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1 JOHDANTO 

 

 

“Oli abiturientti vuoden kevät ja ylioppilaskirjoituksissa pärjääminen stressasi kovasti. 

Samoihin aikoihin keväällä yhteishaku aukesi. Muistan pelänneeni tuota hakusivus-

ton aukeamispäivää jo viimeisen vuoden ajan. Olin käynyt elämäni aikana opinto-

ohjauksessa erittäin monesti, olin käynyt ammatinvalintapsykologilla, olin tutustunut 

netissä eri koulutusvaihtoehtoihin, olin täyttänyt lukuisia ammatinvalintatestejä sekä 

käynyt keskusteluja siitä, mikä ammatti minulle sopisi. Siltikään minulla ei ollut mitään 

tietoa, mitä haluaisin tulevaisuudessa tehdä. Muistan elävästi kuinka kadehdin tuol-

loin ystäviäni, jotka olivat jo heti lukion ensimmäisen vuoden aikana päättäneet ha-

luavansa lääkäreiksi ja lakimiehiksi. Koin suurta epäonnistumisen tunnetta, koska 

minulla ei ollut selvää intohimoa mitään tiettyä ammattia kohtaan. Minua samaan ai-

kaan ei kiinnostanut mikään ja toisaalta kiinnosti vähän kaikki.  

 

Vihdoin tuli tuo päivä, jota olin vältellyt viimeiseen asti, eli päivä jolloin minun tuli 

päättää mihin hakisin opiskelemaan. Pakon edessä tein päätökseni; minusta tulisi 

markkinoinnin ammattilainen. Kävin pääsykokeissa. Meni reilu kuukausi kunnes tuo 

paksu kirjekuori tuli postista; “Olet varasijalla 88”. Tiedossa oli siis välivuosi. 

 

Tuo tiputus koulumaailmasta oli tuolloin kova kolaus itsetunnolleni. Ensimmäisen ker-

ran, kahdentoista vuoden opiskelun jälkeen, jäin yhtäkkiä aivan tyhjänpäälle. Joka 

syksyinen, jo automaatioksi muodostunut paluu kouluun, ei ollutkaan enää automaa-

tio. Edessä oli vaikeita päätöksiä ja suuria muutoksia. Työskentelin kaupassa tuon 

vuoden ja tajusin sen aikana, ettei tuo työ ollut minua varten. Aikaa kului ja pelätty 

yhteishaku aukesi taas. Kaikki välivuoden aikana saamani kokemukset, käydyt kes-

kustelut ja pitkät pohdinnat olivat valmistaneet minua tuohon hetkeen ja olin vihdoin 

valmis hakemaan uudestaan. Tällä kertaa huomattavasti itsevarmempana. 

 

Tällä hetkellä olen pian valmistuva yhteisöpedagogi opiskelija. Välivuosi auttoi minua 

löytämään itseni ja oman unelma-ammattini. Voisinkin väittää, että tuo välivuosi luki-

on jälkeen oli oman nuoruuteni merkittävin ja kasvattavin kokemus. “  

     – Peppi Turunen 2017 
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Idea opinnäytetyöhön lähti Lastensuojelun keskusliiton Lapsen maailma -lehden 

5/2017 artikkelista “Kannattaako välivuosi?”, jossa käsiteltiin välivuoden pitämistä 

toisen asteen koulutuksen jälkeen. Artikkelissa käsiteltiin välivuoden mahdollisuuksia 

ja hyviä puolia, mutta myös ongelmakohtia sekä haasteita, joita nuori voi kohdata sen 

aikana. Artikkelissa haastateltiin erästä helsinkiläistä opiskelijaa, joka kertoi kuinka 

välivuosi oli opettanut hänelle erittäin paljon niin itsestään, kuin myös työelämässä 

toimimisesta. Välivuotta kuvataan kirjoituksessa ennen kaikkea mahdollisuutena, jo-

ka kannattaa käyttää hyväksi kouluarvosanoja korottamalla, pääsykoekirjoihin tutus-

tumalla, palkka- tai vapaaehtoistyötä tekemällä, kartuttamalla kielitaitoa au pairina tai 

opiskelemalla avoimessa yliopistossa. Vaikka artikkeli on kirjoitettu enemmänkin väli-

vuotta puoltaen, otetaan siinä osuvasti kantaa myös välivuoden mahdollisiin varjo-

puoliin; useat välivuodet voivat olla riski ja ennustaa syrjäytymisen kierrettä. Artikkelin 

kirjoittaja Paula Posti toteaa kirjoituksessaan, että "Yli puolet tuoreista ylioppilaista 

viettää välivuotta, joten jonkinlainen välivuosiopas voisi olla tarpeen". Idea työn to-

teuttamisesta lähti kyseisestä lausahduksesta ja päätimme täten paneutua asiaan 

syvemmin.  

 

Tutkimme nuorten jatkokouluttautumistilastoja saadaksemme kokonaiskuvan siitä, 

kuinka moni toisen asteen koulutuksen suorittanut päätyy valmistuttuaan jatkokoulu-

tuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolelle. Tilastokeskuksen tekemän tutkimuksen mu-

kaan, vuoden 2015 uusista ylioppilaista vain 32 prosenttia jatkoi välittömästi tutkinto-

tavoitteista opiskelua valmistuttuaan. Tutkimuksen mukaan uudet naisylioppilaat jou-

tuvat herkemmin jatkokoulutuksen ulkopuolelle. Naisylioppilaista koulutuksen ulko-

puolelle jäi 70 prosenttia, kun taas miehistä 66 prosenttia. (Tilastokeskus 2016.) 

Vuosittain suuri joukko nuoria joutuu pakon edessä pitämään välivuoden valmistuttu-

aan. Tutkimukset kuitenkin osoittavat sen, että on myös paljon heitä, jotka valitsevat 

pitävänsä välivuoden omasta tahdostaan. Vuonna 2017 tehdyssä Kun koulu loppuu -

tutkimuksessa ilmenee, että 29 prosenttia tutkimukseen osallistuneista lukiolaisista 

valitsisi välivuoden valmistumisen jälkeen (Taloudellinen tiedotustoimisto & Tutkimus 

ja viestintäyhtiö T-Media Oy 2017).   

 

Tutkimme myös nuorten aikuisten ja vastavalmistuneiden työllistymistä. Tilastokes-

kuksen koulutustilaston mukaan, vuonna 2014 toisen asteen ammatillisen koulutuk-

sen suorittaneista henkilöistä, 65 prosenttia oli työelämässä vuoden sisällä valmistu-
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misestaan. Näistä henkilöistä 10 prosenttia opiskeli työn ohella. Joka viides toisen 

asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneista oli työttömänä valmistumisen jälkeen. 

(Tilastokeskus 2017d.) Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, syyskuussa 

2017, 15–24-vuotiaita nuoria työttömiä oli yhteensä 48 000. Työttömien osuus sa-

manikäisestä väestöstä oli 7,7 prosenttia. (Tilastokeskus 2017c.) 

 

Päätimme myös tutkia NEET- eli Not in Employment, Education or Training tilastoja. 

NEET-indikaattorilla pystytään työttömyysastetilastoja paremmin kuvaamaan syrjäy-

tymistä ja niiden nuorten osuutta ikäluokasta, jotka eivät opiskele, työskentele tai ole 

varusmiespalvelussa. Vaikka NEET-indikaattorilla voidaan kuvata mahdollista syrjäy-

tymistä, ei läheskään kaikki niin sanotuista NEET-nuorista ole syrjäytyneitä. NEET-

nuoriin kuuluu myös muun muassa sellaisia henkilöitä, jotka ovat kotona hoitamassa 

lapsiaan, valmistautumassa pääsykokeisiin, odottavat opiskelujen tai armeijan alka-

mista tai viettävät välivuotta. (Larja, Törmäkangas, Merikukka, Ristikari, Gissler & 

Paananen 2016.) Vuonna 2016 työn ja koulutuksen ulkopuolisia sekä ei asevelvolli-

suutta suorittamassa olevia nuoria oli yhteensä 61 000, mikä oli 10 prosenttia koko 

15–24-vuotiaiden ikäluokasta. NEET-status oli yleisempää 20–24-vuotiaiden keskuu-

dessa kuin 15–19-vuotiailla. Työn ja koulutuksen ulkopuolella olemisen yleisyyteen 

20–24-vuotiailla vaikuttaa toisen asteen koulutuksen jälkeinen välivuosi. Monet tuon 

ikäiset NEET-tilastoon luokitellut nuoret saattavat lukea esimerkiksi pääsykokeisiin tai 

odottaa asevelvollisuuden alkamista. (Tilastokeskus 2017a.)  

 

Kirjallisia lähteitä tutkiessamme emme löytäneet juuri lainkaan toisen asteen koulu-

tuksen jälkeistä välivuotta käsitteleviä teoksia tai tutkimuksia. Emme myöskään löy-

täneet nuorille aikuisille suunnattuja oppaita, joissa olisi kootusti tietoa välivuoden 

tuomista mahdollisuuksista sekä hyviä neuvoja esimerkiksi sosiaalietuuksien tai työ-

paikan hakemiseen. Tutkiessamme aihetta löysimme vain erillisiä välivuotta käsitte-

leviä verkkosivuja ja blogeja sekä lehtiartikkeleita. Huomasimme, kuinka paljon väli-

vuosi ja sen viettäminen puhututtaa nuoria muun muassa erilaisilla Internetin keskus-

telupalstoilla. Niissä nuoret kävivät keskenään vertaistuellisia keskusteluja, jakoivat 

toisilleen neuvoja välivuoden pitämiseen ja avautuivat anonyymisti omista huolistaan. 

Kootun tiedon puute aiheesta, valtakunnallisesta näkökulmasta kirjoitetun väli-

vuosioppaan puuttuminen sekä palstoilla käydyt keskustelut vahvistivat ajatuksiam-

me siitä, että haluamme toteuttaa opinnäytetyön, joka käsittelee välivuotta. Opinnäy-
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tetyön tuotoksena halusimme tuottaa välivuosioppaan toisen asteen koulutuksen 

suorittaneille nuorille. 

 

Opinnäytetyön tutkimuskysymyksiä oli yhteensä kolme: minkälaisia haasteita ja 

mahdollisuuksia välivuoden aikana voi kohdata, voiko välivuoden pitäminen johtaa 

syrjäytymiseen sekä miten mahdollisia haasteita voitaisiin ehkäistä välivuoden aika-

na. Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia laajasti toisen asteen koulutuksen jälkeistä 

välivuotta. 

 

Opinnäytetyön tietopohjaa emme ole keränneet pelkästään tehdyistä tutkimuksista ja 

kirjoista, vaan se pohjautuu paljon myös ajankohtaisiin artikkeleihin, mielipidekirjoi-

tuksiin, uutisiin sekä keskustelupalstoilla ja sosiaalisen median alustoilla käytyihin 

keskusteluihin. Syy tähän on se, että välivuodesta ja sen vaikutuksista ei löytynyt tut-

kiessamme paljoakaan tieteellistä aineistoa, mutta myös koska halusimme pitää 

opinnäytetyön ajankohtaisena.   

 

 

2 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT 

 

 

2.1 Opinnäytetyön tilaaja - Allianssin nuorisovaihto 

 

Opinnäytetyön tilaajana toimii Allianssin nuorisovaihto. Se on Suomen Nuorisoyhteis-

työ - Allianssi ry:n alla toimiva nuorisovaihto-ohjelmien järjestäjä. Allianssin nuoriso-

vaihdon tarkoituksena on edistää kulttuurienvälistä oppimista ja globaalia ymmärrys-

tä. Se on toiminut vuodesta 1993 alkaen ja vuosittain noin 400 nuorta lähtee sen 

kautta maailmalle kehittämään esimerkiksi kielitaitoa ja työelämävalmiuksia sekä 

hankkimaan kansainvälistä kokemusta palkkatyön, vapaaehtoistyön tai työharjoitte-

lun avulla. (Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry 2017b.) Allianssin nuorisovaihto 

on voittoa tavoittelematon nuorisovaihto-ohjelmien järjestäjä, joten se pystyy tarjoa-

maan nuorille kattavan vaihto-ohjelmavalikoiman kohtuulliseen hintaan. Osa sen oh-

jelmista on myös Erasmus+ tuettuja, joten niihin osallistumisesta ei aiheudu lähtijälle 

kuluja. (Allianssin Nuorisovaihto 2017a.) Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, 

nuoriso- ja urheiluohjelma, jonka tuella nuoria, opiskelijoita ja aikuisia pääsee koulut-



 

 

9 
 

tautumaan, opiskelemaan, harjoittelemaan tai työskentelemään vapaaehtoisena ul-

komailla (Opetushallitus 2017).  

 

Allianssin nuorisovaihto tarjoaa nuorille vaihtoon lähtijöille aina yksilöllistä tukea niin 

hakuprosessin, perehdytyksen, kuin itse vaihdon aikana. Allianssin nuorisovaihdon 

kautta voi lähteä ulkomaille työharjoitteluun, vapaaehtoistyöntekijäksi, au pairiksi, 

opiskelemaan tai työntekijäksi palkalliseen työhön. (Allianssin Nuorisovaihto 2017a.) 

Erilaisia vaihto-ohjelmia on suunnattu eri-ikäisille nuorille aikuisille, mutta ikärajalli-

sesti kaikki ohjelmat sopivat toisen asteen koulutuksen jälkeistä välivuotta viettäville. 

Riippuen vaihto-ohjelmasta, vaihdon pituus on yhdestä viikosta kahteentoista kuu-

kauteen. (Allianssin Nuorisovaihto 2017b.) Allianssin nuorisovaihdolla on monia kan-

sainvälisiä yhteistyökumppaneita, jotka auttavat laadukkaiden ja turvallisten nuoriso-

vaihtojen toteutuksessa. Työministeriö on nimittänyt Allianssin Suomessa au pair -

toimintaa koordinoivaksi tahoksi ja se on myös yksi kansainvälisen au pair -järjestön, 

International Au Pair Associationin, perustajajärjestöistä. Allianssin nuorisovaihto 

toimii myös yhtenä jäsenenä Kansainvälisen Vapaaehtoistyön KaVa-verkostossa. 

Verkosto on tehnyt merkittävää vaikuttamistyötä ja laatinut esimerkiksi laatukriteerit 

kansainväliseen vapaaehtoistyöhön. Allianssin nuorisovaihto toimii myös eurooppa-

laisten vapaaehtoistyöjärjestöjen kattojärjestö Alliance of European Voluntary Service 

Organisations -verkoston suomalaisjäsenenä. Verkosto sekä lähettää että vastaanot-

taa vapaaehtoisia yhdessä sen jäsenten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. (Allians-

sin Nuorisovaihto 2017a.) 

 

Työmme vastaa opinnäytetyön tilaajan tarpeisiin, koska välivuotta viettävät vaihto-

ohjelmiin osallistuvat nuoret eivät välttämättä ole koko vuotta ulkomailla vaihdossa. 

Allianssin nuorisovaihto pystyy tarjoamaan asiakkailleen välivuosioppaan, josta vaih-

toon lähtevät tai vaihdosta palaavat nuoret aikuiset voivat saada ideoita välivuoden 

viettämiseen Suomessa. Opas julkaistaan tilaajan verkkosivuilla eli se on kaikkien 

asiasta kiinnostuneiden hyödynnettävissä. Oppaan kautta myös muut kuin nuoriso-

vaihdon asiakkaat voivat välivuoden aikana löytää kansainvälistymisen mahdollisuu-

det ja Allianssin nuorisovaihdon yhtenä kansainvälisten vaihto-ohjelmien järjestäjänä.  

Tuottamamme välivuosiopas vastaa myös niin Allianssi ry:n kuin Allianssin nuoriso-

vaihdon strategioita ja arvoja. Niiden toimenkuvan mukaisesti oppaamme tarkoituk-

sena on edistää nuorten hyvinvointia, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta (Suomen 
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Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry 2017a). Oppaassa hyvinvoinnin ja osallisuuden edis-

täminen näkyy pyrkimyksenä ehkäistä nuorten aikuisten passivoitumista sekä kan-

nustuksena osallistumaan, oppimaan ja kokeilemaan. Opas luo yhdenvertaisia mah-

dollisuuksia kaikille nuorille aikuisille Suomessa, sillä se on kirjoitettu valtakunnalli-

sesta näkökulmasta.  

 

 

2.2 Opinnäytetyön tarve 

 

Mielestämme opinnäytetyö vastaa myös yhteiskunnallisiin tarpeisiin. Yhteiskunnas-

samme vallitsevat koulutuspoliittiset linjaukset kannattavat mahdollisimman sujuvia ja 

nopeita siirtymiä koulutusasteiden välillä sekä koulutuksen jälkeen työelämään siir-

tymistä. Koulutuspoliittisena tavoitteena on myös että välivuosia ei olisi, vaan kaikki 

pääsisivät nopeasti koulutuksen piiriin. Tutkimustulokset ja nuorisotyöttömyystilastot 

todistavat kuitenkin sen, että koulutuspoliittisista linjauksista huolimatta, toisen as-

teen koulutuksen suorittaneita nuoria jää vuosittain paljon ilman työ- ja koulutuspaik-

koja heti valmistuttuaan. On myös jokseenkin ristiriitaista, että vaikka korkeakoulujen 

rahoitusta on vähennetty huomattavasti, Opetus- ja kulttuuriministeriön (2017) kor-

keakoulutus ja tutkimus 2030 -visiotyön yksi tavoitteista on nostaa Suomen koulutus-

tasoa. Uskomme vahvasti myös vallitsevien koulutuskäytäntöjen, kuten esimerkiksi 

yhteishakuun liittyvien toimintatapojen ja asetusten, vaikuttavan nuorten koulutusas-

teiden väliseen siirtymiseen. Opintotukikuukausien määrän vähentäminen per henkilö 

ja ensikertalaiskiintiökäytäntö, joka pantiin täytäntöön vuonna 2016, vaikuttavat var-

masti siihen, että nuoret harkitsevat entistä tarkemmin, ottavatko koulutuspaikan vas-

taan. Oppaamme tarkoituksena ei ole kannustaa nuoria viettämään välivuotta, vaan 

edistää mahdollisimman nopeaa jatko-opintoihin tai töihin pääsyä, tarjoamalla heille 

oppaan muodossa erilaisia neuvoja ja ideoita välivuoden viettämiseen. Oppaan tar-

koituksena on kannustaa nuoria aktiiviseen välivuoteen esimerkiksi etsimällä itseään 

ja unelma-ammattiaan, lukemalla pääsykokeisiin tai kerryttämällä kielitaitoa ulkomail-

la.  

