

kiinnostavuus ja siihen liittyvä mahdollinen sisäinen motivaatio voivat lisätä autonomian 

kokemusta ja vahvistaa ulkoisen motivaation elementtien sisäistämistä. 

Kolmanneksi sosiaalinen kuntoutus ei havaintoihin perustuen saisi näyttäytyä nuorelle liian 

strukturoituna ja mallinnettuna. Nuoren autonomian kokemusta tukee mahdollisuus asettaa 
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toiminnalle oma tapansa ja tahtinsa sen sijaan, että nuori joutuisi etenemään liian nopeasti 

tai itselleen epäsopivilla tavoilla. Työntekijän tulisi siis olla tukijan roolissa nuoren suunni-

tellessa prosessiaan, ei prosessin määrittelijänä (Järvikoski 2013, 73). Se, ettei sosiaaliselle 

kuntoutukselle ole olemassa yhtenäistä mallia eikä sen järjestämistapaan kohdistu erillisiä 

vaatimuksia (Romakkanemi ym. 2018, 17; Piirainen ym. 2018, 113), näyttäytyy autonomi-

an toteutumisen näkökulmasta positiivisena, mikäli se sallii asiakkaalle laajemmat mahdol-

lisuudet sosiaalisen kuntoutuksen suunnitteluun. Toisaalta tämä johtaa tilanteeseen, jossa 

sosiaalista kuntoutusta toteutetaan ja kehitetään usein projektiluontoisesti (Hinkka ym. 

2006, 37). Tällöin olennaisiksi nousevat toiminnan pitkäaikaisuuden ja jatkuvuuden kysy-

mykset, jotka ilmenivät myös aineistossa. Myös projektimuotoisissa kehittämishankkeissa 

tulisi huomioida se, että nuoren on tärkeää voida luottaa sosiaalisen kuntoutuksen prosessin 

voivan jatkua loppuun asti. Mikäli toiminta esimerkiksi projektiluontoisuutensa takia lop-

puu nuoren tahdosta riippumatta, voidaan tämän olettaa vaikuttavan negatiivisesti nuoren 

autonomian kokemukseen. 

Pystyvyyden tunne on olennainen psykologinen perustarve kiinnittyneen säätelyn saavut-

tamisessa, sillä nuori todennäköisemmin mieltää itselleen tärkeäksi toiminnan, jonka kokee 

olevan kykyjensä sallimissa rajoissa. Sosiaalisen kuntoutuksen keskeisiä tavoitteita on tu-

kea nuoren selviytymistä jokapäiväisistä arjen toiminnoista ja tilanteista, vuorovaikutussuh-

teista ja vaadituista rooleista (Järvikoski 2013, 47). Arkielämän taidot ja arjen hallinta ovat 

lähellä elämänhallinnan käsitettä (Ylistö 2009, 296), eli tässä yhteydessä voidaan puhua 

elämänhallinnan tukemisesta. Tutkitusti kuntoutujan omat käsitykset toimintakyvystään 

voivat vaikuttaa huomattavastikin kuntoutuksen lopputulokseen (Järvikoski 2013, 24). 

Haastatellut nuoret toivat esiin positiivisten kokemusten sekä ulkopuolisen, kuten sosiaali-

sen kuntoutuksen ohjaajan, kannustuksen merkityksellisyyden – myös silloin, kun nuoren 

oma usko kykyihinsä horjuu. Lisäksi nuoret tunnistivat tärkeäksi loogisen etenemisen pie-

nemmistä haasteista suurempiin pystyvyyden tunnetta rakennettaessa. Sosiaalisen kuntou-

tuksen näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että kuntoutuksen tulisi mahdollistaa konkreetti-

sia onnistumisen kokemuksia nuorelle merkittävillä elämän osa-alueilla, olipa kyseessä 

esimerkiksi arjen hallinta tai sosiaalisten tilanteiden harjoitteleminen. Konkreettisten, posi-

tiivisten kokemusten voidaan nähdäkseni olettaa vahvistavan toiminnan merkityksellisyyttä 

nuoren kokemusmaailmassa. 
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Sosiaalisen kuntoutuksen työntekijän kannustus ja tuki olivat nuorten kertomuksissa mer-

kittäviä. Asiakkaan toivon ja positiivisen mielialan ylläpitämisen onkin todettu olevan kes-

keisessä roolissa asiakkaan tukemisessa (Hinkka ym. 2006, 37). Myös syrjäytymisen ehkäi-

semiseen keskittyvä tutkimus tukee subjektiivisten tekijöiden, kuten nuoren itsetunnon ja 

minuuskäsityksen, vahvistamista (Lehtonen & Kallunki 2013, 140). Varsinaisesta voimava-

rasuuntautuneesta kuntoutuksesta voidaan puhua silloin, kun kuntoutuksessa keskitytään 

etsimään nuoren vahvuuksia (Järvikoski 2013, 73). Riippumatta siitä, kuinka vahvasti työs-

kentelyote keskittyy esimerkiksi voimavarojen ympärille, sosiaalisen kuntoutuksen työnte-

kijän kannustus ja tuki on joka tapauksessa nuorelle merkittävää. 

Aineistossa nuoret nostivat esille pystyvyyden tunteen asteittaisen rakentumisen. Looginen 

eteneminen sosiaalisessa kuntoutuksessa pienemmistä haasteista suurempiin tukee pysty-

vyyden tunteen rakentumista. Kuntoutuksen tavoitteita asetettaessa tulisikin arvioida nuo-

ren toimintakykyä kokonaisuutena, jotta toimenpiteet voidaan toteuttaa oikeassa järjestyk-

sessä ja oikea-aikaisesti (Hinkka ym. 2006, 37). Elämänhallinta on käsitteenä luonteeltaan 

pakostakin prosessimainen, sillä sen laajuus pakottaa pilkkomaan sen osatavoitteisiin (Ylis-

tö 2009, 297). Samaa logiikkaa voidaan soveltaa myös sosiaalisen kuntoutuksen tavoittei-

siin, jotka elämänhallinnan näkökulmasta ovat yleensä välitavoitteita. 

