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In the operations of Vamos and several other youth support services, it has been found that 

not all young people in need of support  are adequately supported by current means. New 

methods need to be developed to support these young people. For some young people, the 

involvement of a loved one in the coaching process may be a crucial factor. A loved one can 

participate in supporting the young person by directing them towards  services, supporting 

the young person alongside professional help and continuing to offer support after the end of 

the service. The study is commissioned by the Helsinki Deaconess Institute's Vamos Youth 

Services and the development work is part of the VamosSampo project.   

The aim of the development work was to find out how best to engage family and friends in 

the coaching of an adult young person by looking for answers to questions 1. What should 

be taken into account when supporting family and friends in the coaching of a young person? 

2. What support does a young person need from their loved ones? 3. What tools and resources 

are needed to help loved ones to support a young person? The key concepts of the thesis are 

coaching, socio-cultural inspiration,  social empowerment, inclusion, empowerment, and 

young people and their loved ones.   

The development work was based on a constructive approach. The material was collected 

through group interviews with coaches, young people and their frends and families, and a 

Delfoi panel of experts. The interviews were conducted in accordance with the principles of 

the thematic interview and the Delfoi panel via digital e-delphi online software. The data was 

analysed performed based on data-driven content analysis.   

The data showed that when supporting family and friends in the coaching of a young person, 

it is important to acknowledge shared expertise and to recognise a young person’s need for 

support in developing independence. The new coaching method developed in this project is 

an approach that supports the young person's independence and combines expertise. The 

approach is based on the idea of dialogue and exploratory learning. The output of the work 

was the Own Life Ownership Guide, supporting the goals and approach of coaching, to foster 

joint work.   

The study also highlighted the fact that not all young people have relatives who could be 

involved in supporting the young person. The results raised the question of whether it is 

possible to provide these young people with the same support as those who have more 

involved loved ones?    

Keywords: Keywords: young adults, loved ones, forms of support, inclusion, empowerment, 

sociocultural inspiration, social  empowerment, coaching, expertise, dialogue, exploratory 

learning. 
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1 JOHDANTO 

Vamoksen valmennuksen tavoitteena on tukea nuorta, kun elämässä tulee vastaan haasteita, 

joista on vaikeaa selviytyä yksin. Yksittäisen nuoren kohdalla yhteiskunnan tuki muodostuu 

tarjolla olevista palveluista, niiden saavutettavuudesta ja laadusta sekä nuoren kyvystä ja mah-

dollisuuksista vastaanottaa ja hyödyntää tarvittavia palveluja (Aaltonen & Kivijärvi 2017, 7–

19; Karvonen, Kestilä & Kauppinen 2017, 27–29). Kaikkia tuen tarpeessa olevia nuoria ei kui-

tenkaan tavoiteta tai kiinnittyminen palveluun ei aina onnistu. Tarvitaan uudenlaisia tapoja tu-

kea nuoria. Nuorten läheisten mukaan ottamisella nuorille suunnattuun tavoitteelliseen tukitoi-

mintaan luodaan uusia tuen ja kiinnittymisen mahdollisuuksia. Läheinen voi toimia nuoren 

linkkinä tuen piiriin ja lisäksi läheinen voi olla mukana tukemassa nuorta muiden tukitoimien 

rinnalla. Tutkimustyöni tavoitteena on selvittää, miten tukea lähipiiriä mukaan nuoren valmen-

nukseen. (Kananen 2015, 16.) Etsin vastauksia kysymyksiin 1. Mitä pitää huomioida, kun tue-

taan lähipiiriä mukaan nuoren valmennukseen? 2. Mitä tukea nuori tarvitsee läheisiltään? 3. 

Mitä läheiset tarvitsevat voidakseen tukea nuorta?  