 

Nuorten syrjäytymisen kannalta haasteellisimpina kohtina koulutusurilla on aina pi-

detty koulutusurien välisiä nivelvaiheita (Eduskunnan tarkastusvaliokunta 2013, 8). 

Vaikka toisen asteen koulutuksen jälkeistä nivelvaihetta on tutkittu erittäin vähän, on 
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täysin selvää sen olevan hyvin merkityksellinen nuoren aikuisen elämässä. Välivuosi 

voi olla nuorelle uhka tai mahdollisuus ja sillä, miten sen viettää, voi olla suuri merki-

tys nuoren tulevaisuutta ajatellen.  

 

 

2.3 Välivuosikysely tiedonkeruumenetelmänä 

 

Kaikki Allianssin nuorisovaihdon vaihto-ohjelmat sopivat ikärajoiltaan välivuotta viet-

täville nuorille. Se on saattanut maailmalle hyvin monia välivuotta viettäviä nuoria ja 

kannustanut heitä ulkomailla oppimiseen. Allianssin nuorisovaihto on järjestänyt vuo-

desta 2014 alkaen Ready for Life -työharjoitteluohjelmaa, joka on suunnattu toisen 

asteen ammatillisesta koulutuksesta vuoden sisällä valmistuneille nuorille aikuisille. 

Ohjelma on suunnattu 18–35-vuotiaille ja harjoittelupaikkoja on tarjolla ympäri Eu-

rooppaa. Ready for Life -työharjoitteluohjelma on EU-tuettu, joten siihen sisältyy 

muun muassa majoitus ja maakohtainen matka-apuraha. Ohjelman tarkoituksena on 

tukea nuorten vastavalmistuneiden työllistymistä, kansainvälistä liikkuvuutta sekä 

henkilökohtaista kehittymistä. (Allianssin Nuorisovaihto 2017c.) Allianssin nuoriso-

vaihto päätti vuonna 2017 myös markkinoinnissaan panostaa välivuosi aiheeseen, 

tuoden välivuotta viettäneiden tarinoita ja kokemuksia esille esimerkiksi heidän verk-

kosivuilla sekä blogissa. 

 

Laadimme Webropol-kyselyn aikaisempina vuosina Ready for Life -työharjoitteluun 

osallistuneille nuorille aikuisille (Liite 1). Kyselyn tarkoituksena oli pienen tutkimus-

otoksen avulla saada tietoa välivuodesta ja siitä, miten välivuoteen oltiin päädytty ja 

mitä vastaajat olivat sen aikana tehneet. Kyselyn päätarkoituksena oli kuitenkin saa-

da tietoa välivuoden aikana ilmenneistä haasteista sekä siitä, millainen välivuosi oli 

ollut kokemuksena ja mistä asioista vastaajat olisivat kaivanneet lisätietoa välivuoden 

aikana. 

 

Kysely lähetettiin vuosina 2014–2017 Ready for Life -työharjoitteluun osallistuneille ja 

siihen vastasi 16 henkilöä. Kyselyyn vastanneista 53 prosenttia kertoi välivuoden ol-

leen oma valinta. Kysyimme, mitä muuta he tekivät välivuoden aikana, kuin osallis-

tuivat Ready for Life -työharjoitteluun. Kysymyksellä halusimme saada tietoa siitä, 

mitkä asiat ovat olleet ajankohtaisia heille välivuoden aikana. 68 prosenttia vastaajis-
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ta kertoi hakeneensa töitä. Reilu kolmannes vastaajista kertoi myös matkustaneensa 

ja lukeneensa pääsykokeisiin välivuoden aikana. 25 prosenttia vastaajista oli osallis-

tunut jollekin kurssille. 

 

Kuviossa 1 kuvataan, millaisia haasteita vastaajat olivat kokeneet välivuoden aikana. 

67 prosenttia vastaajista oli kokenut työnhaun haasteelliseksi. 60 prosenttia vastaa-

jista oli kokenut taloudellisia haasteita ja 40 prosenttia vastaajista oli kokenut tukiasi-

at haasteellisiksi. Hieman alle kolmannes vastaajista oli myös kokenut motivaation 

puutetta ja yksinäisyyttä välivuoden aikana.  

 

Kuvio 1. ”Millaisia haasteita koit välivuotesi aikana?” (%).  

 

Kysyessämme, mistä asioista vastaajat olisivat kaivanneet saavansa lisätietoa väli-

vuoden aikana (ks. kuvio 2), 50 prosenttia vastasi halunneensa tietoa välivuoden 

mahdollisuuksista. 44 prosenttia vastaajista olisivat tarvinneet lisätietoa ulkomaan-

vaihdoista sekä työnhausta. Kolmannes vastaajista koki, että olisi ollut hyvä saada 

lisätietoa CV:n ja työhakemuksien kirjoittamisesta sekä vapaaehtoistöistä.  
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Kuvio 2. “Mistä asioista olisit kaivannut lisää tietoa välivuotesi aikana?” (%).  

 

Väitteen “Välivuoteni oli kasvattava kokemus” kanssa täysin samaa mieltä oli 56 pro-

senttia ja 44 prosenttia oli väitteen kanssa jokseenkin samaa mieltä. Kyselyssä esit-

telimme myös vastaajille välivuosioppaan idean ja kysyimme olisiko tämänkaltaisesta 

julkaisusta ollut heille hyötyä. 31 prosenttia vastaajista oli täysin samaa mieltä ja 69 

prosenttia jokseenkin samaa mieltä väitteen “Välivuosiopas olisi ollut minulle hyödyl-

linen” kanssa.  

 

Saimme kyselyn avulla varmuuden opinnäytetyön hyödyllisyydestä. Saimme tuloksis-

ta ideoita oppaan sisältöön sekä tietoa niistä haasteista, joita henkilöt olivat kokeneet 

välivuoden aikana. Tulokset ohjasivat meitä opinnäytetyössämme käsiteltävien aihei-

den valinnassa. 

 

 

3 HAASTEITA VÄLIVUODEN AIKANA 
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Välivuodella tarkoitetaan yleensä peruskoulun tai toisen asteen koulutuksen jälkeistä 

aikaa, jolloin opiskelija ei ole saanut jatko-opiskelupaikkaa tai työpaikkaa. Monet nuo-

ret valitsevat erinäisistä syistä välivuoden pitämisen toisen asteen koulutuksen jäl-

keen. On myös paljon sellaisia nuoria, jotka joutuvat pakon edessä viettämään väli-

vuoden, kun työ- tai opiskelupaikka jää valmistumisen jälkeen saamatta. Välivuosia 

on pidetty Suomessa jo pidemmän aikaa vakavana yhteiskunnallisena ongelmana. 

Huolestuttavana asiana on pidetty muun muassa sitä, että välivuosien takia Suomes-

sa etenkin yliopisto-opiskelijat siirtyvät monesti muita Euroopan maiden opiskelijoita 

myöhemmin työmarkkinoille. (Ranta 2015, 32.) Yhteiskunnallisessa keskustelussa 

välivuosista puhutaan usein negatiiviseen sävyyn, koska välivuoden pitämistä ei pi-

detä kansantaloudellisesti kannattavana ja sen uskotaan syrjäyttävän nuoria. Harvoin 

tuodaan esille nuorten aikuisten omia mielipiteitä välivuoden viettämisestä ja sen vai-

kutuksesta heidän kehitykseensä sekä elämänkulkuun. Välivuoden pitämisen vaiku-

tuksista toisen asteen koulutuksen jälkeen ei juurikaan olla tehty tutkimuksia, vaikka 

yhteiskunnallinen keskustelu sekä nuorten keskuudessa käyty keskustelu erilaisilla 

sosiaalisen median alustoilla todistavat sen olevan ajankohtainen ja merkityksellinen 

asia niin yhteiskunnan kuin yksilöidenkin näkökulmasta.  

 

Tässä luvussa käsittelemme haasteita, joita voi ilmetä välivuoden aikana. Tutkimuk-

siemme pohjalta käsiteltäviksi haasteiksi valikoitui syrjäytyminen, yleiset välivuoden 

aikaiset haasteet, yhteiskunnan asettamat haasteet sekä spesifioidut haasteet lukios-

ta ja ammattikoulusta valmistuneilla. 

 

 

3.1 Syrjäytyminen 

 

Nykypäivän uutisia seuratessa voi huomata, kuinka syrjäytyminen ja etenkin nuorten 

syrjäytyminen puhututtaa sekä huolestuttaa niin poliitikkoja, sosiaalityöntekijöitä kuin 

nuorten vanhempiakin. Syrjäytymisestä on muodostunut oikeastaan koko kansakun-

nan huolenaihe ja ongelma, joka herättää katsojasta riippuen huolta esimerkiksi syr-

jäytyneiden aiheuttamista taloudellisista kuluista yhteiskunnallemme, syrjäytyneiden 

psyykkisestä hyvinvoinnista tai huono-osaisuudesta. Aihe on noussut vuosien saa-

tossa esille useita kertoja myös poliittisessa agendassa, ja erilaisia toimia syrjäytymi-

sen ehkäisemiseksi säädetään ja kehitetään jatkuvasti.  
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Syrjäytymisen käsite on moniulotteinen, ja jotta voimme kunnolla käsittää nuorten 

syrjäytymiseen johtavia syitä, täytyy meidän ymmärtää käsitteen useat komponentit. 

Yksi määritelmä syrjäytymisen käsitteelle on yksilöiden, perheiden tai jopa yhteisöjen 

päätyminen yhteiskunnan tavanomaisten ja hyväksyttävinä pidettyjen elämäntapojen, 

resurssien hallinnan sekä yhteiskunnassa vallitsevan elintason ulkopuolelle. (Kokko 

& Annala 2013, 8-10; Lehtonen & Kallunki 2013, 128-143.) Puutteellisen koulutuk-

sen, työttömyyden ja erilaisten elämänhallintaan liittyvien ongelmien takia ihminen voi 

olla haluton tai kykenemätön osallistumaan yhteiskunnan toimintaan (Kajantie, Hovi, 

Eriksson, Laivuori, Andersson & Räikkönen 2013, 23-36). Syrjäytymistä tapahtuu 

laaja-alaisesti suhteessa toisiin ihmisiin, yhteisöllisyyteen, yhteiskuntaan ja sen insti-

tuutioihin (Kokko ym. 2013, 8-10). Ihminen voi joutua sivuun niin sosiaalisista suh-

teista, vaikuttamisesta, työnteosta, koulutuksesta kuin yhteisöllisyydestä (Laine, Hy-

väri, Vuokila-Oikkonen 2010, 11-15).  

 

Syrjäytymisellä tarkoitetaan yleensä syrjäytymistä tuottavaa prosessia ja syrjäytynyt-

tä asemaa. Syrjäytyminen voidaan nähdä vähittäisenä sivuun joutumisena eri elämän 

osa-alueista tai rajunakin pudotuksena yhteiskunnan asettamista normeista. Esimer-

kiksi toimeentulevasta voi tulla huono-osainen, terve ihminen voi sairastua ja menet-

tää työkykynsä tai perheyhteisö voi hajota ja näin tuottaa yhteisön jäsenille yksinäi-

syyttä. Syrjäytymisen prosessikuvauksessa henkilön tilanne muuttuu siis hyvästä 

huonoksi tai jopa erittäin vaikeaksi. Syrjäytynyt asema syntyy, kun ihmisen huono tai 

heikko asema yhteiskunnassa alkaa vakiintua pitkäaikaiseksi olotilaksi hänen elä-

mässään. (Kokko ym. 2013, 8-10; Laine ym. 2010, 12-15.)  

 

Syrjäytymiseen liittyy myös keskustelua syrjäytymisprosessin synnystä ja lähtökoh-

dista. Syrjäytymistä voi ilmetä henkilön omana valintana jättäytyä pois yhteiskunnalli-

sesta yhteenkuuluvuudesta. Yleensä ihminen kuitenkin tarkoituksellisesti torjutaan eli 

avoimesti syrjäytetään sosiaalisesta yhteydestä esimerkiksi kansalaisuuden tai ihon-

värin takia. Syrjäytymistä voi ilmetä myös esimerkiksi yhteiskunnan tilan muutoksien, 

kuten laman tai yhteiskunnan rakenteiden muutosten seurauksena. (Kokko ym. 2013, 

8-10.)  
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Syrjäytymiskäsitettä pidetään negatiivissävytteisenä. Sanana syrjäytyminen on lei-

maava ja synkkä, joten se ollaan haluttu korvata käyttämällä vaihtoehtoisia merkityk-

siä muun muassa puhumalla vähä- tai huono-osaisista, vaikeuksiin joutuneista tai 

heikommin toimeentulevista ihmisistä. Määritelmän kielteisyys ja ihmisten tarkastelu 

tietyn aseman kautta, jakaa ihmiset niin sanotussa normaalissa elämäntilanteessa 

oleviin eli osallisiin ja syrjässä tai marginaalissa oleviin eli osattomiin. Tällainen ajat-

telu ja ihmisten luokittelu eri kategorioihin luovat stereotyyppisiä sekä leimaavia ase-

telmia yhteiskuntaamme. (Laine ym. 2010, 11-15.)  

 

Ihmisen syrjäytymistä on vaikea luokitella. Syrjäytymis-käsitteessä ilmenee niin sa-

nottua sisäistä jännitettä objektiivisten ja subjektiivisten asiatilojen sekä näiden luokit-

telujen välillä. Tämä jännite rakentaa ilmiöstä käytävää keskustelua. Voimme puhua 

henkilön syrjäytymisestä, kun objektiivinen asiatila eli syrjäytymisen prosessi ja huo-

noon asemaan joutuminen on tapahtunut ja henkilö myös kokee sekä tunnistaa ajau-

tumisen huonoon asemaan subjektiivisena asiatilana. Jos kokemuksellista tunnista-

mista omasta huono-osaisuudesta ei tapahdu, syrjäytymiskeskustelua ei voida pitää 

totena eikä voida täten olettaa jonkun huono-osaisuutta tai syrjäytymiskokemusta. 

(Laine ym. 2010, 14-15.) Vaikka ihminen olisi tilastollisesti syrjäytynyt eli työelämän 

tai sosiaalisten yhteisöjen ulkopuolella tai muuten huono-osainen, ei siihen tarvitse 

liittyä subjektiivisen syrjäytymisen kokemusta. Ihminen voi olla esimerkiksi pitkäai-

kaistyötön tai addiktoitunut päihteisiin, jonka takia niin sanottu yhteiskunnan asetta-

mien normien mukainen elämä ei ole mahdollista. Emme voi kuitenkaan tietää koke-

vatko nämä ihmiset todella huono-osaisuuden ja syrjäytymisen tunnetta. 

 

Syrjäytymisen tutkiminen koetaan usein vaivalloiseksi moninaisen määritelmän takia. 

Tilastojen valossa syrjäytyminen kuitenkin usein määritellään yhteiskunnallisten jär-

jestelmien, kuten koulutus- ja työmarkkinajärjestelmien ulkopuolelle jäämiseen. (Ter-

veyden- ja hyvinvoinnin laitos 2016b.) Usein tilastojen suppea määritelmä syrjäytymi-

sestä johtuu emotionaalisten asioiden ja henkilökohtaisten kokemusten vaikeasta 

mitattavuudesta. On huomattavasti helpompaa osoittaa yhteiskunnastamme heidät, 

jotka jäävät koulutus- ja työmarkkinoiden ulkopuolelle, koska heidät voi määrällisesti 

tilastoida. Vaikeampaa on mitata ja tilastoida ihmisen subjektiivisen syrjäytymisen 

kokemusta eli tunnetta omasta syrjäytymisestä. Erilaisia tilastoja tutkiessa tuleekin 

aina muistaa huomioida se, mikä on kyseisen tilaston syrjäytymisen tarkka määritel-
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mä sekä mitä tutkimuksella halutaan kertoa. Määritelmä vaikuttaa oleellisesti saatui-

hin tutkimustuloksiin ja niistä tehtyihin tilastoihin. Esimerkiksi syrjäytyneiden nuorten 

lukumäärä saattaa heitellä useilla kymmenillä tuhansilla, tutkimuksesta ja syrjäytymi-

sen käsitteen määritelmästä riippuen (Myrskylä 2012, 2).  