Asteittainen eteneminen näyttäytyy vahvuutena esimerkiksi etsivässä nuorisotyössä, jossa 

tavoitteita yleisesti asetetaan sitä mukaan, kun nuoren luottamus työskentelyä kohtaan kas-

vaa (Juvonen 2015, 83). Aineistossa nuorten esiin tuomia ideoita yhdistelemällä voidaan 

esimerkiksi luoda asteittainen polku sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivälle asiakkaalle. 

Tämä alkaa nuoren tavoittamisesta nuorelle luonnollisimmalta tuntuvalla tavalla, jonka jäl-

keen siirrytään yksilötyöskentelyyn, jossa nuori voi tutustua kuntoutuksen työntekijään. 

Tämän suhteen muodostaminen voi puolestaan rohkaista nuorta tulemaan mukaan pieneen 

ryhmään, ja ajan kanssa ryhmän kokoa voidaan kasvattaa. Pienet onnistumisen kokemukset 

siis rakentavat pystyvyyden tunnetta kohti tavoiteltua pystyvyyden kokemuksen tasoa.  

Toiminnan henkilökohtaista merkityksellisyyttä nuorelle lisää myös yhteenkuuluvuuden 

tunne. Sosiaalisina olentoina ihmiset ovat taipuvaisia sisäistämään motivaatiota merkityk-

sellisten ihmissuhteiden kautta (Ryan & Deci 2017, 182). Nuorten kokemuksissa yhteen-

kuuluvuuden tunne näyttäytyi auttajatahon sinnikkyytenä, nuoren asioista kiinnostumisena 

ja ihmissuhteiden vastavuoroisuuden merkityksenä. Myös ryhmään kuuluminen, ryhmän 
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merkittävänä jäsenenä oleminen ja vertaistuki voivat vaikuttaa positiivisesti kiinnittyneen 

säätelyn syntymiseen. Sosiaalisen kuntoutuksen kannalta nämä havainnot vahvistavat sosi-

aalisen vuorovaikutuksen ja suhteiden merkitystä nuorelle. Sosiaalinen kuntoutus voi tarjo-

ta nuorelle niin sanottuja ”korjaavia kokemuksia”, joiden kautta nuoren on mahdollista 

muokata suhtautumistaan muun muassa sosiaalisia suhteita ja tilanteita kohtaan (Järvikoski 

2013, 74). Lähisuhteiden luottamus on tutkitusti myös syrjäytymiskierrettä ehkäisevä tekijä 

(Lehtonen & Kallunki 2013, 141). 

Sosiaalista kuntoutusta voidaan järjestää yksilö- ja ryhmämuotoisena (Järvikoski 2013, 74). 

Nuorten kokemuksissa ja käsityksissä ilmeni, että sosiaalisen kuntoutuksen työntekijä on 

merkittävässä roolissa nuorten motivaation rakentamisessa ja osallistumisen kynnyksen 

madaltamisessa. Henkilökohtaisen suhteen luomalla ja sinnikkäällä nuoren tavoittelulla 

työntekijä voi antaa nuorelle välittämisen ja merkityksellisyyden kokemuksia. Työntekijän 

persoonallisuus ja suhtautuminen, kyky olla läsnä sekä luottamuksellinen asiakassuhde on-

kin havaittu keskeisiksi tekijöiksi sosiaalisen kuntoutuksen työmuotojen toimivuuden kan-

nalta (Hinkka ym. 2006, 37). Nämä havainnot siis puoltavat sosiaalisen kuntoutuksen yksi-

lötyöskentelyn tärkeyttä. Mikäli nuori muodostaa merkityksellisen suhteen työntekijään, 

hän myös todennäköisemmin huomioi työntekijän ohjauksen ja kannustuksen – ja siten 

mahdollisesti myös sosiaalisen kuntoutuksen – itselleen merkityksellisenä. 

Ryhmätoiminta ja ryhmään kuuluminen ovat sosiaalisen kuntoutuksen toinen työskentely-

muoto, joka lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja parantaa sosiaalisia taitoja. Sosiaalisen 

toimintakyvyn ja vuorovaikutustaitojen parantaminen onkin keskeinen osa sosiaalisen kun-

toutuksen tehtävää (Väisänen 2018, 35). Ryhmätoiminnan merkitys korostui erityisesti täs-

sä aineistossa, sillä matalan kynnyksen kohtaamispaikat ja ryhmätoiminta olivat merkittä-

vässä roolissa hankkeessa, jossa aineisto kerättiin (Harju ym. 2020, 47). Lisäksi nuoret ko-

kivat tärkeäksi kohdata ihmisiä, jotka ymmärtävät heidän tilannettaan ja pystyvät samais-

tumaan siihen. Vertaistuesta nuoren on mahdollista saada emotionaalista, sosiaalista ja tie-

dollista tukea, ja myös jakaa vaikeita kokemuksia vertaisten kanssa (Kippola-Pääkkönen 

2018, 186), mikä voi auttaa nuorta löytämään toiminnasta itselleen mielekkäitä elementtejä 

ja siten vahvistamaan motivaation sisäistämistä. 