Työn tilaajana toimii Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-toiminta. Vamoksella on toteutettu 

nuorten valmennustoimintaa jo yli kymmenen vuotta hyvin tuloksin (Merikukka, Hartman, Ris-

tikari, Hilli, Juutinen, Keski-Säntti & Virtanen 2021). Yhteydenotot nuorten läheisiltä ovat 

viime vuosina jatkuvasti lisääntyneet. VamosSampo-hankkeessa toteutetun, täysi-ikäisten 

nuorten vanhemmille suunnatun vanhempien foorumin yhteydessä todettiin, että ilmiö on tuttu 

myös monessa muussa Vamoksen yksikössä. Lisäksi Turussa useat nuorten parissa toimivat 

tahot, sekä julkisella että kolmannella sektorilla, ovat havahtuneet lisääntyneisiin läheisten yh-

teydenottoihin ja tuen tarpeeseen. Moni läheinen tukee nuorta sekä henkisesti että taloudelli-

sesti ja osa läheisistä on hyvin huolissaan nuorestaan. Myös nuoret voivat olla huolissaan lä-

heisistään ja heidän jaksamisestaan. Sekä läheisen tuki tai sen puute, että mahdollinen huoli 

läheisestä vaikuttaa nuoren omaan tilanteeseen. Valmennustyössä tulee tästä syystä huomioida 

nuoren elämäntilanne kokonaisvaltaisesti mukaan lukien läheisten vaikutus nuoren tilantee-

seen. Kokonaistilanteen huomioimisen lisäksi läheiset voidaan ottaa mukaan nuoren tukemi-

seen kuten joissakin päihdekuntoutuksen malleissa jo tehdäänkin (Oinas-Kukkonen 2013). Lä-

heisen mukanaolo valmennusprosessissa saattaa olla ratkaiseva tekijä nuoren elämässä. Sen li-

säksi, että läheinen voi osallistua nuoren tukemiseen palvelun aikana, hän voi myös jatkaa tu-
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kemista, kun palvelu päättyy. Lisäksi läheiset voivat auttaa nuorta palveluiden piiriin. Palvelu-

järjestelmän vierauden ja laajuuden vuoksi nuoren voi olla mahdotonta yksinään löytää itsel-

leen oikeita palveluja (Karvonen ym. 2017, 49). 

Nuorten läheisten mukaan ottaminen valmennukseen, varsinkin täysi-ikäisten nuorten kohdalla, 

vaatii kehittämistä. Kehittämisessä tulee huomioida nuoren itsenäisyyden tukeminen ja uuden-

laisen suhteen luominen lähipiiriin. Nuori osallistuu valmennukseen muuttaakseen omaa elä-

määnsä. Jos lähipiiri tukee nuoren muutostyöskentelyä ja on myös valmis muutokseen, kestä-

vän tuloksen aikaansaaminen on todennäköisempää. Kaikkien nuorien kohdalla läheisten mu-

kaan ottaminen tuskin onnistuu ja aina se ei ole tarpeellistakaan, mutta osalle nuorista se saattaa 

tuoda tarpeellisen lisän olemassa olevaan tukeen. Tietoa läheisten mukaan ottamisesta täysi-

ikäisten nuorten tukemiseen on vähän. Päihdekuntoutuksessa on toimintamuotoja, joissa lähei-

siä osallistetaan mukaan kuntoukseen (Oinas-Kukkonen 2013). Alaikäisten nuorten oirehtiessa 

perhetyötä voidaan tarjota koko perheelle. Vammaisten- ja vanhustenhuollossa omaisia osallis-

tetaan mukaan hoivatyöhön. Kaikki tarvitsevat välillä tukea ja läheisten osallistaminen mukaan 

myös täysi-ikäisen nuorten kohdalla on aiheellista kehittää. Nuorille suunnattujen palveluiden 

tulee tukea nuoren osallisuutta yhteisöön ja yhteiskuntaan (Aaltonen & Kivijärvi 2017, 17). 