 

 

3.1.1 Syrjäytyminen välivuoden haasteena 

 

Syrjäytyminen on aina monen tekijän summa. Se voi polveutua esimerkiksi taloudel-

lisista ongelmista, mielenterveysongelmista, sosiaalisista tekijöistä tai perhe- ja koti-

taustoista. Tilastot kuitenkin osoittavat nuorten aikuisten syrjäytymisen keskeisim-

miksi syiksi työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle jäämisen. Niin opiskelu- kuin työ-

paikkojakin on tarjolla vain rajoitetusti ja suorat polut koulutuksesta työllistymiseen 

ovat vähentyneet. Tämä muodostaa kilpailuasetelman nuorten aikuisten työllistymi-

sessä ja koulutuksessa. Nuorten syrjäytymiseen työmarkkinoilta on todettu oleellises-

ti vaikuttavan ensimmäisen työpaikan saamisen vaikeus, jatkuvasti yhteiskunnas-

samme yleistyneet määräaikaistyöt ja työt vuokratyöfirmoissa sekä yleisesti motivaa-

tion puute niin työntekoon kuin opiskeluun. Motivaation puute tehdä töitä omien ta-

voitteiden eteen sekä luottamuksen puute omiin kykyihin ja omaan tulevaisuuteen 

lisää entistä enemmän nuoren syrjäytymisen riskiä. (Lehtonen & Kallunki 2013, 128-

143.) Huono itsetunto ja jatkuvat pettymykset siitä, ettei ole löytänyt omaa alaa tai 

saanut haluamaansa työpaikkaa, voivat johtaa täydelliseen epäonnistumisen tuntee-

seen (Ojala 2017, 45-46). Tämä voi johtaa yrittämisen pelkoon ja näin ollen passivoi-

tumiseen sekä syrjäytymiseen. Nuoruus nähdäänkin yhtenä syrjäytymisherkkänä 

elämänvaiheena (Lehtonen ym. 2013, 128-143).   

 

Nuoruudessa käydään usein läpi erilaisia muutoksia niin fyysisesti kuin psyykkisesti-

kin. Esimerkiksi itsenäistyminen, kaverisuhteiden muuttuminen entistä merkitykselli-

semmiksi ja tulevaisuuden suunnitelmien tekeminen voivat luoda omanlaisia haastei-

ta nuoren elämään. Nuoruuteen kuuluu myös siirtymävaiheita koulutusasteiden välillä 

sekä koulutuksesta työelämään. Lyhyellä aikavälillä tapahtuvat suuret elämänmuu-

tokset voivat olla hyvinkin kuormittavia, koska nuori ei välttämättä pysty käsittele-

mään monia elämänmuutoksia yhtä aikaa (Lämsä 2017). 

  



 

 

18 
 

Syrjäytyminen nuorten aikuisten elämässä nähdään ongelmien yhteen kietoutumisen 

prosessina, johon liittyy yleisesti taloudelliset, sosiaaliset ja terveydelliset tekijät. Näi-

den osa-alueiden lisäksi nuorten elämänhallintaan liittyvät haasteet ja syrjäytyminen 

yhteiskunnallisesta osallisuudesta ovat keskeisiä syrjäytymisen riskitekijöitä. (Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitos 2016b.) Nuorten syrjäytyminen etenee yleensä vaiheit-

tain ja ulottuu lopulta yksilön koko elämään. Taloudellisten resurssien puute eli muun 

muassa köyhyys voi syrjäyttää ihmisen, sillä kyky osallistua yhteiskunnalliseen toi-

mintaan kulttuuristen ja normatiivisten odotusten mukaan heikkenee. (Lehtonen ym. 

2013, 128-143.) Taloudelliset ongelmat ovat yleisiä nuorten ikäryhmässä. Merkittävät 

elämänmuutokset muun muassa välivuoden aikana, kuten esimerkiksi muutto omaan 

kotiin, vaatii yleensä nuorelta taloudenhallinnan opettelua. Itsenäisestä asumisesta 

voikin muodostua nuorelle taloudellisia ongelmia tai ne voivat tuolloin lisääntyä. 

Omanlaisen taloudellisen haasteen nuoren elämään voi luoda myös opintojen aikana 

hankittu opintolaina. Joillakin nuorilla aikuisilla on vielä etuoikeus saada taloudellista 

tukea omilta vanhemmiltaan, mutta läheskään kaikilla ei ole samanlaista tukea tarjol-

la. (Oksanen, Aaltonen & Rantala 2017, 33-44.) 

 

Nuorten syrjäytymiskeskustelussa tulisi ottaa huomioon myös nuorten ylivelkaantu-

minen. Taloudellinen velkaantuminen voi tapahtua hyvinkin lyhyessä ajassa. (Suo-

men mielenterveysseura 2015.) Kulutusyhteiskuntaamme on ilmaantunut erilaisia 

pikalainoja ja osamaksuratkaisuja, joiden avulla vähäosaisetkin pääsevät nauttimaan 

kulutushyödykkeistä. Pikalainoista on kuitenkin muodostunut ongelmia, sillä korkea-

korkoiset lainat johtavat helposti taloudellisiin vaikeuksiin ja mahdollisesti ulosottoon 

asti velkojen maksamatta jättämisen takia. (Oksanen ym. 2017, 33-44.) Voidaan pu-

hua niin sanotusta helposta tavasta saada rahaa omaan käyttöön ja kulutukseen. 

Pikalainojen korkeiden korkojen takia nuorella voi olla vaikeuksia lainan takaisinmak-

sun kanssa, jolloin saatetaan turvautua uuteen lainaan. Velkojen kasautuessa voi 

saada maksuhäiriömerkinnän luottotietoihin, mikä voi laittaa liikkeelle uusien haastei-

den kierteen. Ylivelkaantumisen myötä nuorelle voi kerääntyä muitakin ongelmia, 

jotka vaikeuttavat elämänhallintaa ja aiheuttavat syrjäytymistä (Suomen mielenterve-

ysseura 2015). 

 

Syrjäytymistä voidaan nähdä myös erilaisilla sosiaalisilla ulottuvuuksilla. Näitä ulottu-

vuuksia ovat syrjäytyminen työelämästä, sosiaalisista suhteista kuten ystävistä, per-
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heestä tai työyhteisöstä sekä yhteiskunnan antamasta tuesta. Mitä useammalla ulot-

tuvuudella henkilöllä esiintyy ongelmia, sitä suurempi riski hänellä on syrjäytyä.  

(Lehtonen & ym. 2013, 128-143.) Vaikka syrjäytymisprosessin taustalla voivat olla 

nuorten sosiaalisten verkostojen eri osa-alueiden ongelmat, eivät ne aina ole yksis-

tään nuoren kannalta kohtalokkaita. Nuori voi suojautua esimerkiksi perheen, suku-

laisten tai viranomaisten tuella kaveripiirin syrjäyttäviltä vaikutuksilta. (Kokko ym. 

2013, 8-10.) Sosiaalisten verkostojen merkitys on kasvanut myös työmarkkinoilla, 

eikä pelkkä koulutus enää takaa työelämässä menestymistä. Juuri näiden verkosto-

jen puuttuminen työmarkkinoilla voi mahdollisesti pitkittää välivuoden aikaista työttö-

myyttä ja näin ollen edistää nuoren syrjäytymistä. (Asplund & Koistinen 2014, 21-70.)  

 

Myös terveydelliset ongelmat voivat nostaa nuoren syrjäytymisriskiä. Terveydellisiä 

ongelmia ovat esimerkiksi sairaudet, vammat ja toimintakykyä rajoittavat haitat. Ter-

veydellisiksi ongelmiksi voidaan myös lukea psyykkiset, sosiaaliset ja neurologiset 

ongelmat. Nämä ongelmat voivat vaikuttaa oleellisesti nuoren koulutukseen ja työ-

elämään. Sairaus tai vamma voi esimerkiksi rajoittaa paljon sitä, millaiset työtehtävät 

henkilölle sopivat ja näin ollen poissulkea häneltä tiettyjä ammattivaihtoehtoja. (Ojala 

2017, 45-49.) Mielenterveysongelmista voi seurata nuorelle leimautumista, häpeää ja 

oman sairauden salailua. Nämä seuraukset voivat vaikuttaa ihmiseen ja hänen elä-

määnsä enemmän kuin itse sairaus. (Laine ym. 2010, 11-15.) Työmarkkinoilla on 

vain rajoitetusti tarjolla työpaikkoja terveydellisiä ongelmia omaaville henkilöille. Mo-

net työpaikat eivät pysty vastaamaan vajaakuntoisen nuoren tarpeisiin ja tarjota tälle 

hänen terveydentilalle sopivaa työpaikkaa. Osa-aikaiset työsuhteet tai osa-aikainen 

työkyvyttömyyseläke voisivat ratkaista monen terveydellisiä ongelmia omaavan työt-

tömyyden välivuoden aikana. Mukautettuja työsuhteita on kuitenkin monesti vaikeaa 

sovittaa nykyiseen palvelujärjestelmään ja työelämään sopiviksi. (Ojala 2017, 45-49.) 

 

Asuinalueella nähdään olevan yhteys nuorten syrjäytymiseen. Nuorista tehdyn tutki-

muksen “Kerrottu tulevaisuus” mukaan nuoren asuinpaikan, paikallisuuden ja aluei-

siin liittyvien mielikuvien on havaittu muokkaavan nuoren elämää. Nämä edellä mai-

nitut asiat vaikuttavat myös nuoren tekemiin tulevaisuuden valintoihin, omaan identi-

teettiin, käsitykseen omasta mahdollisuudesta menestyä sekä oman mahdollisen syr-

jäytymisen syiden hahmottamiseen. Nuoren asuinalueella on selkeä vaikutus koulu-

tukseen, työpaikkaan ja tulevaisuuteen. (Kokko ym. 2013, 10-13.) Vuoden 2014 nuo-
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risobarometrissa tehdyn tutkimuksen mukaan osa nuorista näkee syrjäytymisen 

mahdollisesti johtuvan siitä, että asuu kaukana harrastuspaikoista ja muista palve-

luista. Myös asuinpaikan puutteellinen julkinen liikenne nähdään mahdollisena syrjäy-

tymisen riskitekijänä, koska kulkeminen ja ystävien tapaaminen hankaloituu. Har-

vaanasutulla seudulla työ- ja opintomahdollisuudet, harrastukset sekä muut palvelut 

voivat olla vaikeasti tavoitettavissa tai ne voivat puuttua kokonaan. (Myllyniemi 2015, 

50-52.) Tämä voikin edistää nuoren välivuoden aikaista passivoitumista ja syrjään 

joutumista.  

 

Syrjäytyminen nähdään perinnöllisenä ja ylisukupolvisena ilmiönä. Kotiolot, lapsuu-

den perhetausta ja perheen elinolot heijastuvat usein lasten kehitykseen sekä myö-

hempään terveyteen että hyvinvointiin useilla elämänalueilla. Sukupolvelliseen syr-

jäytymiseen vaikuttavat ensinnäkin kasvuympäristö sekä vanhemmilta omaksutut 

asenteet, arvot ja toimintamallit, jotka ohjaavat lasten aikuistumista sekä sijoittumista 

yhteiskuntaan (Kokko & ym. 2013, 10-13). Huono-osaisuuden ylisukupolvisuus muo-

dostuu myös muun muassa geneettisten, biologisten, psykososiaalisten ja sosioeko-

nomisten tekijöiden vaikutuksesta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016a).  

 

Erilaisten ongelmien siirtyminen sukupolvelta toiselle näkyy perheen taloudellisessa 

toimeentulossa, terveyden ongelmissa ja elintavoissa. Perheen elinoloihin ja lapsen 

myöhempään hyvinvointiin vaikuttavia ongelmia ovat tutkimusten mukaan esimerkiksi 

työttömyys, toimeentulovaikeudet, asumisen ongelmat, mielenterveys- ja päihdeon-

gelmat, muut terveyteen liittyvät ongelmat, vanhempien avioero sekä muut perheen 

sisäiset konfliktit. Köyhyys ja sen seuraukset siirtyvät erittäin usein sukupolvelta toi-

selle, ja voivat olla yhteydessä lapsen tuleviin taloudellisiin vaikeuksiin. On myös ha-

vaittu, että vanhempien koulutustaso ja sosioekonominen asema määrittelee lapsen 

koulutusuraa sekä -menestystä aikuisuudessa. Lapsen kasvuympäristö ei kuitenkaan 

ole yksiselitteinen tekijä lapsen kehitykseen, sillä suotuisissakin kasvuoloissa joillekin 

lapsille voi syntyä paljon ongelmia kehityksen eri osa-alueilla. Vastaavasti monet lap-

set ja nuoret, jotka tulevat heikoista lähtökohdista, näyttävät välttyvän syrjäytymis-

prosesseilta. (Suomen Mielenterveysseura 2015; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2016d; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016a; Kestilä & Heino & Solantaus 2011.)  
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3.2 Muita yleisiä haasteita 

 

Vaikka syrjäytymistä pidetäänkin yhtenä välivuoden aikaisena haasteena, on paljon 

muitakin asioita, jotka voivat aiheuttaa vaikeuksia nuoren aikuisen elämään. Seuraa-

vissa kappaleissa käsittelemme itsenäistymistä, tulevaisuuden suunnitelmien teke-

mistä, luottamuksen puutetta sekä yksinäisyyttä välivuoden aikaisina haasteina.  

 

Itsenäistyminen on nuoren kehityksen kannalta tärkeä asia. Nykyään itsenäistyminen 

tapahtuu noin kahdenkymmenen ikävuoden aikana. Siirtyminen aikuisuuteen pitää 

sisällään nopeita ja suuria elämänmuutoksia. Itsenäistymiseen kuuluu muun muassa 

irtautuminen lapsuudenkodista ja vanhemmista, vastuun ottaminen omasta taloudel-

lisesta tilanteesta, omaan asuntoon muuttaminen, työelämään siirtyminen sekä opin-

tojen aloittaminen. Nuorille itsenäistyminen voi olla jännittävä, mutta iloinen osa elä-

mää, jolloin uudenlainen vapaus ja vastuu omasta elämästä lisääntyy. Kuitenkin joil-

lekin siirtymävaiheet voivat tuntua vaikeilta ja haastavilta. Vaikeuksia voi esiintyä 

monella eri elämän osa-alueella, ja ne voivat liittyä muun muassa taloudelliseen tilan-

teeseen, yksinäisyyteen ja ennen kaikkea epävarmuuteen omasta tulevaisuudesta. 

Pienetkin haasteet itsenäistymisessä voivat kasvaa suuriksi, ja äärimmäisessä tapa-

uksessa nuori voi kokea syrjäytyneensä. Aikuisiässä päihteet ovat myös helpommin 

saatavilla, jolloin niistä voi koitua ongelmia nuoren elämässä. (Ranta 2012.) Itsenäis-

tyessä nuoren odotetaan ottavan vastuuta omasta elämänhallinnasta, mutta joiden-

kin asioiden kohdalla voi esiintyä vaikeuksia. Näistä haasteista voi olla vaikeaa selvi-

tä yksin.  

 

Itsenäistymisen yhteydessä tärkeäksi aiheeksi nuoren elämässä muodostuu tulevai-

suus ja omat tulevaisuuden haaveet. Tulevaisuus on aihe, joka luo yleensä odotuk-

sia, mutta myös epävarmuutta. Vuoden 2016 Nuorisobarometrissä on muun muassa 

tutkittu nuorten tulevaisuudennäkymiä, luottamusta tulevaisuuteen ja työelämään. 

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat olleet 15–29-vuotiaat Manner-Suomessa asuvat. 

Tutkimusta varten on haastateltu 1 901 nuorta. Nuorten tulevaisuudennäkymiä käsi-

tellään Suomen tulevaisuuden sekä nuorten omien lähitulevaisuuden haaveiden nä-

kökulmasta. Tutkimuksen mukaan nuoret pitävät hyvinvointivaltion säilymistä oman 

tulevaisuuden kannalta toivottuna asiana. Heikko luottamus hyvinvointivaltion säily-

miseen on kuitenkin havaittu 20–24-vuotiailla nuorilla, koska tässä ikäryhmässä itse-
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näisesti asuvien nuorten köyhyysriski on suurimmillaan. Nuorisobarometrin laatimista 

avoimista kysymyksistä, nuorten toiveista ja peloista, voidaan huomata nuorten luot-

tamuksen hiipuminen hyvinvointivaltion tarjoamaan apuun ja tukeen. Tämä näkyy 

vahvasti korostuneena työttömyyden pelkona sekä huolena toimeentulon riittävyy-

destä. (Myllyniemi 2017b, 11-34.) 

 

Kuvioon 3 on kirjattu nuorten mielipiteitä siitä, miten tärkeää heille eri asioiden saa-

vuttaminen on 35 ikävuoteen mennessä. Kuviossa ilmenevät unelmat kertovat myös 

nuorten omista ja yhteiskunnan asettamista arvoista. Nuorten arvot taas saattavat 

kertoa mahdollisista tulevaisuuden kehityskuluista, erityisesti jos nuorten esille tuo-

mat arvot poikkeavat vanhemman ikäpolven arvoista. (Myllyniemi 2017b, 11-34.) 

 

 

Kuvio 3. Nuorisobarometrin kysymys: “Miten tärkeää sinulle on, että 35-vuotiaana 

olet saavuttanut seuraavia asioita?”. (Myllyniemi 2017b, 27.) 