Toinen tapa määrittää sosiaalista kuntoutusta on ymmärtää se erillisen palvelun sijaan eri 

toimijoiden suhteiden rajapinnoilla tapahtuvaksi moniammatilliseksi toiminnaksi (Romak-
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kaniemi ym. 2018, 22). Yhteenkuuluvuuden tunteen näkökulmasta käsitys sosiaalisesta 

kuntoutuksesta ensisijaisesti moniammatillisena yhteistyönä on kuitenkin ongelmallinen, 

sillä aineiston nuorten kokemuksissa korostuu henkilökohtaisen suhteen merkitys nuoren ja 

työntekijän välillä. Moniammatillinen ryhmä monine toimijoineen taas oletettavasti jää 

nuorelle etäiseksi. Ilman henkilökohtaista suhdetta sosiaalisen kuntoutuksen kannalta mer-

kittävään työntekijään toiminnan motivoivuus voi jäädä yhteenkuuluvuuden tarpeen osalta 

heikoksi. 

Kaikkein autonomisin motivaation taso on integroitu säätely, jolloin tunnistetut säätelyn 

muodot tulevat osaksi yksilön minuuden kokemusta ja arvomaailmaa (Ryan & Deci 2000a, 

62). Se on aktiivinen prosessi, joka vaatii itsereflektiota ja mahdollisesti muutoksia yksilön 

arvomaailmassa ja minäkuvassa hänen integroidessaan uusi säätelyn muoto osaksi minuu-

den kokemustaan (Ryan & Deci 2017, 189). Kyseessä on siis syvälle yksilön minuuteen 

vaikuttava prosessi, eikä nähdäkseni ole mielekästä tai edes monissa tapauksissa mahdollis-

ta pyrkiä osoittamaan jonkin tietyn tekijän – kuten sosiaalisen kuntoutuksen – vaikutusta 

siihen. Muutokset tällä motivaation tasolla ovat todennäköisesti kompleksisemman koko-

naisuuden summa. Aineistosta on löydettävissä viitteitä mahdolliseen integroituun motivaa-

tioon, mutta niiden alkuperä ja todellinen motivaation taso jää hyvin tulkinnanvaraiseksi. 

Esimerkiksi seuraavassa aineistolainauksessa nuori kertoo ilmeisen syvästi sisäistetystä 

mielipiteestä työnteon merkityksellisyydestä riippumatta sen nautittavuudesta. Tämä tuskin 

on jäljitettävissä mihinkään yksittäiseen tekijään, vaan siihen liittyy monimutkaisempi ko-

konaisuus henkilökohtaisia, kokemuksellisia ja kulttuurisia tekijöitä. 

Vaikka työ ei välttämättä ole sitä mitä tykkäät tehä ni kyllä se, yleensä voittaa kotona 

istumisen, päivästä toiseen. (H1) 

 

Sosiaalisen kuntoutuksen kontekstissa ei siis ole tarkoituksenmukaista tietoisesti pyrkiä in-

tegroidun säätelyn tasolle, sillä säätelyn integrointi on kokonaisvaltainen prosessi, johon 

vaikuttavat useammat nuoren elämän osa-alueet. Sosiaalinen kuntoutus voi kuitenkin toi-

mia siinä merkittävänä osatekijänä, jolloin edellä esitetyt psykologisia perustarpeita tukevat 

toimet tukevat myös integroidun säätelyn saavuttamista. Nähdäkseni kiinnittyneen säätelyn 

taso on riittävä tavoite sosiaalisen kuntoutuksen motivoivuuden tasoksi, sillä se mahdollis-
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taa nuorelle autonomian kokemuksen, tekee toiminnasta merkityksellistä ja tukee nuoren 

yleistä hyvinvointia. 
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7 Pohdinta 

 

Tutkielman tavoitteena oli tuottaa tietoa nuorten aikuisten kokemuksista ja käsityksistä mo-

tivaatioon vaikuttavista tekijöistä sosiaalisen kuntoutuksen prosessissa. Motivaatio on sosi-

aalityön tutkimuksessa vähemmän tarkasteltu ilmiö, eikä nuorten aikuisten kokemusta mo-

tivaatiosta sosiaalisen kuntoutuksen kontekstissa ole aiemmin tutkittu. 

Motivaatio on olennainen osa onnistunutta, vapaaehtoisuuteen ja autonomian kunnioittami-

seen perustuvaa asiakastyöskentelyä sosiaalityössä. Motivaatiota saatetaan edelleen pitää 

yksilön omalla vastuulla olevana ominaisuutena, vaikka modernin motivaatiotutkimuksen 

saralla tunnistetaan yksilön ja sosiaalisen ympäristön suhteen olennainen merkitys motivaa-

tion syntymisessä (Miller 2008, 17–18; Ryan & Deci 2017, 9). Tässä tutkielmassa olen 

pyrkinyt soveltamaan motivaatiotutkimuksen tuottamaa tietoa sosiaalisen kuntoutuksen 

kontekstissa ja kiinnittämään huomion yksilön ja ympäristön väliseen suhteeseen, joka on 

keskeinen myös sosiaalityölle. Tarkoituksenani on nostaa esille palvelujärjestelmän vastuu 

sellaisten olosuhteiden luomisesta, jotka vastaavat asiakasnuorten perustarpeisiin ja mah-

dollistavat heille motivaation kokemuksia. Tältä osin tutkielmalla on myös asiakasnuorten 

oikeuksia ja tarpeita esiin tuova, emansipatorinen tehtävä (Vilkka 2021, 101). 

