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1 Johdanto 

Vuoden 2020 valtakunnallisten etsivän nuorisotyön päivien pääteemana oli yksinäisyys 

(Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus n.d.). Tässä opinnäytetyössä käsittelen teemaa 

nuorten yksinäisyys etsivän nuorisotyön viitekehyksessä. Nuorten omien näkemysten 

mukaan syrjäytyminen on ennen kaikkea syrjäytymistä sosiaalisista suhteista (Gret-

schel & Myllyniemi 2017: 35). Sisäministeri Maria Ohisalo nosti syrjäytymisen ja ilmas-

tonmuutoksen Suomen suuriksi sisäisen turvallisuuden riskeiksi (De Fresness 2019). 

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi on nimennyt syrjäytymisen Suomen suu-

rimmaksi ongelmaksi (Allianssi 2019). 

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on nuorisolain mukaan muun muassa auttaa nuoria sel-

laisten palvelujen piiriin, jotka auttavat hänen työllistymistään tai pääsyään koulutuk-

seen (Nuorisolaki 2016/1285 10 §). Etsivässä nuorisotyössä mukana olevien nuorten 

kokemukset yksinäisyydestä ovat huomattavasti yleisempiä kuin samanikäisten nuor-

ten keskimäärin (Gretschel & Myllyniemi: 2017: 13). Yksinäisyys ilmiönä on etsivässä 

nuorisotyössä hyvinkin tuttu. Toimin itse etsivänä nuorisotyöntekijänä Helsingissä ja 

omissa havainnoissani sekä keskusteluissa kollegoiden kanssa yksinäisyys näyttelee 

isoa roolia nuorten tilanteissa. Jos ei ole ketään kaveria, jolta pyytää apua tai ketään 

kenen kanssa jakaa vastoinkäymisiä on, vaikea ponnistaa eteenpäin.  

Valtakunnallisessa käytössä olevan Sovari – sosiaalisen vahvistumisen mittarin mu-

kaan kuitenkin vain 15 % nuorista kokee saaneensa tukea kaverisuhteisiin etsivästä 

nuorisotyöstä (Kinnunen 2018: 9). Tämä antaa viitteitä siitä, että vaikka ilmiö on vah-

vasti tunnettu, niin tehdäänkö haasteen vähentämiseksi riittävästi töitä. Tässä opinnäy-

tetyössä haluan syventyä nuorten yksinäisyyden tematiikkaan etsivän nuorisotyön vii-

tekehyksestä. Haluan selvittää, miten etsivän nuorisotyöntekijät näkevät nuorten yksi-

näisyyden ja miten heidän mielestään etsivällä nuorisotyöllä pystytään vaikuttamaan 

nuorten yksinäisyyden vähentämiseen. Opinnäytetyön tavoitteena on saada lisää tietoa 

nuorten yksinäisyydestä etsivässä nuorisotyössä ja havainnoida miten, työmuodolla 

voidaan vaikuttaa tähän laajaan yhteiskunnalliseen haasteeseen. Lisäksi tavoitteena 

on saada hyviä käytäntöjä ja kuvauksia siitä minkälaisilla, toimilla tähän haasteeseen 

on onnistuttu vastaamaan ja toisaalta selvittää pitäisikö, etsivää nuorisotyötä kehittää, 

jotta yksinäisyyden problematiikkaan pystytäisiin paremmin vaikuttamaan. 
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Opinnäytteen tutkimusmenetelmäksi valitsin laadullisen tutkimuksen, koska halusin 

saada työntekijöiden äänen ja kokemukset esiin. Vilkan (2015) mukaan laadullisessa 

tutkimuksessa keskeistä ovat kokemukset, merkitykset ja tulkinnat (Vilkka 2015: 118–

120). Päädyin käyttämään teemahaastattelua aineistonkeruun menetelmänä ja aineis-

ton käsittelin sisällönanalyysillä. Haastattelemalla etsiviä nuorisotyöntekijöitä saadaan 

lisää ymmärrystä ilmiön syvyydestä ja havaitaan mahdollisia aukkoja etsivän nuoriso-

työn palvelussa. Opinnäytetyön aineisto on kerätty haastattelemalla Helsingissä työs-

kenteleviä etsiviä nuorisotyöntekijöitä. Toimin itse etsivänä nuorisotyöntekijänä Helsin-

gissä ja opinnäytetyön laadun kannalta haastatteluiden tekeminen kollegoille ja kon-

tekstin ymmärtäminen tuo työhön syvyyttä. 

Työn alussa käsittelen opinnäytetyön taustaa ja kohderyhmää. Seuraavaksi käyn läpi 

käsitteitä ja teoriapohjaa. Keskeinen teoria muodostuu yksinäisyydestä ilmiönä ja opin-

näytetyön konteksti sijoittuu etsivään nuorisotyöhön, minkä viitekehyksestä ilmiötä kä-

sittelen. Teorian jälkeen esittelen valitsemani tutkimusmetodit, minkä jälkeen tulevat 

tutkimustulokset sekä johtopäätökset ja lopuksi pohdinnassa kerron omia ajatuksia 

siitä, mitä tulosten ja teorian valossa pitäisi kehittää.  
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2 Tausta ja tarkoitus 

Opinnäytetyön tavoitteena on saada lisää ymmärrystä nuorten yksinäisyydestä etsivän 

nuorisotyön viitekehyksessä. Aikaisempaa teoriaa ja kentän käytännön kokemuksia 

yhdistämällä löytää ilmiöstä syvempää ymmärrystä sekä pohtia pitäisikö etsivässä nuo-

risotyössä ilmiöön reagoida paremmin. Tarkoituksena on kuvata ilmiön syvyyttä ja sen 

merkitystä etsivän nuorisotyön asiakastilanteissa. Tavoitteena on saada lisää tietoa ja 

kokemuksia yksinäisyyden tematiikasta etsivän nuorisotyön kontekstissa, sekä tuoda 

esiin työntekijöiden ajatuksia siitä, minkälaista roolia yksinäisyys näyttelee asiakkaiden 

tilanteissa. Lisäksi tavoitteena on havainnollistaa mahdollisia toimivia malleja ja näke-

myksiä siitä miten, työllä voidaan vastata tähän haasteeseen. Opinnäytetyön tarkoituk-

sena on myös selvittää, voisiko työmuotoa kehittää, jotta se mahdollisesti paremmin 

pystyisi vaikuttamaan nuorten yksinäisyyteen.  

Yhdenkään nuoren ei pidä syrjäytyä, todetaan hallitusohjelmassa (2019). Siinä on nos-

tettu tavoitteiksi muun muassa syrjäytymisen ehkäisy ja eriarvoisuuden vähentäminen. 

Yhtenä eriarvoisuuden ilmenemismuotona pidetään koulutuksen ja työelämän ulkopuo-

lella olevia nuoria. Hallitusohjelmassa laaditaan myös toimenpideohjelma kiusaamisen 

ja yksinäisyyden vähentämiselle. (Hallitusohjelma 2019: 8, 143, 147.) Syrjäytymisen 

ehkäisy ja yksinäisyyden vähentäminen on mainittuna hallitusohjelmassa, mikä kertoo 

tämän hetken yhteiskunnallisista arvoista ja toisaalta opinnäytetyöni ajankohtaisuudes-

ta.  

Etsivässä nuorisotyössä nuorten yksinäisyys on ajankohtainen teema, sillä myös Etsi-

vän nuorisotyön osaamiskeskus nosti sen helmikuussa 2020 järjestettävien valtakun-

nallisten etsivien nuorisotyöpäivien pääteemaksi. (Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus 

n.d.) Kentän keskusteluissa yksinäisyyteen liittyvät ilmiöt ovat arkipäiväisiä. Etsivä nuo-

risotyö on nykymuodossaan vielä varsin tuore ja työ muuttuu jatkuvasti vastaamaan 

yhteiskunnallisiin tarpeisiin sekä palveluaukkoihin. Siksi työmuodon tarkastelu yksinäi-

syyden vähentämisen näkökulmasta on myös tärkeää.   

2.1 Toimintaympäristö kuvaus 

Kun puhutaan etsivästä nuorisotyöstä, nuorten syrjäytymisestä sekä yksinäisyydestä 

on tärkeää selvittää, missä toimintaympäristössä etsivää nuorisotyötä toteutetaan? 

Etsivän nuorisotyön rooli on aivan erilainen Helsingissä kuin esimerkiksi Ivalossa. Hel-
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singissä Mäen ja Vuoren (2018) mukaan on korostunut 20–30-vuotiaiden osuus väes-

töstä. Etsivän nuorisotyön kohdeikäisiä eli 15–29-vuotiaita oli Helsingissä vuonna 2018 

jopa 135343. (Mäki & Vuori 2018: 8,10.) Ranto (2018) kertoo että, Helsingissä haas-

teena ovat kasvavat nuorten määrät sekä nouseva ulkomaalaistaustaisten määrä. Kou-

lutuksen keskeyttäminen on Helsingissä muuta maata yleisempää. (Ranto 2018: 15.) 

Helsinkiläisille nuorille on Högnabban (2014) mukaan kasautunut mielenterveysongel-

mia keskimääräistä enemmän. Helsinkiläisnuorilla on myös, eniten psykiatrisia hoitoja 

ja diagnooseja. (Högnabba 2014: 18–19.) Työelämästä syrjäytymisvaarassa olevat 

kokevat enemmän yksinäisyyttä kaupungeissa kuin maaseudulla. Kaupungeissa asu-

vat syrjäytymisvaarassa olevat osallistuvat vähemmän liikuntaseurojen toimintaan. ( 

Parkkinen & Rinne & Ilomäki & Shemeikka 2016: 18.) 

Nuorten hyvinvointikertomuksen mukaan helsinkiläisistä 16–29-vuotiaista koulutuksen 

ja työelämän ulkopuolella oli 8352 vuonna 2017. Tämä oli 6,3 prosenttia koko ikäluo-

kasta mikä, on keskimääräistä enemmän kuin koko Suomessa, missä vastaava luku oli 

5,4 prosenttia. Miehillä ulkopuolisuus oli yleisempää kuin naisilla. Muun kuin suomen- 

ja ruotsinkielisillä ulkopuolella olevien määrä oli noin 20 prosenttia. (Nuorten hyvinvoin-

tikertomus.)  

Helsingissä joka neljäs aikuinen asuu yksin. Eniten yksinasuvia on 25–29-vuotiaiden 

nuorten miesten keskuudessa. (Alsuhail 2016: 50.) Yksin asuvilla on myös enemmän 

arjen haasteita kuin muilla nuorilla, kuten talouteen, asumiseen ja yksinäisyyteen liitty-

viä ongelmia. Helsinkiläisten nuorten yksinäisyyskokemukset ovat lisääntyneet ja erityi-

sesti työttömyys lisää yksinäisyyden kokemuksia. (Keskinen 2016: 76–79.) Borgin 

(2016) mukaan yksin asuvista helsinkiläisistä nuorista aikuisista joka viides tunsi itsen-

sä melko usein yksinäisiksi. Korkeasti koulutetut kokivat vähemmän yksinäisyyttä kuin 

perus- ja keskiasteen suorittaneet. Yksinasuvat, jotka kokivat, ettei heillä ole yhtäkään 

läheistä ihmistä, luottivat vähiten yhteiskuntaan ja instituutioihin.  (Borg 2016: 150, 

153.)  

Yksinasuminen aiheuttaa erityisesti matalaa mielenterveyttä miehillä, nuorilla ja työttö-

millä. Parisuhteen ja ystävien puuttuminen on yhteydessä matalaan mielenterveyden 

kokemukseen, kun taas tiheä yhteydenpito ystävien kanssa selittää korkeaa positiivista 

mielenterveyttä. Niillä, joilla ei ole yhtään hyvää ystävää on kolminkertainen riski kuulua 

matalan mielenterveyden kokeneiden ryhmään. Yksin asuvat, jotka osallistuvat aktiivi-

sesti yhteisöllisiin toimintoihin, kuten käyvät kirkossa, harrastuksissa kokevat korkeam-
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paa positiivista mielenterveyttä, kuin vähemmän aktiiviset. (Tamminen & Pasanen & 

Martelin & Mankinen & Solin 2020: 2,6.) 

2.2 Etsivän nuorisotyön organisoituminen Helsingissä 

Etsivä nuorisotyö on tarkoitettu 16–28-vuotiaille nuorille, jotka ovat palveluiden ulko-

puolella tai muuten tarvitsevat tukea ja rinnalla kulkemista. Työmuotoina ovat yksilötyö, 

ryhmätoiminta, verkostotyö ja vaikuttaminen nuorten elinoloihin. Työssä hyödynnetään 

toiminnallisuutta ja leirit sekä retket voivat kuulua myös etsivään nuorisotyöhön. (Hel-

singin kaupunki 2018: 1-3.) 

Helsingissä etsivää nuorisotyötä toteuttaa Helsingin kaupunki sekä neljä palveluntarjo-

ajaa ostopalveluna. Kaupungilla on etsivää nuorisotyötä tekemässä 16 työntekijää, 

joista kuusi tekee vain jalkautuvaa työtä. Palveluntarjoajilla Helsingin Diakonissalaitok-

sen säätiöllä, Helsingin nuorten miesten kristillisellä yhdistyksellä, Suomen Dia-

koniaopistolla ja Valo-valmennus yhdistyksellä on yhteensä 11 etsivää nuorisotyönteki-

jää. (Etsivä nuorisotyö Helsinki n.d.) Helsingin kaupunki valvoo ja kehittää etsivää nuo-

risotyötä yhdessä palveluntuottajien kanssa.   

2.3 Etsivän nuorisotyön asiakkaat 

Etsivän nuorisotyön ensisijainen kohde ovat alle 29-vuotiaat työelämän, koulutuksen tai 

palvelujen ulkopuolella olevat nuoret. Erityisesti työtä kohdennetaan niihin ryhmiin, joil-

la on suurempi riski jäädä syrjään. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset kieli- ja kulttuurivä-

hemmistöt, sosioekonomisesti heikoimmassa asemassa olevat tai nuoret, joilla on fyy-

sisiä tai psyykkisiä tuen tarpeita. Käytännössä tuen tarpeet liittyvät usein mielekkään 

vapaa-ajan tekemisen löytymiseen, talouteen, asumiseen, päihde- tai mielenterveys-

asioiden hoitamiseen tai oman tulevaisuuden selkeyttämiseen. (Vilen 2018: 26–28.)  

Nuorten ohjautuminen etsivään työhön tapahtuu esimerkiksi kouluista, psykiatrian poli-

klinikoilta ja sosiaalityön kautta. Lisäksi nuoret itse sekä vanhemmat tai muut sukulaiset 

ottavat etsiviin yhteyttä. Vamoksen tutkimuksen mukaan suurin osa heidän etsivän 

nuorisotyön asiakkaista on kokenut koulukiusaamista ja kärsinyt yksinäisyydestä. (Ala-

nen & Kotkavuori 2014: 18–20.) 
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2.4 Aiemmat tutkimukset 

Yksinäisyyttä pelkästään etsivän nuorisotyön kontekstissa ei ole aiemmin tutkittu aina-

kaan Suomessa. Tuore Välimäen, Aaltosen, ja Kivijärven (2020) artikkeli on Nuorten 

palvelut yksinäisyyden lievittäjinä, jossa on tarkasteltu kohdennetun nuorisotyön piiris-

sä olevien nuorten aikuisten ja työntekijöiden näkemyksiä yksinäisyyden lieventämis-

keinoista. Artikkelin tematiikka osuu hyvin lähelle opinnäytetyöni aihetta. Välimäki ym. 

(2020) nostavat vertaissuhteiden ja ryhmätoiminnan tärkeyden yksilötyön rinnalle yksi-

näisyyden vähentämistyössä. Artikkelin mukaan yksinäisyystematiikka, pitäisi nostaa 

vahvemmin kohdennettujen palveluiden yhdeksi tehtäväksi. (Välimäki, Aaltonen, ja 

Kivijärvi 2020.) 

Nuorisobarometrin erillisnäytteestä Työtä, koulutus- tai harjoittelupaikkaa ilman olevien 

nuorten käsityksiä tulevaisuudesta, demokratiasta ja julkisista palveluista tulee esiin 

vahvasti NEET-nuorten (NEET = Not in Employment, Education or Training) yksinäi-

syyden tematiikka. Erillisbarometrin mukaan nuorten syrjäytyminen johtuu ennen kaik-

kea syrjäytymistä sosiaalisista suhteista.  (Gretshel & Myllyniemi 2017.) Puurosen 

(2014) teoksessa etsivän katse käydään läpi etsivää nuorisotyötä ammattina, siinä ei 

suoraan tule esille yksinäisyyden kysymyksiä, mutta siinä on arvokasta perustietoa 

etsivän nuorisotyön käytänteistä (Puuronen 2014).  

Junttila on tutkinut paljon yksinäisyyttä ja julkaissut useita tieteellisiä artikkeleita aihees-

ta sekä kirjoittanut kirjoja muun muassa Kaiken keskellä yksin: aikuisten yksinäisyydes-

tä 2018 ja kavereita nolla 2015. Hänen julkaisuissaan korostuu se, miten merkittävä 

riski yksinäisyys on nuoren terveydelle. Muun muassa Lyyran, Junttilan, Tynjälän ja 

Välimaan (2019) tutkimuksessa todettiin, että yksinäisyys on yhteydessä nuorten oirei-

luun ja lääkkeiden käyttöön. (Lyyra & Junttila & Tynjälä & Välimaa 2019: 1673.) 

Cacioppo on kirjoittanut useita tieteellisiä artikkeleita yksinäisyydestä. Artikkeleissa 

todennetaan, miten merkittävä haitta yksinäisyys on sosiaalisen, mutta myös fyysisen 

terveyden näkökulmasta. Esimerkiksi artikkelissa sosiaaliset suhteet ja terveys: sosiaa-

lisen eristäytymisen haitalliset vaikutukset Cacioppo ja Cacioppo (2014) kertovat yksi-

näisyyden karusta vaikutuksesta ihmiseen. Jo historiassa lajit ovat selviytyneet, kun 

ovat toimineet yhdessä. Artikkelissa tulee ilmi, että yksinäisyys ei ole vain surullinen 

asia vaan se on todella vaarallista. Se voi jopa lisätä ennen aikaisen kuoleman riskiä. 
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On todettu, että yksinäisyys voi muun muassa nostaa verenpainetta ja heikentää unen 

laatua. (Cacioppo & Cacioppo 2014, 8, 11–12.) 

Masi, Chen, Hawkley ja Cacioppo (2011) ovat tehneet kattavan meta-analyysin yksi-

näisyyden vähentämisen interventioista. Analyysin mukaan vaikuttavia strategioita vä-

hentää yksinäisyyttä ovat: 1) sosiaalisten taitojen kehittäminen, 2) sosiaalisen tuen 

vahvistaminen, 3) vuorovaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen ja 4) yksinäisyyteen 

liittyvien kielteisten ajattelumallien käsittely. (Masi & Chen & Hawkley & Cacioppo 

2011.)  

Väitöskirjassa Yksinäisyyden kokemukset lapsuudesta nuoreen aikuisuuteen Pohjois-

Suomen syntymäkohortti 1986 –tutkimus, Röngän (2017) mukaan yksinäisyys oli yh-

teydessä useisiin negatiivisiin tekijöihin, kuten elämään tyytymättömyyteen ja masen-

tuneisuuden kokemuksiin (Rönkä 2017). Lisäksi Röngän (2018) kirjoittaman artikkelin 

Yksinäisyyden kokemukset lapsuudesta nuoreen aikuisuuteen mukaan juuri lasten ja 

nuorten yksinäisyyden tarkastelu on erityisen tärkeää, sillä yksinäisyys heikentää mo-

nin tavoin hyvinvointia. Hän toteaa, että Suomessa on tehty vähän tutkimusta tästä 

aiheesta. Erityisesti hän mainitsee, että nuorten aikuisten yksinäisyyttä on tutkittu vä-

hän. (Rönkä 2018, 36–37.) 

Opinnäytetyöni aihetta sivuavaa tutkimusta on tehty Suomessa ja kansainvälisesti, 

mutta suoranaisesti etsivän nuorisotyön kontekstissa tehtyä tutkimusta yksinäisyydestä 

ei ole tehty. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on pureutua käytännön tasolla etsivän 

nuorisotyön asiakkaiden yksinäisyyteen työntekijöiden näkökulmasta ja miettiä, miten 

toimintaa voisi kehittää, jotta se voisi vastata paremmin yksinäisyyden vähentämiseen. 