 

Kuvion mukaan nuoret arvostavat eniten läheisiä ystäviään. Vaikka ystävien merkitys 

on erittäin suuri ja ystävyys nähdään yhtenä tärkeimmistä elämän arvoista, ei tule 

unohtaa nuorten keskuudessa vallitsevaa yksinäisyyttä. Nuorille henkinen tasapaino 

on myös tärkeä arvo, ja muutenkin omien toiveiden toteuttaminen sekä hyvinvointi 

nähdään olennaisina asioina elämässä. Tutkimuksessa ilmeni nuorten pitävän kiin-

nostavaa työtä tärkeämpänä verrattuna pysyvään työsuhteeseen. Tutkimuksen mu-
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kaan nuoret tytöt pitävät korkean koulutustason saavuttamista merkittävämpänä kuin 

pojat. Tämä näkyy tyttöjen keskuudessa pidemmälle kouluttautumisessa. Nuorten 

tulevaisuudentoiveissa on näkynyt muutoksia verrattuna edellisvuosina tehtyihin sa-

mankaltaisiin tilastoihin. Nykyiset toiveet nähdään enemmän elämyksellisinä, kunni-

akkaina ja hyvää mieltä tuovina. Tämän havainnon perusteella on alettu puhumaan 

arvojen muutoksesta yhteiskunnassamme sekä pitkittyneestä nuoruudesta. (Mylly-

niemi 2017b, 19-34.) Nuorilla ei ole välttämättä kiirettä saavuttaa suuria asioita var-

haisessa elämänvaiheessa. Monet haluavat kokea ja tehdä asioita ennen aloilleen 

asettumista sekä perheen perustamista.  

 

Nuorten tulevaisuuteen liittyy ulkopuolisia odotuksia työelämään siirtymisestä koulu-

tuksen jälkeen. Yhteiskunnan näkökulmasta nuorten tulisi siirtyä työelämään nopeas-

ti ja heidän tulisi saavuttaa pitkä työura. Vuoden 2016 Nuorisobarometrissä on hah-

motettu nuorten näkemyksiä työstä, koulutuksesta ja sosiaaliturvasta (ks. kuvio 4).  

 

 
Kuvio 4. Nuorisobarometrissä nuorten näkemyksiä liittyen työhön, koulutukseen ja 

sosiaaliturvaan. (Myllyniemi 2017c, 57.)  
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Kuviosta 4 voi huomata, että nuoret arvostavat työtä. Työntekoa pidetään tärkeäm-

pänä kuin tukien varassa elämistä, ja työn saamisen eteen ollaan valmiita muutta-

maan toiselle paikkakunnalle. Noin puolet tutkimuksen nuorista kuitenkin pelkää sitä, 

onko heillä töitä tulevaisuudessa. Työntekijöille asetetut korkeat vaatimukset ja ihmis-

ten ennenaikainen loppuunpalaminen työssä, huolettaa nuoria enemmän kuin oma 

työssä jaksaminen. Itseensä ja omiin kykyihin luotetaan enemmän kuin muiden pär-

jäämiseen. (Myllyniemi 2017c, 57-72.)  

 

Valtion talouden taantumat vaikuttavat aina ihmisten työnsaantiin, mutta erityisesti ne 

näkyvät nuorten kohonneena työttömyysriskinä. Edellisiä Nuorisobarometrin tekemiä 

tutkimuksia verrattaessa on huomattu, miten nuorten asenteet ja arvot noudattavat 

taloussuhdanteiden muutoksia. Nuoret suhtautuvat tiukemmin sosiaaliturvaan ja työ-

elämään, kun taloudellinen tilanne on huono tai huononemaan päin. Myös taloudelli-

sen tilanteen ja koulutuksen tärkeänä pitämisen välillä on voitu havaita yhteys. Kun 

taloudellinen tilanne on huono, yhä useampi nuori uskoo koulutuksen olevan tärkeää 

työllistymisen kannalta. Jos työtä ei ole saatavilla, nähdään kouluttautumisen olevan 

hyvä vaihtoehto. Nuorten usko koulutuksen merkitykseen työnsaannissa voi kuitenkin 

vähentyä valmistumisen jälkeen. Erityisesti toisen asteen koulutuksesta valmistuneil-

la nuorilla huomataan tällaista uskon hiipumista. (Myllyniemi 2017c, 57-72.) Valtion 

talouden taantumat ovat saaneet ihmiset huolestumaan omasta tulevaisuudestaan ja 

erityisesti omista taloudellisista asioista. Tuloja on saatava, jotta voi elää toivottua ja 

hyvää elämää. Työttömyys on asia, mikä mietityttää nuoria ja saa myös heidän tule-

vaisuudennäkymänsä epävakaalle pohjalle.  

 

Luottamuksen tunne on tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeää. Luottamus ja myön-

teiset tulevaisuudennäkymät voimaannuttavat ihmisiä, ja toiveikkuus vaikuttaa posi-

tiivisesti omaan tyytyväisyyteen elämästään. Ihmisiin luottaminen on myös tutkimus-

ten mukaan yhteydessä siihen, keille lisääntyy vaikeuksia ongelmatilanteissa ja ketkä 

pärjäävät niissä. Työttömien selviytymistä koskevassa tutkimuksessa pystyttiin huo-

maamaan yhteys siihen, että “mitä vähemmän työtön luottaa muihin ihmisiin, sitä to-

dennäköisemmin hän sairastuu ja siten syrjäytyy entistä vakavammin”. Tutkimusten 

mukaan nuorten koulutustasolla ja toiminnalla on vahva yhteys sosiaaliseen luotta-

mukseen. Ammattikoulun suorittaneet tai kokonaan ammatillista tutkintoa vailla ole-

vat nuoret ovat koulutettuja nuoria kyynisempiä. Työttömät ja yrittäjät ovat näitä koh-
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deryhmiä vertaillessa vielä kyynisempiä muita ihmisiä kohtaan. Luottamuksen puute 

on hyvin yleinen ilmiö haavoittuvassa asemassa olevilla ihmisillä. Luottamuksen li-

sääntyminen on tärkeää, koska luottamus muihin suojaa vaikeissa elämäntilanteissa 

sekä edistää selviytymistä. Mieleisen elämän kannalta nuoren on tärkeä saada tunne 

siitä, että voi vaikuttaa oman elämän kulkuun, luottaa toisiin ihmisiin ja omaan tule-

vaisuuteen sekä siihen, että koettelemuksista huolimatta aikuisuudessa asiat para-

nevat. (Myllyniemi 2017a, 35-47.)  

 

Yksinäisyys on myös suuri haaste monen nuoren elämässä. Se voi olla tilapäinen 

olotila tai pidempiaikainen jakso. Yleensä ihmiset kaipaavat läheisyyttä, ystäviä, yh-

teenkuuluvuuden tunnetta ja hyväksyntää elämässään, joten yksinäisyys voi olla pe-

lottava sekä surullinen asia. Yksinäisyys voidaan määritellä suppeasti esimerkiksi 

ystävien ja kumppanien puuttumisena. Yksinäisyys voidaan myös jakaa sosiaaliseen 

ja emotionaaliseen yksinäisyyteen. Sosiaalinen yksinäisyys johtuu sosiaalisten ver-

kostojen tai suhteiden, esimerkiksi työverkoston, puuttumisesta. Emotionaalinen yk-

sinäisyys taas johtuu läheisten ja merkityksellisten ystävyyssuhteiden puuttumisesta. 

Pelkkä ulkoinen havainto yksinäisyyden merkeistä ei riitä, vaan olennaista on myös 

ihmisen subjektiivinen kokemus omasta yksinäisyydestään. Yksinäisyys on aihe, jos-

ta ei aina välttämättä haluta puhua ja sitä saatetaan hävetä. (Kangasniemi 2008, 13-

14; Mielenterveyden keskusliitto 2017.) Yksinäisyyttä voi olla vaikea huomata, koska 

ihminen voi ulospäin esittää kaiken olevan hyvin. Toisaalta on myös heitä, joiden 

elämä näyttää hyvin yksinäiseltä, mutta he eivät itse välttämättä koe olevansa yksi-

näisiä. (Kangasniemi 2008, 13-14.) Yksinäisyys ei myöskään välttämättä tarkoita sitä 

ettei olisi ystäviä, vaan ihminen voi tuntea yksinäisyyttä vaikka hänellä olisikin työ-

paikka, sosiaalisia suhteita ja hyvä taloudellinen tilanne elämässään.  

 

On olemassa paljon erilaisia syitä, jotka vaikuttavat yksinäisyyden tunteen olemas-

saoloon. Sisäisinä tekijöinä voivat olla ihmisen ujous tai sosiaalisten tilanteiden pelko, 

kun taas ulkoisia syitä voivat olla uusi asuinpaikka tai kiusaamisesta johtuva ulkopuo-

lelle jääminen. On kuitenkin muistettava erottaa yksin olemisen ja yksinäisyyden 

merkitykset toisistaan. Yksin oleminen ei aina merkitse yksinäisyyttä, vaan joskus 

ihmisen tarvitsee olla yksin ja täten saada omaa aikaa itselleen. Tätä tilannetta voi-

daan kutsua vapaaehtoiseksi yksinäisyydeksi, kun taas negatiivisesti vaikuttava yksi-

näisyys voi olla ahdistava mielentila. (Mielenterveyden keskusliitto 2017.)  
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Nuoren elämässä yksinäisyyttä voi aiheuttaa esimerkiksi siirtymävaiheet, itsenäisty-

minen, muutokset, vastuunotto, mahdollinen muutto uudelle asuinpaikkakunnalle ja 

itsensä vertaaminen toisiin. Tutkimuksissa on havaittu ilmiö, että yksinäisyys on nuo-

ruusaikana yleisempää kuin muissa elämänvaiheissa. Ihmisen persoonaan, elämän-

tilanteisiin ja paikkaan liittyvät tekijät ovat yhteydessä ihmisen yksinäisyyteen sekä 

sen kokemiseen iästä riippumatta. Nuoruudessa sosiaaliset suhteet muuttuvat yleen-

sä radikaalisti. Tällöin ystävyyssuhteiden merkitys kasvaa ja samalla halutaan irrot-

tautua vanhemmista. Sosiaalisiin suhteisiin liittyy myös yleensä ristiriitoja ja epävar-

muutta. Jokainen nuori haluaa tulla hyväksytyksi ryhmässä, tuntea läheisyyttä, saada 

luotettavia ystäviä ja tunteen siitä, että hänen asioistaan ollaan oikeasti kiinnostunei-

ta. Ikätovereilla on suuri merkitys nuoren identiteetin ja hyväksynnän etsimisessä. 

Kaverisuhteet voivat vaikuttaa erittäin positiivisesti nuoren minäkuvaan, mutta myös 

pahimmillaan aiheuttaa kielteisyyttä, yksinäisyyttä ja itseinhoa. Näitä tunteita nuori 

voi kokea esimerkiksi ryhmän ulkopuolelle jäämisen tai kiusaamisen seurauksena. 

(Kangasniemi 2008, 110-118). 

 

 

3.3 Yhteiskunnan asettamia haasteita 

 

Myös erilaiset yhteiskunnan käytänteet voivat aiheuttaa nuorelle haasteita esimerkik-

si työ- ja koulutuspaikan hakemiseen. Yksi tällainen käytäntö on ensikertalaiskiintiö, 

josta on säädetty Yliopistolaissa (558/2009, 36 b §) ja Ammattikorkeakoululaissa 

(932/2014, 28 b §). Ensikertalaiskiintiöllä tarkoitetaan käytäntöä, jossa osa yhteis-

haun opiskelupaikoista on varattava ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville eli 

heille, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukais-

ta korkeakoulututkintoa eivätkä ole vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa 

opiskelupaikkaa. Ensikertalaiskiintiöön kuuluvat kuitenkin he, jotka ovat ottaneet 

opiskelupaikan vastaan kevätlukukaudella 2014 tai sitä ennen alkaneesta koulutuk-

sesta, mutta eivät ole suorittaneet korkeakoulututkintoa loppuun. Ensikertalaiskiinti-

öiden tavoitteena on parantaa ensimmäistä kertaa korkeakoulupaikkaa hakevien 

asemaa yhteishaussa sekä madaltaa opintojen aloittamisikää (Opintopolku 2017c). 

Käytänteen tarkoituksena on myös nopeuttaa korkeakouluista työelämään siirtymistä 

sekä kohentaa työllisyysastetta. Uudistukset työurien pidentämiseksi ja opintojen 
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keskeyttämisen vähentämiseksi ovat täysin aiheellisia. Ensikertalaiskiintiöillä on sel-

västi hyvä tarkoitus, sillä se nopeuttaa varmasti jonkin verran koulutusasteiden välisiä 

siirtymiä. Ensikertalaisten hakijoiden suosiminen koulutushauissa uskotaan myös 

vähentävän opiskelupaikoilla taktikointia sekä koulutusalan vaihtoa kesken opintojen. 

(Kaleva 2015.) 

 

Toisaalta ensikertalaiskäytänteellä voi olla myös täysin päinvastainen vaikutus; nuo-

ret eivät halua ottaa vastaan esimerkiksi toiseksi tai kolmanneksi vaihtoehdoksi aset-

tamaa opiskelupaikkaa, jos tavoitteena on päästä ensimmäisenä hakuvaihtoehtona 

olevaan paikkaan. Jos nuori ottaa vastaan jonkin muun, kuin ensimmäisenä vaihto-

ehtona olleen koulupaikan ja hakee seuraavana keväänä uudestaan, on hänellä hei-

kommat mahdollisuudet päästä koulutukseen, koska hän on tällöin menettänyt ensi-

kertalaishakijan statuksen. (Pölkki 2016.) Tällaisissa tilanteissa nuoret haluavat usein 

pitää tietoisesti yhden tai useamman välivuoden. Ongelmalliseksi käytänteen tekee 

myös se, että toisen asteen koulutuksesta valmistuneet eivät aina tiedä valmistuttu-

aan, mitä he haluavat tehdä tulevaisuudessa työkseen. Kun ensikertalaisia suositaan 

koulutushauissa, ensimmäisen korkeakoulupaikan valinnan merkitys korostuu. Nuo-

ret eivät välttämättä halua ottaa sellaisia koulutuspaikkoja vastaan, mistä eivät ole 

täysin varmoja, vaan mieluummin harkitsevat asiaa välivuoden aikana. Tällöin opinto-

jen aloitusikä nousee, vastoin ensikertalaiskiintiökäytänteen tavoitteiden, ja useam-

man välivuoden aikana riski jättää korkeakoulutus kokonaan suorittamatta kasvaa. 

(Kaleva 2015.) 

 

Toinen asia, joka aiheuttaa nuorille paineita toisen asteen koulutuksen jälkeisissä 

koulutushauissa, on asetus työmarkkinatuesta. Ammattikoulusta valmistuneet ovat 

oikeutettuja työmarkkinatukeen heti valmistuttuaan, toisin kuin lukion suorittaneet 

nuoret. Lukiosta valmistunut nuori aikuinen, joka ei ole saanut jatko-opiskelupaikkaa, 

on oikeutettu työmarkkinatukeen viiden kuukauden odotusajan jälkeen. Työmarkkina-

tuen myöntämisen edellytyksenä on, että lukiosta vastavalmistuneen tulee hakea 

vähintään kahteen tutkintoon johtavaan opiskelupaikkaan sekä suorittaa vähintään 

kaksi hakuprosessia loppuun asti. (Työ- ja elinkeinopalvelut 2017.) Monimutkaisen 

asiasta tekee monille nuorille työmarkkinatuen ja ensikertalaiskäytänteen ristipaine. 

Jos nuori kieltäytyy saadusta opiskelupaikasta, tarkoittaa se työmarkkinatuen epä-

ämistä. Jos hän taas vastaanottaa ei halutun opiskelupaikan, menettää hän ensiker-
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talaisuus-statuksen. Nämä kaksi järjestelmää ovatkin nyt ajaneet nuoria hakemaan 

opiskelupaikkoja näennäisesti työmarkkinatuen toivossa. (Härkönen 2017b.) 

 

Paineita tulevaisuudessa toiselta asteelta valmistuville nuorille voi myös asettaa tule-

vat uudistukset korkeakoulujen pääsykokeisiin. Syksyllä 2016 korkeakoulut lupasivat 

opetus- ja kulttuuriministeriölle keventävänsä paljon valmistautumista vaativia opiske-

lijavalintoja vuoteen 2018 mennessä. Tämän uudistuksen on siis tarkoitus tulla voi-

maan kevään 2018 koulutushauissa. Käytännössä uudistus tulee näkymään enem-

män yliopistojen koulutushauissa, sillä niissä pääsykokeisiin valmistautuminen on 

enemmän aikaa vievää suurien valintakoemateriaalien takia. Pidemmän ajan uudis-

tustavoitteena on, että korkeakoulut siirtyvät lopulta valitsemaan opiskelijansa ylioppi-

lastutkinnon arvosanojen perusteella. Opetus- ja kulttuuriministeriö haluaa uudistaa 

nykyistä pääsykoejärjestelmää, sillä se on korkeakouluille kallis sekä hakijoille ylei-

sesti ottaen raskas. Pääsykokeisiin lukemiseen kuluu monesti myös kansantaloudel-

lisesti merkittävä määrä työtunteja. Uudistuksella halutaan vähentää välivuosia, jotka 

johtuvat siitä, ettei nuoret jaksa aloittaa pääsykokeisiin lukemista heti ylioppilaskirjoi-

tusten jälkeen. Uudistuksen tarkoituksena on myös vähentää eriarvoistavana pidettyä 

niin sanottua valmennuskurssibisnestä. (Härkönen 2017a.) 

 

Pääsykoeuudistuksessa on myös haittapuolensa. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että 

jatkossa ylioppilaskirjoitukset tulevat enemmän määrittelemään nuoren tulevaisuutta. 