Tutkielman keskeisin anti on nuorten motivaatiota haastavien ja tukevien tekijöiden kartoit-

taminen ja kategorisointi, sekä tutkimustehtävän mukaisesti niihin perustuvan motivaatiota 

tukevan sosiaalisen kuntoutuksen mallin rakentaminen (ks. kuvio 3). Muodostamani sosiaa-

lisen kuntoutuksen malli pohjautuu tutkielmassa käytettyyn Richard Ryanin ja Edward De-

cin (esim. 2017) kehittämään organismiseen integraatioteoriaan ja sen määrittelemiin kol-

meen psykologiseen perustarpeeseen. Teoria argumentoi, että yksilön ulkoisen motivaation 

sisäistäminen on sidoksissa näiden perustarpeiden – autonomian, pystyvyyden ja yhteen-

kuuluvuuden – toteutumiseen tai toteutumatta jäämiseen. 
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Kuvio 3. Motivaatiota tukevan sosiaalisen kuntoutuksen malli 

 

Motivaatiota tukevan sosiaalisen kuntoutuksen malliin on koottu yhteen aineistosta muo-

dostamani kategoriat psykologisia perustarpeita tukevista ja haastavista tekijöistä. Nähdäk-

seni sekä tukevien että haastavien tekijöiden esittäminen samassa mallissa mahdollistaa ko-

konaisvaltaisemman ymmärryksen motivaation syntymisestä ja siihen vaadittavista toimis-

ta. Motivaation sisäistämistä haastavat tekijät eivät rajoitu sosiaalisen kuntoutuksen kon-

tekstiin, vaan näyttävät kumpuavan sekä nuoren sosiaalisesta ympäristöstä että aiemmista 

kokemuksista. Nuorten sosiaalista kuntoutusta suunnitellessa onkin oleellista kartoittaa hei-

dän elämänhistoriaansa, palveluhistoriaansa, perhesuhteitaan, hyvinvointiaan ja terveyden-

tilaansa (Romakkaniemi ym. 2018, 105). Samalla tavalla myös motivaatiota tarkasteltaessa 
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huomiota tulee kiinnittää sosiaalista kuntotutusta laajempaan kokonaisuuteen nuoren elä-

mässä ja huomioida sen vaikutus kuntoutusprosessiin. 

Mallin tarkoituksena on esittää ne motivaatiota tukevat tekijät, joiden tulisi toteutua, jotta 

sosiaalinen kuntoutus tukisi mahdollisimman hyvin nuorten autonomista motivaatiota. Sa-

malla malli nostaa esille myös ne haasteet, jotka saattavat heikentää nuoren motivaation 

sisäistämisen mahdollisuuksia. Nuoren tilanne voi vaatia näiden haastavien tekijöiden ylit-

tämistä tai purkamista sosiaalisessa kuntoutuksessa ennen kuin autonomisen motivaation 

saavuttaminen on mahdollista. Yksittäisten tukevien tai haastavien tekijöiden esiintymisestä 

nuoren tilanteessa ei voi päätellä hänen motivaationsa tasoa, mutta tukevien tai haastavien 

tekijöiden kasaantuminen nuoren tilanteessa sen sijaan todennäköisesti joko vahvistaa tai 

heikentää motivaation sisäistämisen mahdollisuutta. 

Toinen tutkielman merkittävä tulos on sosiaalisen kuntoutuksen kannalta keskeisten moti-

vaation tasojen paikantaminen. Organisminen integraatioteoria jakaa motivaation neljään 

tasoon kontrolloidusta autonomiseen motivaatioon (Ryan & Deci 2000a, 61–62). Kontrol-

loidun motivaation ensimmäisen tason, täysin ulkoisen säätelyn osalta tutkielman nuorten 

kokemuksista ei ilmennyt juurikaan suoranaista ulkoista pakkoa toiminnalle palkkioiden ja 

rangaistusten muodossa. Painopiste oli sisäänkääntyneen ulkoisen säätelyn tasossa, joka 

viittaa nuoreen ulkoapäin kohdistuvaan sosiaaliseen paineeseen toimia tietyllä tavalla (mt., 

61). Aineiston nuoret toivat esille sosiaalisen ympäristön odotuksia ja vaatimuksia sekä 

vertailua suhteessa muuhun ikäryhmään. Vaikka tämä kontrolloidun motivaation taso voi 

saada nuoren toimimaan sosiaalisen ympäristönsä edellyttämällä tavalla, se ilmeni aineis-

tossa sidoksissa negatiivisiin tunteisiin ja minäkuvaan. Nähdäkseni on perusteltua olettaa, 

että sen pitkäaikainen vaikutus nuorten hyvinvointiin on negatiivinen. 

Esitän tutkimustulosteni perusteella sosiaalisessa kuntoutuksessa tavoiteltavaksi motivaati-

on tasoksi kiinnittyneen säätelyn tasoa, joka on autonomisen säätelyn alempi taso. Tällä 

tasolla nuoren on mahdollista löytää toiminnasta itselleen merkityksellisiä elementtejä, ja 

toiminta on autonomisempaa, itseohjautuvampaa ja pitkäjänteisempää. (Ryan & Deci 2017, 

11.) Nähdäkseni se on sosiaalisen kuntoutuksen kontekstissa riittävä tavoiteltavaksi moti-

vaation tasoksi, sillä sitä korkeampi integroidun säätelyn taso käsittelee niin syvää minuu-

den olemusta, ettei sitä ole mielekästä eksplisiittisesti tavoitella yksittäisten interventioiden 

keinoin. Sosiaalisen kuntoutuksen kannalta olennainen siirtymäkohta tapahtuu siis kahden 
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keskimmäisen motivaation tason välissä, jossa kontrolloitu motivaatio vaihtuu autono-

miseksi motivaatioksi. Sen sijaan, että nuori kokisi sosiaalista painostusta tiettyyn toimin-

taan, hän löytää toiminnasta itselleen merkityksellisiä elementtejä. 