Opinnäytetyössäni hyödynnän aikaisempia tutkimuksia, jotta tuloksiin saadaan laajem-

pi konteksti ja vakuuttavuutta.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hawkley%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20716644
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cacioppo%20JT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20716644
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hawkley%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20716644
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cacioppo%20JT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20716644
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3 Etsivä nuorisotyö 

Etsivän nuorisotyön arvot ja eetos tulevat nuorisotyöstä. Sitä ohjaa nuorisolaki ja nuori-

sotyön ammattieettinen ohjeistus. Nuorisotyö on kohtaamista ja yhdessä tekemistä 

sekä rinnalla kulkemista. Työ on kokonaisvaltaista ja työssä ollaan nuoren puolella, 

mikä ei tarkoita sitä, että asioita tehtäisiin nuoren puolesta. Etsivä nuorisotyön pitää olla 

helposti saavutettavissa ja se on asiakkaalle aina maksutonta. (Vilen 2018: 4-5.)  

Laissa määritellään etsivä nuorisotyö seuraavasti: 

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa 
hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan 
ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivää nuo-
risotyötä tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hä-
nen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. (Nuorisolaki 693/2010 § 7 b.) 

Juvosen (2015) mukaan etsivä nuorisotyö jaotellaan usein kolmeen erityyppiseen työ-

muotoon. Yksi näistä on kotona tehtävä etsivä nuorisotyö, jossa työntekijät menevät 

nuoren kotiin auttamaan häntä. Toinen tapa on kiertävä työ, jossa nuoria tavoitellaan 

eri instituutioiden kautta esimerkiksi oppilaitoksista, vapaa-ajan keskuksista ja vanki-

loista. Historiallisesti perinteisin muoto on niin sanottu riippumaton työ, jossa työtä teh-

dään kaduilla ja kahviloissa sekä muissa epävirallisissa ympäristöissä. Nykyään etsi-

vän nuorisotyön painopiste on muuttunut katutyöstä enemmän kotiin ja verkostojen 

kanssa tehtävään työhön. Edelleen lähtökohtana on kuitenkin, että työ viedään sinne 

missä, nuoret ovat. (Juvonen 2015: 19–20.) 

Etsivä nuorisotyö on tarkoitettu niille ihmiselle, jotka eivät ole palveluiden piirissä. Etsi-

vä työ vie palveluita niille, joilla ei ole palveluita. Työssä keskeistä on kohtaaminen ja 

vapaaehtoisuus sekä luottamuksellisen kontaktin luominen nuoren ja työntekijän välille. 

Etsivän työn ihmiskäsitys on humaani, missä jokainen ihminen on arvokas, eikä häntä 

arvoteta tai määritellä ylhäältä päin. Asiakas saa itse määritellä oman tilanteensa ja 

sen mihin, apua haluaa. (Kaartinen-Koutaniemi 2012: 21–24.)  

Etsivän työn erityispiirteisiin kuulu se, että etsinnän kohteet eivät välttämättä itse koe 

heti tarvitsevansa apua. He voivat olla luovuttaneet tai saaneet huonoja kokemuksia 

palveluista ja siksi eivät halua edes apua. Silloin kun etsivä työntekijä saa hyvän kon-

taktin asiakkaaseen, voi hän pikkuhiljaa tunnistaa avuntarpeensa. (Hjort 1995: 19.) 

Työntekijän pitää olla asiakkaan saavutettavissa ja sitkeästi ikään kuin myydä palvelua 
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sekä motivoida asiakasta muutokseen. Toisaalta työ perustuu vahvasti vapaa-

ehtoisuuteen, tämä ristiriita vaatii työntekijältä luovaa ongelmanratkaisukykyä ja sensi-

tiivistä otetta.  

Etsivä nuorisotyö on vahvasti yksilötyötä, jossa asiakkaan keskeneräisyys hyväksytään 

ja ihminen nähdään kokonaisena. Aito kohtaaminen synnyttää asiakkaassa arvokkuut-

ta, mikä voi auttaa nuorta pääsemään eteenpäin omassa prosessissaan. Läsnäolo, 

luottamuksen rakentaminen ja kannustaminen ovat työssä keskeistä. Nykyään yhä 

enemmän korostuvat ryhmätyö ja yhteisöllisyyteen pyrkiminen. (Puuronen 2014: 97.)  

Etsivän nuorisotyön tekijä voi olla avainasemassa haavoittuvassa tilanteessa olevien 

yksinäisten nuorten tukena. Työntekijä luo asiakkaalle kokemusta siitä, että hän ei ole 

yksin asioidensa kanssa ja tiivis työskentely suhde voi vähentää yksin olon kokemusta. 

Vaikka etsivän nuorisotyön asiakas suhteet voivat olla pitkiä, ne ovat kuitenkin määrä-

aikaisia. Siksi, olisikin tärkeää rakentaa nuorelle kokemuksia, että hän pärjää vertais-

ryhmässä ja tarjota mahdollisuuksia kohdata muita nuoria tuetusti. 

3.1 Etsivän nuorisotyön työmenetelmiä 

Etsivää nuorisotyötä tehdään lähes joka Suomen kunnassa. Palvelurakenteet ja kunnat 

ovat hyvin erilaisia, joten työn täytyy olla alueen ja sen nuorten tarpeiden mukaista. 

Etsivän nuorisotyön menetelmät ovat monipuolisia ja ne määrittyvät paikallisesti hyvin 

eritavoin. Yhteistä etsivälle nuorisotyölle on kuitenkin työote ja tavoite. Tunnetuimpia 

etsivän työn menetelmiä ovat yksilöohjaus, palveluihin saattaminen ja mo-

niammatillinen verkostoyhteistyö sekä kohdennettu pienryhmätoiminta. (Vilen 2018: 

30.)  

3.1.1 Yksilötyö ja palveluohjaus 

Yksilötyön tavoitteena on työskennellä yhdessä nuoren kanssa, kohti hänen tavoittei-

taan. Saattaa nuori tarvitsemiinsa palveluihin tai toimintaan ja varmistaa palveluiden 

toimivuus. Vahvistaa nuoren osallisuutta ja tukea nuoren kiinnittymistä yhteiskuntaan. 

Yksilötyötä tehdään nuoren ehdoilla ja se on nuorelle aina vapaaehtoista. (Etsivän nuo-

risotyön osaamiskeskus 2019: 3.) Yksilötyö on etsivän nuorisotyöntekijöiden näkökul-

masta keskeisin työmuoto. Työntekijät kuvaavat yksilötyötä epämuodollisena suhteena 

mikä perustuu vapaaehtoisuuteen. Suhteessa korostuu rinnalla kulkemisen ajatus, 
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missä ajatellaan, että nuori on paras asiantuntija ja työntekijän rooli on luoda edellytyk-

siä muutokseen. (Puuronen 2014: 17, 25.) 

Etsivän nuorisotyön lakisääteisenä tehtävänä on vahva palveluohjauksellinen ote. Lain 

mukaankin etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja 

auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvu-

aan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä 

pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille (Nuorisolaki 693/2010 § 7 b). Palveluohjaus 

on asiakaslähtöinen työskentelytapa, missä työtapa, tuki ja palvelut räätälöidään asiak-

kaan tarpeen mukaan. Se perustuu asiakkaan ja palveluohjaajan luottamukselliseen 

suhteeseen. (Hänninen 2007: 11.) Etsivässä nuorisotyössä palveluohjauksen tavoit-

teena on auttaa nuori löytämään hänelle sopivia palveluita ja saattaa niihin. Keskeistä 

on rakentaa luottamuksellinen suhde ja kartoittaa tilannetta kokonaisvaltaisesti. (Vilen 

2018: 24, 30.) 

3.1.2 Pienryhmätoiminta ja yhteisölliset toiminnat 

Pienryhmätoiminnan tavoitteena on tarjota mahdollisuus tutustua vertaisiin ja mahdol-

listaa sosiaalisten taitojen harjoittelu. Tarjota positiivisia ryhmäkokemuksia ja mahdolli-

sesti korjaavia kokemuksia, mikäli nuorella on ollut huonoja kokemuksia aikaisemmista 

ryhmistä. Pienryhmätoiminnassa pystytään edistämään myös nuorten yksilöllisiä tavoit-

teita. (Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus 2019: 4.) Pienryhmiä kootaan tarpeen mu-

kaan ja niissä voidaan hyödyntää myös toiminnallisuutta (Vilen 2018: 30). Toisaalta 

ryhmätoimintaa kohtaan esitetään myös kritiikkiä siitä kuuluuko, se etsivän nuorisotyön 

perustehtävään. Sillä sen nähdään vievän resursseja yksilötyöltä ja nuorten etsimiseltä. 

(Puuronen 2014: 20.)  

Diakonissalaitoksen Vamoksessa on kehitetty etsivän nuorisotyön rinnalle matalan 

kynnyksen ryhmiä ja yhdessä olemisen paikkoja. Ryhmien tarkoituksena on tarjota 

nuorille mahdollisuuksia kokea olevansa merkityksellisiä ja osa yhteisöä. (Alanen & 

Kotkavuori 2014: 59.) Ryhmätoiminta voisi olla merkityksellinen osa yksinäisyyden vä-

hentämisessä. Sen rooli etsivässä nuorisotyössä on kuitenkin vielä vakiintumaton, eri 

kunnat ja organisaatiot, jotka toteuttavat etsivää nuorisotyötä näkevät ryhmien roolin eri 

tavalla.  
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Osa työntekijöistä ja organisaatioista näkee ryhmien kuuluvan osaksi etsivää nuoriso-

työtä ja toiset taas ajattelevat sen olevan muiden tehtävä. Toisaalta Puurosen (2014) 

mukaan etsivän nuorisotyön työmuotoja ja tapoja ei ole järkevää täysin yhdenmukais-

taa, sillä alueelliset ja paikalliset erot muiden palveluidenkin osalta ovat suuria. Tärkeää 

on saada nuori osaksi jotain ryhmää tai yhteisöä. (Puuronen 2014: 23, 30.) Se onko 

ryhmien järjestäminen ja ohjaaminen etsivän nuorisotyön tehtävä, saattaa riippua myös 

siitä järjestetäänkö, kunnassa sellaista toimintaa, johon nuorta voidaan ohjata.  

Yhteisöllisyys on sosiaalipedagogisessa työotteessa keskeinen ominaisuus. On tärke-

ää luoda ihmisten välillä suhteita ja auttaa heitä liittymään yhteisöihin, joita heidän ym-

pärillään on. Yhteisöön kuuluminen ja siellä saadut kokemukset tuovat merkityksiä ih-

misten elämään. Tapoja tukea yhteisöllisyyttä ovat yhteistoiminnan mahdollistaminen ja 

toimintaan mukaan liittymisen tukeminen. Käytännössä yhteisöllisyystyöskentely voi 

olla muun muassa perheyhteisöjen tai vertaisyhteisöjen kehittymisen ja toiminnan tu-

kemista. Yhteisöllistä työtä voidaan tehdä esimerkiksi kouluissa, työyhteisöissä ja eri-

laisissa vapaa-ajan toiminnoissa. Yhteisöllisyyden tukeminen on vastavoima yksilölli-

syyttä ja yksin pärjäämisen kulttuuria vastaan. Ideana on tukea ihmisiä näkemään kes-

kinäiset suhteensa tärkeinä kilpailun sijaan. (Nivala & Ryynänen 2019: 204.)  

Ne ryhmät, joita on aktiivisesti ohjattu toimimaan yhdessä, sietävät paremmin erilai-

suutta ja kykenevät yhteistoimintaan erilaisuuksista huolimatta. Sosiaalista luottamusta 

sekä laajemmin yhteisöllisyyttä ja yhteisöihin kasvamista on mahdollista ja suositelta-

vaa ohjata ja harjoitella aktiivisesti. (Maunu 2018a: 37–38.) Tämä viittaa siihen, että 

etsivän nuorisotyöntekijän rooli ryhmien ja yhteisöjen ohjaajana on tärkeä. Ryhmät ja 

yhteisöt eivät synny sekä toimi kaikkia yhteisön jäseniä palvelevasti itsestään, vaan 

tarvitsevat siihen aktiivista ohjaamista työntekijän taholta.  

Yhtenä etsivän nuorisotyön tehtävänä on auttaa nuorta luomaan itselleen vertaisyhtei-

söjä (Vilen 2018: 22). Myös Puurosen (2014) mukaan etsivän nuorisotyöntekijän tehtä-

vänä yhteisöllisessä työssä on saada nuori mukaan johonkin ryhmään. Ensin tulee 

kartoittaa minkälainen yhteisöllisyys ja yhteisöllisyyden kokemukset tukisivat nuoria 

parhaiten. Käytännössä yhteisöllinen työ nuorille on esimerkiksi räätälöityjä peli-

iltaryhmiä, kokkikerhoja ja kuvataideprojekteja. (Puuronen 2014: 31.) Yleensä nuoriso-

työssä yhteisöllisyys ja yhteisöllisten kokemusten tarjoaminen nähdään keskeisessä 

roolissa, myös etsivässä nuorisotyössä tunnistetaan yhteisöllisten toimintojen merkitys. 
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Organisaatioiden työtavoissa ja työkulttuureissa on kuitenkin eroja, miten isossa roolis-

sa yhteisöllinen työ nähdään. 

Kiinnittyminen yhteisöihin on muuttunut. Enää vanha tapa, automaattinen kiinnittymis-

mekanismi, ei toimi vaan se on saanut rinnalleen uudenlaisen henkilökohtaisen motiivi-

perustaisen kiinnittymisen. Ryhmän ja yhteisöihin liittymisen tarve on kaikilla edelleen 

olemassa, mutta siihen liittymistä punnitaan vahvemmin henkilökohtaisen tunnearvion 

pohjalta. Enää välttämättä pelkän liikunta- tai kulttuuriharrastuksen tarjoaminen ei aina 

riitä. (Peltola 2019: 14–15.) Tässä etsivän nuorisotyön rooli korostuu nuoren tuntemi-

sena ja tilanteen kartoittajana, jotta pystytään löytämään nuoren henkilökohtaisia motii-

veja kiinnittyä yhteisöihin ja tukea näissä. 

3.1.3 Osallisuuden kokemuksen tuottaminen 

Nuorisolain mukaan nuorisotyön tulee edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismah-

dollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa (Nuorisolaki 1285/2016 § 

2). Osallisuus käsitteenä ymmärretään suhteena ihmisen ja yhteisön välillä. Osallisuus 

on mahdollista, kun ihminen on osa ja toimii osana sekä kokee olevansa jotain yhtei-

söä. Lisäksi osallisuuden tunteen kannalta on tärkeää, että ihminen voi vaikuttaa yhtei-

sön asioihin ja kokee tulevansa kuulluksi. Tällaisten kokemusten mahdollistamiseksi 

valtaa pitää jakaa ja ihmisillä tulee olla todellisia mahdollisuuksia vaikuttaa toimintaan. 

Pelkkä toimintaan osallistuminen ei riitä vaan pitää olla mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin 

asioihin. Työnä osallisuuden edistäminen on vahvistaa yksilön rohkeutta, halua ja val-

miuksia vuorovaikutukseen ja yhteistoimintaan. Mahdollistaa edellytyksiä osallistua 

monella eri tavoin yhteisön toimintaan. (Nivala & Ryynänen 2019: 138–140.) 

Etsivän nuorisotyön käsikirjan mukaan nuorisotyöntekijä vahvistaa nuoren osallisuutta 

lähiyhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä luo edellytyksiä nuorten osallisuudelle. Etsivän 

nuorisotyön eetokseen liittyy vahvasti osallisuuden periaatteita, nuori on prosessissa 

päähenkilö ja hän itse määrittelee, missä asioissa häntä autetaan. Käsikirjan mukaan 

työskentelyn keskellä on nuori ja työntekijän rooli on tukea hänen osallisuuttaan sekä 

taitojaan rakentaa itselleen hyvää arkea ja tulevaisuutta. (Vilen 2018: 16, 22.) 
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3.1.4 Verkostotyö ja jalkautuminen nuorten pariin 

Yksilötyön lisäksi nuoren tilanteiden edistäminen edellyttää monesti monialaista ver-

kostoyhteistyötä (Puuronen 2014: 41). Verkostotyön tavoitteena on nuoren asioiden 

edistyminen ja pääsy hänelle tärkeisiin palveluihin. Etsivä voi olla mukana verkostota-

paamisissa ja toimia ikään kuin tulkkina nuoren ja viranomaisen välillä. Yhtenä tavoit-

teena verkostotyölle on auttaa nuorta kiinnittymään palveluihin. (Etsivän nuorisotyön 

osaamiskeskus 2019: 6.) 

Jalkautuva työ on työmuotona ehkä perinteisin tapa tehdä etsivää nuorisotyötä. Siinä 

työparin kanssa jalkaudutaan kaduille, ostoskeskuksiin ja muihin julkisiin tiloihin etsi-

mään tukea tarvitsevia nuoria. Tavoitteena on löytää palveluiden ulkopuolella olevia 

nuoria ja auttaa heitä eteenpäin. Työmuodossa ideana on ikään kuin mennä nuorten 

reviireille, viettää siellä aikaa ja saada rakennettua luottamusta nuoriin, jotta he uskal-

tavat ottaa apua vastaan. (Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus 2019: 13; Alanen & 

Kotkavuori 2014: 14.)  

3.2 Etsivän työn lyhyt historiakatsaus 

Etsivän nuorisotyön juuret ovat katutyössä ja sen perimmäisenä ideana on viedä palve-

lut niiden luo, jotka niitä tarvitsevat. Etsivää nuorisotyötä on tehty marginaalissa olevien 

ihmisten kanssa. Työmuoto on alkanut Suomessa 1960-luvulla, silloin töitä tehtiin ni-

menomaan jengien kanssa kaduilla. Norjaa pidetään nykymuotoisen etsivän nuoriso-

työn pioneerina ja siitä on otettu vaikutteita Suomessa tehtävään etsivään työhön. 

(Alanen & Kotkavuori 2014: 13–14.) 

Myöhemmin kadulla tehtävän työn rinnalle on kehittynyt työmuoto, jossa nuoria ei enää 

etsitä kaduilta vaan heitä tavoitellaan muun muassa verkon tai viranomaisyhteistyön 

avulla. Etsivä nuorisotyö on reagoinut yhteiskunnan muutoksiin, tukea tarvitsevia nuo-

ria ei pelkästään tavoiteta kaduilta vaan nuoret voivat olla jääneet kotiin yksin. Siksi, 

työmuotoon on tullut muutoksia. Työtä on kehitetty myös ennaltaehkäisevämpään 

suuntaan ja nuoria pyritään tavoittamaan, ennen kuin he pääsevät putoamaan. Tässä 

keinona ovat muun muassa tiivis kouluyhteistyö ja ammattilaisyhteistyö. (Alanen & Kot-

kavuori, 2014: 13–14.) 
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4 Nuorten yksinäisyys 

Yksinäisyys ja yksin oleminen ovat eri asioita. Jokaisella on tarve joskus vetäytyä 

omaan rauhaan ja olla yksin. Tällöin kysymys ei kuitenkaan ole yksinäisyydestä. Rönkä 

(2018) kuvaa, että yksinäisyys ei ole toivottu tila ja mahdollisuutta hakeutua haluttaes-

sa toisten seuraan ei itse asiassa ole. Ulkopuolisen on hankala määritellä yksinäisyyttä 

kokevaa, koska myös toisten seurassa oleva voi kokea syvää yksinäisyyttä. (Rönkä 

2018: 36–37.) Junttilan (2015) mukaan yksinäisyys on negatiivinen olotila tai kokemus 

siitä, ettei ole ketään kenelle puhua tai ketään kenen kanssa jakaa ajatuksia. (Junttila 

2015: 13.) 

Junttila (2018) erottelee yksinäisyyden eri ulottuvuuksiksi sosiaalisen ja emotionaalisen 

yksinäisyyden. Sosiaalisella yksinäisyydellä tarkoitetaan sitä, ettei ihmissuhteiden mää-

rä ole, sitä mitä itse haluaisi. Emotionaalinen yksinäisyys on puutetta läheisestä ihmi-

sestä, johon voisi luottaa ja joka ymmärtäisi. Se on yksinäisyyden muodoista yleensä 

haastavampi, koska se ei näy ulospäin ja voi olla ihmiselle satuttavampi, kuin sosiaali-

nen yksinäisyys. Emotionaalinen yksinäisyys johtaa useammin ahdistuneisuuteen, ma-

sennukseen ja kokemukseen siitä, että ei ole merkityksellinen. (Junttila 2018: 16.) Saa-

ri (2016) taas jaottelee yksinäisyyden objektiiviseen ja subjektiiviseen yksinäisyyteen. 