Stressi pääsykokeissa pärjäämisessä voi siirtyä ylioppilaskirjoituksiin ja nuoret saat-

tavat valita yhä useammin lukion suorittamisen esimerkiksi neljään vuoteen, jotta ai-

kaa ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen on riittävästi. Uudistus tulisi myös hei-

kentämään tai jopa kokonaan estämään sellaisten opiskelijoiden pääsyn korkeakou-

luun, joilla lukio-opinnot eivät ole sujuneet riittävän hyvin. Myös nuoret, joiden opiske-

luinto tiettyä alaa kohtaan alkaa vasta lukio-opintojen jälkeen, saattavat näin menet-

tää mahdollisuutensa päästä opiskelemaan unelma-ammattiaan. Lukiota on aina pi-

detty oivana aikana oman unelma-ammatin etsimiselle, jos se ei ole vielä peruskou-

luaikana nuorelle selvinnyt. Uudistuksen myötä tämä kolmen vuoden niin sanottu 

miettimisaika viedään nuorelta. Nuoren tulee jatkossa tietää heti lukion alettua, mihin 

kouluun haluaa valmistuttuaan pyrkiä, jotta osaa valita sellaisten oppiaineiden kurs-

sit, joiden suorittaminen ylioppilaskirjoituksissa hyödyttää pääsyä haluttuun koulutuk-

seen. Muutoksesta kärsivät myös sellaiset välivuoden pitäjät, jotka eivät ole itse yli-
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oppilaskirjoituksia suorittaessaan olleet tietoisia niiden arvosanojen vaikuttavuudesta 

tulevaisuuteensa. Ylioppilaskirjoitusten arvosanojen korottaminen myöhemmin elä-

mässä tulee siis varmasti yleistymään uudistuksen myötä. Vaikka uudistuksella halu-

taan puuttua opiskelijoita eriarvoistaviin valmennuskursseihin, voi se jatkossa ajaa 

valmennuskurssit lukio-opiskelijoiden pariin. Valmennuskurssit saattavat muuttaa 

omia tavoitteitaan ja pyrkiä jatkossa järjestämään vain ylioppilaskirjoituksiin valmista-

via kursseja. Vaikka uudistuksen tarkoituksena on keventää korkeakouluille kalliiksi 

tulevia pääsykokeita, tulee luultavasti aina säilymään myös pieni pääsykoekiintiö, 

esimerkiksi ammatilliselta puolelta tuleville. (Härkönen 2017a.) 

 

 

3.4 Haasteita ammattikoulusta valmistuneilla 

 

Oman tulevaisuuden suunnitteleminen ei aina ole helppoa. Joillekin on erittäin sel-

vää, mitä ammatillisen koulutuksen suorittamisen jälkeen haluaa tehdä tai missä ha-

luaa työskennellä. Kuitenkin monella voi olla vaikeaa jäsentää omia tulevaisuuden 

suunnitelmia heti valmistuttuaan. Tulevaisuus voi olla myös niin iso aihe, ettei nuori 

pysty tekemään valintoja sillä hetkellä tai itse tulevaisuus pelottaa vastuunoton ja it-

senäistymisen takia. Keskustelupalstoilla (Demi.fi 2017a; Suomi24.fi 2017a; vauva.fi 

2017) nuoret vertaistuellisesti kysyvät toisten ammattikoulusta valmistuneiden jatko-

suunnitelmista ja neuvoja erilaisiin mieltä askarruttaviin asioihin. Mietteet liittyvät 

usein kysymyksiin, mitä seuraavaksi, mihin etuuksiin ja tukiin ammattikoulusta val-

mistunut on oikeutettu sekä mitä hyötyjä on työttömäksi ilmoittautumisessa. Joiden-

kin kohdalla myös tietämättömyys siitä, haluaako jatko-opiskella vai tehdä töitä, on 

iso kysymys. Motivaation ja innostuksen puute, koettu uupumus sekä epävarmuus 

voivat olla esteenä omien tulevaisuuden suunnitelmien tekemisessä. Yleisesti elä-

mänhallintaan ja tulevaisuuteen liittyvät kysymykset mietityttävät nuoria, ja monet 

haasteet liittyvät juuri näiden asioiden ympärille. 

 

Ammattikoulun jälkeen yleisin vaihtoehto on varmasti se, että nuori alkaa etsimään 

työtä itselleen. Jotkut myös voivat haluta lähteä syventämään hankittua osaamista tai 

opiskelemaan eri alaa ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Ammattikorkeakoulu on 

huomattavasti yleisempi valinta ammattikoululaisille, sillä monet eivät saata edes 

ymmärtää yliopiston olevan mahdollinen vaihtoehto ammattikoulutuksen jälkeen. 
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Esimerkiksi vuonna 2014 vain noin prosentti ammattikoulun suorittaneista pääsi 

opiskelemaan yliopistoon. Korkeakoulututkintoon hakeutumiseen vaikuttaa nuorella 

oleellisesti vanhempien koulutustaso, oma motivaatiotaso sekä valmiudet korkeakou-

lutasolla opiskeluun. Yliopistokoulutukseen hakeutumiseen ammattikoulusta vaikut-

taa myös koulutuksen aikana saatu opinto-ohjaus. Osa opinto-ohjaajista ei ymmärrä 

kannustaa ammattikouluopiskelijoita hakeutumaan yliopistokoulutukseen, vaikka es-

teitä tälle opintopolulle ei ole. Usein yliopisto mahdollisuutta tarjotaan opiskelijalle 

ainoastaan, jos opiskelija itse osaa ottaa asian esille opinto-ohjauksessa. On kuiten-

kin ymmärrettävä, että ammattikoulusta yliopistoon voi olla vaikeampi päästä opiske-

lemaan kuin lukiosta, joka on yleissivistävä koulutus. Ammattikoulu ei esimerkiksi 

anna samanlaisia valmiuksia pitkien tekstitaidollisten tekstien kirjoittamiseen. (Jauhi-

ainen 2016.) 

 

He, jotka päätyvät hakeutumaan työelämään suoraan ammattikoulutuksen jälkeen, 

saattavat myös kokea monia haasteita niin työn hakemisen, kuin myös tekemisen 

aikana. Työpaikan saamiseen vaikuttavat laajasti muun muassa koko maan yleinen 

taloudellinen tilanne, työpaikkojen vähyys, suuret hakijamäärät oman alan työtehtä-

viin ja oman asuinkunnan taloudellinen tilanne (Seretin 2010, 18-25). Osa aloista yh-

teiskunnassamme on myös niin sanotusti ylikoulutettuja, eli sellaisia, joihin on koulu-

tettu liikaa henkilöitä suhteutettuna alan työpaikkoihin työmarkkinoilla (Heinonen 

2016). Tällaisia aloja ovat Ammattinetin verkkosivujen (2017a, 2017b, 2017c) perus-

teella esimerkiksi televisio- ja radioala, laboratorioala sekä vaatetusala. Vaikka kysei-

sillä aloilla aloituspaikat ovat vuosittain melko vähäisiä ja hakijamäärät suuria, jää 

vuosittain monet kyseisiin ammatteihin valmistuneet työttömiksi koulutuksen jälkeen. 

Näillä aloilla koulutusaikana luotujen suhteiden merkitys korostuu erityisesti työn-

haussa. Yhteiskunnallisissa keskusteluissa, sosiaalisen median alustoilla ja uutisissa 

on jo monen vuoden ajan noussut esille erilaisia tapauksia, joissa on ilmennyt työt-

tömien käyttöä hyväksi erilaisiin palkattomiin harjoitteluihin (Seppänen 2016). Monet 

esimerkiksi televisio- ja radioalalle valmistuneet päätyvät valmistuttuaan palkattomik-

si harjoittelijoiksi televisio- ja radiotuotantoihin palkallisen työpaikan toivossa, ja tä-

män jälkeen joutuvat pettymään, kun eivät saakaan työpaikkaa.  

 

Haasteen työelämään hakeutumiseen aiheuttaa myös ammattikoulusta juuri valmis-

tuneiden vähäinen työkokemus. Usein työpaikkoihin vaaditaan useiden, ellei jopa 
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kymmenien vuosien työkokemusta, jota nuorelta vastavalmistuneelta ei voi löytyä. 

On ymmärrettävää, että osa työpaikkojen työtehtävistä ovat sen verran vaativia ja 

vastuullisia, että pidempi työkokemus on ehdoton. Ammattikoulututkinnolla tulisi 

päästä kuitenkin perustason työtehtäviin, joihin tutkinto heidät valmentaa. Monesti 

työpaikoilla ei ole aikaa tai resursseja antaa kunnollista perehdytystä, jolloin työko-

kemuksen merkitys korostuu edelleen. Haasteen työelämään luo myös yhteiskun-

nassamme vallitseva vuokratyökulttuuri. Yhä harvemmin työpaikkailmoituksista löytyy 

ilmoituksia kokoaikaisista työsuhteista, vaan osa-aikaiset, määräaikaiset ja vuokra-

työsuhteet hallitsevat työmarkkinoita. Vuokratyössä työnantaja eli vuokratyöyritys, 

vuokraa työntekijöitään toisen työnantajan palvelukseen. Vaikka vuokratyössä on 

hyviä puolia, on siinä myös paljon huolestuttavia aspekteja. Huonoja puolia vuokra-

työntekijänä toimimisessa on muun muassa tulojen epäsäännöllisyys, epävarmuus 

töiden jatkumisesta, etuuksien puuttuminen muihin työntekijöihin verrattuna ja työeh-

tosopimuksen mukaisten vähimmäismääräyksien helppo kierrettävyys. (Palvelualojen 

ammattiliitto 2015.) 

 

Koulutuksen rahoituksen vähentäminen on viime aikoina herättänyt huolta muun mu-

assa ammattikoulujen opetuksen tasosta. Erityisenä huolenaiheena on oppituntien 

vähäisyys ammattikouluissa, joka kuitenkin vaihtelee ammattiala- ja koulukohtaisesti. 

Lukiot ja ammattikoulut ovat eriarvoisessa asemassa siinä, että lakiin on kirjattu luki-

oille vähimmäismäärä lähiopetustuntien järjestämiseen. (Koskimäki 2017.) Laki am-

matillisesta peruskoulutuksesta (630/1998 29 §) määrittää, että “opiskelijalla on oike-

us saada opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa tutkinnon tai koulutuksen perustei-

den mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisen”. Kos-

ka lakiin ammatillisesta peruskoulutuksesta ei olla määrätty tarkkoja vähimmäismää-

riä lähiopetuksen järjestämiseen, on viime vuosina rahoitusleikkaukset vieneet re-

sursseja etenkin ammattikoulutuksessa järjestettävästä lähiopetuksesta. Lähiopetuk-

sen tilalle tarjotaan yhä useammin itsenäisesti suoritettavia verkkokursseja sekä 

muuta itsenäistä opiskelua. Vaikka tarjolla on laadukkaita ja hyödyllisiä verkkokursse-

ja, itsenäinen opiskelu asettaa tietynlaisia riskejä ja haasteita oppimiseen. Itsenäi-

sessä opiskelussa opiskelijan motivaatio oppimiseen korostuu edelleen. Opiskelijoi-

den oppimisen seuraaminen on myös haastavampaa itsenäisessä opiskelussa, joten 

lakiin määrätty ammattitaitovaatimusten oppiminen voi kärsiä etenkin epämotivoitu-

neen nuoren kohdalla. (Koskimäki 2017.)  
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Yhteiskunnan koulutuspoliittisena tavoitteena on myös siirtää ammatillista opetusta 

yhä enemmän työpaikoille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ammatillisen koulu-

tuksen lähiopetuspäiviä ja opintojaksoja tullaan korvaamaan erilaisilla harjoitteluilla ja 

työelämäopinnoilla. Uudistuksella on hyviä tavoitteita, mutta samalla se asettaa myös 

paljon haasteita.  Uudistuksen tavoitteena on muun muassa nopeuttaa opiskelijoiden 

siirtymistä työelämään, opiskeluaikana saadun työkokemuksen ja työelämässä luotu-

jen suhteiden avulla. Uudistuksen pelätään kuitenkin olevan liian raskas yhteiskun-

nan työmarkkinoille. Huolta aiheuttaa esimerkiksi se, riittääkö kaikille oppilaille har-

joittelupaikkoja ja onko työpaikoilla antaa riittävästi ajallisia resursseja jopa perusasi-

oiden opettamiseen. Huolenaiheeksi on myös noussut kysymys siitä, onko työpaikoil-

la pedagogisia valmiuksia kohdata esimerkiksi lähes kielitaidottomia maahanmuutta-

januoria tai nuoria, joilla on puutteita elämänhallintataidoissa. (Leiding & Pietilä 

2017.) Ammattikoulutuksen ongelmat ovatkin puhuttaneet ihmisiä viime aikoina ja 

saaneet pohtimaan, saavuttavatko kaikki nuoret todella ammattikoulu aikanaan lain 

vaatimat ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet.  

 

 

3.5 Haasteita lukiosta valmistuneilla 

 

Moni nuori joutuu varmasti tekemään uusia jatkosuunnitelmia, jos jatkokoulutuspaik-

ka jää saamatta lukion ja ensimmäisen yhteishaun jälkeen. Nuoret, jotka taas tietoi-

sesti valitsevat pitää välivuoden toisen asteen koulutuksen jälkeen, tietävät yleensä, 

mitä he haluavat tehdä tämän vuoden aikana. Monet nuoret näkevät itsensä teke-

mässä töitä valmistuttuaan lukiosta, joko päätoimisesti tai opintojen ohella. Työnteko 

on taloudellisesti hyödyllinen vaihtoehto ja työn ohella nuori oppii myös uusia taitoja 

sekä pystyy kehittämään itseään. Vuonna 2017 julkaistun Nuorten tulevaisuusrapor-

tin mukaan lukiolaiset haluavat yhä useammin valmistuttuaan pitää välivuoden. Vuo-

sien 2015 ja 2016 tutkimuksissa 26 prosenttia vastaajista valitsisi välivuoden lukion 

jälkeisenä vaihtoehtona, kun taas vuoden 2017 tutkimuksessa luku oli noussut 29 

prosenttiin. Peräti 38 prosenttia tutkimukseen osallistuneista tytöistä valitsisi välivuo-

den jatkokoulutuspaikan sijaan, kun taas poikien vastaava luku oli 17 prosenttia. Tut-

kimuksen mukaan tyttöjen suuri suosio välivuoden viettämiseen voi johtua siitä, että 

tytöt voivat kokea yleisesti riittämättömyyttä ja reagoida koulupaineisiin voimak-
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kaammin kuin pojat. Tyttöjen epävarmuus ja pelko niin sanottujen epätäydellisten 

valintojen tekemisestä voivat olla osasyynä lisääntyneeseen välivuoden pitämiseen. 

Tutkimuksen huolenaiheena on kuitenkin välivuoden suosion kasvu. Ongelmaksi koi-

tuvat erityisesti ne nuoret, jotka viettävät monta välivuotta peräkkäin. (Taloudellinen 

tiedotustoimisto & T-media Oy 2017.)  

 

Jatkokoulutuspaikan saamisen suhteen löytyy myös haasteita, jotka vaikuttavat nuo-

ren aikuisen elämään. Koulutuspaikkoja on paljon tarjolla usealla alalla, mutta joka 

vuosi hakijoita on paljon suhteutettuna koulutuspaikkojen määrään. Jokaiselle nuorel-

le aikuiselle ei valitettavasti ole tarjolla haluttua jatko-opiskelupaikkaa, jolloin moni jää 

jatkokoulutuksen ulkopuolelle valmistuttuaan toiselta asteelta. Toivottavaa olisi, että 

nuori voisi hakea koulutukseen uudestaan saman vuoden syksyllä, mutta useamman 

jatkokoulutuspaikan yhteishaku on vain kerran vuodessa eli keväällä. Seuraavana 

vuonna on taas mahdollista hakea toivottuun koulutukseen, mutta ei ole varmuutta 

koulupaikan saamisesta. Jos nuori joutuu viettämään usean välivuoden, voi hän jou-

tua niin sanottuun välivuosikierteeseen, jolloin hänelle voi kasvaa suurempi kynnys 

hakea kouluihin jatkossa. Tänä aikana myös motivaatio kouluttautumiseen saattaa 

laskea. Ajatukset jatko-opiskelusta ja tulevaisuudesta voivat tuntua ahdistavilta. Kerta 

toisensa jälkeen tulleet hylkäykset toivotusta opiskelupaikasta voivat johtaa itsevar-

muuden heikentymiseen. Useat välivuodet voivat olla riski ja mahdollisesti ennustaa 

nuoren syrjäytymistä. Syrjäytymistä voi esiintyä esimerkiksi osattomuuden tai osaa-

mattomuuden takia, mutta myös täydellisyyden tavoitteleminen voi saada nuoren uu-

pumaan ja pahimmassa tapauksessa masentumaan. (Posti 2017.)  

 

Välivuosi voi luoda edellytyksiä muun muassa itsenäistymiselle sekä työelämästä, 

verotuksesta ja viranomaistahojen toiminnasta oppimiselle (Posti 2017). Vaikka väli-

vuosi luo mahdollisuuksia uuden oppimiselle ja kokemusten saamiselle, voi nuori 

kohdata sen aikana monia haasteita, joihin tarvitsisi apua. Joku voi joutua ensimmäi-

sen kerran hakemaan töitä tai ilmoittautumaan työttömäksi työnhakijaksi TE-

toimistoon. Lukiosta valmistuneet nuoret voivat kohdata työnhaussa samanlaisia 

haasteita kuin ammattikoulun suorittaneet. Haasteeksi voi muodostua esimerkiksi se, 

että lukiolaisilla ei välttämättä ole kunnollista työkokemusta eikä ammattipätevyyttä. 