Nuorella voi olla läheisiä monenlaisissa rooleissa. Vanhemman roolin muutos holhoavasta van-

hemmasta itsenäisen aikuisen tukijaksi voi olla haastavaa sekä nuorelle että vanhemmalle. Puo-

lison tai ystävän kohdalla suhde saattaa haastavassa tilanteessa painottua pelkkään toisen aut-

tamiseen ja tukemiseen ja vastavuoroinen kumppanuus ja ystävyys voi unohtua kokonaan. Suh-

teeseen muodostuu helposti riippuvuutta, joka kuormittaa kumpaakin osapuolta. Jos kyseessä 

on nuori pariskunta, joista toinen voi huonosti, molemmat saattavat tarvita tukea. Huonosti 

voiva nuori tarvitsee tukea oman tilanteensa muuttamiseen ja puoliso oman jaksamisensa tuke-

miseen ja rajaamiseen. Nuoruus on ristiriitaista aikaa itsenäistymisen paineiden ja tuen tarpeen 

hyväksymisen välillä. Nuoret ottavat usein etäisyyttä vanhempiinsa ja rakentavat uudenlaisia 

ihmissuhteita ystäviin ja kumppaneihin (Jokinen 2014, 260–261). Nuoruus on nuorelle itselleen 

muutoksen aikaa mutta samalla muutosta tapahtuu myös ympäröivässä yhteiskunnassa, asen-

teissa ja odotuksissa. 

1.1 Nuoruuden rakentuminen muuttuvassa yhteiskunnassa 

Viime vuosina tutkimuskenttä on laajentunut selkeämmin myös täysi-ikäisiin nuoriin hyvin-

vointipalvelujen käyttäjänä. Syitä tähän painotukseen ovat osittain koulutuksen pidentymisen, 
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ja työmarkkinoille siirtymisen haasteellisuuden myötä syntynyt ajatus nuoruuden pidentymi-

sestä. Huoli koulutuksen- ja työelämän ulkopuolelle jääneistä nuorista on noussut pinnalle ja 

palvelukentän sekä sosiaalipolitiikan aseman muutosten seurauksena sosiaalinen ulottuvuus on 

heikentynyt ja yksilöiden aktiivisuus korostunut. (Aaltonen & Kivijärvi 2017, 7–9.) Nuorille 

suunnattuja yksilöllisiä hyvinvointi- ja ohjauspalveluja on vahvistettu ja tuki- ja aktivoitoimen-

piteitä on kehitetty tukemaan nuoren aikuistumista. Tavoitteena on ollut palvelujen avulla kor-

jata työttömyyden ja eriarvoisuuden ongelmia, jotka kuitenkin voidaan myös nähdä rakenteel-

lisina, ei yksilön ongelmina. (Aaltonen & Kivijärvi 2017, 9; Palola, Hannikainen-Ingman & 

Karjalainen 2012, 314.) Viime vuosina vallalla oleva aktivointipolitiikka ei niinkään tarkastele 

työttömyyden rakenteellista puolta vaan näkee yksilön olevan vastuussa omasta työttömyydes-

tään (Haikkola, Näre, Lähteenmaa 2017, 73–74). Käsitys työstä ja sen luonteesta on myös 

muuttunut. Nuorten näkemysten mukaan työ ei nykyään yhteiskunnassa tarkoita pysyvyyttä, 

vaan jatkuvaa muutoksen uhkaa (Myllyniemi 2008; Siltala 2007). Viime vuosikymmenien ra-

kennemuutosten mukanaan tuomat työllistymiseen ja työssä jaksamiseen liittyvät pelot ja epä-

varmuudet tunkevat nuorten tietoisuuteen ennen kuin siirtyminen työelämään on edes ajankoh-

tainen. Aikuistuminen ja työelämään siirtyminen mielletään usein rinnakkaisina. Aikuistumi-

nen ei aina houkuttele ja aikuisuus näyttäytyy nuorille helposti ikävänä vaatimuksena vakavoi-

tua ja tehdä vastuullisia työelämää koskevia päätöksiä jo varhain (Siltala 2013, 176–177, 231).  