Objektiivinen yksinäisyys on yhteydessä sosiaalisen eristäytyneisyyden käsitteeseen, 

eli se tarkoittaa konkreettisesti sosiaalisten suhteiden määrää. Tässä voidaan arvioida 

esimerkiksi ystävien ja sukulaisten sekä läheisten määrää. Subjektiivinen yksinäisyys 

on taas tunneperäinen kokemus ja toteutumaton tarve hakeutua ihmisten seuraan. 

(Saari 2016: 33.)  

Erityisesti lasten ja nuorten yksinäisyyden tarkastelu on hyvin tärkeää, sillä yksinäisyys 

heikentää monin tavoin hyvinvointia. Suomessa on tehty vähän tutkimusta tästä ai-

heesta ja erityisesti nuorten aikuisten yksinäisyyttä on tutkittu vähän. (Rönkä 2018: 36–

37.) Tämä vahvistaa käsitystäni siitä, että ilmiön tarkastelu opinnäytteessäni on perus-

teltua. 

4.1 Sosiaalinen vetäytyminen ja hikikomori-ilmiö 

Yksinäisyys, sosiaalinen vetäytyminen ja hikikomori käsitteet ovat lähellä toisiaan ja 

arkityössä nämä ilmiöt menevät monesti sekaisin. Opinnäytetyössäni nämä käsitteet 

menevät tietoisesti välillä sekaisin, koska arkityön kehittämisen kannalta tarkka käsit-
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teisiin jumiutuminen ei ole perusteltua. Alla avaan kuitenkin käsitteiden määrittelyä, 

jotta lukijan on helpompi ymmärtää kokonaisuutta.  

Sosiaalinen vetäytyminen ilmentää toiseutta. Vetäytyneet henkilöt ovat toisia suhteessa 

aktiivisiin kansalaisiin ja heihin ketkä edustavat yleisesti hyväksyttyä elämäntapaa. So-

siaalinen vetäytyminen on toiseutta suhteessa yhteiskunnan normien mukaiseen elä-

mäntapaan ja se yhdistetään monesti syrjäytymisen käsitteeseen, mutta vetäytyminen 

voi olla myös vapaaehtoinen yksilön elämäntapaan liittyvä ratkaisu, siten se eroaa syr-

jäytymisen käsitteestä. (Haasio 2015: 34–35.)  

Syrjäytyneet ihmiset eivät välttämättä ole sosiaalisesti vetäytyneitä. Syrjäytyneillä voi 

olla ystäviä ja yhteisö, kuten harrastusryhmä, johon kuuluu. Sosiaalisesti vetäytyvät 

taas pyrkivät eristäytymään yhteiskunnasta ja heillä ei välttämättä ole lainkaan ystäviä. 

Sosiaaliset vetäytyneet nuoret ovat usein huomaamattomia, jotka eristäytyvät muusta 

maailmasta. He eivät aiheuta harmia tai tee rikoksia, siksi yhteiskunnassa heidät on 

helppo unohtaa. Heidän auttamisensa on monesti myös hankalaa, koska heitä ei huo-

mata. Vetäytymiseen voi liittyä yksinäisyyden kokemuksia ja mielenterveysongelmia. 

(Haasio 2018: 15–16.) 

Haasio (2015) avaa termiä hikikomori Ohashi Norikon (2008) teokseen viitaten. Termil-

lä hikikomori tarkoitetaan sisäänpäin kääntynyttä ja se tulee Japanin kielen sanasta 

hikikomorou. Nämä nuoret ovat vetäytyneet koteihinsa eivätkä käy töissä tai koulussa. 

Ongelma on laaja Japanissa ja samaa ilmiötä voidaan tunnistaa myös suomessa. 

Suomessa termi hikokomori ei ole yleisesti käytössä, mutta meillä heistä puhutaan 

yleensä sosiaalisesti vetäytyneinä nuorina. (Haasio 2015: 18–20.) 

4.2 Mistä yksinäisyys johtuu? 

Yksinäisyyden syitä on useita, kuten tilannetekijät, yksilön ominaisuudet tai se, että on 

erilainen kuin muut. Myös lapsuudessa koettu kaltoinkohtelu tai huomiotta jättäminen 

voi johtaa yksinäisyyteen myöhemmin. Tilannetekijöitä ovat esimerkiksi muutot, kou-

lunvaihdot ja luokalle jääminen. Erilaisuus voi ajaa yksinäisyyteen, jos on erinäköinen 

tai kiinnostunut eri asioista kuin muut, voi olla vaikeampaa löytää ystäviä. Sosiaalisten 

taitojen puute voi vaikeuttaa vuorovaikutus suhteiden luomista ja ylläpitämistä ja sitä 

kautta vaikuttaa yksinäisyyden syntymiseen. (Junttila 2015: 120–125.) 
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Myös ympäristötekijät vaikuttavat yksinäisyyden syntymiseen. Esimerkiksi jos olet uusi 

koulussa tai olet menettänyt puolison se tuo lisää todennäköisyyttä yksinäisyyden ko-

kemuksille. Taas naimisiin meno voi vähentää yksinäisyyden kokemuksia, mutta aina 

se ei ole niin, myös parisuhteissa olevat voivat kokea syvää yksinäisyyden tunnetta. 

Lahjakkuus, taloudellinen pärjääminen ovat yksinäisyyttä suojaavia tekijöitä. (Cacioppo 

& Patrick 2008: 12–13.) 

Yksinäisyyden syitä ovat muun muassa erilaisuus, normista poikkeavaisuus ja koulu-

väkivalta. Pahimmillaan yksinäisyys on yhteydessä masennukseen ja jopa itsemur-

hayrityksiin. Koululla voisi olla yksinäisyyden ennaltaehkäisyssä keskeinen rooli. Kou-

luväkivallan ja koulukiusaamisen vähentämiseksi pitäisi vieläkin enemmän tehdä töitä. 

Uudessa opetussuunnitelmassa on nostettu sosiaalisten taitojen harjoittelu, mikä on 

todella tärkeää. Hän näkee tärkeänä, että ilmiöstä puhutaan avoimesti, silloin se vä-

hentää yksinäisyyden negatiivista leimaa. Kaikenlaisesta normatiiviseen muottiin pakot-

tamisesta pitäisi päästä eroon. (Rönkä 2018: 40–41.) 

Erityispiirteet voivat altistaa yksinäisyydelle. Asperger-nuorten on vaikeampi muodos-

taa läheisiä ystävyyssuhteita kuin nuorten keskimäärin (Whitehouse & Durkin & Jaquet 

& Ziatas 2009: 319). Myös Wallace, Guldberg ja Bailey (2019) mukaan Asperger-

nuorilla on vaikeuksia sosiaalisissa tilanteissa ja he tulevat useammin kiusatuksi ja 

jäävät helposti sosiaalisesti syrjään. Nämä vaikeudet jatkuvat usein aikuisena ja heillä 

on yleensä vähemmän ystäviä ja parisuhteita. Interventioksi on tutkimuksessa ehdotet-

tu muun muassa sosiaalisten taitojen harjoittelua ja tarjoamalla mielenkiinnon kohteen 

mukaista vapaa-ajan toimintaa. (Wallace & Guldberg & Bailey 2019: 23, 24, 46.) Etsi-

vän nuorisotyön asiakkailla erilaiset autismin kirjon häiriöt näkyvät arkityössä melko 

usein, siksi yllä oleva havainto on tärkeä. 

Yksinäisyyteen vaikuttaa sosiaalinen kompetenssi, jolla tarkoitetaan kyvykkyyttä olla 

vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Havaintojen mukaan yläkouluikäisten yksinäisyys 

oli monesti yhteydessä sosiaaliseen fobiaan ja sosiaaliseen ahdistuneisuuteen. Sosiaa-

linen kompetenssi taas vahvisti oppilaiden hyvinvointia ja pärjäämistä. (Junttila 2010: 

6.) Yksinäisyydestä on vaikea päästä eroon, koska sosiaalisia taitoja ja sosiaalisia 

kompetenssia voi harjoitella vuorovaikutustilanteissa. Jo pienenä ulkopuolelle jääneet 

lapset eivät pääse harjoittelemaan näitä taitoja, näin yksinäisyydestä ulospääseminen 

vaikeutuu. Yksin ollessa itsetunto heikkenee mikä taas vähentää intoa vuorovaikutuk-

seen hakeutumiseen. (Junttila 2015: 79.) 
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Statusasemalla ja yksinäisyydellä on selkeä yhteys. Saaren (2016) mukaan muiden 

silmissä kiinnostava henkilö omaa korkeamman statusarvon. Korkea status on yhtey-

dessä vähäiseen yksinäisyyteen. Voidaankin sanoa, että yksinäisyys ei ole pelkästään 

yksilöllinen asia vaan se kertoo myös yhteiskunnan arvoista. Yksinäisyyttä voidaankin 

pitää eriarvoisuuden muotona. (Saari 2016: 37–39.) Ilmiönä yksinäisyys näyttäytyy 

tietyllä tapaa yhteiskunnan mittarina, mikä kertoo siitä miten yhdenvertainen yhteiskun-

ta meillä on.  

4.3 Nuoruus, yksinäisyys ja syrjäytyminen 

Nuoruutta kehitysvaiheena pidetään siirtymänä lapsesta kohti aikuisuutta. Nuoruudes-

sa lapsuuden perheen merkitys pienenee ja nuoren oma vastuu sekä vertaisten rooli 

kasvaa. Tämä vaihe haastaa erityisesti niitä, jotka tulevat haavoittuvista olosuhteista. 

Syrjäytymistä voidaan lähestyä riskitekijöiden, kuten huono-osaisuuden, heikon toimin-

takyvyn ja terveyden. (Juvonen 2015: 30–34.) Komosen (2013) mukaan syrjäytymiseen 

liittyy aina yhteisö, josta ollaan syrjässä. Yhteiskunnassa usein puhutaan syrjäytyneistä 

esimerkiksi päihdeongelmaisina, koulun keskeyttäneinä, asunnottomina, pitkäaikais-

työttöminä ja mielenterveysongelmaisina. Asia ei kuitenkaan ole aina niin mustavalkoi-

nen, joskus työttömällä voi olla laajakin sosiaalinen piiri tai hän voi itse olla valinnut 

elää valtakulttuurin ulkopuolella. (Komonen 2013: 18, 22.) 

Etsivän työn näkökulmasta puhutaan usein syrjäytymisestä yhteiskunnan keskeisistä 

toiminnoista, kuten koulusta ja työstä sekä sosiaalisista suhteista. Syrjäytyminen ei 

kuitenkaan ole välttämättä pysyvä olotila vaan se voi olla tietty elämänvaihe tai syrjästä 

voi päästä myös pois. Toisaalta, jotkut yhteiskunnan mekanismeista voivat myös aihe-

uttaa syrjäytymistä. Tällöin ei voida puhua syrjäytyneistä vaan syrjään jätetyistä.  (Ju-

vonen 2015: 30–34.) 

Syrjäytymiskeskusteluissa nuorten omat yksilölliset kokemukset ja tarinat jäävät hel-

posti sivuun. Nuorten kokemuksissa korostuu syrjäytymisen kokemukset suhteissa 

muihin. Kavereiden lisäksi nuoret kokevat jäävän paitsi aikuisten tuesta. Kyse on en-

nen kaikkea kokemuksesta, ettei ole tullut nähdyksi ja kohdatuksi. (Toiviainen 2019: 

13.) Hallinnollisena tarkasteluna syrjäytyminen näyttäytyy monesti monen palvelun 

käyttäjänä tai palvelujen ulkopuolella olona. Nuorten näkökulmasta syrjäytyminen on 

ennen kaikkea syrjäytymistä sosiaalisista suhteista. (Juvonen 2015: 30–34.) Myös 
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Gretschelin & Myllyniemen (2017) tutkimuksen mukaan syrjäytyminen on ennen kaik-

kea syrjäytymistä sosiaalisista suhteista (Gretschel & Myllyniemi 2017: 35). 

Nykyään vallalla oleva käytäntö on, että yhteiskunnan taholta nuoria painostetaan toi-

sen asteen koulutukseen. Tämä ei välttämättä aina toimi, nuori voi valita kiireessä sel-

laisen alan mikä ei hänelle sovikaan ja koulusta putoaminen voi aiheuttaa nuorille syr-

jäytymisen leimaa. Koulusta putoaminen ei automaattisesti tarkoita pysyvää syrjään 

jäämistä vaan osa nuorista on jatkanut myöhemmin kouluja tai päätynyt työelämään. 

Paine patistaa ja pitää nuoria väkisin koulutuksessa aiheuttaa haasteita myös ohjauk-

selle. Nuorten tilanteet ovat moninaisia ja tällainen ylhäältäpäin luotu paine ei välttä-

mättä anna tilaa kohdata nuorta kokonaisvaltaisesti. (Perttula 2015: 102–105.)  

Syrjäytymiskierre johtuu vahvasti haasteista sosiaalisissa suhteissa. Yksinäisyyden 

merkitys nuorelle voi olla suurempi kuin koettu elintaso. Luottamuksen rakentaminen 

nuoren lähisuhteisiin olisi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisyssä. Luottamuksen 

avulla voidaan tukea nuoren sosiaalisia suhteita ja vähentää yksinäisyyden kokemuk-

sia. Tulevaisuudessa tulisi löytää entistä syvemmin sosiaaliset taustatekijät huomioon 

ottava lähestymistapa nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäisyyn. (Lehtonen & Kallunki 

2013: 139–140.) 

Yhteisöllisyyden kokemusten puuttuminen on merkittävä syrjäytymisriski. Nuorten syr-

jäytyminen ja yksinäisyys johtuu monesti siitä, että nuorilla ei ole riittävästi turvallisia 

ryhmiä ja yhteisöjä ympärillään. Terveet yhteisöt suojaavat myös päihteiden käytöltä. 

Ihmisillä täytyy olla muitakin tapoja löytää yhteisöjä kuin päihteiden avulla. Suurin osa 

yhteiskunnallisista ongelmista on ratkaistavissa parantamalla ihmisten valmiuksia olla 

yhdessä. (Maunu 2014: 586.) 

Sosiaalisten suhteiden merkitys ihmisten elämän laadulle on kiistaton. Erityisen tärkeitä 

ovat sellaiset ystävyyssuhteet, jotka kannattelevat elämän kolhuissa ja vaikuttavat mei-

dän joka päiväseen elämään. Pelkkä ystävien määrä vaikuttaa elämänlaatuun, mutta 

erityisesti läheiset ihmissuhteet kohentavat elämänlaatua selkeimmin. Yksinäisyys ko-

rostuu erityisesti elämän muutosvaiheissa, kuten nuoruudessa ja vanhuudessa. Nuo-

ruuden ihmissuhteet vaikuttavat kehitykseen ja niiden vaikutus heijastuu myös myö-

hempään elämään. (Kainulainen 2016: 114–115.) Tästäkin syystä juuri nuorten yksi-

näisyyteen vaikuttaminen on tärkeää.  
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Jopa 57 % NEET (NEET = Not in Employment, Education or Training) nuorista kokee 

syrjäytymisen syyksi ystävien puutteen. Niiden osuus, joilla ei ole yhtään ystävää on 

huomattavasti suurempi NEET- nuorilla. Nuorten aikuisten 15–29-vuotiaiden perus-

otoksessa 2 % kokee, ettei ole yhtään ystävää, kun taas NEET nuorista jopa 14 % on 

ilman yhtään ystävää. (Gretschel & Myllyniemi 2020.) Myös Leeman ym. (2018) totea-

vat, että työelämän ulkopuolella olevilla yksinäisyyden kokemukset ovat yleisempiä 

kuin koko väestössä. Heidän tutkimuksen mukaan työelämän ulkopuolella olevista lä-

hes neljännes tuntee itsensä jatkuvasti tai melko usein yksinäiseksi. (Leeman ym. 

2018: 51.) 

Yksin asuminen ja yksinäisyys eivät välttämättä tarkoita samaa asiaa. Yksin asuvat 

kuitenkin kokevat yksinäisyyttä huomattavasti enemmän kuin toisen aikuisen kanssa 

asuvat. Hyvinvointikyselyn mukaan yksinasuvista 14 % koki yksinäisyyttä, kun paris-

kunnista vain 3-4 % koki yksinäisyyttä. Nuorista lähes kaikki yksin asuvat kokivat jos-

kus yksinäisyyttä. Yksin asuvat myös tunsivat itsensä hieman useammin masentuneik-

si, kuin toisten kanssa asuvat. (Borg 2015: 30–33.) Parisuhteessa olevat kokevat vä-

hemmän yksinäisyyttä, kuin yksin olevat. Erityisesti miehille parisuhde toimii yksinäi-

syyden kokemisen vähentämisen keinona. Miehillä parisuhteen puuttuminen näyttäytyy 

tilastojen perusteella myös heikompana tilanteena työmarkkinoilla. (Kinnunen & Kontu-

la 2018: 30–31.) 

Työttömien aikuisten nuorten yksinäisyys on yleisempää kuin työssäkäyvien. Työttömät 

naiset kokevat enemmän yksinäisyyttä kuin miehet. Miehistä lähes kuudes on yksinäi-

nen ja naisista joka neljäs. Kaupungissa asuvat työelämästä syrjäytymisvaarassa nuo-

ret aikuiset osallistuvat työssäkäyviä harvemmin liikuntaseurojen toimintaan. (Parkki-

nen & Rinne & Ilomäki & Shemeikka 2016: 17–18.)  

4.4 Yksinäisyys ja terveys 

Sosiaalinen eristäytyneisyys on terveydellisesti haitallista. Jo historiassa lajit ovat sel-

viytyneet, kun ovat toimineet yhdessä. Yksinäisyys ei ole vain surullinen asia vaan se 

on ihmiselle vaarallista. Se voi lisätä ennen aikaisen kuoleman riskiä. On todettu, että 

yksinäisyys voi muun muassa nostaa verenpainetta ja heikentää unen laatua. (Caciop-

po & Cacioppo 2014: 8, 11–12.)  
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Yksinäisyys voi lisätä sydän- ja aivoinfarktin riskiä. Sitä vastoin yhdessä asuminen tai 

avioliitto voi suojata monilta sairauksilta. Vaikka on todennettu, että ystävät suojaavat 

sydäntaudeilta, terveydenhuollossa sosiaalisiin suhteisiin ei voida vaikuttaa perinteisin 

keinoin kuten lääkkeillä. (Huttunen 2019: 217.) Sosiaalisesti eristäytyneillä on todettu 

enemmän masennusoireita, heillä on enemmän kroonisia sairauksia ja useampi heistä 

tupakoi (Hakulinen ym. 2018: 1537–1538). Vaikka tutkimuksissa on löydetty yhä 

enemmän yksinäisyydestä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia myös terveydelle, tunniste-

taanko sitä vielä palveluissa riittävän hyvin. Myös Cacioppon, Grippon, Londonin, 

Goossensin ja Cacioppon (2015) mukaan olisi tärkeä lisätä yleistä tietoutta yksinäisyy-

destä ja erityisesti terveydenhuollon henkilöstön tulisi tunnistaa paremmin yksinäisyys, 

sillä se vaikuttaa monin tavoin ihmisen fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen ja lisää 

varhaista kuolleisuutta. (Cacioppo & Grippo & London & Goossen & Cacioppo 2015: 

10.) 

4.5 Yksinäisyys ja koulunkäynti 

Erityisesti pojat, jotka jäävät ilman porukkaan kuulumisen kokemuksia, ovat haavoittu-

vassa asemassa, sillä kokemukset porukan ulkopuolelle jäämisestä voivat lisätä yksi-

näisyyden ja osattomuuden kokemuksia sekä lisätä riskiä syrjäytyä. (Korkiamäki 2013: 

16, 113–115.) Korkiamäen tutkimuskohteena ovat yläkouluikäiset, joten sen tuloksia ei 

voi suoraan käyttää hyväksi etsivän nuorisotyön viitekehyksessä. Vertaissuhteiden 

merkitys hyvässä ja pahassa on kuitenkin mielenkiintoinen näkökulma tähänkin aihee-

seen. 