Nuoria mietityttää usein myös oma taloudellinen tilanne. Rahaa tarvitaan omaan ku-

lutukseen ja elämiseen. Monilla keskustelupalstoilla (Demi.fi 2017b; Demi.fi 2017c; 
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Suomi24.fi 2017b; Anna.fi 2017) lukiosta valmistuneet nuoret hakivat vertaistukea 

omiin ajatuksiin siitä, mitä tehdä lukion jälkeen, kun välivuosi oli edessä. Monet olivat 

tilanteessa, jossa he eivät tienneet mitä tehdä. Jotkut olivat olleet jo monen vuoden 

ajan kotona tekemättä mitään tai tehneet muutamia työkokeiluja. Keskusteluissa il-

meni epäuskoa omaan työllistymiseen välivuoden aikana. Uupumus lukion jälkeen oli 

merkittävä puheenaihe, ja erityisesti se, miten löytää motivaatiota opiskelun aloitta-

miseen välivuosien jälkeen. Paineita opiskelupaikan hakemiseen loi monelle myös 

vanhempien odotukset nuoren kouluttautumisesta. Erilaisilla keskustelupalstoilla 

myös nuorten vanhemmat kävivät vertaistuellisia keskusteluja lastensa tilanteista. 

 

 

4 MAHDOLLISUUKSIA VÄLIVUODEN AIKANA 

 

 

Vaikka välivuosi toisen asteen koulutuksen jälkeen saattaa asettaa nuorelle haastei-

ta, haluamme nähdä sen kuitenkin ennen kaikkea mahdollistavana kokemuksena. 

Joillakin saattaa olla selvät suunnitelmat välivuoden viettämiseen, kun taas toiset ha-

luavat kokeilla erilaisia asioita ja etsiä itseään. Ei ole väliä viettääkö välivuoden 

omasta tahdostaan vai niin sanotusti pakon edessä, tärkeää olisi, että vuosi käytet-

täisiin hyväksi. Tapoja välivuoden viettämiseen on lukuisia ja nuorella on mahdolli-

suus suunnitella omaa välivuottaan uusien kokemusten sekä omien unelmien ympä-

rille. Välivuoden viettämiseen ei voida löytää yhtä oikeaa ja hyväksyttävää tapaa; 

mikä toimii toiselle, voi taas toiselle aiheuttaa haasteita. Joku voi tarvita tauon opiske-

lemisesta esimerkiksi reppureissaamisen muodossa, jotta opiskelu-uupumus ei johda 

pahempiin haasteisiin. Toinen taas voi kaivata hyvinkin strukturoitua arkirytmiä työn-

teon parissa, jolla pystytään estämään välivuoden aikasta toimettomuutta. Tärkeää 

onkin osallistuminen ja aktiivinen arki, joilla voidaan estää ja ehkäistä passivoitumista 

sekä muita välivuoden tuomia haasteita. Välivuosi voi parhaillaan olla kasvattava ja 

avartava kokemus, jonka ansiosta omat tulevaisuudensuunnitelmat selkiytyvät. 

Opinnäytetyön tuotoksena syntynyt välivuosiopas keskittyy välivuoden tuomiin mah-

dollisuuksiin ja elämänhallintaan liittyviin asioihin. 

 

Osallisuus on ensisijaisen tärkeää välivuoden aikana. Se voidaan luokitella syrjäyty-

misen vastakohdaksi, sillä se ehkäisee passivoitumista ja syrjään joutumista sekä 



 

 

35 
 

lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ihmisissä. Osallisuutta lisäävät riittävä toimeentulo 

ja hyvinvointi sekä yhteisöihin kuuluminen. Suomessa rakennetaan osallisuutta hy-

vinvointipolitiikassa ja -ohjelmissa, joiden avulla halutaan lisätä sekä vahvistaa ihmis-

ten osallisuutta maanlaajuisesti. (Kokko ym. 2013, 8-10.) Osallisuuden ja yhteiskun-

nallisen osallistumisen käsitteet sekoittuvat hyvin helposti. Yhteiskunnallisessa osal-

listumisessa puhutaan aktiivisesta yhteisiin asioihin vaikuttamisesta, järjestötoimin-

taan osallistumisesta tai äänestämisestä vaaleissa. Ihmisille tarjotut vaikuttamismah-

dollisuudet ovat myös olennainen osa osallistumisessa yhteiskunnallisiin asioihin ja 

kiinnittymisessä yhteisöihin sekä yhteiskuntaan. Osallisuuden käsitteen liittyy myös 

henkilön oma kokemus osallisuudesta. Osallisuus ja sen vastakohtana osattomuus 

ovat ihmiselle omakohtaisia kokemuksia, eikä muut voi siihen samaistua. Ihmisen 

elämäntilanteet ja -vaiheet vaikuttavat oleellisesti osallisuuden tasoon. (Raivio & Kar-

jalainen 2013, 13-17.) 

 

Raivion ja Karjalaisen (2013, 13-17; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016c) mukaan 

osallisuus voidaan jakaa kolmeen ulottuvuuteen: 1) ihmisellä on käytössään riittävät 

aineelliset resurssit kuten riittävä toimeentulo, hyvinvointi ja koulutus (HAVING), 2) 

ihmisellä on valta päättää omista asioistaan (ACTING) sekä 3) ihmisellä on riittävästi 

sosiaalisia suhteita ja hän on osallisena erilaisissa yhteisöissä (BELONGING). Sosio-

logi Erik Allardtin luodut hyvinvoinnin ulottuvuudet ovat olleet innoituksena osallisuu-

den kolmen ulottuvuuden -rakenteen hahmottamiselle. Kuviossa 5 näkyy tasapainoi-

sen osallisuuden kolmio, joka kuvaa yksilötason hyvinvointia. Kuvioon on myös liitetty 

osallisuuden vastapariksi syrjäytymisen ulottuvuudet. Jos osallisuuden ulottuvuudes-

ta puuttuu osia, on syrjäytymisriskin lisääntyminen mahdollista.  
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Kuvio 5. Osallisuus syrjäytymisen vastaparina. 

(Raivio & Karjalainen 2013, 17; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016a) 

 

Kaikki osallistuminen ja tekeminen vähentää nuoren passivoitumisen riskiä välivuo-

den aikana. Jos työtön nuori osallistuu välivuotensa aikana esimerkiksi työkokeiluihin 

tai kansalaisopiston kursseille, saa hän näin sisältöä arkeensa ja voi päästä muodos-

tamaan esimerkiksi uusia ystävyyssuhteita. Osallistuminen esimerkiksi vapaaehtois-

töihin voi voimaannuttaa nuorta ja samalla hän voi saada työllistymistä edistävää 

työkokemusta. Välivuoden aikainen aktiivinen osallistuminen voi parhaillaan ehkäistä 

nuoren syrjäytymistä. 

 

Välivuosi tulisi nähdä elinikäistä oppimista mahdollistavana aikakautena. Elinikäistä 

oppimista tapahtuu niin formaalisti, non-formaalisti kuin informaalistikin (Peda.net 

2017a). Formaalilla oppimisella tarkoitetaan strukturoitua, virallista oppimista, jota 

tarjoaa koulu tai jokin koulutusorganisaatio. Non-formaalilla oppimisella taas tarkoite-
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taan epävirallista, mutta kuitenkin strukturoitua, esimerkiksi museo- tai kirjastokäyn-

nin yhteydessä koettua oppimista. Non-formaaliksi oppimiseksi voidaan myös määri-

tellä esimerkiksi täydennyskoulutukset ja kansanopiston kurssit, jotka eivät johda tut-

kintoon. Informaalilla oppimisella tarkoitetaan arkioppimista. Se voi olla muun muas-

sa työn ohessa tapahtuvaa, usein sattumanvaraista, oppimista. (Peda.net 2017b.) 

Tilastokeskuksen määritelmän mukaan elinikäisellä oppimisella tarkoitetaan 

 

– – kaikkea elämän aikana tapahtuvaa oppimista, jonka tar-
koituksena on kehittää yksilön tietoja, taitoja ja kykyjä henki-
lökohtaisessa, yhteiskunnallisessa tai sosiaalisessa elämäs-
sä ja/tai työelämässä. (Tilastokeskus 2017b.)  

 

Tutkimuksissa on huomattu, että suurin osa oppimisesta tapahtuu esimerkiksi vapaa-

aikana ja työelämässä eli muodollisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella. Näin ollen 

arkipäivän oppiminen on saanut yhä enemmän huomiota koulutuskeskeisen oppimi-

sen määritelmän rinnalla. Vaikka elinikäinen oppiminen on henkilön yksilöllistä oppi-

mista elämän aikana, tulevat siihen liittyvät odotukset yhä enemmän yhteiskunnan, 

kuin yksilön tarpeista. (Lehtinen 2003.) Elinikäisestä oppimisesta on tullut yhteiskun-

nan nopean muuttumisen ja uudistumisen myötä välttämättömyys. Esimerkiksi jatku-

vassa muutoksessa olevat työmarkkinat vaativat jatkuvaa uuden oppimista ja taitojen 

kehittämistä läpi elämän. (Peda.net 2017a.) Elinikäinen oppiminen on tunnustettu 

käsitteenä myös kansainvälisellä tasolla. Euroopan parlamentti ja Eurooppa-

neuvosto ovat vuonna 2006 antaneet suositukset elinikäisen oppimisen avaintaidois-

ta. Suosituksen tarkoituksena on kehottaa EU-maiden hallituksia huomioimaan stra-

tegioissaan elinikäisen oppimisen merkityksen sekä sen avaintaitojen opettamisen. 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus elinikäisen oppimisen avaintaidoista 

(2006/962/EY.)  

 

Välivuoden aikana voi kokea monia oppimisen muotoja. Vaikka nuori ei olisi koko 

vuotta opiskelemassa tai työelämässä, voi tuona aikana tapahtua paljon non-

formaalia ja informaalia oppimista. Välivuoden arki voi myös opettaa nuorelle paljon 

muun muassa itsenäistymisestä sekä talouden hallinnasta. Tuota välivuoden aikana 

tapahtuvaa arkioppimista tulisi arvostaa, eikä pitää itsestäänselvyytenä. 
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4.1 Tukea välivuoden haasteisiin 

 

Eri elämänvaiheissa haasteita kokevat nuoret tarvitsevat monesti yksilöllistä tukea ja 

ohjausta. Tukimuotoja on monenlaisia, ja nuorelle on tärkeää löytää sopiva tukitoimi, 

joka vastaa hänen tarpeisiin. Satunnaisista ja katkonaisista tukitoimista ei ole varsi-

naista hyötyä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kohdalla. Nuoren ongelmiin puut-

tuminen on yleensä tehokkainta, kun se tapahtuu mahdollisimman varhaisessa vai-

heessa. Nuoren kanssa työskentelyn tulee olla jatkuvaa ja pitkäkestoista sekä sitä 

tulee tarvittaessa toteuttaa yhteistyössä eri tahojen kanssa. Ongelmana on kuitenkin 

se, että nuorten on vaikea kiinnittyä palveluihin, joita heille on suunnattu, jos palvelu 

ei vastaa heidän moninaisiin tarpeisiin eikä se tarjoa kokonaisvaltaista tukea (Pieti-

käinen 2013). Aina ei myöskään voida tunnistaa nuoren kokemia haasteita, vaan on-

gelmat ehtivät jo kasaantua. Tästä voi seurata muun muassa koulutuksen keskeyt-

tämistä, vaikeutta työllistyä ja syrjäytymisvaaran kasvamista. Tärkeintä olisi saada 

nuoret innostettua suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan ja herättää heidän moti-

vaatiota osallistua niin sanottuihin jatkotoimenpiteisiin. Näiden avulla voidaan auttaa 

nuoria pois ongelmista ja luoda heille onnistumisen kokemuksia. (Asplund & Koisti-

nen 2014, 21-70.) 

 

Erilaiset muutokset ja siirtymävaiheet ovat usein hyvin merkityksellisiä nuoren kasvua 

ajatellen. Muutosvaiheita on monia ja niitä esiintyy ihmisen elämässä pienestä lap-

sesta lähtien aina vanhuuteen asti. Tieto- ja neuvontatyön sekä erilaisten palveluiden 

avulla nuori voi saada apua siirtymävaiheiden haasteisiin. Nuorten tieto- ja neuvonta-

työn kehittämiskeskus - Koordinaatin määritelmän mukaan  

 

Nuorten tieto- ja neuvontatyö on ehkäisevää nuorisotyötä, 
joka tavoitteellisena peruspalveluna tarjoaa ammattitaitoista 
tietoa, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa nuorten elämään liit-
tyvissä kysymyksissä ja tilanteissa. Työmuodolla tuetaan 
nuorten kasvua, itsenäistymistä ja hyvinvointia. (Koordinaatti 
2017.)  

 

Näitä palveluita tuottavat pääasiallisesti järjestöt ja kunnat (Koordinaatti 2017). Nuor-

ten tieto- ja neuvontapalveluiden tarkoituksena on psyykkisen hyvinvoinnin tukemi-

nen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut tarjoavat 

nuorille neuvontaa, ohjausta ja tukea muun muassa koulutukseen, työllistymiseen, 
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harrastuksiin ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Monet nuoret voivat tarvita apua ja 

tukea esimerkiksi juuri välivuoden tuomiin haasteisiin. Haasteita nuoren elämään voi 

tuolloin luoda esimerkiksi omaan kotiin muuttaminen tai työpaikan saaminen. Tällai-

sissa tilanteissa nuorten tieto- ja neuvontapalvelut voivat tarjota tukea ja neuvontaa 

nuorelle sekä löytää tai auttaa löytämään ratkaisun häntä koskevaan asiaan tai on-

gelmatilanteeseen. Tieto- ja neuvontatyössä ei ole tarkoitus antaa nuorelle valmiita 

vastauksia vaan auttaa ohjauksen avulla tätä löytämään oma elämänpolku. Jos nuo-

relle on kasautunut enemmänkin ongelmia ja hän tarvitsee lisää ammatillista apua 

niiden ratkaisemiseen, voidaan hänet ohjata oikeiden palvelujen ja avun piiriin. (Oi-

nas 2016, 27-29.) Tarjoamalla ilmaisia matalankynnyksen palveluita, nuorten tieto- ja 

neuvontapalvelut voivat parhaillaan ennaltaehkäistä tai katkaista nuoren syrjäytymi-

sen tarjoamalla hänelle tukea, ohjausta ja tietoa. 

 

Nuorisotyö ja nuorisopolitiikka ovat nuorisolain mukaan kuntien tehtäviä. Lain mu-

kaan nuorisotyötä tulisi kuitenkin toteuttaa monialaisena yhteistyönä esimerkiksi pai-

kallisten viranomaisten, seurakuntien sekä nuorisoyhdistysten ja -järjestöjen kanssa. 

Nuorisolaissa myös määritellään kolmannen sektorin olevan merkittävässä roolissa 

nuorisotyön toteuttamisessa, palvelujen kehittämisessä ja vaikuttamistyössä. (Nuori-

solaki 1285/2016.) Monet kolmannen sektorin toimijat eli järjestöt, ovat jo pitkään 

työskennelleet osallistamisen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemisen parissa. Osa 

kolmannen sektorin toimijoista toteuttaa pidempiaikaisia toimintoja, mutta myös ly-

hytaikaisilla projekteilla on suuri merkitys syrjäytymisen ehkäisemisessä. On myös 

järjestöjä joiden toiminnan tavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen. Järjestöt ovat 

oivallisessa asemassa syrjäytymisen ehkäisemisessä, sillä monilla järjestöillä on pal-

jon jäsenjärjestöjä ympäri Suomea ja näin he pystyvät tavoittamaan suuren määrän 

nuoria. Monet järjestöt toimivat myös tietyn spesifioidun yhteisön hyväksi. Näin he 

pystyvät kohdentamaan apua yhteisöille heidän erityispiirteet ja tarpeet huomioon 

ottaen. 

 

Nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä ja sitä edistävien palveluiden vaikuttavuutta kä-

sittelevän eduskunnan tarkastusvaliokunnan järjestötutkimuksen mukaan, järjestöt 

kokevat pystyvänsä tukemaan nuoria elämän eri osa-alueilla ja näin ehkäisemään 

syrjäytymistä. Suurimmaksi ongelmaksi toimintojen järjestämisen suhteen järjestöt 

kokivat pysyvän ja riittävän rahoituksen järjestymisen. Myös nuorten tavoittaminen ja 
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heidän sitouttaminen toimintaan, koettiin jokseenkin ongelmalliseksi. Tutkimukseen 

osallistuneista järjestöistä 35 prosenttia kokivat toiminnallaan olevan ainakin kohta-

laisesti merkitystä syrjäytymisen ehkäisemisessä. Puolet järjestöistä kokivat työllään 

olevan melko tai erittäin paljon merkitystä. Vaikka toiminta koettiin merkitykselliseksi 

syrjäytymisen ehkäisemisen kannalta, kritiikkiä saivat projektit, jotka olivat usein vain 

lyhytaikaisia auttamispyrkimyksiä. Kritiikkiä sai osakseen myös julkisen palvelujärjes-

telmän puutteet ja väärin kohdistaminen. (Eduskunnan tarkastusvaliokunta 2013, 

138-149.) 