Sosiaalityön tutkimuksen kentällä tutkielmani kiinnittyy nuorten hyvinvointiin ja erityisesti 

nuorten sosiaalisen kuntoutuksen kehittämiseen liittyvään keskusteluun. Nuorten sosiaalista 

kuntoutusta ei ole aiemmin tutkittu motivaation näkökulmasta, mutta Lapissa on toteutettu 

viime vuosina useita tutkimuksia ja hankkeita aihealueeseen liittyen. Aiemmissa tutkimuk-

sissa on nostettu esiin muun muassa osallisuuden vahvistaminen, matalan kynnyksen palve-

lut, kokonaisvaltainen puuttuminen ja toimintamahdollisuuksien edistäminen (Romakka-

niemi ym. 2018; Romakkaniemi & Kataja 2020). Tämän tutkielman tulokset täydentävät 

näitä aiempia näkökohtia sosiaaliseen kuntoutukseen motivoivuuden vahvistamisen näkö-

kulmasta. 

Mirja Määttä ja Anne Määttä (2015, 5–6) ovat esittäneet suosituksia koulutuksen ja työn 

ulkopuolella oleville nuorille suunnattujen palvelujen kehittämiseksi, joita tutkimustulok-

seni tukevat. Nämä suositukset sisältävät matalan kynnyksen palveluja, oman luottotyönte-

kijän ja yhden suunnitelman nuorelle, tuen jatkuvuuden varmistamisen ja toimeentulotuen 

muuttamisen laajemmin nuoren tarpeita palvelevaksi tulevaisuustueksi. Motivaation tuke-

misen näkökulmasta näissä suosituksissa yhdistyy monia autonomian, pystyvyyden ja yh-

teenkuuluvuuden tunteille keskeisiä tekijöitä. Suositukset on esitetty koskemaan nuorille 

suunnattuja sosiaalipalveluja yleisellä tasolla, mutta nähdäkseni ne soveltuvat myös sosiaa-

lisen kuntoutuksen kontekstiin sovellettaviksi. 

Motivoiva sosiaalinen kuntoutus on kaikkien osapuolten etu. Se tukee nuorten aikuisten 

hyvinvointia sekä toiminnan jatkuvuutta ja pitkäjänteisyyttä, ja oletettavasti myös johtaa 

resurssien tehokkaampaan hyödyntämiseen nuoren ollessa aidosti motivoitunut kuntoutuk-

seen. Tämän toteuttamisen mahdollistaminen vaatii sosiaalista kuntoutusta vastaamaan 

kaikkiin nuoren psykologisiin perustarpeisiin. Sosiaalinen kuntoutus tulisi siis rakentaa si-

ten, että se on 1) kontrolloivan sijaan autonomiaa tukeva, 2) haastavan ja epäjohdonmukai-

sen sijaan pystyvyyden tunnetta vahvistava ja 3) torjuvan sijaan yhteenkuuluvuuden tunteen 

mahdollistava (Ryan & Deci 2017, 12). Rakentamani motivaatiota tukevan sosiaalisen kun-

toutuksen mallin avulla on mahdollista tarkastella nykyisiä sosiaalisen kuntoutuksen toteu-
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tusmuotoja ja arvioida niiden motivoivuutta, sekä kehittää tulevaisuudessa sosiaalista kun-

toutusta myös motivaationäkökulma huomioiden. 

Organisminen integraatioteoria osoittautui toimivaksi teoreettiseksi lähestymistavaksi mo-

tivaation tarkasteluun sosiaalityön tutkimuksessa. Motivaatio on varsin abstrakti käsite, jota 

on vaikea mitata, mutta kyseisen teorian vahvuutena on pureutuminen motivaation synty-

mekanismiin ja sen konteksteihin. Tutkielman tulosten yleistettävyyteen vaikuttaa haastat-

teluaineiston osallistujien suhteellisen pieni määrä ja maantieteellinen sijoittuminen yksin-

omaan Lapin alueelle, joka on ympäristönä erilainen verrattuna esimerkiksi pääkaupunki-

seutuun. Haastatteluaineiston kerääminen rajoittui kahteen kuntaan, joten nuorten koke-

mukset koskivat kyseisissä kunnissa toteutettavaa sosiaalisen kuntoutuksen mallia. 

Toisaalta on olemassa empiiristä näyttöä sille, että teorian määrittämät psykologiset perus-

tarpeet ovat universaaleja, kulttuurista ja yksilön sosiaalisesta ympäristöstä riippumattomia 

(mt., 19). On siis perusteltua olettaa, että samat psykologiset tarpeet motivaation syntymi-

sessä ja sisäistämisessä ovat läsnä riippumatta maantieteellisestä sijainnista tai sosiaalisen 

kuntoutuksen toteutusmuodosta. Tästä näkökulmasta tuloksia on nähdäkseni mahdollista 

varovaisesti yleistää myös laajemmin koskemaan nuorten sosiaalista kuntoutusta Suomessa. 

Lisäksi olen pyrkinyt yleistettävyyteen vertaamalla ja suhteuttamalla aineiston havaintoja 

aiempaan tutkimuskirjallisuuteen (Alasuutari 2011, 190). 