Kouluterveyskyselyn (2019) mukaan noin joka kymmenes toisen asteen opiskelija ko-

kee itsensä yksinäiseksi (Kouluterveys kysely 2019). Kouluterveyskyselyyn vastanneet 

harvoin ovat etsivän nuorisotyön asiakaskuntaa, koska etsivä nuorisotyö on tarkoitettu 

niille, ketkä eivät ole koulussa tai töissä (Nuorisolaki 693/2010/7 b§). Nuorisobaromet-

rin erillisnäytteessä havainnollistettu alla (Kuvio 1.) NEET (NEET = Not in Employment, 

Education or Training) nuorten tilanne on yksinäisyyden suhteen selkeästi keskiarvoa 

heikompi (Gretschel & Myllyniemi 2017: 13–14).  
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Koetko itsesi yksinäiseksi? 

 

Kuvio 1. Yksinäisyyden kokeminen Nuorisobarometrin erillisnäytteen mukaan. Gretschel & 
Myllyniemi 2017: 14, mukaillen 

Sosiaaliset suhteet ja yksinäisyys ovat suoraan yhteydessä kouluviihtyvyyteen. Yksi-

näisyys ja huonot sosiaaliset suhteet heikentävät kouluviihtyvyyttä sekä motivaatiota 

opiskella. Erityisen haastavia ovat siirtymät koulusta seuraavaan. Yksinäisyyden ko-

kemukset vähentävät motivaatiota hakea opiskelemaan. Olisikin tärkeää tehdä töitä 

kouluviihtyvyyden eteen. Siitä on näyttöä, että keskustelemalla ja opettamalla empati-

aa, solidaarisuutta sekä väkivallattomuutta voidaan vaikuttaa positiivisesti koulun kult-

tuuriin. (Rönkä ym. 2016: 103.) Tätä havaintoa vahvistaa Merikukka ym. (2019) työ-

rauhalla näyttää olevan keskeinen merkitys toisen asteen suorittamiseen. Toisen as-

teen suorittaminen taas nähdään merkittävänä keinona ehkäistä syrjäytymistä. (Meri-

kukka ym. 2019: 9-10.)  

Toisaalta nykyinen koulutusmalli, jossa opiskelijalta vaaditaan itseohjautuvuutta ja va-

linnanmahdollisuuksia ei toimi kaikille. Ne, jotka saavat tukea valintoihin vanhemmil-

taan ja vertaisiltaan ovat vahvemmilla, kuin ne, jotka joutuvat jäämään yksin valintojen 

kanssa. Nykyinen koulutusjärjestelmä ei ota huomiota riittävän hyvin yksinäisyyttä il-

miönä. (Souto 2013: 122.)  

Marginaaliin joutuneiden nuorten elämäntarinoissa korostuvat negatiiviset kokemukset 

kouluyhteisöissä. Monilla on kokemuksia siitä, että ei kuulu porukkaan tai on huono. 

Nämä kokemukset ovat muokanneet nuorten käsityksiä itsestään. Yksinäisyyden ja 

syrjään jäämisen kokemukset näyttävät usein syntyvän koulussa olevien vertais-

suhteiden seurauksena. Olisi tärkeää, että koulun aikuiset havaitsisivat ja puuttuisivat 
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paremmin myös kouluväkivallan hiljaisempiin muotoihin, kuten ulossulkemiseen tai 

normittamiseen. (Toiviainen 2019: 90.) 

Arjen rytmit ja yhteisöt ovat edelleen tärkeitä nuorille. Maunu (2018) on tutkinut ammat-

tiin opiskelevien käsityksiä hyvästä elämästä. Nuoret kuvaavat hyvän elämän koostu-

van hyvästä arjesta, jossa sosiaaliset suhteet ovat kunnossa. Nuorten mukaan syrjäy-

tyminen on sitä, että ei kuulu mihinkään ryhmään eikä ole ketään kenen vuoksi toimia. 

Hyvään elämään kuului terveenä pysyminen. Terveys näyttäytyi nuorille kuitenkin laa-

jempana käsityksenä kuin pelkkänä fyysisenä terveytenä. Kaverit nähtiin merkitykselli-

senä osana henkistä terveyttä. Maunun mukaan yksilöllisyyttä korostavat toimet eivät 

lisää hyvinvointia vaan tärkeämpää on tarjota nuorille mahdollisuuksia ja valmiuksia 

rakentaa turvallisia ryhmiä. (Maunu 2018b: 16–18.)  

Tämä havainto viittaa siihen, että nuorisotyöllä yhteisöjen ja ryhmien muodostamisen 

tukena tulevaisuudessa on yhä suurempi rooli. Tutkimuksessa käsiteltiin ammattikou-

lua käyvien kokemuksia hyvästä elämästä. Joten havaintoa ei suoraan voi yhdistää 

etsivän nuorisotyön asiakaskuntaan. Tämä kuitenkin herättää ajattelemaan pitäisikö 

etsivän nuorisotyön roolissa huomioida vahvemmin yhteisöjen rakentamista ja niihin 

tarttumiseen tarvittavien valmiuksien harjoittelua.  

4.6 Yksinäisyys ja digitaaliset ympäristöt 

Digitaaliset ympäristöt kuten pelit, sosiaalinen media ja erilaiset peliyhteisöt ovat nuoril-

le nykyään tärkeitä kanavia olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Tänä päivänä 

nuorille ainoat kohtaamiset eivät ole reaalimaailman kohtaamisia. Kaarakainen ja Lo-

retta (2019) kirjoittavat pelaamisen ja sosiaalisuuden ympärille muodostuvista kolman-

sista tiloista. Miten nuoret käyttävät teknologiaa ja mitä roolia se näyttelee nuorten va-

paa-ajalla. Eron tekeminen reaalimaailman ja virtuaalimaailman välille on nuorille kei-

notekoista. Nuorille virtuaaliset tilat ovat yhtä todellisia tiloja tavata kavereita ja viettää 

aikaa kuin fyysiset kohtaamisetkin. Sukupuolten väliset erot näkyvät jonkin verran digi-

taalisissa ympäristöissä. Karkeasti sanottuna pojat pelaavat enemmän ja sitä kautta 

viettävät aikaa ystävien kanssa, tytöillä taas käytössä korostuu sosiaalinen yhteydenpi-

to kavereiden kesken. (Kaarakainen & Loretta 2019: 20, 34, 35.) 

Sosiaalisen medialla ja yksinäisyyden kokemuksilla on selkeä yhteys. Tulokset näyttä-

vät, että mitä enemmän käytetään kuvapohjaista sosiaalista mediaa kuten Instagramia 
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sitä onnellisempia ja vähemmän yksinäisiä ihmiset olivat. Kuvapohjaiset sosiaaliset 

mediat voivat tulevaisuudessa olla yksi keino lisätä ihmisten välistä yhteyttä ja voivat 

toimia yksinäisyyden vähentämisen keinona. (Pitmann & Reich 2016: 164.) Myös Rön-

kä (2018) näkee nuorten aikuisten kohdalla sosiaalisen median mahdollisuudet luoda 

uusia ystävyyssuhteita. Vaikkakin siihen voi liittyä myös negatiivista vertailua, mikä 

toisaalta voi lisätä yksinäisyyden kokemuksia. (Rönkä 2018: 40–41.)  

Toisaalta Gentina ja Chen (2019) toteavat tutkimuksessaan, että erityisesti pojilla sosi-

aalisen median käyttö lisää yksinäisyyttä ylläpitäviä passiivisia toimintamalleja. Sosiaa-

linen media ei harjaannuta samalla tavalla sosiaalisia taitoja, siinä eleet ja ilmeet sekä 

tunteet eivät samalla tavalla välity. He kannustavatkin ammattilaisia olemaan hereillä 

nuorten runsaasta sosiaalisen median käytöstä. Toimenpiteinä yksinäisyyteen he suo-

sittavat kasvotusten sosiaalisten taitojen harjoittelua. (Gentina & Chen 2019: 7.) Tutki-

musaineisto on kerätty Ranskassa, missä kulttuuri on hieman erilainen kuin Suomessa, 

joten tuloksia ei voi suoraan verrata meidän olosuhteisiimme. 

Verkkovälitteinen nuorisotyö nähtiin Kivijärven, Aaltosen ja Välimäen (2019) artikkelis-

sa mahdollisena yksinäisyyden lieventämiskeinona. Heidän tutkimuksensa mukaan 

verkkovälitteinen ryhmätoiminta toimi erityisesti hyvin niille nuorille, joilla oli vaikeuksia 

lähteä kotoa paikan päälle. Yksinäiset ja heikot elämäntaidon omaaville nuorille oli ma-

talampi kynnys osallistua verkkovälitteiseen ryhmään. Tulevaisuudessa nuorisotyönte-

kijöitä tulisi kouluttaa lisää digitaaliseen nuorisotyöhön. (Kivijärvi & Aaltonen & Välimäki 

2019: 7-8.) 

4.7 Keinoja yksinäisyyden vähentämiseen  

Yksinäisyys nähdään monesti yksityisasiana ja siksi siihen puuttuminen koetaan usein 

läheisten tehtäväksi. Järjestöt ja kirkko nähdään myös keskeisessä roolissa yksinäi-

syyden vähentämisessä. Järjestöt tarjoavat muun muassa sosiaalisia tiloja, mahdolli-

suuksia kohdata muita, sosiaalisten taitojen harjoittelua ja yksinäisyydestä valistamista. 

Vaikka yksinäisyys nähdään yhteiskunnallisena haasteena, siihen ei riittävästi panoste-

ta yhteiskunnan toimilla. Yksinäisyyden vähentäminen pitäisikin saada kaikkien tehtä-

väksi ja se pitäisi huomioida paremmin poliittisessa päätöksenteossa. (Grönlund & Falk 

2016: 272.)  
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Yhteisöllisyyttä usein tarjotaan lääkkeeksi yksinäisyyteen. Se onkin oiva keino vähen-

tää yksinäisyyttä, mutta syvästi yksinäiset harvemmin hakeutuva itsenäisesti kohti yh-

teisöjä. Eli pelkän yhteisöllisen toiminnan järjestäminen ei riitä auttamaan kaikkia yksi-

näisyyttä kokevia. (Saari 2016: 302–303.) Etsivän nuorisotyön näkökulmasta pelkkä 

yhteisöllisen toiminnan järjestäminen ei riitä vaan täytyy pohtia tarkkaan, miten yksinäi-

sen nuoren saa osallistumaan yhteisölliseen toimintaan. 

Yksinäisyyden yhteys mielenterveyteen on vastavuoroinen (Kauhanen 2016: 104). 

Myös Cacioppon ym. (2015) mukaan yksinäisyys on merkittävä riski terveydelle ja en-

simmäinen askel yksinäisyyden vähentämisessä olisi yleisen tietoisuuden lisääminen. 

Erityisen tärkeää olisi ennen kaikkea tunnistaa paremmin yksinäisyys terveydenhuollon 

palveluissa. (Cacioppo ym. 2015: 10.)  

Yksinäisyyden vähentämisen keinoja ovat muun muassa sosiaalisten taitojen harjoitte-

lu, muiden ihmisten pariin houkuttelu esimerkiksi harrastusten muodossa sekä muiden 

asenneilmapiirin muuttaminen vastaanottavaisemmaksi ja hyväksyvämmäksi. Tehok-

kain tapa auttaa syvästi yksinäisyyttä kokevaa on ajatus vääristymien purkaminen, joko 

itsekseen tai ammattiauttajan tuella. Pitkään eristyksissä olleiden ja yksinäisyyttä koke-

neiden ajattelumalleissa voi olla sellaisia käsityksiä, että kukaan ei halua olla minun 

kanssa tai muut inhoavat minua. Näitä negatiivisia ajatuksia pitää päästä käsittele-

mään, ennen kuin pystyy luomaan terveitä ihmissuhteita. (Junttila 2018, 169–170.) 

Laajan meta-analyysin mukaan on löydetty 4 tehokasta interventioita vähentää yksinäi-

syyttä. Analyysin mukaan vaikuttavia strategioita vähentää yksinäisyyttä ovat:  

1) Sosiaalisten taitojen kehittäminen 

2) Sosiaalisen tuen vahvistaminen 

3) Vuorovaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen  

4) Yksinäisyyteen liittyvien kielteisten ajattelumallien käsittely.  

(Masi & Chen & Hawkley & Cacioppo 2011.) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hawkley%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20716644
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cacioppo%20JT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20716644
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Valtakunnallisen laajasti etsivässä nuorisotyössä käytössä olevan Sovari-kyselyn mu-

kaan nuoret kokevat sosiaalisten taitojen kehittymistä. Vastanneista 63 % kokee kehit-

tyneensä rohkeudessa kysyä apua ja 54 % sanoo, että kyky toimia toisten ihmisten 

kanssa on parantunut. (Kinnunen 2018: 17.) Tämän tuloksen perusteella etsivällä nuo-

risotyöllä tehdään oikeita asioita kohti yksinäisyyden vähentämistä.  
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5 Opinnäytetyön toteutus 

Aloitin opinnäytetyön tekemisen valitsemalla opinnäytetyön aihepiirin. Juutin ja Puusan 

(2020) mukaan tutkimus alkaa siitä, että on aihe mielessä mitä haluaisi tutkia. Aihe voi 

nousta tutkijan omista havainnoista. (Juuti & Puusa 2020: 12.) Teemana yksinäisyys 

näytteli isoa roolia etsivässä nuorisotyössä, missä olen töissä. Se nousi oman arkityön 

havainnoista ja kentäntarpeista. Tämän jälkeen perehdyin tähän liittyviin tutkimuksiin ja 

kirjallisuuteen kirjallisuuskatsauksen muodossa. Juutin ja Puusan (2020) mukaan laa-

dullisessa tutkimuksessa kirjallisuuteen perehtyminen auttaa täsmentämään tutkimus-

kysymyksiä, kun on saanut lisää ymmärrystä aiheesta (Juuti & Puusa 2020: 13). Kirjal-

lisuuskatsauksen jälkeen tein tarkemman tutkimussuunnitelman ja muodostin tarkem-

mat tutkimuskysymykset. 

5.1 Tutkimuskysymys 

Hyvä tutkimuskysymys on selkeä, yksiselitteinen ja ne ovat asetettu usein kysymys-

muotoon (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009: 12–13). Juuti ja Puusa (2020) 

suosittavat, että tutkimuskysymyksessä on tarkoitus rajata aihe selkeästi. Yleensä kak-

si tai kolme tutkimuskysymystä on hyvä määrä. (Juuti & Puusa 2020: 12.) Pyrin rajaa-

maan opinnäytetyön tutkimuskysymykset mahdollisimman selkeäksi ja käytännössä 

toteutettavaksi. Opinnäytetyössäni haluaisin selvittää lisää yksinäisyyden merkityksestä 

etsivän nuorisotyön viitekehyksessä. Opinnäytetyöni tutkimuskysymyksiä ovat: 

1 Miten nuorten aikuisten yksinäisyys näyttäytyy etsivän nuorisotyöntekijän näkö-
kulmasta?  

2 Mitä menetelmiä ja työmuotoja on etsivässä nuorisotyössä käytössä nuorten yk-
sinäisyyden vähentämiseksi? 

3 Miten etsivää nuorisotyötä pitäisi kehittää, jotta nuorten yksinäisyyteen pystyttäi-
siin paremmin puuttumaan? 

 

5.2 Tutkimusmenetelmä 

Toteutin opinnäytetyöni käyttämällä laadullista menetelmää. Laadullisella menetelmällä 

sain lisätietoa yksinäisyydestä ilmiönä ja sain työntekijöiden näkemykset esille. Juuri 

laadullisella tutkimuksella on mahdollisuus saada tutkittavien näkökulmat ja ajatukset 
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esiin. Kvalitatiiviselle tutkimukselle on tyypillistä suosia ihmisiä tiedon keruun kohteina. 

(Ks. Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2009: 164.) Vilkan (2015) mukaan laadullisessa 

tutkimuksessa tutkitaan merkityksiä. Ideana on saada ihmisten omat kuvaukset koetus-

ta todellisuudesta esiin. Laadullisella tutkimusmenetelmällä tutkimusaineiston koko ei 

ole keskeistä vaan enemmänkin aineiston syvyys. (Vilkka 2015: 118, 150.) Opinnäyte-

työn tavoitteena on saada syvällistä ymmärrystä yksinäisyyden merkityksestä ja siihen 

liittyvistä ratkaisuista käytännön arkityöstä. 

Laadullisessa tutkimuksessa keskiössä on ihminen ja tarkoituksena on tavoittaa tutkit-

tavan ajatusmaailma sekä saada ihmisen ajatuksia, tuntoja ja tulkintoja erilaisista asi-

oista. Usein tavoitteena on saada tutkittavan omakohtaisia kokemuksia tutkittavasta 

asiasta. (Puusa & Juuti 2020: 81.) Juuri omakohtaisten kokemusten ja työntekijöiden 

näkemysten esiin saaminen oli minulla tavoitteena. Työni tarkoituksena on kehittää 

arkityötä, siksi arkityötä tekevien kokemusten esiin saaminen oli perusteltua. Puusa ja 

Juuti (2020) muistuttavat, että tutkittavien näkökulmat tavoittaminen edellyttää läheistä 

suhdetta tutkittaviin (Puusa & Juuti 2020: 81). Teen itse samaa työtä ja haastateltavat 

ovat kollegoita, joten näkökulman tavoittaminen onnistuu luontevasti.  

Työssäni haen näkemyksiä aiheeseen hyödyntämällä aikaisempaa teoriaa ja käymällä 

vuoropuhelua kerätyn aineiston kanssa. Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan teoria 

näyttelee tärkeää roolia juuri laadullisessa tutkimuksessa. Voidaan todeta, että teoria 

on laadullisen tutkimuksen perusta. Tutkimustulokset eivät ole irrallisia vaan, ne perus-

tellaan aina teorian valossa. (Tuomi & Sarajärvi 2018: 23—25.) Teoria kytkee tutkimuk-

sen osaksi laajempaa ilmiötä ja pyrkii antamaan tarkempaa ymmärrystä aiheesta (Hirs-

järvi ym. 2019: 141). Myös Puusa ja Juutin (2020) mukaan tutkijan taitoa on, osata yh-

distellä aineistoa ja aikaisempaa teoriaa aiheesta (Puusa & Juuti 2020: 13). Aikaisem-

man teorian hyödyntäminen lisää työni vakuuttavuutta ja saa aineiston havainnot nos-

tettua yleisemmälle tasolle. 

5.3 Teemahaastattelu aineistonkeruumenetelmänä 

Päädyin tekemään aineistonkeruun haastattelemalla etsiviä nuorisotyöntekijöitä. Halu-

sin kuulla työntekijöiden ajatuksia ilmiöstä ja siihen liittyvistä haasteista sekä onnistu-

misista. Hirsjärven ym. (2009) mukaan haastattelun etuna on se, että tiedon keruuta 

voidaan säädellä joustavasti tilanteen mukaan. Siinä on mahdollista saada syvempää 

ymmärrystä aiheesta ja perusteluja sekä kuvauksia ilmiöstä. (Hirsjärvi ym. 2009: 205.) 
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Juuri tämä syvemmän ymmärryksen saaminen yksinäisyydestä etsivän nuorisotyön 

kontekstissa oli tärkeää, mihin haastattelu menetelmänä sopi hyvin.  

Myös Puusa (2020) toteaa, että haastattelu on joustava tapa kerätä aineistoa ja se 

sopii monenlaisiin tarpeisiin. Haastattelun etuna on, että haastateltavaksi voidaan valita 

sellaisia henkilöitä, joilla tiedetään olevan tietoa haastateltavasta aiheesta. Se sopii 

hyvin abstraktien ilmiöiden tutkimiseen. (Puusa 2020a: 104, 106.) Yksinäisyys ilmiönä 

on hyvin monitahoinen ja abstrakti, joten haastattelu sopi hyvin aineistonkeruumene-

telmäksi opinnäytetyöhöni. Kentän työntekijöillä olisi hyvin tietoa ja kokemuksia yksi-

näisyyden näkymisestä.  