Nuoria mietityttää myös kokemus siitä, että aikuisena kaikesta pitää selviytyä yksin. Omillaan 

pärjäämisen vaatimus haastaa nuoria (Harinen, 2008 85–87). Yhteiskuntamme korostaa yksi-

löllisyyttä ja yksilön sisäistä maailmaa ulkoisia merkkejä enemmän (Aapola & Ketokivi 2014, 

20). Pahoinvointi nähdään meillä helposti yksilön vääränlaisena, ei-hyväksyttävänä ja kieltei-

senä poikkeavuutena. Yhteiskunnalliset tapahtumat ja siinä vaikuttavat suhtautumistavat vai-

kuttavat meihin vääjäämättä tavalla tai toisella. (Järvensivu 2014, 147, 150–151.) Elämme in-

dividualistisessa ajassa, jossa yksilöllä nähdään itsellään olevan suora vastuu omasta onnesta ja 

onnettomuudesta. Nuorille yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuudet avautuvat pääosin 

niiden palveluiden kautta, joihin he osallistuvat. Yhteiskunnallisesti toimijuuden esteiden näh-

dään olevan yksilöissä itsessään. Nuorilla on kuitenkin hyvä olla käsitys myös oman toimin-

tansa sosiaalisista ja rakenteellisista reunaehdoista ja rajoitteista. (Häikiö & Kallinen 2017, 

129.) Palvelujärjestelmän pirstaleisuus ja segmentoituneisuus on palvelujen käyttäjän näkökul-

masta monesti haitallista. Tätä haittaa on pyritty korjaamaan kehittämällä verkostomaisia pal-

velurakenteita ja vahvistamalla yhteistoimintaa. (Palola, Hannikainen-Ingman & Karjalainen 

2012.) 
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Nuoruusiässä tehdyillä interventioilla on todettu olevan taloudellista ja inhimillistä sekä sosi-

aalista merkitystä ja siksi on tärkeää löytää ne keinot, joilla nuoret tavoitetaan (Hiilamo, Määttä, 

Koskenvuo, Pyykkönen, Räsänen & Aaltonen 2017, 33–24). Siirtymä- ja nivelvaiheissa sekä 

murroskohdissa on yksilön kannalta aina riskejä. Siirryttäessä lapsuudesta kohti aikuisuutta 

nuorella on vaarana syrjäytyä. Syrjäytymisellä tarkoitetaan yhteiskunnallisen huono-osaisuu-

den muotoja. Oikeastaan mikä tahansa asia, joka estää yksilöä osallistumasta normaaleina pi-

dettyihin yhteiskunnan toimintoihin voi johtaa syrjäytymiseen. Syrjäytymistä ehkäistään vah-

vistamalla yksilön osallisuutta ja tukemalla sosiaalista hyvinvointia. (Liukkonen 2021.) Syrjäy-

tyminen aiheuttaa yksilölle inhimillistä kärsimystä ja yhteiskunnalle se on kallista (Hilli, Sthål, 

Merikukka & Ristikari 2017, 663). 

1.2 Opinnäytetyön tavoitteet 

Tutkivan kehittämistyöni tavoitteena on selvittää, miten tukea lähipiiriä mukaan nuoren val-

mennukseen. Tavoitteenani on kehittää valmennukseen menetelmä, jota voidaan käyttää nuor-

ten kanssa työskenneltäessä myös Vamoksen ulkopuolella. Toimintamallin jalkauttamiseksi 

muotoilen koulutuspaketin, joka tarjotaan vapaasti kaikkien halukkaiden käyttöön. Toimin Va-

mosSampo-hankkeessa projektipäällikkönä ja valmennuksen mallintaminen hankkeen lähtö-

kohdista on yksi vastuualuistani. Ennen hanketta olen tehnyt valmennustyötä Vamoksella use-

amman vuoden ja aiemmin olen työskennellyt monenlaisissa ohjaustehtävissä eri-ikäisten ja eri 

elämäntilanteissa olevien ihmisten parissa. Vamoksen valmennustyö on aina tavoitteellista ja 