 

Sosiaalisen vahvistamisen käsitettä käytetään syrjäytymisen ehkäisyn käsitteen tilal-

la, koska sen nähdään olevan vähemmän leimaava. Käsite otettiin käyttöön vuonna 

2006 uudistetussa nuorisolaissa. Sen jälkeen sosiaalisen vahvistamisen palveluko-

konaisuuksia on kehitetty nuorten tarpeita paremmin palveleviksi. Sosiaalisen vahvis-

tamisen prosessissa on kyse sosiaalisen toimintakyvyn sekä elämäntilanteen ja -

hallinnan parantamisesta. Tarkoituksena on moniammatillisesti ja kokonaisvaltaisesti 

tukea nuoren elämänhallintaa, hyvinvointia, osallisuutta ja vuorovaikutustaitoja. Nuor-

ten halutaan kiinnittyvän yhteisölliseen toimintaan ja olevan aktiivisia kansalaisia. 

(Pietikäinen 2013.) Kuntien on luotava edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle tar-

joamalla nuorille suunnattuja palveluita ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoi-

mintaa. (Nuorisolaki 1285/2016.) Palveluiden ja toiminnan on vastattava nuorisolais-

sa asetettuja tavoitteita, joiden avulla tuetaan nuoria sekä heidän asemaansa yhteis-

kunnan aktiivisina kansalaisina. Näiden palveluiden tulisi tukea nuorten sosiaalista 

vahvistamista laaja-alaisesti.  

 

Nuorisotyössä sosiaalisen vahvistamisen osa-alueisiin kuuluvat itsetuntemus ja it-

sensä arvostaminen, elämänhallinta, vuorovaikutustaidot ja sosiaalinen toimintakyky, 

osallisuus, opiskelu- ja työelämävalmiudet sekä arjen asioiden hallinta. Nuorilla on eri 

lähtökohtia ja elämäntilanteita, joiden mukaan heille voidaan tuottaa tarpeiden mu-

kaisia palveluita. (Kinnunen 2016, 19-21.) Sosiaalinen vahvistaminen voidaan kiteyt-

tää viiteen osa-alueeseen, jotka esiintyvät kuviossa 6.  
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Kuvio 6. Sosiaalisen vahvistumisen osa-alueet työpajatoiminnassa ja etsivässä nuo-

risotyössä. (Kinnunen 2016, 20.)  

 

Sosiaalisen vahvistamisen palveluita ovat muun muassa etsivä nuorisotyö ja työpaja-

toiminta, jotka mainitaan myös nuorisolaissa. Etsivä nuorisotyö määritellään nuoriso-

laissa seuraavasti:  

 

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa 
oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tu-
en piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymis-
tään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallin-
taansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsi-
vä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren 
kanssa tehtävään yhteistyöhön. (Nuorisolaki 1285/2016.) 

 

Etsivän nuorisotyön asiakkaalle tarjotaan ohjausta, neuvontaa ja tukea eri elämän 

osa-alueilla. Sosiaalinen vahvistaminen näkyy etsivässä työssä tarkoituksena toimia 

ohjaavana ja tukevana tahona palveluiden, koulutuksen ja työelämän välillä. Nuori 

voi saada tukea perusasioihin, kuten asumisen järjestämiseen, terveydenhuoltoon, 

opiskeluvaihtoehtojen jäsentelyyn, raha-asioiden hoitamiseen ja työnhakuun. Etsivän 

työn asiakkaiden tilanne kartoitetaan ja heidät ohjataan oikeiden palvelujen piiriin. 

Etsivä työ perustuu nuorten kohtaamiseen ja tarpeiden kuuntelemiseen. Hyvä ohjaus 

edellyttää myös esimerkiksi nuoren elämäntilanteen ymmärtämistä, hänen voimava-

rojen tunnistamista sekä palvelujen ja tuen jäsentämistä yksilön tarpeiden mukaan. 

Sosiaalisen vahvistamisen tavoitteena on, että nuori löytää omat voimavaransa ja 

polkunsa, joiden kautta hän pystyy selviytymään elämäntilanteestaan eteenpäin. Et-
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sivä nuorisotyö perustuu aina vapaaehtoisuuteen, eli työssä edetään nuoren ehdoilla 

ja hänen tarpeidensa mukaan. Nuoren on kuitenkin oltava itse halukas ottamaan 

apua vastaan ja valmis kertomaan omasta tilanteestaan avoimesti. Työtä tehdään 

yhdessä työntekijän ja asiakkaan välillä eli työntekijä ei koskaan tee valintoja nuoren 

puolesta. Nuori on itse oman elämäntilanteen asiantuntija ja hän tietää parhaiten, 

miten haluaa lopullisessa tilanteessa toimia. Nuori voidaan ohjata etsivän nuoriso-

työn työntekijälle eri tahojen kautta tai tämä voi olla palveluun yhteydessä myös oma-

aloitteisesti. (Kinnunen 2016, 6-19.)  

 

Työpajatoiminta sosiaalisen vahvistamisen palveluna otetaan nuorisolaissa esille 

seuraavalla tavalla: 

 

Nuorten työpajatoiminnan tehtävänä on valmennuksen avul-
la parantaa nuoren valmiuksia päästä koulutukseen, suorit-
taa koulutus loppuun ja päästä avoimille työmarkkinoille tai 
muuhun tarvitsemaansa palveluun. Työpajatoiminnan tarkoi-
tuksena on parantaa nuoren elämänhallintataitoja sekä edis-
tää hänen kasvuaan, itsenäistymistään ja osallisuutta yh-
teiskuntaan. Nuori valmentautuu tekemällä työtä tai työtoi-
mintaa omien edellytystensä mukaan. (Nuorisolaki 
1285/2016.)  

 

Työpajatoiminta perustuu nuoren tukemiseen eri elämäntilanteissa. Palveluja tarjo-

taan nuoren tarpeiden sekä toimintakyvyn mukaan. Työpajatoiminnassa tarjottavien 

työpajojen tavoitteet ovat aina erilaisia. Työpajatoiminnan tarkoituksena voi olla esi-

merkiksi toimintakyvyn parantaminen tai työelämävalmiuksien tukeminen. Nuoren 

tarpeet ja tausta kertoo, millaista valmennusta nuori tarvitsee elämäntilanteessaan. 

Kaikkien eri valmennusmuotojen tavoitteisiin kuuluu nuorten sosiaalinen vahvistami-

nen. Kasvatustieteellisen ja sosiaalitieteellisen teoriataustan mukaan työpajatoimin-

nassa sosiaalinen vahvistaminen perustuu onnistumisen kokemuksiin. Nämä koke-

mukset vahvistavat nuoren luottamusta omiin taitoihin ja selviytymismahdollisuuksiin. 

Työpajatoiminnan keskeisiä kulmakiviä, joihin sosiaalinen vahvistaminen perustuu, 

ovat valmentujille tarjotut mielekkäät työtehtävät ja toiminta, toiminnan painottuminen 

valmentujien osallisuuteen, yhteisöllisyyteen ja vuorovaikutteisuuteen sekä toiminnan 

painottuminen kokonaisvaltaiseen ryhmä- ja yksilövalmennukseen. Ryhmä- ja yksilö-

valmennukset tukevat nuoren toimintaa sekä henkilökohtaista kehittymistä esimer-

kiksi elämänhallintaan liittyvissä asioissa. (Kinnunen 2016, 6-19.)  
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4.2 Välivuoden mahdollisuuksia 

 

Välivuoden viettäminen nähdään yhteiskunnassamme yleensä huonona vaihtoehto-

na, sillä tarkoituksena on tukea nopeita siirtymiä jatkokoulutukseen ja työelämään. 

Välivuosi on käsitteenä leimautunut ja täten saanut niin sanotun huonon maineen. 

Näiden ajatusten takia välivuosi voi pelottaa, ahdistaa ja hävettää monia nuoria, 

vaikka irtiotto kahdentoista vuoden opiskelun jälkeen tuntuisi oikealta vaihtoehdolta. 

Nuoret puhuvat paljon omista välivuoden kokemuksistaan erilaisilla keskustelupals-

toilla ja monissa blogikirjoituksissa. Voidaan ajatella, että elokuvat, videopelit, kave-

reiden kanssa vietetty aika ja rentoutuminen tuo tarvittavaa sisältöä päiviin vuosien 

opiskelun jälkeen. Keskustelupalstoilla kirjoittavat nuoret näkevät tällaisen rentoutu-

misen sallittuna, mutta pidemmän päälle heidän mielestään toimettomuus ja huono 

vuorokausirytmi passivoittaa, masentaa sekä vaikuttaa omaan sosiaaliseen elämään 

negatiivisesti. Tavoitteellinen tekeminen tuo sisältöä arkeen, ja jotkut kokevat pääse-

vänsä tällä tavalla varmimmin kohti omia tulevaisuuden haaveita.  

 

Nuorilla on monenlaisia mahdollisuuksia välivuoden viettämisen aikana. Mahdolli-

suudet voivat tukea muun muassa nuoren kasvua, itsenäistymistä, aikuistumista ja 

elinikäistä oppimista. Seuraavissa kappaleissa esittelemme lyhyesti niitä mahdolli-

suuksia ja neuvoja, joita käsittelemme opinnäytetyön tuotoksessa eli välivuosiop-

paassa. Mahdollisuuksia on monia ja selventääksemme näitä, teemoittelimme väli-

vuosioppaaseen valitsemamme välivuoden mahdollisuudet neljään kategoriaan 

opinnäytetyössä: oppiminen, työnteko, kansainvälisyys ja asepalvelus. Näiden asioi-

den lisäksi otimme oppaassa esille muita elämänhallintaan liittyviä asioita, kuten so-

siaalituki asiat.  

 

Oppimisen kategoriaan kuuluvat avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun 

opintojen suorittaminen, ammattikoulututkinnon ja oppisopimuskoulutuksen aloittami-

nen sekä kursseille osallistuminen. Välivuoden aikana voi myös valmistautua seu-

raavan kevään pääsykokeisiin. Avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa 

opiskelemalla voi muun muassa kerryttää työelämässä tarvittavaa osaamista, kehit-

tää yleissivistystä tai tutustua yleisesti korkeakouluopintoihin (Opintopolku 2017a; 



 

 

44 
 

Opintopolku 2017b). Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun kurssit ovat myös 

oiva keino kokeilla eri alojen opintoja. Välivuoden aikana voi myös aloittaa ammatti-

koulututkinnon tai oppisopimuskoulutuksen suorittamisen. Kummallakin tavalla suori-

tettu ammattikoulututkinto antaa tärkeitä työelämätaitoja ja työkokemusta sekä mah-

dollistaa uusien kokemuksien saamisen. Välivuoden aikana voi myös osallistua eri-

laisille kansan- ja aikuisopistojen kursseille ja näin kerryttää osaamista tai esimerkiksi 

kielitaitoa. Kursseista voi myös saada uuden harrastuksen passivoitumisen estämi-

seksi. Yleisesti ottaen opiskelu välivuoden aikana voi esimerkiksi selventää alavalin-

taa, kehittää ajattelutaitoja, parantaa itseluottamusta ja arjenhallinnan taitoja sekä 

kehittää kirjoittamis- ja ryhmätyöskentelytaitoja (Alkio-opisto 2017).   

 

Toinen kategoria on työnteko, joka sisältää erilaisia työnteon mahdollisuuksia. Työn-

teko ja työkokeilut ovat yleisiä välivuoden aikana. Nuori voi myös hakeutua nuorten 

työpajoille tai kokeilla yrittäjyyttä. Työnteon lisäksi olemme myös halunneet mainita 

vapaaehtoistyön mahdollisuuden. Vapaaehtoistöitä voi tehdä niin Suomessa kuin 

ulkomaillakin. Töitä tekemällä voi kerryttää arvokasta työkokemusta. Välivuoden ai-

kana voi kokeilla eri alojen työtehtäviä ja näin löytää itseään kiinnostavan ammatin. 

Kaikki työkokemus on arvokasta, vaikka työ ei olisikaan juuri sitä, mitä haluaisi tehdä 

tulevaisuudessa. Välivuoden aikana työnteolla kerrytetty taloudellinen hyöty voi olla 

avuksi tulevia opintoja ajatellen ja se auttaa pitämään taloudellisen tasapainon elä-

mässä. (Rekrytointi 2017.) Työelämässä verkostoituminen ja sosiaalisten taitojen 

kehittäminen on erittäin tärkeää. Näiden työelämätaitojen avulla voi päästä luomaan 

uusia kontakteja sekä profiloimaan itseään työelämässä. (Aspegrén 2017). Oman 

yrityksen perustaminen voidaan nähdä raskaana prosessina ja aikaa vievänä työ-

muotona. Vaikka yrittäjyys vaatii paljon niin ajallisia kuin taloudellisia resursseja, pys-

tyy sen kautta kerryttämään myös monia hyödyllisiä taitoja. Yrittäjyyden kautta pää-

see kehittämään sosiaalisia taitoja, asiakkaiden kohtaamista, neuvottelutaitoja, ku-

rinalaisuutta, päättäväisyyttä ja työn organisointitaitoja. Yrittäjänä olemisesta voi op-

pia paljon uutta, ja se saakin monet menemään oman mukavuusalueen ulkopuolelle. 

Yrittäjänä pääsee usein kokemaan asioita, joihin mikään tutkinto ei pysty valmista-

maan. (Tiili 2015.) Erilaisia vapaaehtoistyöpaikkoja on paljon tarjolla ja niihin hakeu-

dutaan yleensä halusta auttaa, oppia uutta, saada uusia ystäviä ja avartaa maail-

mankatsomusta. Vapaaehtoistyön avulla voi saada sisältöä arkeen, tutustua uusiin 

ihmisiin sekä tehdä asioita yhdessä muiden kanssa. Tutkimusten mukaan vapaaeh-
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toistyön tekemisellä on myös positiivisia vaikutuksia ihmisen terveyteen (Hiekkala 

2015). Vapaaehtoistyön kautta voi mahdollisesti myös löytää pysyvän työpaikan tai 

oman alan. (Hiiop 2017.)  

 

Maailmankatsomuksen laajentaminen ja kansainvälistyminen voivat kiinnostaa monia 

välivuoden aikana. Kansainvälisyys kategoriaan kuuluvat nuorisovaihtoon lähteminen 

sekä reppureissaus ja matkailu. Koordinoivan tahon kautta ulkomaille lähteminen 

joko opiskelemaan, palkalliseen työhön, vapaaehtoistöihin tai au pairiksi ovat turvalli-

sia tapoja hankkia uusia kokemuksia välivuoden aikana. Ulkomaanvaihtoja koor-

dinoivat tahot auttavat, kouluttavat ja tukevat osallistujia ulkomaille lähtemisessä se-

kä siellä olemisessa. Matkailun sekä ulkomailla työskentelyn ja opiskelemisen hyödyt 

ovat yleisesti ottaen hyvin samankaltaisia. Ulkomailla voi harjoittaa jo olemassa ole-

vaa kielitaitoa tai harjoitella kokonaan uutta kieltä. Uusiin ihmisiin ja kulttuureihin tu-

tustuminen avartaa myös usein maailmankatsomusta. Ulkomailla ollessa voi myös 

verkostoitua ja oppia uusia innovatiivisia työskentelytapoja, joista voi olla paljon hyö-

tyä myös Suomessa. (Antila 2015.) 

 

Asepalveluksen kategoriaan kuuluvat armeijan ja siviilipalveluksen suorittamisen 

vaihtoehdot. Asepalveluksen suorittaminen on jokaisen suomalaisen miehen velvolli-

suus ja välivuosi voi olla oivaa aikaa sen suorittamiseen. Naisilla on myös mahdolli-

suus lähteä suorittamaan vapaaehtoista asepalvelusta. Asepalveluksen suorittami-

nen voi mahdollisesti edesauttaa omaa koulutus- ja työuraa. Siviilipalvelukseen voi 

hakea, jos oma vakaumus estää varusmiespalveluksen suorittamisen (Siviilipalvelus-

keskus 2017).  

 

 

5 VÄLIVUOSIOPAS 

 

 

Halusimme toteuttaa välivuosioppaan opinnäytetyön tuotoksena, koska koimme sille 

olevan todellista tarvetta. Esittelimme aihetta eri tahoille kartoittaessamme mahdolli-

sia opinnäytetyötilaajia. Saimme monilta eri tahoilta hyvää palautetta aiheesta ja he 

pitivät työtä ajankohtaisena sekä tarpeellisena. Idea opinnäytetyöstä esiteltiin esi-

merkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön edustajalle, joka hänkin piti aihettamme kiin-
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nostavana sekä toteutuskelpoisena. Lähes jokainen taho, johon olimme yhteydessä 

ideointiprosessin aikana, ihmetteli, ettei tällaista välivuosiopasta oltu aikaisemmin 

tuotettu. Tästä saimme varmuuden siitä, että aihe on merkityksellinen ja tämänkaltai-

nen välivuosiopas tulisi tehdä.  

 

Välivuosiopas on suunnattu toisen asteen koulutuksesta valmistuneille nuorille. Opas 

on kirjoitettu valtakunnallisesta näkökulmasta ja sen tarkoituksena on edesauttaa 

nuorten tiedonhankinnan sujuvuutta. Opas on tiivis, mutta kattava katsaus koulutus- 

ja työuria tukeviin välivuoden mahdollisuuksiin. Tietoa erilaisista välivuoden tuomista 

mahdollisuuksista löytyy paljon, mutta tiedon tavoittaminen ja löytäminen voi olla hy-

vin työlästä ja aikaa vievää. On erittäin tärkeää, että nuoret saisivat helposti ja nope-

asti tietoa välivuoteen liittyvistä asioista sekä tietäisivät erilaisista tahoista, jotka aut-

tavat tällaisissa asioissa. Juurikin näihin tiedon siirtämisen haasteisiin halusimme 

vastata oppaallamme.  