Haastattelussa luottamuksen rakentaminen on tärkeää, jotta haastateltava motivoituu 

ja osallistuu haastatteluun täysipainoisesti (Puusa 2020a: 108). Tunsin etukäteen jol-

lain tasolla kaikki haastateltavat, mikä helpotti luottamuksen rakentamista. Kuitenkin oli 

hyvä tiedostaa, että tutulle kollegalle voi olla haastavampi puhua aroista esimerkiksi 

omaan organisaatioon liittyvistä asioista. Siksi selkeytin ennen haastattelua haastatel-

taville, että aineisto käsitellään nimettömänä ja tavoitteena on saada lisää ymmärrystä 

ilmiötasolla.  

Nuorten haastatteleminenkin olisi varmasti ollut hyvä lähtökohta, mutta opinnäytteen 

tavoitteena oli nimenomaan tarkastella ja kehittää etsivän nuorisotyö työkäytäntöjä, 

joten työntekijöiden haastatteleminen oli perusteltu valinta. Lisäksi etsivän nuorisotyön 

asiakkaiden saaminen haastateltavaksi ei välttämättä olisi ollut helppoa. Aihepiirin ar-

kuuden huomioiden nuorten haastatteleminen olisi tuonut eettisiä haasteita, kuten sen 

että nostetaanko haastattelussa jotain sellaisia asioita esille, mitkä vaatisivat lisää työs-

tämistä nuoren kanssa. 

Opinnäytetyössä haastateltiin työntekijöitä, koska halusin saada vastauksia työmuodon 

kehittämiseksi. Päädyin toteuttamaan aineistonkeruun teemahaastatteluilla. Hirsijärven 

ym. (2009) mukaan teemahaastattelussa tietyt teemat ovat tiedossa, mutta niiden muo-

to ja järjestys voivat vaihdella haastattelutilanteessa (Hirsjärvi ym. 2009: 208). Teema-

haastattelussa ihmisten vapaalle puheelle annetaan tilaa, vaikka kaikki teemat pyri-

täänkin käymään läpi (Saaranen-Kauppinen, Puusniekka 2009: 55). Teemojen avulla 

minun oli helpompi pitää haastattelu kasassa ja saada tutkimuskysymyksiin vastauksia. 

Teemat eivät kuitenkaan liikaa lukitse vapaamuotoista keskustelua ja näin näkemykset, 

kokemukset sekä oivallukset tulevat parhaiten haastattelusta esiin.  
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Teemahaastattelun onnistumisen kannalta on tärkeää, että tutkijalla on riittävä ymmär-

rys tutkittavasta kohteesta ja ilmiöstä. Teemojen huolellinen suunnitteleminen on tärke-

ää, jotta haastatteluista saadaan haluttavasta ilmiöstä syvällistä tietoa. (Puusa 2020a: 

112–113.) Ennen haastatteluihin ryhtymistä olin huolellisesti perehtynyt ilmiöön luke-

malla kirjallisuutta ja tutkimuksia, sekä muodostanut käsitystä ilmiöstä. Tämän jälkeen 

mietin huolella teemat ja niiden alle kysymykset, jotta saisin haastattelutilanteessa 

haastateltavilta mahdollisimman paljon irti.  

Päädyin tekemään haastattelut yksilöhaastatteluina, jotta yksittäisten työntekijöiden 

näkemykset ilmiöstä tulisivat paremmin esiin. Ryhmähaastattelu olisi ollut toinen vaih-

toehto, mutta Hirsjärven ym. (2009) mukaan siinä haasteena on, että ryhmässä arkoja 

asioita ei välttämättä kerrota (Hirsjärvi ym. 2009: 211). Yksilöhaastattelussa työntekijöi-

den oli helpompi kertoa omia mielipiteitä, koska heidän ei tarvinnut miettiä edustavansa 

organisaation linjauksia tai toimintakäytänteitä. 

Toteutin haastattelut Helsingissä keväällä 2020. Alun perin olin suunnitellut toteuttavani 

haastattelut haastateltaville luontevassa paikassa esimerkiksi, heidän omassa toimipis-

teessään tai kahvilassa, mutta keväällä alkaneen covid-19-pandemian vuoksi toteutin 

haastattelut etäyhteydellä. Kasvotusten haastattelussa ilmeet, eleet ja tunnelma olisivat 

varmasti välittyneet paremmin, mutta etäyhteys toimi kuitenkin melko hyvin aineiston-

keruumenetelmänä. Etäyhteyden etuna oli se, että haastatteluaikojen saaminen oli 

todennäköisesti helpompaa, kun siirtymiin ei tarvinnut varata erikseen aikaa.  

Opinnäytetyön aineistonkeruun toteutin haastattelemalla kymmentä Helsingissä toimi-

vaa etsivää nuorisotyöntekijää. Valitsin haastateltavat siten, että jokaisesta organisaa-

tiosta Helsingissä etsivää työtä toteuttavasta organisaatiosta oli vähintään yksi haasta-

teltava. Tällä tavalla sain mahdollisimman moniäänisen aineiston. Tuloksissa en kui-

tenkaan erittele, mistä organisaatiosta vastaukset tulivat, jotta ei synny turhaa kilpailu-

asetelmaa ja työntekijät pystyivät vastaamaan mahdollisimman avoimesti.  

Haastateltavien taustat olivat moninaisia. Osa oli melko tuoreita etsiviä nuorisotyönteki-

jöitä, kun taas osalla oli jo useamman vuoden työkokemus etsivästä nuorisotyöstä tai 

nuorten kanssa työskentelystä. Haastateltujen joukossa oli sekä miehiä, että naisia ja 

koulutustaustoissa oli sosionomeja, yhteisöpedagogeja ja muita vastaavia, eli sain 

melko monipuolisen ja kattavan haastatteluaineiston. 
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Ennen haastattelujen tekemistä suunnittelin haastattelukysymykset (Liite 1) tutkimus-

kysymysten, aikaisemman tiedon ja muodostuneen esiymmärryksen pohjalta. Seuraa-

vaksi esittelin opinnäytetyöideani Helsingissä toimiville etsivän nuorisotyön eri organi-

saation esimiehille ja tiedustelin tutkimuslupakäytänteistä eri organisaatiossa. Tämän 

jälkeen toimitin tutkimuslupahakemuksen organisaatioiden vaatimalla tavalla. Luvan 

saatuani sovin työntekijöiden kanssa haastatteluajat. Valitsin haastateltavat lähes sat-

tumanvaraisesti eri organisaatioista, pyrin kuitenkin saamaan mahdollisimman moni-

äänisen joukon haastateltavia. Haastateltavien saaminen mukaan oli suhteellisen help-

poa. Ennen haastatteluja lähetin haastateltaville suostumuslomakkeen (Liite 2) allekir-

joitettavaksi sekä samalla saatekirjeen (Liite 3) missä kerrottiin lisää haastattelusta ja 

opinnäytetyöni tarkoituksesta. Haastattelut kestivät 20–40 minuuttia. Nauhoitin haastat-

telut nauhurille ja aineiston litteroin tietokoneelle. Litteroitua aineistoa muodostui yh-

teensä 59 sivua. Hirsjärven ym. (2018) mukaan litteroinnilla tarkoitetaan aineiston kir-

joittamista puhtaaksi sanasanaisesti. (Hirsjärvi ym. 2018: 222).  

5.4 Aineiston analysoiminen 

Analysoinnin tarkoituksena on saada runsaasta tekstimassasta, selkoa ja saada tutki-

musongelman kannalta olennaisia tietoja poimittua. Analysoinnin tavoitteena on saada 

aineisto huolellisesti läpikäytyä ja tarkastella sitä huolellisesti. (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2009: 73–74.) Valitsin aineiston analysointitavaksi sisällönanalyysin. Puu-

san (2020) mielestä sisällönanalyysi sopii käytettäväksi monenlaisen laadullisen tutki-

muksen käsittelyyn (Puusa 2020: 148). 

Sisällönanalyysi sopii hyvin strukturoimattoman aineiston analyysiin.  Sen tarkoitukse-

na on hakea tekstistä erilaisia merkityksiä. Sisällönanalyysi on tapa millä voidaan ana-

lysoida dokumentteja. Tavoitteena on saada ilmiöstä sanallinen kuvaus tiivistetyssä 

muodossa. (Tuomi & Sarajärvi 2017: 103, 106, 117.) Opinnäytetyössäni dokumentit 

ovat litteroituja haastattelu aineistoja, joista haen erilaisia merkityksiä.  

Sisällönanalyysitapoja ovat teorialähtöinen, aineistolähtöinen ja teoriaohjaava (Tuomi & 

Sarajärvi 2017: 103, 106, 117).  Puusa (2020) toteaa teoriaohjaavan tavan alkavan 

yleensä aineistoon tutustumalla ja sen jälkeen sitä peilataan teoriaan (Puusa 2020b: 

151). Valitsin teoriaohjaavan tavan käsitellä aineistoa, koska teorian hyödyntäminen 

auttaa hahmottamaan aineistoa, mutta teoriaohjaava tapa antaa kuitenkin luvan tarkas-

tella aineistosta nousevia havaintoja. 
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Aloitin aineiston analysoinnin lukemalla huolellisesti läpi litteroitua aineistoa useaan 

kertaan. Puusan (2020) mukaan on tärkeää tutustua aineistoon huolella lukemalla sitä 

läpi, tällä tavalla saa muodostettua ensivaikutelmaa aineistosta (Puusa 2020b: 151). 

Haastatteluista muodostunutta litteroitua aineistoa oli yhteensä 59 sivua. Tämän jäl-

keen koodasin aineiston kolmella värikoodilla. Puusan (2020) mielestä yksinkertainen 

tapa hahmottaa aineistoa on koodata se (Puusa 2020b: 152). Koodien avulla hain vas-

tausta tutkimuskysymyksiini aineistosta. Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan (2006) 

mukaa tutkimuskysymykset toimivat analyysissa suuntaviittoina (Saaranen-Kauppinen 

& Puusniekka 2006). Koodit olivat vihreä=yksinäisyys, menetelmät=sininen ja kehitys-

ideat=keltainen.  

Tämän jälkeen muodostin excel-taulukon missä käytin samaa luokittelua, kuin kooda-

uksessa. Taulukkoon koostettu aineisto oli runsas. Alla ote analysointitaulukosta, johon 

luokittelin haastatteluaineistosta keskeisimpiä nostoja. Puusan (2020) mukaan laadulli-

sen aineiston tunnusomainen piirre on luokittelu. Sillä tarkoitetaan ryhmittelemistä en-

nalta määriteltyihin kategorioihin (Puusa 2020b: 152).  
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Taulukko 1. Aineiston analysointi ja luokittelu 

Mitä pitäis 
kehittää? Ilmaisut Pelkistetyt ilmaisut Alaluokat 

Yhdistetyt luo-
kat 

  

kyl se ois mun mielestä 
hyvä et sitä otettais 
enemmän huomioon ja 
vähän ehkä herkällä kor-
valla. Mut en mä välttä-
mättä usko et se on niinku 
meidän työssä niinku sel-
lainen uusi asia mitenkään, 
mut ehkä siihen vois het-
ken aikaa miettiä et miten 
siihen vois niinku enem-
män tarjota. 

Hyvä olisi ottaa 
enemmän huomioon, 
mutta ei ole uusi 
asia.  17 

Ryhmätoimintaa lisää 16 Yksinäisyyden 
vähentäminen 
perustehtäväksi 

  

Et pitäiskö se olla jotenkin 
vahvemmin et etsivässä 
nuorisotyössä ois joku 
ryhmämuotoinen homma 
tai työmuoto otettuna 
mukaan, et siinä tulis vä-
hän altistamista  

Ryhmämuotoista 
toimintaa lisää. 16 

Linjataan yksinäisyyden 
vähentäminen perusteh-
täväksi 17 

Lisää yhteisölli-
siä toimintoja 

  

jos ois etsivien nuorille 
joku vapaahetki tai joku 
kahvittelunurkkaus missä 
pääsis vähän niinku koh-
taamaan sen porukan 
kanssa mikäli sikäli haluaa,  

Nuorten oma vapaa-
hetki, missä mahdol-
lisuus kohdata muita 
nuoria.  

Yhteiskunnallinen vaikut-
taminen 18 

  

 

Seuraavaksi poimin litteroidut alkuperäisilmaisut taulukon luokkiin, minkä jälkeen pel-

kistin ilmaisut taulukon toiseen sarakkeeseen. Pelkistämisen jälkeen etsin toistuvia 

teemoja ja yhdistin ne alaluokiksi, jonka jälkeen koodasin numeroilla alaluokat ja nume-

roiden avulla selvitin, mitkä teemat toistuivat useimmiten. Pelkistämistä ohjaa Puusan 

(2020) mukaan tutkimustehtävä, minkä perusteella alkuperäisilmaisuista muodostetaan 

tiivistettyjä ilmaisuja (Puusa 2020b: 152). Numeroinnin avulla selvitin yleisimmät teemat 

ja niistä muodostin yhdistetyt luokat, mistä muodostuivat minun keskeisimmät tulokset. 

Yleisempien teemojen lisäksi etsin mielenkiintoisia poikkeavuuksia ja ympyröin ne ja 

kokosin ne ylös myös tuloksiin.   

5.5 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

Eettiset kysymykset ovat tärkeitä tutkimuksia tehtäessä ja eettisesti kestävä tutkimus 

noudattaa aina yleisesti hyväksyttäviä kestäviä eettisiä periaatteita. Näiden tunteminen 
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ja niiden mukaan toimiminen on jokaisen tutkimuksen tekijän vastuulla. Perustana tut-

kimuksen tekemisellä on se, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Eettisen tutkimuksen 

tekeminen on haastavaa ja tekijän tulee olla tarkkana tutkimuksen eri vaiheissa eettis-

ten kysymysten kanssa. Ihmisille annetaan mahdollisuus päättää haluavatko he osallis-

tua tutkimukseen. Osallistuminen tutkimukseen tulee aina olla vapaaehtoista. (Hirsjärvi 

ym.  2018: 23–26.) 

Tässä opinnäytetyössä huomioin eettiset kysymykset opinnäytteen etenemisen eri vai-

heissa. Valitsin haastateltavaksi työntekijät, enkä nuoria, koska haavoittuvassa olevien 

nuorten haastatteleminen arasta aiheesta, olisi ollut eettisesti haastavampaa. Jokaisel-

le haastateltavalle työntekijälle toimitin etukäteen suostumuskaavakkeen, jossa kerron 

tarkemmin etukäteen haastattelusta. Hirsjärven ym. (2018) mukaan on tärkeää, että 

tutkimukseen osallistuva tietää riittävän hyvin mihin tutkimukseen on osallistumassa ja 

näin vapaaehtoisuus toteutuu todella (Hirsjärvi ym. 2018: 25). 

Aineiston kanssa noudatin erityistä varovaisuutta, jotta aineisto ei päässyt vääriin kä-

siin. Haastattelunauhat tuhoan, kun olen saanut työni valmiiksi. Säilytän aineistoa 

omalla tietokoneella, jossa on salasana. Tuloksissa työntekijöiden vastaukset käsittelen 

siten, että heidän edustamansa organisaatio tai henkilöllisyys ei tule esiin. Ennen haas-

tattelujen aloittamista toimitin tutkimuslupahakemuksen Helsingin kaupungin nuoriso-

palveluille sekä muille Helsingissä etsivää nuorisotyötä tuottaville organisaatioille hei-

dän pyytämällään tavalla. Korostan, organisaatioille ja haastateltaville työntekijöille, 

että yksittäisen organisaation tai työntekijän vastaukset eivät ole tunnistettavissa vaan 

tässä halutaan tarkastella asioita ilmiötasolla. Näin vältetään turhaa kilpailuasetelmaa 

toimijoiden kesken. Itse edustan yhtä organisaatiota, kun organisaation vastaukset 

eivät tule esille, niin minulla opinnäytetyön tekijänä ei tule eettistä ristiriitaa työn teke-

misessä. 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuus tarkoittaa sitä, että tutkija vakuuttaa lukijan 

ammattitaidostaan. Tärkeää on myös se, että hän on valinnut oikeat metodit tutkimus-

ongelman ratkaisemiseen ja osaa perustella valinnat. Nämä vaatimukset kohdistuvat 

kaikkiin tutkimuksen vaiheisiin. Tutkijan on tärkeää kuvata tutkimuksen eri vaiheet sekä 

se prosessi miten tutkimus on toteutettu. (Juuti & Puusa 2020: 175, 181.)  

Pyrin jo suunnitteluvaiheessa miettimään tapaa millä menetelmillä toteutan opinnäyte-

työn. Kuvaan mahdollisimman tarkkaan omat metodologiset valintani ja prosessin mi-
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ten, käytännössä toteutin tämän työn. Juutin ja Puusan (2020) mukaan yksi tärkeä tut-

kimuseettinen periaate organisaatiotutkimuksessa on se, että sen tulokset eivät palvele 

vain pienen intressiryhmän etua (Juuti & Puusa 2020: 181). Opinnäytetyöni tulosten 

tavoitteena on palvella koko etsivän nuorisotyön kehittämistä ja sitä kautta hyödyttää 

palveluiden ulkopuolella olevien nuorten asemaa.  

Toimin itse etsivänä nuorisotyöntekijänä Helsingissä ja edustan yhtä etsivää nuoriso-

työtä tuottavaa organisaatiota. Luotettavuuden näkökulmasta toimin kaksinaisroolissa 

ja minun oli haastavaa ottaa ulkopuolinen tutkijan rooli, kun minulla on vahva oma ko-

kemus ilmiöstä ja omia ennakkokäsityksiä aiheesta. Pyrin kuitenkin tiedostamaan omat 

ennakkokäsitykseni ja lähestymään haastatteluaineistoa neutraalisti. Toisaalta kun 

ilmiö ja haastateltavat olivat minulle tuttuja, minun oli helppo rakentaa luottamusta 

haastateltaviin ja saada syvempää ymmärrystä aiheesta. Kävin myös huolella läpi ai-

kaisempaa tutkimusta ja peilasin sitä aineistoon. Aineistoista nousevat havainnot yhdis-

tyivät vahvasti aikaisempaan teoriaan, mikä lisää luotettavuutta.  
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6 Tulokset 

Opinnäytetyön tulokset koostuvat kymmenestä Helsingissä toimivan etsivän nuoriso-

työntekijän haastatteluista. Teemahaastattelu menetelmällä kerättyä haastatteluaineis-

toa on litteroituna yhteensä 59 sivua. Aineisto on kerätty keväällä 2020 ja se analysoi-

tiin sisällönanalyysillä syksyllä 2020. 

6.1 Työntekijöiden kuvaukset etsivän työn asiakkaiden yksinäisyydestä 

Haastateltavat työntekijät kuvasivat, että nuorten yksinäisyys on hyvin yleinen ja moni-

mutkainen ongelma, mikä heijastuu moneen asiaan nuoren elämässä. Useat vastaajat 

kertoivat, että 70–90 % nuorten tilanteissa yksinäisyyden olevan läsnä. Vain yksi vas-

taaja totesi, että yksinäisyys ei juuri näyttäydy hänen asiakaskontakteissa. Muutaman 

haastateltavan mielestä yksinäisyys on yleisempää niin sanotuissa pidemmissä asia-

kassuhteissa, kuin lyhyemmissä nopeissa ohjauksissa. Moni kuvasi yksinäisyyden 

näyttelevän suurta roolia ja vaikuttavan paljon siihen, miksi asiat eivät nuorella ole 

menneet eteenpäin.  

 

”Suurta, suurta roolia se voi olla, että niillä nuorilla kenellä se on mukana, se vai-
kutttaa kyllä ihan joka päiväiseen tekemiseen” 

”No, jos mä nyt oon tän vuoden aikana tehnyt parinkymmenen nuoren kaa 
enemmän töitä, et sanotaanko 80% sit on ollut, et se on jossain kohtaa tullut esil-
le. Et aika harvassa on ne kellä ois tarpeeksi ihmisiä ympärillä ja tulis jotenkin 
hyväksytyksi siinä omassa porukassa.” 

 

Useat vastaajat kertoivat yksinäisyyden olevan monimutkainen ja syvällä oleva haaste 

nuoren elämässä. Se vaikuttaa nuoren arkeen ja kaventaa nuoren mahdollisuuksia 

muun muassa kouluun sekä työhön hakeutumiselle. Monet haastateltavat kuvasivat, 

että se joko suoraan tai välillisesti vaikeuttaa nuoren kouluun tai työelämään hakeutu-

miseen. Yksinäisyys vähentää motivaatiota hakeutua kouluun ja tuo haasteita kohdata 

sosiaalisia tilanteita. Yksinäisyyden taustalla moni kuvasi olevan koulukiusaamista, 

mikä taas vastaajien mielestä vaikeuttaa uusiin sosiaalisiin tilanteisiin menemistä. Ai-

kaisemmat negatiiviset kokemukset vaikuttavat ja sitä kautta uusien haasteiden koh-

taaminen tuntuu joillekin nuorille ylitsepääsemättömän haastavalta.  