Näen motivaation olennaisena tutkimuskohteena sosiaalityössä myös jatkotutkimuksen 

kannalta. Vaikka psykologisten perustarpeiden yleistettävyydelle on empiiristä näyttöä, eri-

laisissa ympäristöissä elävät nuoret kohtaavat uniikkeja haasteita perustarpeidensa toteutu-

miselle. Vastaava tutkimus olisi tarpeellista toteuttaa kaupunkiympäristössä tai esimerkiksi 

maahanmuuttajataustaisten nuorten keskuudessa. Tämä tutkielma rajoittui pelkästään nuor-

ten sosiaalisen kuntoutuksen kontekstiin, joka on vain yksi osa laajaa sosiaalipalvelujen 

kenttää. Kaikilla sosiaalipalvelujen asiakasryhmillä on pohjimmiltaan samanlaiset tarpeet 

motivaation suhteen, joten vastaavaa tutkimusta olisi mahdollista toteuttaa myös muiden 

asiakasryhmien parissa. Koska motivaatiota on tutkittu sosiaalityössä vähän, jatkotutki-

mukselle on laajat mahdollisuudet. Lisäksi sosiaalisen kuntoutuksen tutkimusperustaisen 

kehittämisen jatkaminen ja palvelujen riittävyyden varmistaminen erityistä tukea tarvitse-

ville nuorille aikuisille on erittäin tärkeää sekä yhteiskunnallisesta näkökulmasta että nuor-

ten henkilökohtaisten elämänpolkujen ja tulevaisuuden kannalta. 
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LIITE 1: Haastattelurunko 1 

 

 

SOKU 2 – Sosiaalinen kuntoutus osaksi palvelujärjestelmää 

 

 

Haastattelurunko 

Ensimmäinen haastattelukierros, jossa tavoitteena kartoittaa lähtötilannetta tarpeineen ja 

toiveineen: Mikä on se maaperä, josta lähdetään liikkeelle? Sekä miten sosiaalisen kuntou-

tumisen asiakkuus lähtökohtaisesti ymmärretään: Kenelle tarjottu palvelu soveltuu – kenel-

le ei? 

 

Nuorille: 

I Mitä sosiaalisella kuntoutuksella ymmärretään? 

- Mitä mielestänne kuuluu (riittävän) hyvään elämään, millaisia kaikkia asioita siihen 

liittyy? Millaista oli hyvä arki, kuvailkaa. 

 

- Millaisia suunnitelmia ja tavoitteita teillä itsellänne on tulevaisuudelle? 

 

- Minkälaisia ajatuksia teillä on koulutuksesta, ammatista, työstä ja työelämästä? 

 

- Tuntuuko teistä, että nuo tavoitteet ovat saavutettavissa? 

 

- Mitä seikkoja näkisitte pahimpina esteinä noiden suunnitelmien saavuttamisessa?  

(tarkoitus mm. selvittää, näkevätkö nuoret ne itseensä vai järjestelmään liittyvinä) 

 

- Mitä odotuksia teillä on aikuisille, esimerkiksi opettajalle, nuorisotyöntekijälle, eri 

virastojen työntekijöille työkkärissä, sosiaalitoimessa tms.? Entä tämän hankkeen 

vetäjille?  

 

- Oletteko saaneet mielestänne vastauksia tarvitsemiinne kysymyksiin tai muuta 

apua? Keneltä/mistä olette saaneet parhaiten apua? Miksi se on ollut teistä parasta? 

 

- Mitä luulette syiksi, että ette ole saaneet tarvitsemaanne apua? 

 

- Miten olette kokeneet osallistumisen tähän toimintaan? Mitä koette eniten saavanne 

tästä toiminnasta? Millaisia vaikutuksia odotatte toiminnalta? Millaisesta toiminnas-

ta parhaiten hyötyisitte? Miksi? 

 

o (esimerkkejä, jos ei muuten puhetta synny): uusien taitojen oppiminen (mitä 

taitoja), uusien ystävien löytyminen, koulutus- tai työpaikan löytyminen, it-

seluottamuksen vahvistuminen, tulevaisuudennäkymien ja suunnitelmien 

selkiytyminen, uusien tietojen karttuminen (mitä tietoja)?  

 

- Onko jotain, mitä ette saaneetkaan, vaikka olisitte sitä toivoneet/odottaneet? Mistä 

tämä mielestänne johtui?  

 

- Koetteko jonkin asian tässä toiminnassa turhana/ tarpeettomana? Miksi? 
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- Onko toiveenne otettu huomioon, oletteko voineet vaikuttaa toimintaan? 

 

- Onko sillä väliä, missä päin ja miten asuu? Millä tavalla se vaikuttaa? 

 

II Ymmärrys asiakkuudesta 

- Mitä kautta löysitte mukaan tähän toimintaan? Keneltä tuli aloite? Mikä toiminnassa 

kiinnosti? 

 

- Tavoitetaanko tällaista toimintaa tarvitsevat nuoret? Jääkö joku ulkopuolelle koko-

naan tai jääkö joku toiminnassa muiden jalkoihin? 

 

- Miten ulkopuolelle (mahdollisesti) jääviä nuoria voisi paremmin tavoittaa? Mitä 

voitaisiin tehdä, jotta saataisiin toiminnan piiriin kaikki ne nuoret, jotka hyötyisivät 

tästä avusta? 

 

- Tunnistetaanko mielestänne nuorten toiveet ja odotukset hyvästä arjesta ja elämäs-

tä? Jos ei, miksi ei? Tunnistetaanko niitä hyvän arjen tiellä olevia esteitä, joita ni-

mesitte?  

 

- Mitä voitaisiin tehdä, että nuoret tulisivat paremmin kuulluiksi näissä asioissa? 

 

- Oletko ollut tekemisissä useiden eri virastojen (mikä olisi hyvä sana..?) kanssa 

(esim. työnvälitystoimisto, nuorisotyötekijät…mitä muita?)? 