 

Opas on kirjoitettu puhekielellä, jotta se olisi kohderyhmälle helpommin lähestyttävä. 

Olemme pyrkineet hyvän oppaan tavoin pitämään sen helppolukuisena ja johdonmu-

kaisena. Välivuosioppaalla haluamme kannustaa nuoria aktiivisuuteen välivuoden 

aikana. Löytämällä sisältöä välivuoteensa, nuori voi ennaltaehkäistä omaa passivoi-

tumistaan. Nuoria aktivoimalla ja voimaannuttamalla voidaan myös ehkäistä mahdol-

lista syrjäytymistä työelämästä ja koulutuksesta sekä vähentää yleisiä syrjäytymisen 

riskitekijöitä.  

 

Välivuosiopas syntyi opinnäytetyön tuotoksena. Opinnäytetyössämme käsittelemme 

laajasti välivuotta sekä sen mahdollisia positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia nuoren 

elämään. Välivuosioppaasta halusimme tehdä mahdollisimman kannustavan ja posi-

tiivisen sekä helposti lähestyttävän niin kielellisesti kuin esteettisesti. Koska ha-

lusimme pitää välivuosioppaan sivumäärän kohtuullisena, tutkimme, mitkä mahdolli-

suudet tukisivat parhaiten nopeaa työllistymistä ja jatko-opintoihin pääsyä. Tutkimme 

myös erilaisia sosiaalisen median alustoilla käytyjä keskusteluja, jotta saimme todel-

lista kuvaa siitä, mitkä asiat nuoria kiinnostaa ja huolestuttaa välivuoden pitämisessä. 

Tämän lisäksi tarkastelimme välivuosikyselyn vastauksia. Näiden perusteella valit-

simme välivuosioppaaseen esiteltäväksi avoimen ammattikorkeakoulun ja yliopiston, 

ammattikoulututkinnon ja oppisopimuskoulutuksen, kurssit, työt, työkokeilut ja työpa-
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jat, ulkomaanvaihdot, vapaaehtoistyön, yrittäjyyden, asepalveluksen sekä matkuste-

lun. Näiden lisäksi päätimme antaa neuvoja työnhakuun ja verokortin hankkimiseen, 

pääsykokeisiin valmistautumiseen sekä sosiaalitukien hakemiseen. Teimme myös 

kootun tukiverkosto sivun, jossa esittelimme erilaisia neuvonta- ja tukipalveluiden 

järjestäjiä. Oppaan päivitysoikeuden annamme Allianssin nuorisovaihdolle. 

 

Välivuosiopas on tämän opinnäytetyön erillisenä liitteenä.  

 

 

5.1 Oppaan jalkauttaminen 

 

Opas tehtiin ensisijaisesti tilaajalle. Allianssin nuorisovaihto työn tilaajana tulee mai-

nostamaan työtä omille asiakkailleen niin asiakastyössä kuin verkkosivuillaan. Toi-

vomme Allianssin nuorisovaihdon tiedottavan työstä myös omilla sosiaalisen median 

kanavilla ja omissa yhteistyöverkostoissa.  

 

Toivomme, että nuoret löytäisivät tekemämme oppaan ja pystyisivät hyödyntämään 

sitä. Toivomme myös, että oppaamme innoittaisi muita tahoja tuottamaan jatkossa 

vastaavanlaisia välivuosioppaita. Vaikka erilaiset nuorten tieto- ja neuvontapalvelut 

auttavat nuoria tarvittaessa välivuoden pitämiseen liittyvissä asioissa, on opas oiva 

lisä näiden palvelujen ohella. Oppaan tarkoituksena on herättää nuorta ajattelemaan 

omaa välivuottaan ja omia mahdollisuuksiaan sen aikana. Tarkoituksena ei ole antaa 

suoria vastauksia, vaan ennemminkin tarjota hyödyllisiä neuvoja välivuoden viettämi-

seen. Opas saattaa myös auttaa nuoria, joilla ei ole lähistöllä tieto- ja neuvontapalve-

luita tai joilla on liian suuri kynnys käydä kasvotusten kysymässä neuvoja asiantunti-

joilta. Toivomme suuresti, että nuorten aikuisten parissa työskentelevät ammattilaiset 

tunnistavat oppaamme hyödynnettävyyden ja mainostavat sitä toisen asteen koulu-

tuksen päättäville nuorille.  

 

 

6 POHDINTAA 
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Olemme kokeneet opinnäytetyön sekä välivuosioppaan tuottamisen mielenkiintoise-

na ja antoisana projektina. Välivuosi toisen asteen koulutuksen jälkeen on ollut yllät-

tävän haastava aihe. Vaikka tiedostimme opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa ai-

heen olevan haastava sen vähäisen tietopohjan takia, halusimme kuitenkin toteuttaa 

opinnäytetyöidean. Koska välivuodesta ei löytynyt aihetta tutkivia ja kokoavia teoksia, 

koimme opinnäytetyön toteutuksen erityisen merkitykselliseksi. 

 

 

6.1 Keskeisimmät johtopäätökset 

 

Opinnäytetyössämme tulimme siihen johtopäätökseen, että toisen asteen koulutuk-

sen päättyminen on merkittävä siirtymävaihe nuoren aikuisen elämässä. Esimerkiksi 

aikuistuminen ja tulevaisuuden suunnitelmien tekeminen luovat paineita tuolle ajalle. 

Tulimme siihen tulokseen, että välivuodella voi olla nuoreen aikuiseen syrjäyttävä 

vaikutus. Välivuoden aikana kohdatut haasteet eri elämän osa-alueilla voivat saada 

aikaan syrjäytymisprosessin tai edistää jo alkanutta syrjäytymistä. Kasvanut syrjäy-

tymisriski on etenkin heillä, jotka viettävät useamman välivuoden. Erityisesti välivuo-

den aikainen yleinen passivoituminen ja osattomuus voidaan nähdä nuoren syrjäy-

tymisriskeinä. 

 

Tulimme myös siihen johtopäätökseen, että välivuosi ja sen tuomat haasteet eivät 

kuitenkaan suoraan johda nuoren aikuisen syrjäytymiseen. Vaikka välivuodella voi 

olla syrjäyttävä vaikutus, luo se myös paljon ainutlaatuisia mahdollisuuksia itsenäis-

tyä, oppia ja kasvaa ihmisenä. Välivuoden aikana nuori aikuinen voi esimerkiksi työs-

kennellä, opiskella, harrastaa ja matkustella. Aikakautena välivuosi on melko ainut-

laatuinen sillä silloin voi kokea ja oppia paljon sellaista, mikä voisi jäädä kokematta, 

jos siirtyisi suoraan koulutusasteelta toiselle tai työelämään. Vaikka välivuosia pide-

täänkin yhteiskuntamme kannalta huonona vaihtoehtona, ja toimia välivuosien estä-

miseksi säädetään jatkuvasti, kokee moni nuori aikuinen välivuoden kasvattavana 

kokemuksena. Tämä näkyy muun muassa nuorten viesteissä eri keskustelupalstoilla 

ja laatimamme kyselyn vastauksissa. Into välivuoden pitämiseen näkyy myös tutki-

mustuloksissa, jotka osoittavat, että yhä useampi valitsee välivuoden pitämisen 

omasta tahdostaan. Täten voidaan todeta, että yhteiskunnassamme vallitsevat aja-

tukset ja asenteet välivuodesta eivät kohtaa nuorten aikuisten käsitysten kanssa. 



 

 

49 
 

 

Tulimme opinnäytetyössämme siihen tulokseen, että välivuoden aikaisella osallisuu-

della voi suojautua syrjäytymiseltä. Koemme oppaamme toimivan toimettomuutta 

ennaltaehkäisevänä työkaluna. Se tarjoaa lukijalle ideoita välivuoden viettämiseen 

sekä apua askarruttaviin asioihin, ja näin ollen voi vähentää tietämättömyydestä joh-

tuvaa passivoitumista. 

 

 

6.2 Arviointia 

 

Validien lähteiden löytäminen välivuosi aiheeseen oli haastavaa. Onnistuimme kui-

tenkin löytämään opinnäytetyöhön soveltuvia lähteitä ja näin pystyimme kokoamaan 

kattavan tietopohjan välivuodesta. Halusimme pitää opinnäytetyön ajankohtaisena, 

joten hyödynsimme myös laajalti erilaisia uutiskirjoituksia, lehtiartikkeleita ja mielipi-

dekirjoituksia. Erilaisia lähteitä tutkiessa, huomasimme niistä usein puuttuvan nuorten 

näkökulma välivuoden pitämiseen. Päätimme tämän havainnon pohjalta tutkia mo-

nenlaisia keskustelupalstoilla käytyjä keskusteluja, jotta pystyimme ymmärtämään 

mahdollisimman laajalti yhteiskunnassa käytävää välivuosikeskustelua. Teimme läh-

teiden tutkimisen pohjalta mielenkiintoisen havainnon siitä, että välivuoden pitäminen 

on saanut negatiivisen stigman yhteiskunnassamme ja sen mahdollisista haitallisista 

vaikutuksista puhutaan paljon. Emme kuitenkaan onnistuneet opinnäytetyöprosessin 

aikana löytämään laajoja valideja tutkimuksia, jotka olisivat käsitelleet sitä, mitä väli-

vuoden pitäville nuorille aikuisille on käynyt ja miten sen pitäminen heihin on vaikut-

tanut. On siis jokseenkin kyseenalaista, onko toisen asteen koulutuksen jälkeisen 

välivuoden stigma todella aiheellinen. Vaikka jouduimme käyttämään paljon eri läh-

teitä, onnistuimme kuitenkin mielestämme rakentamaan opinnäytetyöstä ehjän koko-

naisuuden. Opinnäytetyössä keskenään keskustelevat ajatuksemme, ajankohtaiset 

uutiset sekä tutkimustieto ja tietopohja.  

 

Onnistuimme mielestämme valitsemaan erittäin ajankohtaisen ja mielenkiintoisen 

opinnäytetyön aiheen. Näemme välivuosioppaan merkityksellisenä tuotoksena, sillä 

sellaista ei ole aiemmin tuotettu ja se tukee yhteiskunnassamme vallitsevia koulutus-

poliittisia linjauksia. Opas on myös siinä suhteessa merkityksellinen, että se on kirjoi-

tettu valtakunnallisesta näkökulmasta, ja näin ollen siitä voi hyötyä suurempi joukko 
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nuoria aikuisia. Välivuosiopas voi parhaassa tapauksessa vastata kootusti nuorten 

erilaisiin kysymyksiin. Koemme opinnäytetyöhön kootun tiedon sekä välivuosioppaan 

olevan hyödynnettävissä tilaajan lisäksi myös muihin organisaatioihin, jotka työsken-

televät opinnäytetyön kohderyhmän kanssa. 

 

Työmme ainutlaatuisuutta lisää meidän halu käsitellä välivuosiaihetta todenmukai-

sesti ja monesta eri näkökulmasta. Välivuodesta avoimesti ja todenmukaisesti kes-

kusteleminen auttaisi myös yleistä yhteiskunnallista keskustelua muuttumaan raken-

tavammaksi. Yhteiskunnan muuttumisen myötä nuorten arvot ovat muuttuneet he-

donistisemmiksi ja näin ollen myös nykyisten sukupolvien tulevaisuuden suunnitelmat 

saattavat olla kovin erilaisia verrattuna aikaisempiin sukupolviin. Välivuosikeskuste-

lua tulisikin käydä tulevaisuusorientoidusti, kohderyhmä huomioon ottaen, eikä van-

hojen olettamuksien tulisi antaa liikaa vaikuttaa käytävään keskusteluun.  

 

Otimme huomioon eettiset kysymykset koko opinnäytetyöprosessin ajan. Väli-

vuosikyselyyn vastanneet pysyivät anonyymeina ja kerroimme heille kyselyn saate-

sanoissa, keitä olemme, mitä varten keräämme tietoa ja miten tulemme saatuja tu-

loksia käyttämään. Olemme myös käyttäneet lähdekritiikkiä ja pyrkineet tuomaan 

esille asioiden positiiviset sekä negatiiviset puolet totuudenmukaisesti.  

 

Uhkana välivuosioppaalle näemme sen päivittämisen haasteen. Tieto ja erilaiset käy-

tänteet ovat jatkuvassa muutoksessa, ja haasteena onkin pitää opas aina ajankohtai-

sena. Toivomme kuitenkin Allianssin nuorisovaihdon päivittävän opasta tarvittaessa 

tai jonkin muun tahon innostuvan jatkossa tuottamaan vastaavanlaisia oppaita.  

 

Työ herätti meissä heti jatkokehitysideoita. Jos välivuosiopasta lähdettäisiin parempi-

en resurssien puutteissa kehittämään, sen voisi muuttaa verkkosivu-muotoiseksi. 

Tällöin tietoa voisi olla koottuna enemmän ja verkkosivu voisi sisältää myös esimer-

kiksi erilaisia keskustelu- ja neuvontapalstoja. Koska välivuoden pitämisen suosio on 

Suomessa kasvanut, voisi jonkinlaiselle välivuodesta ja sen mahdollisuuksista tiedot-

tavalle taholle olla tarvetta. Voisimme Suomessa benchmarkata esimerkiksi Yhdys-

valloissa toimivaa American gap association -järjestöä, jonka toiminnan tarkoituksena 

on muun muassa tutkia välivuotta, neuvoa ja ohjata välivuoden pitämisessä sekä li-

sätä ihmisten tietoisuutta välivuoden tuomista hyödyistä. Sen toimintaa ohjaa ajatus 
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siitä, että välivuosi hyödyttää jokaista, mutta se ei välttämättä sovellu kaikille. (Ameri-

can gap association 2017.)  
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LIITTEET 
 
 
Liite 1. Välivuosikyselylomake 
 

Välivuosikysely
Olemme Sanna ja Peppi, kolmannen vuoden yhteisöpedagogiopiskelijat Humanistisesta
ammattikorkeakoulusta. Teemme parhaillaan opinnäytetyötämme, jonka tarkoituksena on tuottaa
välivuosiopas toisen asteen koulutuksen suorittaneille nuorille. Oppaan tarkoituksena on antaa nuorille
vinkkejä siihen, mitä välivuoden aikana voi tehdä, sekä tuoda esille nuorten työllistymisen ja
jatkokouluttautumisen parissa työskenteleviä tahoja. 

Opinnäytetyön tilaajana toimii Allianssin Nuorisovaihto, joka itsekin työskentelee välivuotta viettävien
nuorten parissa. Olisimme erittäin kiitollisia, jos voisitte auttaa meitä vastaamalla seuraaviin kysymyksiin.
Vastauksienne avulla voimme kehittää oppaasta mahdollisimman hyvin nuoria palvelevan. Kysely on täysin
anonyymi, joten mitään teidän henkilökohtaisia tietoja ei meille, eikä opinnäytetyöhömme tule. Esiinnytte
ainoastaan Ready for Life- työharjoitteluun osallistuvina nuorina. 
 
Isot kiitokset jo etukäteen avustanne ! 
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1. Ikä
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2. Asuinkunta

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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3. Oletko tällä hetkellä päätoimisesti

Opiskelija

Työntekijä

Pitämässä välivuotta

Työtön

Muu, mikä?
________________________________

4. Oliko välivuosi sinulle

Oma valinta

Ainoa vaihtoehto (en saanut koulu- ja/tai työpaikkaa valmistuttuani)

5. Mitä muuta teit välivuotesi aikana kuin osallistuit Allianssin "Ready for
life"työharjoittelu-ohjelmaan? Voit valita seuraavista vaihtoehdoista yhden tai useamman.

Opiskelin pääsykokeisiin

Etsin töitä

Tein töitä

Kävin erilaisilla kursseilla

Olin armeijassa/suoritin siviilipalveluksen

Matkustelin

Tein vapaaehtoistyötä

Jotain muuta, mitä?
________________________________
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6. Millaisia haasteita koit välivuotesi aikana? Voit valita seuraavista vaihtoehdoista yhden
tai useamman.

Tukiasiat (esim. Kela)

Työnhaku

Ei löytynyt mielekästä tekemistä

Motivaation puute

Uupumus

Taloudelliset asiat

Ihmissuhteet

Yksinäisyys

Muita, mitä?
________________________________

7. Keneltä/Mistä sait tukea ja ohjausta välivuotesi aikana? Voit valita seuraavista
vaihtoehdoista yhden tai useamman.

Perhe
Muualta, mistä?

________________________________

Ystävät

Internet

Sanomalehti/Aikakausilehti

TE-toimisto

Kela

Ohjaamo tai joku muu nuorten tieto-ja
neuvontapalvelu

Järjestöt

En saanut tukea

En tarvinnut tukea
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8. Mistä asioista olisit kaivannut saavasi lisää tietoa välivuotesi aikana? Voit valita
seuraavista vaihtoehdoista yhden tai useamman.

Tukiasioista

Jatko-opiskelumahdollisuuksista ja niihin hakemisesta

Työnhausta

CV:n ja/tai työhakemuksien kirjoittamisessa

Ulkomaanvaihdoista

Vapaaehtoistöistä

Erilaisista mahdollisuuksista viettää välivuotta

En kaivannut lisätietoa

Muusta, mistä?
________________________________

9. Lue alla olevat väittämät ja valitse mielipidettäsi parhaiten kuvaavat vaihtoehdot

Samaa
mieltä

Jokseenkin samaa
mieltä

Jokseenkin eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

Ajatus välivuodesta oli minusta pelottava

Välivuoteni oli kasvattava kokemus

Välivuosi oli minulle hyödyllinen

Välivuosiopas olisi ollut minulle
hyödyllinen

 