 

Jotkut haastateltavat kuvasivat yksinäisyyden aiheuttavan kuilua nuoren ja yhteiskun-

nan välille. Negatiiviset kokemukset ja se, että ei ole tullut hyväksytyksi aiheuttaa eris-
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täytymistä ja kaventaa nuoren maailmankuvaa. Sen kuvattiin vaikuttavan itsetuntoon ja 

jopa lamauttavan nuoria. Yksinäisyys heikentää kykyä kohdata vastoinkäymisiä ja roh-

keutta mennä uusiin tilanteisiin. Haastateltavat kuvasivat yksinäisyyden olevan kehä-

mäinen itse itseään ruokkiva ongelma.  

 

”Yksinäisyys vaikuttaa itsetuntoon, jos on vaikka koulukiusaamistaustaa ollut, ni 
mä luulen et siinä vaiheessa se voi olla sellainen rajoittava, et silloin ei välttämät-
tä sellaista rohkeutta hakeutua välttämättä kohti sun unelmaduunia tai ei välttä-
mättä jaksa sellaista taisteluprosessia, siitä paikasta tai niitä pitkiä prosesseja.”  

”Sillain et kokee ettei kykene menee jonnekin kouluun tai työhön tai kokee sitä 
yksinäisyyttä niin voimakkaasti, et ollut vaikka joku koulukiusaamis, tota niin kyl-
lähän se varmaan lamauttaa, et kylhän siitä varmaan on jotain tutkimustakin et 
se yksinäisyys vaikuttaa jo ihan aivotoimintaankin, jopa.”  

Monesti yksinäisyys juontaa juurensa jo lapsuuteen, monet vastaajat kuvasivat yksinäi-

syyden olevan peräisin lapsuuden kokemuksista ja olosuhteista. Perheen köyhyys, 

lapsuuden perheen mielenterveys tai päihdeongelmat, negatiiviset kokemukset jo lap-

sena ovat vaikuttaneet yksinäisyyden syntymiseen. Koulukiusaaminen mainittiin myös 

useassa vastauksessa olevan keskeinen syy yksinäisyyden syntymiselle. Alla olevassa 

kuviossa (Kuvio 1) on kuvattu työntekijöiden näkemyksiä etsivän nuorisotyön asiakkai-

den yksinäisyyden kumuloitumisesta lapsuudesta nuoreen aikuisuuteen. 

  

 

Kuvio 1. Työntekijöiden näkemykset yksinäisyyden muotoutumisesta 

 

Lapsuus 

• Köyhyys ja niukat resurssit tukea lasta 

• Heikot perhe olosuhteet 

• Harrastusten ja sosiaalisten tilanteiden harjoittelu mahdollisuuksien vähyys 

 

 

 

Nuoruus 

• Koulukiusaaminen 

• Negatiiviset kokemukset 

• Muutot, koulun vaihdot 

• Ei kokemusta hyväksytyksi tulemisesta 

Nuori 
aikuisuus 

• Koulun ja työn ulkopuolella, ei sosiaalisia kontaketja 

• Ei ystäviä, viiteryhmää, harrasteita 

• Kynnys hakeutua sosiaalisiin kontakteihin kohonnut 

• Masentuneisuutta, sosiaalista ahdistusta 

• Heikko itsetunto 

• Kuilu yhteiskunnan ja nuoren välillä kasvaa 
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”Ne ensimmäiset yksinäisyyden kokemukset on tosi pitkältä ajalta, että niitä sosi-
aalisia haasteita on saattanut olla jo pienenä lapsena tai koulussa, et jos on kiu-
saamiskokemusta tai jotain muuta kokemusta,  mikä sit tuottaa sellaista noiden 
kehää, et vetäytyy herkemmin niistä, et on matalampi kynnys vetäytyä niistä ja 
ne koetaan niin ku ahdistavina tai näin, niin tota kyllähän se monilla on aika pit-
kältä ajalta se yksinäisyyden kokemus.” 

Työntekijät kuvasivat yksinäisyyden määrittelyn hankalana, koska se on subjektiivinen 

kokemus. Moni haastateltava totesi, että nuorella saattaa olla kavereita, mutta hän 

saattaa silti kokea olevansa yksinäinen. Työntekijän on siten vaikeaa määritellä kuka 

on yksinäinen ylhäältä päin vaan se on nuoren oma kokemus hänen tilanteestaan. Mo-

nesti yksinäisyys ei myöskään tule heti esille, vaan vasta kun luottamussuhde nuoreen 

on syntynyt, sen jälkeen huomaa, että nuori kokee itsensä yksinäiseksi. Haastateltavat 

kuvasivat, että harvoin nuori hakee apua yksinäisyyteen vaan johonkin muuhun ja nuo-

ren yksinäisyysproblematiikka tulee vasta myöhemmin esiin.  

 

”Miten se yksinäisyys määritellään, et ku se on kuitenkin subjektiivinen kokemus 
se, että jollain voi olla paljonkin sosiaalista kanssa käymistä, et jos paperille mer-
kattais hänen verkostoaan ni näyttäys et hänellä on paljonkin ihmisiä, siinä mut 
sit se kokemus saattaa olla kuitenkin, et on hyvin yksinäinen ja tuntee olonsa yk-
sinäiseksi, sit taas semmoista absoluuttista yksinäisyyyttä et onko ystäviä ollen-
kaan vai niin ku ylipäätänsä läheisiä ihmissuhteita” 

Joidenkin haastateltavien mielestä mielenterveysongelmat ja yksinäisyys ovat yhtey-

dessä toisiinsa. Yksinäisyydestä kärsivillä nuorilla voi olla masennusta ja sosiaalista 

ahdistusta. Tätä kuvattiin kehämäisenä haasteena, missä ensin voi olla yksinäisyyttä ja 

sitten arkuutta osallistua, sitä kautta masentuneisuus lisääntyy. Joissakin vastauksissa 

mietittiin, kumpi oli ensin yksinäisyys vai mielenterveysongelmat, tähän ei tullut selkeää 

vastausta, mutta moni totesi näiden välillä olevan selkeä yhteys.  

 

”Varmaan vähän erilaista eri nuorten kohdalla, et mistä se niin ku johtuu, et onko 
se niin ku kavereiden puutetta vai onko se sitä et on niitä kavereita ja sitä lähipii-
riä, mut sit kuitenkin kokee sitä yksinäisyyttä, mut et jotenkin mä mietin mulle lin-
kittyy aika vahvasti siihen yksinäisyyteen se masentuneisuus, et ne kulkee var-
maan aika käsi kädekkäin jollain tasolla.” 

”Ehkä se et on tullut sellainen voimakas ulkopuolisuuden tunne, et on esim. elä-
nyt aina köyhyydessä tai et jotenkin aineelliset puitteet ei oo ollut samanlaiset 
kuin muilla tai sit just ne mielenterveysongelmat, vanhemmilla ollut jo mielenter-
veysongelmia tai itellä ollut mielenterveysongelmia.”  

Tähän kysymykseen liittyi myös pohdintaa, onko vakavasta yksinäisyydestä kärsivän 

nuoren auttaminen etsivän nuorisotyöntekijän tehtävää vai kuuluuko se mielentervey-

den ammattilaisille. 
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6.2 Etsivän nuorisotyön menetelmiä yksinäisyyden vähentämiseen 

Suurin osa vastaajista kuvasi yksilötyön olevan keskeinen menetelmä yksinäisyyden 

vähentämisessä. Työntekijöiden mielestä on tärkeää, että työntekijä saa luotua luotta-

muksellisen suhteen nuoreen, jotta yksinäisyyteen päästään ylipäätänsä käsiksi. Yksi-

lötyötä kuvattiin kulmakiveksi ja ensimmäiseksi askeleeksi, jonka pohjalta voidaan läh-

teä nuorta tukemaan osaksi yhteisöjä. Yksilötyö jo itsessään nähtiin merkityksellisenä 

yksinäisyyden vähentämisen keinona. Yksilötyössä nuorella on mahdollista kokea tule-

vansa hyväksytyksi ja nähdyksi sekä hänellä on mahdollista jakaa asioita työntekijälle. 

Nuoren tilanteen kartoittaminen ja tilanteeseen pysähtyminen koettiin myös tärkeäksi, 

jotta ymmärretään paremmin mihin nuori tarvitsee apua. Yhdessä vastauksessa kuvat-

tiin yksilötyön merkitys nuoren ajatusvääristymien korjaamisessa.  

”Toki kyllähän toki se yksilötyökin on sellaista missä on mahdollista puuttua sii-
hen ja jo se et nuori on kontaktissa meihin ni tietyllä tavalla vähentää jollain taval-
la sitä yksinäisyyden kokemista tai se et me näytetään et välitetään.” 

”Yks nuori mulle just sano et ku sosiaaliset taidot on niin huonot, et en tuu saa-
maan ystäviä, ni mä sit haastoin sen ajatuksen, koska ainakin mun kanssa hän 
toimii niin ku tosi hienosti. Et se on enemmänkin se pelko vaikka oikeesti osaakin 
ja pärjää tosi hyvinkin ihmisten kanssa, et ehkä sit semmoinen palautteen anta-
minen ja sit se päätyy aina siihen et sä oot ihan hyvä just tollaisena kuin oot.” 

Ryhmätoiminta koettiin tärkeänä yksinäisyyden vähentämisen keinona. Useat haasta-

teltavat kuvasivat erilaisia ryhmätoimintojen muotoja, joista osa oli etsivien itse toteut-

tamia ja toiset taas jonkun toisen tahon toimesta järjestettyjä. Ryhmien nähtiin olevan 

turvallinen paikka kokea tulevansa hyväksytyksi osana porukkaa ja samalla siellä on 

mahdollista harjoitella sosiaalisia taitoja. Etsivät kuvasivat erityyppisiä ryhmiä, oli suljet-

tuja ryhmiä, oli erilaisia teemaryhmiä kuten taide, liikunta- ja ruokaryhmiä. Yhdessä 

tekeminen ja nuorten mielenkiinnon kohteisiin tarttuminen koettiin tärkeäksi useassa 

vastauksessa.  

Vastaajien keskuudessa oli yksimielisyys ryhmätoiminnan tarpeellisuudesta, mutta sen 

järjestämisvastuusta oli enemmän hajontaa. Osa vastaajista oli sitä mieltä, että Helsin-

gissä on jo paljon hyvää ryhmätoimintaa, johon työntekijä voi ohjata ja saattaa nuoria, 

kun taas toiset vastaajista näkivät selvästi, että ryhmätoiminta kuuluisi etsivän nuoriso-

työn työnkuvaan. Etsivien järjestämää ryhmätoimintaa kuvattiin matalimpana kynnyk-

senä nuorille ja siksi osa koki sen järjestämisen tärkeäksi tehtäväksi yksilötyön rinnalle.  
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”Sit meillä on ainakin yksi oma ryhmä, tämmönen suljettu ryhmä mikä on kans 
tällainen matalista-matalin kynnys.” 

”Ryhmätoimintaa ja tämmöistä mihin nuoren on matalalla kynnyksellä mahdolli-
suus tulla mukaan ja meillä alkoi vaikka se ruuan syömisen ympärillä pyörivä 
ryhmä, koska nuoret ite koki että semmoinen syöminen yhdessä ni lievittää sitä 
yksinäisyyden tunnetta, et mikä sit vois helpottaa sitä kontaktia muihin et tehdään 
yhdessä ja syödään syödään yhdessä, tämmöisten kokemusten mahdollistamis-
ta.” 

Vastaajien mielestä yhteisöllisyys, yhteisölliset tapahtumat ja erilaiset kohtaamispaikat 

ovat yksi keino vähentää nuorten yksinäisyyttä. Yhteisöllisillä tapahtumilla tarkoitettiin 

muun muassa vertaisnuorten iltoja ja erilaisia tapahtumia, mitkä ovat nousseet nuorten 

tarpeista. Tällaisissa tapahtumissa nuorilla on mahdollista tavata muita nuoria ja saada 

kokemuksia yhteisöllisyydestä. Jotkut haastateltavat kuitenkin totesivat, että joillakin 

nuorilla voi olla iso kynnys tällaiseen osallistumiseen ja nämä eivät välttämättä palvele 

kaikkia. Kohtaamispaikkatoiminta, johon nuoren on mahdollista tulla vapaasti ja kohda-

ta muita nuoria ja työntekijöitä turvallisesti, nähtiin osassa vastauksissa tärkeäksi kei-

noksi yksinäisyyden vähentämisessä.  

Yhteisöllisyyskysymyksessäkin oli hajontaa vastaajien välillä. Osa selvästi kuvasi yh-

teisöllisen työn kuuluvan etsivän nuorisotyön tehtäväksi, kun taas toiset näkivät työnte-

kijän roolin olevan enemmän nuoren saattaminen yhteisöllisiin toimintoihin. Osassa 

organisaatioissa yhteisöllisyys on ehkä vahvemmin taustaorganisaation muussa toi-

minnassa jo olemassa, mikä saattoi osalta näkyä vastauksissa. Yhteisöllisten koke-

musten tarjoaminen nuorille nähtiin joka tapauksessa tärkeänä, joko etsivien itse to-

teuttavana tai sitten nuoren saattamisena yhteisöllisiin toimintoihin ja harrastuksiin. 

”Muita vastaavia paikkoja missä nuorten mahdollisuus liittyä niin ku yhteisöön ni 
niin ku on, jotenkin niin ku tutustua nuoren kanssa tämmöisen toimintaan ja sitten 
jotain semmoista yhdessä tekemistä missä sitten voi harjoitella vaikka sitten 
tämmöistä vuorovaikutusta taitoja, harjoitella sitä että on muiden kanssa ja saada 
sitä kautta semmoisia positiivisia kokemuksia, sitten ku on vaikka työntekijä siinä, 
ni varmistuu sit et siinä on semmoinen turvallinen tila ja ympäristö sitten sitä har-
joitella” 

”Sillain et kannustais nuoria johonkin yhteisöllisiin toimintoihin tai johonkin missä 
on muita, totta kai ei kaikki halua sitä tai oo valmiita siihen, mut siihen voi mennä 
aikaa, mut mä en haluisi te olla työntekijänä sellainen ainut oljenkorsi, et mä ha-
luisin sillain kannustaa ryhmätoimintaan ja sellaisiin.” 

Työntekijät kuvasivat, että palveluihin ja harrastustoimintoihin ohjaaminen on keskei-

sessä roolissa yksinäisyyden vähentämisen problematiikassa. Työntekijän rooli on löy-

tää ja ohjata nuoria paikkoihin, missä voi tutustua toisiin nuoriin sekä toteuttaa itseään. 
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Joissakin vastauksissa todettiin, että etsivän nuorisotyön tehtävänä ei ole yksin vähen-

tää yksinäisyyttä vaan nimenomaan saattaa nuoria paikkoihin, missä tähän problema-

tiikkaan vastataan paremmin. Toisaalta pelkkä palveluohjaus sai jonkin verran kritiikkiä 

vastauksissa, jotkut työntekijät kokivat, että jos ohjataan vaan suoraan palveluihin, ei 

välttämättä pystytä pureutumaan itse ongelmaan kunnolla.  

”Palveluohjaus on varmasti se ykkönen tietyl tavalla, meillä on luotu ja luodaan 
koko ajan verkostoja semmoisiin nuorten paikkoihin, missä voi kohtaa muita nuo-
ria ja tota erilaisiin ryhmittymiin, on sateenkaarevaa, on musaa, on taidetta ja lii-
kunta ja kaikki edustettu mitä nyt voi olla maan ja taivaan välillä.” 

”No ehkä se on perinteisesti se et ohjataan tiettyihin palveluihin ja ehkä siihen 
yksinäisyyteen on vasta tietyllä tavalla herätty miten kokonaisvaltainen ja miten 
just se aiheuttaa niitä monia ongelmia sitten.” 

Monessa vastauksessa puhuttiin osallisuuden merkityksestä yksinäisyyden vähentämi-

sessä. Vastaajien mielestä on tärkeää, että nuoret ovat mukana toteuttamassa toimin-

taa, jotta voivat kokea olevansa osa yhteisöä. Nuorten kuunteleminen ja heidän mu-

kaan ottaminen järjestämään toimintaa koettiin hyväksi tavaksi lisätä osallisuuden ko-

kemuksia. Lisäksi nuorten toiveista ja tarpeista nousevat erilaiset ”pop-up” tyyppiset 

tapahtumat koettiin merkityksellisinä.  

”Meillä on tällaisia nuorten iltoja missä nuoret pääsee ite suunnittelee, se on 
muuten tosi tärkeetä et annetaan se osallisuuden kokemus et ihan oikeesti 
kuunnellaan niin ku niitä nuoria tai et ne nuoret saa olla ite järjestämässä sitä 
toimintaa itelleen. Se on mun mielestä edellytyksenä siihen yhteisöön kiinnittymi-
sessä, se et saa olla ite suunnittelemassa ja järjestämässä sitä toimintaa.” 

Yksittäisiä mielenkiintoisia havaintoja olivat työparityöskentelyn mahdollisuudet yksi-

näisyyden vähentäjänä. Eräs vastaajista kuvasi työparityöskentelyn olevan vuorovaiku-

tuksellisesti monipuolisempaa ja näin nuorella olisi mahdollisuus kokea olevansa 

isommassa sosiaalisessa kontekstissa kuin pelkässä yksilötyössä. Tässä ikään kuin 

miniryhmässä sosiaalisten taitojen harjoittelu voisi olla monipuolisempaa, kun kahden 

ihmisen sijaan paikalla olisi kolme. Toisaalta yksilötyössä suhteen rakentuminen voi 

olla helpompaa, kun nuori voi kiinnittyä yhteiseen työntekijään. Mielestäni tämä oli mie-

lenkiintoinen havainto, jota tulisi pohtia lisää. Työparityöskentelyä toteutetaan vaihtele-

vasti eri organisaatiossa, mutta siitä on haettu ratkaisuja muun muassa turvallisuuteen 

ja työssä jaksamiseen liittyviin kysymyksiin. 

”Työparityöskentely mä ajattelen et sekin tietenkin on, silloin kun mä aloitin ei 
tehty sitä. Sillon tavattiin pääasiassa kaksistaan nuoren kanssa siinä on omat 
hyötynsä, et siinä voi päästä aika syvällä jos se nuori kiinnittyy siihen yhteen 
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työntekijään, mutta sitten kun tavataan kolmistaan niin siinä on jo ihan erilainen 
dynamiikka ja se saattaa tuottaa sille nuorelle enemmänkin valmiuksia sit jatkos-
sa toimia sosiaalisissa tilanteissa tai käsitellä sitä yksinäisyyttä tai hallita energi-
oita sosiaalisia jännitteitä eritavalla ja heittä ikään kuin läppää kolmenkin kesken, 
kun siinä on vähän enemmän vuorovaikutusta siinä kolmenkin kesken.” 

Uutena avauksena yksinäisyyden vähentämiseen nähtiin verkkovälitteinen yhteisöllinen 

toiminta. Verkkovälitteinen työ sai suuren harppauksen keväällä 2020, kun covid-19- 

pandemian johdosta monet lähitapaamiset eivät olleet mahdollisia. Yksi vastaaja ku-

vasikin Discord-serverin toimineen hyvin yhteisöllisyyttä lisäävänä toimintana. Vastaa-

jan mielestä serveriin oli matala kynnys nuorille osallistua, kun keskustelua pystyi seu-

raamaan ilman, että tarvitsisi itse olla aktiivisessa roolissa.  

”Discord serveri, mihin voi tulla keskustelemaan ihan ilman mitään teemaa tai voi 
tulla vaan seuraamaan mitä siellä tapahtuu ja vaikka ilman että osallistuu siihen 
keskusteluun voi seurata ja kokea olevansa mukana ja vaikka yksin siellä nau-
reskella sille keskustelulle omassa kodissaan, ni kyllä tässä on ihan konkreettisia 
juttuja.” 