 

- Miten näiden eri tahojen toiminta toiminut mielestäsi yhteen? Tuntevatko nämä eri 

tahot teidät ja tilanteenne vai joudutteko selittämään samat asiat aina uudestaan 

alusta alkaen? 

 

Vapaa keskusteluosio 

- Jäikö teille mieleen jotain muuta, jota haluaisitte kertoa? Heräsikö jotain kysymyk-

siä - kysykää? 

 

Millaisia terveisiä haluaisitte lähettää niille, jotka päättävät nuorten asioista ja kehittelevät 

palveluja, jotka vastaisivat paremmin nuorten tarpeisiin? 
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LIITE 2: Haastattelurunko 2 

 

 

SOKU-haastattelu, 2. haastattelukierros 

 

Työntekijöille ja nuorille samat kysymykset: 

 

Ohjeistus 

Esittelykierros 

Lämmittelyä:  

- Mitä tällä hetkellä ajatellaan SOKU2:sta, kun puoliväli ohitettu? 

- Mikä on muuttunut toiminnassa siitä, kun aloitettiin? Mitä on opittu? 

- Onko se, miten määrittelisitte sosiaalisen kuntoutuksen, matkan varrella muuttunut 

tai kehittynyt?  

o Miten? Mahdollisimman seikkaperäisiä esimerkkejä 

o Mitä sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan? 

- Miten SOKU2-projekti näkyy omassa työssäsi/ arjessasi /elämässäsi tällä hetkellä?  

o mahdollisimman monia seikkaperäisiä kuvauksia 

o minkälainen mielikuva projektista on syntynyt. Perusteluja? 

o koetko, että se onnistuu tavoitteessaan? Mitä ajattelet näiden tavoitteiden 

olevan? Millaisia haasteita tavoitteiden toteutumisessa? 

o minkälaisia haasteita näet nuorten sosiaalisen kuntoutuksen palvelun muo-

toutumisessa? 

o miten nuorten aikuisten palvelu on kehittynyt? 

 

- (Täydentäviä kysymyksiä sosiaalityöntekijältä: (sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijät 

eivät tulleet tähänkään haastatteluun, näitä kysymyksiä ei käydä) 

• miten näkevät sosiaalisen kuntoutuksen paikan palvelujärjestelmässä/ sosi-

aalitoimen kokonaisuudessa/ onko se toimintana selkiintynyt? 

• onko sk:n tuleminen lakiin tuonut uusia toimintatapoja, uudenlaista ajatte-

lua, keitä asiakkaita sosiaalinen kuntoutus koskee 

• miten mieltää sosiaalitoimen sosiaalisen kuntoutuksen toimijoiden kentässä  

• onko sosiaalisen kuntoutuksen toteutuksessa pulmia, millaisia 

 

- millaisia ajatuksia tuotteistamiseen liittyen? 

- missä kaikessa asiakkaat mukana: mihin asioihin voi nuoret vaikuttaa? (toiminnan 

sisältö, hallinnointi, kokoukset, tuotteistaminen…) 

 

Tällä kertaa mietitään kuvitteellisten hahmojen mahdollisia soku-polkuja; esitämme kolme 

asiakasprofiilia ja mietitään yhdessä heidän kulkuaan. 

 

Profiilit: 

Sissi 

Sissi on ollut koko ikänsä piinallisen ujo ja kärsinyt sosiaalisista tilanteista aiheutuvista pa-

niikkihäiriöistä. Sosiaalinen jännittäminen on invalidisoiva ja johtanut erilaisten sosiaalis-

ten tilanteiden välttelyyn ja ennen pitkää erakoitumiseen. Peruskoulun jälkeiset ammat-

tiopinnot ovat keskeytyneet tämän ongelman vuoksi. Tilanteesta johtuen myös Sissin sosi-
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aaliset taidot ovat heikot, sillä hänelle ei ole kertynyt kokemuksia sosiaalisissa tilanteissa 

toimimisesta siten kuin hänen ikätovereillaan. 

 

- Millaista palvelua Sissi tarvitsisi? Kuka tätä tarjoaisi? Onko tällaista palvelua tällä 

hetkellä riittävästi tarjolla? Jos ei, mistä johtuu? 

 

- Mitä kautta Sissi löytäisi SOKU-toiminnan tai muun palvelun piiriin? 

 

- Mitä erityisiä haasteita näkisitte Sissin tilanteen parantamisessa? Miten nämä haas-

teet voitaisiin poistaa? 

 

- Kenenkään polku ei ole suoraviivainen: mitä yllätyksiä ja sattumia Sissin kuntou-

tuksen varrelle saattaisi osua? Miten näitä voitaisiin estää/korjata? 

 

- Mistä arvelette Sissin ongelmien lähtökohtaisesti kumpuavan? Mikä hänen tilan-

teestaan tekee hänelle itselleen erityisen vaikean? 

 

- Pitäisikö Sissin jotenkin oleellisesti muuttua, jotta hän pääsisi yli haasteistaan? Mi-

ten? Entä mitä häntä ympäröivien ihmisten pitäisi toimia häntä auttaakseen ja tuke-

akseen? 

 

- Kenen pitää erityisesti aktivoitua, Sissin itsensä vai palveluntuottajien? Kenellä on 

viime kädessä vastuu Sissin kuntoutuksesta? 

 

- Jos Sissi aloittaa sosiaalisen kuntoutuksen palvelun, mitä tavoitteita hänelle asettai-

sitte? Minkälaisessa tilanteessa katsotaan, että hän ei enää tarvitse palvelua? Ovatko 

mainitsemanne tavoitteet mielestänne realistisia? Jos ei, miksei? Perusteluja? 