6.3 Yksinäisyyden vähentämisen tulevaisuuden näkymiä  

Useampi vastaaja koki, että ryhmätoimintaa voisi olla lisää ja sen voisi tarkemmin mää-

ritellä osaksi etsivää nuorisotyötä. Vastauksista tuli esiin, että tällä hetkellä sitä toteute-

taan jo melko paljon, mutta osassa vastauksista se vaikutti olevan melko sattumanva-

raista, miten sitä toteutetaan. Osa vastaajista kaipasi selkeyttä siihen, että ryhmätoi-

minta nähtäisiin selkeämmin etsivän nuorisotyön perustyönä ja se olisi selkeästi työn 

rakenteissa. Toisaalta muutamissa vastauksissa oltiin sitä mieltä, että yksilötyö on etsi-

vän nuorisotyön keskeinen tehtävä ja etsivien tehtävänä on auttaa löytämään nuorille 

sopivat ryhmät muiden palveluiden kautta eikä järjestää niitä itse. 

”Et pitäis olla toinenkin ryhmä, ettei tavallaan ne nuoret, ettei tarvis nuorten jäädä 
jonoon, eikä sit mitään varmuutta, koska pääsee ryhmään et siinä saattaa mennä 
useampi kuukausikin. Et me ollaan todettu et lisää ryhmiä.” 

”Et pitäiskö se olla jotenkin vahvemmin et etsivässä nuorisotyössä ois joku ryh-
mämuotoinen homma tai työmuoto otettuna mukaan, et siinä tulis vähän altista-
mista.” 

Linjausta ja keskustelua siitä, kuuluuko yksinäisyyden vähentäminen etsivän nuoriso-

työn perustehtäväksi, kaivattiin useassa vastauksessa lisää. Useista vastauksista tuli 

esiin, että yksinäisyyden vähentäminen pitäisi saada suurempaan rooliin ja siihen pitäi-

si resursoida paremmin. Se pitäisi selkeämmin näkyä etsivän nuorisotyön perustehtä-

vänä. Työntekijöiden mukaan tällä hetkellä tehdään paljon työtä yksinäisyyden vähen-
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tämiseksi, mutta sen rooli ei riittävän hyvin ole määriteltynä etsivän nuorisotyön viralli-

seksi tehtäväksi. Vastauksista tuli esiin, että yksinäisyyden vähentämisen menetelmät, 

kuten ryhmätoiminta nähtiin tärkeänä, mutta siihen resursoidaan mikäli jää muulta työl-

tä aikaa. Tämä ristiriita oli selkeästi sellainen, mihin työntekijät toivoivat muutosta. 

”Mikä hahmotetaan pääasialliseksi työksi ja mitä aluehallintavirasto edellyttää ja 
mitä laki edellyttää, eli yksilötapaamiset ja yksilötyö ja ne et silleen se yksinäi-
syyden hoita tai siihen vastaaminen on tälläistä luksusajan homma ja jos haluisi 
turvata ni sitä pitäis nostaa enemmän framille, nii ku.” 

”Tohon et resursoidaan, et aikaa ja energiaa annetaan sille se oma tila ja linja-
taan et tehdään tätä, koska halutaan ja nähdään et se on hyödyllistä ja koska se 
palvelee näitä viime kätisiä tavoitteita.” 

Jonkin verran vastaajat toivovat lisää osaamista ja koulutusta yksinäisyyden vähentä-

miseen. Useissa vastauksissa todettiin, että etsivillä nuorisotyöntekijöillä on hyvät val-

miudet auttaa ja kohdata yksinäisiä nuoria. Kuitenkin lisää osaamista kaivattiin, esi-

merkiksi työssä jaksamiseen ja yksinäisten nuorten löytämiseen. Yksinäisten nuorten 

tunteiden kohtaaminen on raskasta ja tähän toivottiin lisää tukea sekä koulutusta. Moni 

pohti myös sitä, miten kaikista yksinäisimmät löydetään ja tähän toivottiin lisää työkalu-

ja sekä koulutusta. 

”Mut kysymys on varmaan se millä tavalla me tavoitetaan nää kaikki. Mä veik-
kaan, et me ei tavoiteta näitä kaikkia, koska he ovat siinä kuplassa. Et miten me 
saataisiin aseita ja keinoja miten me tavoitetaan nää yksinäiset. Mä tiedän, et 
esimerkiksi Japanissa puhtaan tästä hikikomori ilmiöstä, et mua ainakin henkilö-
kohtaisesti kiinnostaa saada lisää koulutusta siihen, miten me löydetään, missä 
ne nuoret on” 

Osa toivoi malleja ja selkeämpiä työkaluja yksinäisyyden vähentämiseen, toisaalta he 

eivät osanneet kuvata mitä se voisi olla. Yhdessä vastauksessa pohdittiin pelimaailman 

roolia yksinäisyys tematiikkaan liittyen. Missä määrin pelimaailmaan uppoutuminen 

lisää yksinäisyyttä ja toisaalta, mitä peliyhteisöt voivat vähentää nuorten yksinäisyyden 

kokemuksia. Tähän toivottiin lisää ymmärrystä ja osaamista. Useassa vastauksessa 

tuli esille, että yksinäisten auttamisessa tärkeintä on aito kohtaaminen ja läsnäolo, tätä 

osaamista moni koki etsivien keskuudesta löytyvän hyvin.  

”Nyt oon huomannut et nuoret pelaa tosi paljon ja siellä on paljon sosiaalista 
elämää, mut ihan se intiutio multa puuttu, et millä tavalla se vastaa nuorten yksi-
näisyyteen, millä tavalla se lieventää ja millä tavalla se kärjistää sitä ja millä ta-
valla ne ihmiset jotka on muuten yksinäisiä on sielläkin yksinäisiä tai saavat hel-
potusta, ni yksittäisten nuorten kohdalla mä juttelen tästä, et joillekin se merkkaa 
tosi paljon ja toisille ei mut ehkä tässä pelimaailmasta muodostuneista sosiaali-
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sista suhteista vois olla lisää tietoa ja niinku mielellään ois jotain koulutusta tai jos 
jollain on jotain kokemusta tai analyysia, tutkinut enemmän.” 

Osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun yksinäisyyden vähentämisessä nähtiin 

tärkeänä keinona vaikuttaa asiaan laajemmin. Etsivien mielestä yksinäisyydestä ja sii-

hen liittyvistä haasteista pitäisi puhua enemmän. Asian esillä pitäminen voisi vähentää 

yksinäisyyteen liittyvää stigmaa. Yhteistä kehittämistä ja keskustelua tulisi käydä mui-

den toimijoiden kanssa, jotta yksinäisyyteen pystyttäisiin paremmin vastaamaan. Haas-

te nähtiin niin laajana, että yksin etsivä nuorisotyö ei siihen pysty vaikuttamaan.  

”Niin tota, ehkä enemmän sellaisena yhteiskunnallisena vaikuttamisena, et miten 
nää muut instanssit toimii, et miten nää muut toimii,” 

Mielenkiintoisena nostona yhdessä vastauksessa pohdittiin vanhempien roolia yksinäi-

syyden vähentämisessä.  

”Et ehkä toi perheiden huomioiminen, et eihän tarvi  työskennellä et perhetyötä et 
se on sit erikseen”  

 Etsivän nuorisotyön asiakkaat ovat pääasiassa aikuisia, mutta vanhemmat voivat kui-

tenkin olla merkittävässä roolissa heidän elämässään edelleen. Usea vanhempi saat-

taa olla huolissaan aikuisesta lapsesta ja pyytää apua tähän, tätä yhteistyötä vanhem-

pien kanssa voisi lisätä, tässä vastaaja näki käyttämätöntä potentiaalia. Lisäksi van-

hempien kautta voisi tavoittaa hyvin yksinäisiä nuoria. 

6.4 Yhteenveto tuloksista 

Suurin osa vastaajista näki yksinäisyyden todella yleisenä haasteena etsivän nuoriso-

työn asiakkailla ja kertoivat sen vaikuttavan monin eri tavoin heikentävästi nuoren tilan-

teeseen. Sen nähtiin muun muassa vaikeuttavan kouluun ja työhön hakeutumista, joko 

suoraan tai välillisesti. Työntekijöiden mielestä keskeisempiä etsivän työn menetelmiä 

yksinäisyyden vähentämisessä ovat yksilötyö, palveluohjaus ja pienryhmät sekä erilai-

set yhteisölliset toiminnat. Taulukossa 2. on koottuna keskeisimmät keinot vähentää 

yksinäisyyttä etsivän nuorisotyöntekijöiden mukaan. Yksilötyö ja palveluohjaus nähtiin 

selkeämmin etsivän nuorisotyön perustehtäväksi kaikkien mielestä. Ryhmätoiminta ja 

yhteisölliset toiminnat olivat osan mielestä tärkeä osa etsivän työnkuvaa, kun taas osa 

vastaajista koki, että ne ovat muiden toimijoiden järjestämisvastuulla.  



44 

 

Taulukko 2. Etsivän nuorisotyön keinoja vähentää yksinäisyyttä työntekijöiden mukaan 

Yksilötyö 

 

 

Luottamuksellinen 

suhde 

 

Tulla kuulluksi ja 

nähdyksi 

 

Tilanteen kartoitta-

minen 

 

Rinnalla kulkemi-

nen 

 

Palveluohjaus 

 

Ajatusvääristymien 

korjaaminen 

 

Ryhmätoiminta 

 

 

Suljetut pienryh-

mät 

 

Sosiaalisten 

taitojen harjoittelu 

 

Teemaryhmät, 

kulttuuri, liikunta, 

ruoka 

 

Saattaminen 

ryhmiin 

Yhteisölliset 

toiminnat 

 

Nuorten illat 

 

Popup toiminta 

 

Kohtaamispaikat 

 

Retket, leirit 

 

Yhteisöllisiin 

toimintoihin oh-

jaaminen 

 

Harrastuksiin 

ohjaaminen 

Osallisuus 

 

 

Nuori oman pro-

sessin päähenkilö 

 

Nuorten toiveista 

järjestettyä toimin-

taa 

 

Nuoret mukana 

suunnittelemassa 

ja toteuttamassa 

toimintaa 

Muut 

 

 

Verkkovälitteinen 

työ 

 

Perheiden huomi-

oiminen 

 

Työparityöskentely 

 

Nuorten tutustutta-

minen toisiin 

 

Monet vastaajat olivat kuitenkin sitä mieltä, että etsivässä nuorisotyössä pitäisi olla 

enemmän ryhmätoimintaa. Moni koki yksinäisyyden vähentämisen olevan keskeisessä 

roolissa etsivässä työssä, mutta siitä pitäisi puhua enemmän ja se pitäisi selkeämmin 

linjata etsivän nuorisotyön tehtäväksi. Vastaajat näkivät etsivän nuorisotyön yhtenä 

tehtävänä tuoda yhteiskunnallisesti esiin yksinäisyystematiikkaa ja miettiä yhdessä 

muiden tahojen kanssa ratkaisuja tähän haasteeseen. Useat vastaajat toivoivat lisää 

koulutusta, ymmärrystä ja keinoja työssä jaksamiseen yksinäisyyden vähentämiseen 

liittyen. Jonkin verran vastauksista tuli esiin huoli siitä tavoittaako etsivä nuorisotyö riit-

tävän hyvin kaikki yksinäisyydestä kärsivät nuoret, tähän toivottiin lisää osaamista ja 

keinoja.  
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7 Johtopäätökset 

Haastatteluaineiston perusteella suurin osa etsivien asiakkaista kärsii jollain tavalla 

yksinäisyydestä. Havainto etsivän nuorisotyön asiakkaiden yksinäisyyden yleisyydestä 

yhdistyy Nuorisobarometrin erillisotoksen havaintoon, jossa on todettu yksinäisyyden 

olevan huomattavasti yleisempää etsivän nuorisotyön asiakkailla verrattuna perusotok-

seen. (Gretschel & Myllyniemi: 2017, 13).  

Yksinäisyystematiikka näkyy vahvasti myös syrjäytymisen juurisyissä. Gretschelin ja 

Myllyniemen (2019) mukaan nuorten näkökulmasta syrjäytymisen keskeisin syy on 

sosiaalisten suhteiden puute. Nuorisobarometrin erillisnäytteen mukaan 57 % NEET-

nuorista kokee syrjäytymisen syyksi ystävien puutteen. Niiden osuus, joilla ei ole yh-

tään ystävää, on huomattavasti suurempi NEET-nuorilla. (Gretschel & Myllyniemi 2019: 

15–16.) Opinnäytteen tulosten ja aikaisemman teorian valossa yksinäisyyden yleisyys 

korostuu, tämä havainto näkyy arkityössä, mutta tunnistetaanko tämän haasteen laa-

juutta kuitenkaan vielä riittävästi etsivässä nuorisotyössä.  

Aineiston mukaan yksinäisyys lisää sosiaalista eristäytyneisyyttä sekä luo kuilua nuo-

ren ja yhteiskunnan välille. Sen nähtiin vaikuttavan negatiivisesti kouluun tai työhön 

hakeutumiseen. Junttilan (2015) mukaan yksinäisyydestä on vaikea päästä eroon, sillä 

se heikentää itsetuntoa ja vähentää intoa hakeutua vuorovaikutustilanteisiin. (Junttila 

2015: 79.) Opinnäytteen haastateltavat kuvasivat yksinäisyyden vähentävän motivaati-

oita sekä nostavan kynnystä hakeutua sosiaalisiin tilanteisiin ja sitä kautta heikentävän 

kouluun tai työelämään pääsyä. Yksinäisyyden yhteys kouluun ja työelämään hakeu-

tumiseen on selkeä, tämän perusteella yksinäisyys ilmiönä tulee vahvemmin nostaa 

myös työvoimapoliittiseen keskusteluun.  

 Haastatteluissa yksinäisyyden kuvataan olevan vahvasti yhteydessä mielenterveyson-

gelmiin ja syventävän niitä. Rönkä (2018) toteaa yksinäisyyden olevan yhteydessä ma-

sennukseen ja pahimmillaan itsemurhayrityksiin (Rönkä 2018: 40–41). Cacioppon ja 

Cacioppon (2014) mukaan yksinäisyys ja sosiaalinen eristäytyminen ovat terveydelle 

haitallisia, ihmiset ovat selviytyneet historiassa, kun ovat toimineet yhdessä (Cacioppo 

& Cacioppo 2014: 8, 11–12). Mielenterveysongelmien ja yksinäisyyden yhteys näytti 

olevan ilmeinen, kysymys onkin hoidetaanko mielenterveysongelmaa vai vähenne-

täänkö yksinäisyyttä? Tämä paradigma on varmasti yksi syy, miksi yksinäisyyden vä-

hentäminen ei ole niin selkeästi kirjattuna etsivän nuorisotyön tehtäväksi. Mielenterve-
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ysongelmien hoitaminen nähdään selvästi mielenterveystyön tehtäväksi eikä nuoriso-

työn tontille. 

7.1 Yksilötyö ja palveluohjaus kulmakivenä  

Yksinäisyyden vähentämistyössä haastateltavat kokivat yksilötyön olevan edellytys, 

jotta tematiikkaan päästään käsiksi. Työntekijät kuvasivat avainasemassa luottamuk-

sen syntymisen työntekijän ja nuoren välille, minkä jälkeen voidaan kartoittaa tilannetta 

ja saada nuorelle kokemus kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta. Myös Puurosen (2014) 

mukaan yksilötyö on etsivän nuorisotyöntekijöiden näkökulmasta keskeisin työmuoto 

(Puuronen 2014: 17).  

Tätä perustaa ei pidä unohtaa, kun mietimme uusia keinoja vähentää yksinäisyyttä. 

Yksi vastaaja näki yksilötyön mahdollisuudet purkaa nuoren ajatusvääristymiä. Negatii-

viset ajatukset itsestä syventävät yksinäisyyden kokemuksia ja nostavat kynnystä ha-

keutua vuorovaikutustilanteisiin. Junttilan (2018) mukaan juuri ajatusvääristymien kor-

jaaminen on yksi keino vaikuttaa erityisesti syvää yksinäisyyttä kokevien yksinäisyyden 

tunteeseen. (Junttila 2018, 169–170.) Myös Masin ym. (2011) meta-analyysissä yhtenä 

vaikuttavana interventiona on todettu olevan yksinäisyyteen liittyvien kielteisten ajatte-

lumallien käsittely (Masi ym. 2011).    

Etsivän nuorisotyön lakisääteisenä tehtävänä on vahvana palveluohjauksellinen ote. 

Lain mukaankin etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori 

ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvu-

aan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä 

pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. (Nuorisolaki 693/2010 § 7 b.) Tämä lakisää-

teinen tehtävä näkyi useassa vastauksessa yhtenä keinona vähentää yksinäisyyttä. 

Työntekijät kuvasivat, että palveluihin ja harrastustoimintoihin ohjaaminen on keskei-

sessä roolissa yksinäisyyden vähentämisen problematiikassa. Työntekijän rooli on löy-

tää ja ohjata nuoria paikkoihin, missä voi tutustua toisiin nuoriin sekä toteuttaa itseään. 

7.2 Ryhmätoiminnat ja yhteisöllisyys sekä osallisuus  

Työntekijöiden näkökulmasta ryhmätoiminta nähtiin yhtenä etsivän nuorisotyön keinona 

puuttua yksinäisyyteen. Etsivän nuorisotyön osaamiskeskuksen (2019) mukaan ryhmä-

toiminta määritellään yhdeksi etsivän nuorisotyön työmuodoksi. Sen tavoitteena on 
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tarjota mahdollisuus tutustua vertaisiin ja harjoitella sosiaalisia taitoja. (Etsivän nuoriso-

työn osaamiskeskus 2019: 4.) Puuronen (2014) mukaan ryhmätoimintaa kohtaan esite-

tään myös kritiikkiä siitä kuuluuko, se etsivän nuorisotyön perustehtävään. Sillä sen 

nähdään vievän resursseja yksilötyöltä ja nuorten etsimiseltä. (Puuronen 2014: 20.) 

Tämä sama kritiikki näkyi joissakin opinnäytetyön vastauksissa, missä pohdittiin sitä, 

onko järkeä tehdä itse ryhmiä, kun niitä on jo olemassa muiden palveluiden järjestä-

mänä. 

Tuloksissa nousi erilaisten yhteisöllisten tapahtumien, kohtaamispaikkojen ja nuorten 

iltojen järjestämien yhdeksi tavaksi puuttua nuorten yksinäisyyteen. Vastaajien mielestä 

on tärkeää järjestää nuorten tarpeista ja heitä kuullen toimintaa, jossa on turvallisesti 

mahdollista tavata muita nuoria. Junttilan (2018) mukaan juuri ihmisten saattaminen 

yhteen ja erilaisten tapaamismahdollisuuksien järjestäminen on yksi tärkeä keino yksi-

näisyyden vähentämisessä (Junttila 2018, 169–170). Sosiaalisten kontaktien mahdol-

listaminen on Masin ym. (2011) meta-analyysissä nostettu yhdeksi keinoksi puuttua 

yksinäisyyteen (Masi ym. 2011).   

Ryhmät joita, on aktiivisesti ohjattu toimimaan yhdessä näyttävät sietävän paremmin 

erilaisuutta ja kykenevät yhteistoimintaan erilaisuuksista huolimatta. Sosiaalista luotta-

musta sekä laajemmin yhteisöllisyyttä ja yhteisöihin kasvamista on mahdollista ja suo-

siteltavaa ohjata ja harjoitella aktiivisesti. (Maunu 2018a: 37–38.) Etsivän nuorisotyön-

tekijän rooli ryhmien ohjaamisessa ja yhteisöjen rakentamisessa ei ole siis vähäpätöi-

nen, vaan työntekijän aktiivinen rooli on merkittävä, jotta yhteisöissä ja ryhmissä kaikki 

nuoret kokevat olevansa turvassa sekä tulevat kuulluiksi.  

Vastaajien mielestä osallisuuden kokemuksien tarjoaminen on tärkeää, jotta nuori ko-

kee olevansa tärkeä ja kuuluvansa porukkaan. Joissakin vastauksissa tuli ilmi, että 

yhteisöön liittymisen edellytyksenä on, että nuori kokee voivansa vaikuttaa yhteisön 

toimintaan. Nivalan ja Ryynäsen (2019) mukaan osallisuus on mahdollista, kun ihminen 

on osa ja toimii osana sekä kokee olevansa jotain yhteisöä. Lisäksi osallisuuden tun-

teen kannalta on tärkeää, että ihminen voi vaikuttaa yhteisön asioihin ja kokee tulevan-

sa kuulluksi. (Nivala & Ryynänen 2019: 138–140.) Myös etsivän nuorisotyön käsikirjan 

mukaan nuorisotyöntekijä vahvistaa nuoren osallisuutta lähiyhteisöissä ja yhteiskun-

nassa sekä luo edellytyksiä nuorten osallisuudelle (Vilen 2018: 6). 