 

 

 

Anselmi 

Anselmilla on hiljattain diagnosoitu ADHD. Diagnoosi on helpotus, sillä hän saa samalla 

vastauksen moniin itseään hämmentäviin kysymyksiin, kuten kyvyttömyyteen keskittyä ja 

jatkuvaan tärkeiden asioiden unohteluun. Hänellä on kuitenkin paljon kiinni kurottavaa, 

sillä peruskoulutodistus on heikko eikä juurikaan avaa ovia paikkakunnan jatkokoulutus-

mahdollisuuksiin. Hän on myös huonosti perillä siitä, mistä saa tietoa koulutukseen hakeu-

tumisesta. Strateginen tiedonhaku on hänelle haastavaa, sillä oleellisen erottaminen kaikes-

ta tarjolla olevasta informaatiosta on aina ollut hänelle ylivoimaista.  

 

- Millaista palvelua Anselmi tarvitsisi? Kuka tätä tarjoaisi? Onko tällaista palvelua 

tällä hetkellä riittävästi tarjolla? Jos ei, mistä johtuu? 

 

- Mitä kautta Anselmi löytää SOKU-toiminnan tai muun palvelun piiriin? 

 

- Mitä erityisiä haasteita näkisitte Anselmin tilanteen parantamisessa? Miten nämä 

haasteet voitaisiin poistaa? 
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- Kenenkään polku ei ole suoraviivainen: mitä yllätyksiä ja sattumia Anselmin kun-

toutuksen varrelle saattaisi osua? Miten näitä voitaisiin estää/korjata? 

 

- Mistä arvelette Anselmin ongelmien lähtökohtaisesti kumpuavan? Mikä hänen tilan-

teestaan tekee hänelle itselleen erityisen vaikean? 

 

- Pitäisikö Anselmin jotenkin oleellisesti muuttua, jotta hän pääsisi yli haasteistaan? 

Miten? Entä mitä häntä ympäröivien ihmisten pitäisi toimia häntä auttaakseen ja tu-

keakseen? 

 

- Kenen pitää erityisesti aktivoitua (ottaa itseään niskasta kiinni), Anselmin itsensä 

vai palveluntuottajien? Kenellä on viime kädessä vastuu Anselmin kuntoutuksesta? 

 

- Jos Anselmi aloittaa sosiaalisen kuntoutuksen palvelun, mitä tavoitteita hänelle 

asettaisitte? Minkälaisessa tilanteessa katsotaan, että hän ei enää tarvitse palvelua? 

Perusteluja? 

 

 

Ville-Veikko 

Ville-Veikon taustaa sävyttävät ongelmien monimuotoisuus. Hänet on huostaan otettu 12-

vuotiaana ja teinivuodet hän on asunut eri lastensuojelulaitoksissa; sosiaalityöntekijät ovat 

vaihtuneet tiuhaan. Hän ei ole saanut peruskoulua suoritettua jatkuvien poissaolojen ja luo-

kalle jäämisten vuoksi. Hänen tilillään on näpistyksiä, pahoinpitelyä ja ilkivaltaa. Lasten-

suojelun jälkihuollon jälkeen hän on 21-vuotiaana jäänyt omilleen, sillä hänellä ei ole yh-

teyksiä vanhempiinsa. Hän viettää päivänsä hengailemalla julkisissa tiloissa muiden nuor-

ten muodostamassa ryhmässä, käyttää päivittäin päihteitä ja on haluton miettimään tulevai-

suuttaan. 

 

- Millaista palvelua Ville-Veikko tarvitsisi? Kuka tätä tarjoaisi? Onko tällaista palve-

lua tällä hetkellä riittävästi tarjolla? Jos ei, mistä johtuu? 

 

- Mitä kautta Ville-Veikko löytäisi SOKU-toiminnan tai muun palvelun piiriin? 

 

- Mitä erityisiä haasteita näkisitte Ville-Veikon tilanteen parantamisessa? Miten nämä 

haasteet voitaisiin poistaa? 

 

- Kenenkään polku ei ole suoraviivainen: mitä yllätyksiä ja sattumia Ville-Veikon 

kuntoutuksen varrelle saattaisi osua? Miten näitä voitaisiin estää/korjata? 

 

- Mistä arvelette Ville-Veikon ongelmien lähtökohtaisesti kumpuavan? Mikä hänen 

tilanteestaan tekee hänelle itselleen erityisen vaikean? 

 

- Pitäisikö Ville-Veikon jotenkin oleellisesti muuttua, jotta hän pääsisi yli haasteis-

taan? Miten? Entä mitä häntä ympäröivien ihmisten pitäisi toimia häntä auttaakseen 

ja tukeakseen? 

 

- Kenen pitää erityisesti aktivoitua, Ville-Veikon itsensä vai palveluntuottajien? Ke-

nellä on viime kädessä vastuu hänen kuntoutuksestaan ja tulevaisuudestaan? 
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- Jos Ville-Veikko aloittaa sosiaalisen kuntoutuksen palvelun, mitä tavoitteita hänelle 

asettaisitte? Minkälaisessa tilanteessa katsotaan, että hän ei enää tarvitse palvelua? 

Perusteluja? 

 

----------------------------------------------- 

Kokoavaa keskustelua 

- Ovatko Sissi, Anselmi ja Ville-Veikko teille tuttuja hahmoja? Herättikö äskeinen 

keskustelu jotain uusia tapoja nähdä heidän tilanteensa? 

 

- Tuleeko mieleenne jotain muita tällaisia tyypillisiä asiakastyyppejä, joita erityisesti 

tapaa palveluissanne? Kertokaa niistä + muita niihin liittyviä jatkokysymyksiä. 
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