48 

 

Usea haastateltava oli sitä mieltä, että ryhmätoimintaa tarvitaan lisää. Jonkin verran oli 

kuitenkin eriäviä mielipiteitä siitä onko, ryhmätoiminnan järjestäminen etsivän nuoriso-

työn vastuulla. Etsivien järjestämä ryhmätoiminta nähtiin ensimmäisenä askeleena ja 

matalimpana kynnyksenä osallistua ja liittyä yhteisöön. Toisaalta osassa vastauksissa 

tuli ilmi, että Helsingissä on jo nyt paljon hyvää muiden järjestämää ryhmätoimintaa, 

mihin etsivä nuorisotyöntekijä voi ohjata nuoren, eikä tällöin kannata järjestää päällek-

käistä toimintaa etsivien toimesta. Toisaalta Maunun (2018a) yllä oleva kommentti siitä, 

että yhteisöjä ja ryhmiä pitää aktiivisesti ohjata, viittaa siihen, että ryhmien sekä yhtei-

söjen ohjaamisen laadulla on merkitystä. Etsivillä nuorisotyöntekijöillä on kohderyhmän 

tuntemusta ja ryhmän ohjaus osaamista, siinä mielessä joillekin nuorille etsivien tuot-

tamat ryhmät ja yhteisölliset toiminnat voivat palvella heitä paremmin.  

Myös Välimäen, Aaltosen ja Kivijärven (2020) mielestä ryhmätoiminta olisi tärkeä koh-

dennetun nuorisotyön muoto yksinäisyyden vähentämisen keinona. Yksilötyötä ja ryh-

mätoimintaa ei kuitenkaan pitäisi nähdä vastakkaisina toimintoina, vaan osalla toimii 

paremmin yksilötyö kun taas toiset hyötyisivät enemmän ryhmätoiminnasta. Olisikin 

tärkeä tulevaisuudessa miettiä enemmän yksilötyön ja ryhmätoiminnan välisiä rajoja ja 

siltoja. Eli esimerkiksi sitä miten, nuori voi siirtyä yksilötyöstä ryhmätoimintaan sujuvas-

ti. Liian varhain ryhmään meneminen voi jopa lisätä yksinäisyyden kokemusta, mikäli 

ryhmään kiinnittyminen epäonnistuu. (Välimäki & Aaltonen & Kivijärvi 2020: 33.) 

Tulevaisuudessa keskeinen kysymys on, miten nuorille suunnatuilla palveluilla voidaan 

edistää sosiaalisten suhteiden löytymistä, mikäli nuorella on hauras oma sosiaalinen 

verkosto. Yksilölliseen tukeen painottuvien keskustelu- ja neuvontapalveluiden lisäksi 

tulisi nuoren sosiaalista tukiverkostoa pyrkiä vahvistamaan ja auttaa häntä pääsemään 

osaksi jotain yhteisöä. (Toivianen 2018: 46–47.) Lisäksi kattavassa Masin ym. (2011) 

tekemässä meta-analyysissä on todettu vuorovaikutustilanteiden mahdollistamisen 

olevan yksi vaikuttava interventio vähentää yksinäisyyttä (Masi ym. 2011). 

7.3 Yksinäisyys pitäisi vahvemmin linjata etsivän nuorisotyön tehtäväksi 

Monissa vastauksissa tuli ilmi, että jo nyt yksinäisyyden eteen etsivässä nuorisotyössä 

tehdään nykyisellään töitä. Välillä se on kuitenkin sattumanvaraista ja työ yksinäisyy-

den vähentämiseksi ei ole aina suunnitelmallista. Vastaajien mielestä yksinäisyydestä 

pitäisi puhua enemmän ja se pitäisi saada paremmin linjattua etsivän työnrakenteisiin. 

Samaa totesivat Välimäki ym. (2020) joiden, mielestä yksinäisyyden lieventäminen 
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pitäisi olla julkisrahoitteisten palveluiden yhtenä tehtävänä. He ehdottavat, että määrit-

telyn tulisi olla selkeämpi myös lainsäädännön ja rahoittajien näkökulmasta. (Välimäki 

ym. 2020: 34.) Myös Toiviainen (2018) näkee äärimmäisen tärkeänä nostaa suhteisiin 

ja yhteisöihin liittymiseen liittyvät kysymykset syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvässä kes-

kustelussa enemmän esille ja toivoo, että ne näkyisivät vahvemmin nuoriso- ja sosiaa-

lipoliittisessa päätöksenteossa sekä palveluiden kehittämisessä (Toivianen 2018: 46–

47).  
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8 Pohdinta 

 Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää millä, tavalla yksinäisyys näyttäytyy etsivän 

nuorisotyön asiakkailla ja mitä menetelmiä etsivässä nuorisotyössä on käytössä yksi-

näisyyden vähentämiseen. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, mitä etsivässä työssä pitäisi 

kehittää, jotta yksinäisyyteen voitaisiin paremmin vastata tulevaisuudessa. Toteutin 

opinnäytetyön aineiston keruun haastattelemalla työntekijöitä, se osoittautui oikeaksi 

ratkaisuksi. Ilmiön syvyys ja laajuus tuli vahvasti esiin haastatteluista ja tämä yhdistyi 

hyvin aikaisempaan tutkimustietoon. Lisäksi työntekijöitä haastattelemalla sain konk-

reettisia ideoita, mitä tulevaisuudessa pitäisi kehittää. Haastatteluaineiston tulosten, 

aikaisemman teorian ja oman kasvaneen ymmärryksen perusteella nostan keskeisiä 

havaintoja sekä teen toimenpide-ehdotuksia. 

Alasen ja Kotkavuoren (2014) havainto siitä, että nuoria ei enää pelkästään tavoiteta 

kadulta vaan etsivän nuorisotyön painopiste on siirtynyt kaduilla tehtävästä työstä ko-

teihin ja verkostojen kanssa tehtävään yhteistyöhän, näkyy tämän opinnäytetyön vas-

tauksissa. (Ks. Alanen & Kotkavuori 2014: 13–14.) Kadulla tehtävästä työstä ei ollut 

yhdessäkään vastauksessa mainintaa, yksinäisiä nuoria harvemmin tavoitellaan kaduil-

ta vaan kodeista. Tämä havainto antaa viitettä siitä, että etsivä nuorisotyö on muuttunut 

yhteiskunnan tarpeiden mukaan katutyöstä enemmän kohti kotiin vietävää työtä. Nä-

kyykö tämä muutos kuitenkaan vielä tarpeeksi hyvin etsivän nuorisotyön rakenteissa? 

Yksinäisyyden yleisyys ja se miten, paljon se vaikuttaa nuorten elämään, ei ollut yllätys 

vaan enemmänkin vahvisti käsitystä siitä miten, isoa roolia se näyttelee etsivän nuori-

sotyön asiakkaiden elämässä. Gretschel ja Myllyniemi (2017) vahvistavat tätä havain-

toa toteamalla, että syrjäytymisen syynä on ennen kaikkea sosiaalisten suhteiden puu-

te (Gretschel & Myllyniemi 2017: 35). Myös Lehtosen ja Kallungin (2013) tutkimuksen 

mukaan nuorten syrjäytymiskierteessä yksinäisyyden rooli on keskeinen tekijä (Lehto-

nen & Kallunki 2013: 139–140).  

 

Opinnäytetyön aineistossa ryhmätoiminta ja yhteisölliset tapahtumat yksinäisyyden 

vähentämisen keinoina nousivat tärkeiksi, mutta yksilötyön merkitys nähtiin vähintään 

yhtä tärkeänä. Kysymys ei olekaan tehdäänkö, yksilötyötä vai ryhmiä, vaan se, että 

molempia tarvitaan. Vastausten ja aikaisemman tiedon perusteella ehdotan, että ryh-

mätoiminta ja yhteisölliset toiminnat nostettaisiin yksilötyön rinnalle yhtä tärkeiksi me-



51 

 

netelmiksi. Myös Välimäki ym. (2020) ehdottavat, että ryhmätoiminta pitäisi paremmin 

huomioida nuorille aikuisille tarkoitetuissa palveluissa (Välimäki ym. 2020: 34).  

 

Työn arjessa yksinäisyystematiikka nousi vahvasti työntekijöiden vastauksista ja sitä 

vastaan tehtiin töitä. Ilmiö ei kuitenkaan näy riittävän vahvasti työn rahoituksessa tai 

linjauksissa. Tällä hetkellä on helpompi saada rahaa työllisyyttä edistävään toimintaan, 

kun toimintaa joka auttaa löytämään kavereita. Osalle nuorista pelkät työllistämistoimet 

eivät riitä, kun yksin on vaikea ponnistaa eteenpäin. Myös Välimäen ym. (2020) mieles-

tä sosiaalisiin suhteisiin vaikuttaviin palveluihin pitäisi kohdentaa resursseja ja tämä 

pitäisi huomioida myös lainsäädännössä sekä rahoituksissa (Välimäki ym. 2020: 34). 

Tähän kysymykseen liittyy isoin ristiriita, ammattilaiset kentällä näkevät mikä, toimii ja 

mitkä ovat todelliset tarpeet, mutta yhteiskunnallisesti ne näyttävät liian pehmeiltä. Kun 

yksinäisyys näyttää olevan Neet-nuorten suurin haaste, niin miksi siihen ei priorisoitaisi 

enemmän. Tällä hetkellä siitä puhutaan sivu- tai oheistuotteena, kun se pitäisi olla nu-

mero ykkönen.  

Mielenkiintoisena nostona yhdessä vastauksessa pohdittiin vanhempien roolia yksinäi-

syyden vähentämisessä. Vastaajan mielestä vanhempien rooli voi olla suuri nuoren 

elämässä vaikka, hän olisikin jo täysi-ikäinen. Yhteistyötä vanhempien kanssa voisi 

lisätä, tässä vastaaja näki käyttämätöntä potentiaalia. Lisäksi vanhempien kautta voisi 

tavoittaa hyvin yksinäisiä nuoria. Honkakoski, Kinnunen ja Vuorijärvi (2016) puhuvat 

informaalin ja formaalin tuen välisestä ristiriidasta. Tässä formaalilla tarkoitetaan viran-

omaisia ja työntekijäkontakteja, informaalilla läheisiä, kavereita ja perhettä. Suurin osa 

nuorista kokee informaalin sosiaalisen tuen tärkeänä, eli läheisiltä saadun tuen. Silti 

läheisverkoston mukaan ottaminen lähes kokonaan sivuutetaan virallisessa palvelujär-

jestelmässä. Heikommassa tilanteissa olevilla nuorilla korostuu formaalin tuen saami-

nen, mutta olisi tärkeää yhdistää paremmin formaalia ja informaalia tukea. (Honkakoski 

& Kinnunen & Vuorijärvi 2016: 10–11.) Etsivässä työssä voisi jatkossa kokeilla vah-

vemmin huomioida nuorten läheisten aktivoimista ja mukaan ottamista nuoren tukemi-

seen. Lehtosen ja Kallungin (2013) mukaan juuri lähisuhteiden luottamuksen tu-

keminen on tehokas tapa auttaa nuorta, joten ne tulisi nähdä entistä merkityksellisem-

pinä nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäisyssä (Lehtonen & Kallunki 2013: 139–140).  

 

Eräs vastaajista näki uutena avauksena yksinäisyyden vähentämiseen verkkovälittei-

sen yhteisöllisen toiminnan. Myös Välimäki ym. (2020) toteavat, että verkkovälitteises-
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sä työssä on käyttämätöntä potentiaalia yksinäisyyden vähentämistyössä, nimen-

omaan matalan kynnyksen palveluna ja mahdollisuutena osallistua myös nimettömänä 

toimintaan (Välimäki ym. 2020: 31–33). Covid-19-pandemian luoma poikkeustilanne 

pakotti organisaatioita kehittämään verkkovälitteistä toimintaa, kun nuorten kohtaami-

nen kasvokkain ei ollut mahdollista. Joillekin nuorille tämä avasi uusia mahdollisuuksia 

ja madalsi kynnystä osallistua. Verkkovälitteisen työn mahdollisuudet tulevaisuudessa 

yksinäisyyden vähentämistyössä täytyy huomioida yhtenä uutena mahdollisuutena 

haasteeseen vastaamisessa. Myös Kivijärven ym. (2019) mielestä verkkovälitteiset 

ryhmät tarjoavat matalan kynnyksen mahdollisuuden osallistua yhteisölliseen toimin-

taan, nimenomaan yksinäisille ja niille kenen, on haastavaa päästä kotoa liikkeelle (Ki-

vijärvi ym. 2019: 7-8). 

On tärkeä miettiä miten, tavoitamme paremmin kotiin jumiutuneita yksinäisiä nuoria. 

Tulosten mukaan keinoja voisi olla vanhempien ja läheisten kautta tavoittaminen, sekä 

erilaisten peliyhteisöjen ja verkkoympäristöjen sekä sosiaalisen median kautta. Tähän 

etsivässä nuorisotyössä kaivattaisiin lisää ymmärrystä ja osaamista, ehkä tässä voisi 

paremmin hyödyntää nuoria kokemusasiantuntijoita. Jatkossa olisi hyvä tutkia vielä 

enemmän ilmiötä nuorten näkökulmasta. Miten he näkevät asian ja minkälaiset mene-

telmät toimisivat heidän mielestään yksinäisyyden vähentämisessä. Nuorten kokemus-

asiantuntijoiden mukaan ottaminen laajemmin tähän ilmiöön puuttumisessa voisi olla 

tulevaisuudessa kannattavaa. Nuorilla voisi olla jatkossa vahvempi rooli yksinäisten 

nuorten löytämissä tai ainakin heillä voisi olla osaamista ja ymmärrystä keinoista miten, 

heitä voisi tavoittaa paremmin.   

Opinnäytetyöni aineiston ja aikaisempien tutkimusten valossa ehdotan seuraavia kehit-

tämistoimenpiteitä joita, etsivässä nuorisotyössä pitäisi huomioida tulevaisuudessa, 

jotta yksinäisyyteen pystyttäisiin tehokkaammin vaikuttamaan: 

1. Lisätään ryhmätoimintaa ja yhteisöllisiä toimintoja yksilötyön rinnalle. 

2. Linjataan yksinäisyyden vähentäminen etsivän nuorisotyön perustehtäväksi. 

3. Mietitään uusia keinoja tavoittaa yksinäisiä nuoria.  

Opinnäytetyöni tuloksista nousi selkeä tarve saada lisää osaamista ja koulutusta yksi-

näisyystematiikkaan. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että etsivillä nuorisotyönteki-
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jöillä on hyvä osaaminen yksinäisten nuorten kohtaamisessa ja auttamisessa. Jonkin 

verran kuitenkin toivottiin lisää koulutusta teemasta. Työssä jaksamiseen liittyvät huolet 

tulivat esiin muutamissa vastauksissa ja erilaisia selkeitä strukturoituja malleja kaivat-

tiin. Toisaalta moni totesi sen aidon kohtaamisen olevan kaikkein tärkeintä ja tässä 

koettiin etsivien olevan jo nyt hyviä. Myös Alanen ja Kotkavuori (2014) toteaa, että me-

netelmiä tärkeämpää on se miten ihmiset tulevat kohdatuksi (Alanen & Kotkavuori 

2014: 26).  
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Haastattelukysymyksiä 

 

Taustatiedot 

Miten pitkään olet tehnyt etsivää nuorisotyötä? 

Mikä on koulutuksesi? 

Miten pitkään olet tehnyt töitä nuorten parissa?   

 

Yksinäisyys 

Millaista roolia yksinäisyys näyttelee nuorten tilanteissa? 

Kuinka yleistä yksinäisyys on sinun asiakkailla? 

Vaikuttaako yksinäisyys nuorten työelämään tai kouluun pääsyä, jos kyllä niin miten?  

Pohdi työtäsi, mistä arvioit asiakkaiden yksinäisyyden johtuvan? 

  

Etsivä nuorisotyö yksinäisyyden vähentäjänä 

Onko etsivän nuorisotyön tehtävänä vähentää nuorten yksinäisyyttä? 

Miten etsivä nuorisotyö vastaa nuorten yksinäisyyteen? 

Millaisia keinoja sinulla/organisaatioissasi on käytössä nuorten yksinäisyyden vähen-

tämiseksi? 

Pitäisikö etsivässä nuorisotyössä huomioida enemmän nuorten yksinäisyyden vähen-

tämiseen, jos niin miten? 

Mitä etsivässä nuorisotyössä pitäisi kehittää, jotta nuorten yksinäisyyteen pystyttäisiin 

paremmin vastaamaan? 

Koetko, että sinulla on riittävästi osaamista ja keinoja vähentää nuorten yksinäisyyttä 

sekä toimintamalleja yksinäisten nuorten kohtaamiseen? 
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Suostumus lomake  

Suostumus tutkimukseen osallistumisesta 

Tutkimuksen nimi: Etsivän nuorisotyön asiakkaiden yksinäisyys ja työkäytännöt 

sen vähentämiseksi 

Tutkimuksen tekijä: Niklas Hjort 

Osallistun haastatteluun mitä käytetään aineistona Niklas Hjort:in sosiaalialan 

YAMK-n opinnäytetyössä, mikä liittyy Metropolia ammattikorkeakoulussa suori-

tettaviin opintoihin. Minulle on selvitetty yllä mainitun tutkimuksen tarkoitus ja 

tutkimuksessa käytettävät tutkimusmenetelmät. Olen tietoinen siitä, että tutki-

mukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Olen myös tietoinen siitä, että tutki-

mukseen osallistuminen ei aiheuta minulle minkäänlaisia kustannuksia, henki-

löllisyyteni jää vain tutkijan tietoon, minua koskevaa aineistoa käytetään vain 

kyseiseen tutkimukseen ja aineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua. Opin-

näytetyö julkaistaan theseus(theseus.fi) tietokannassa.  

Suostun siihen, että minua haastatellaan _____ja antamiani tietoja käytetään 

kyseisen tutkimuksen tarpeisiin. Haastattelu nauhoitetaan ääninauhurilla. Voin 

halutessani keskeyttää tutkimukseen osallistumisen milloin tahansa ilman, että 

minun täytyy perustella keskeyttämistäni tai että se vaikuttaa minun työsuhtee-

seen.  

Päiväys_______________________________________ 

Tutkittavan allekirjoitus ja nimenselven-

nys_____________________________________ 
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Saatekirje 

 

Saatekirje  

Hei, olet osallistumassa Niklas Hjort:in YAMK opinnäytetyöhön liittyvään haastatteluun. 

Opinnäytetyö liittyy Metropoliassa suoritettaviin sosiaalialan YAMK opintoihin. Opinnäy-

te työnimi on etsivän nuorisotyön asiakkaiden yksinäisyys ja työkäytännöt sen vähen-

tämiseksi. Opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää:  

1 Miten nuorten aikuisten yksinäisyys näyttäytyy etsivän nuorisotyöntekijän näkö-
kulmasta?  

2 Mitä menetelmiä ja työmuotoja on etsivässä nuorisotyössä käytössä nuorten yk-
sinäisyyden vähentämiseksi ja miten tähän voisi paremmin vastata etsivän nuori-
sotyön käytänteissä? 

 

Opinnäytetyöni on laadullinen, jossa aineistoa kerätään haastattelemalla Helsingissä 

toimivia etsiviä nuorisotyöntekijöitä. Opinnäytteen keskeinen teoria muodostuu: nuorten 

aikuisten yksinäisyydestä, etsivästä nuorisotyöstä ja yksinäisyyden vähentämisen in-

terventioista.  Opinnäytetyöni toteutetaan vuoden 2020 aikana, aineiston keräämisen 

aloitan keväällä 2020. Haastattelut suoritetaan koronarajoitusten vuoksi etänä esimer-

kiksi teams, zoom yhteyden avulla. Haastattelu kestää 30-60 minuuttia. Opinnäytetyöni 

aineistosta ei muodostu rekisteriä ja työntekijät tai organisaatiot eivät ole tunnistettavia 

aineistosta. Säilytän keräämäni aineistoa salasanalla suojatulla tietokoneella ja hävitän 

aineiston, kun opinnäytetyöni on valmis. 

Niklas Hjort 

 

 