valmennuksen ytimenä on nuoren tukeminen. Valmentaja voi tukea nuorta tavoitteiden asette-

lussa, mutta tavoitteiden tulee olla nuoren tarpeista nousevia. Valmennuksella tuetaan nuorta 

osallisuuteen, voimaantumiseen ja toimijuuteen. Valmentaja tukee nuorta tavoitteiden saavut-

tamisessa mutta muutostyön nuori tekee itse. On tärkeää, että työskentelylle rakennetaan tukeva 

pohja, jonka varassa kestävä, tulevaisuuteen tähtäävä työskentely mahdollistuu. Valmennuksen 

työskentelypohjaa rakentavat luottamus, aika, läsnäolo ja toivon ylläpitäminen (Järvelin 2020).  

Valmennuksen keskiössä on nuori, joka kaipaa muutosta tilanteeseensa. Valmentaja toimii nuo-

ren työparina muutoksen matkalla. (Järvelin 2020). Kehitettävässä mallissa mukaan otetaan 

myös nuoren läheisiä. Lähipiiri voi olla valmiiksi olemassa tai sitä voidaan rakentaa nuoren ja 

valmentajan yhteistyössä. Joidenkin nuorten kohdalla läheisen mukana oleminen saattaa jopa 

olla edellytys valmennuksen aloittamiselle mutta kaikkien nuorten kohdalla se ei ole tarpeellista 

tai edes järkevää. Mahdollisuutta voi kuitenkin aina pohtia yhdessä nuorten kanssa. On myös 
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hyvä ymmärtää, että suhteet ovat muovautuvia ja muuttuvia ja niitä voi tietoisesti pyrkiä kehit-

tämään toivottuun suuntaan (Järvensivu 2014, 155). Nuoren tulee voida itse päättää, haluaako 

hän läheisiään mukaan valmennukseen ja nuoren tulee itse voida määritellä ketkä ovat hänen 

läheisiään. Hankkeessa suunnataan mainontaa suoraan myös nuorten läheisille ja tehdään tii-

vistä yhteistyötä verkostojen kanssa myös läheisten tuen tarpeen täyttämiseksi. Jos läheinen 

tarvitsee tukea omaan elämäänsä, tulee hänellä olla tätä varten oma prosessinsa. Jokainen ih-

minen kaipaa merkityksellisiä ihmissuhteita, olipa oma elämäntilanne sitten mikä tahansa.  

Läheisten mukaan ottaminen valmennukseen, jo sen mahdollisuuden avaaminen nuorelle, tar-

joaa tilaisuuden pohtia ihmissuhteiden ja läheisten tuen merkitystä. Institutionaalisesta ja yh-

teiskunnallisesta näkökulmasta läheisten mukaan ottamista on hyvä tarkastella avoimesti. 

Nuorten huonovointisuus, kuormittuneisuus ja työkyvyttömyys ovat huolenaiheita, jotka ko-

ronapandemian aikana ovat entisestään kasvaneet. Vastuuta ei tule sysätä yksin yksilölle eikä 

yhteiskunnalle. Vastuun ottamisen rajapintoja tuen tarjoamisessa sekä itsenäistymisen tukemi-

sessa nuorten aikuisten kohdalla on hyvä tarkastella. Olemme tottuneet malliin, jossa yksilöllä 

on suuri vastuu itsestään ja omasta hyvinvoinnistaan. Mikään ei kuitenkaan pakota meitä pysy-

mään tässä ajatuksessa vaan mielestäni on toivottavaa, että keskustelua voidaan käydä ja näkö-

kulmia monipuolistaa sekä laajentaa. Tämä keskustelu tarvitsee tuekseen lisää tutkimustietoa, 

jota kehittämistyöni osaltaan tarjoaa. 
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2 VALMENTAMISEN VIITEKEHYS 

Valmentaminen on tavoitteellista ja osallistavaa toimintaa, joka perustuu arvostavaan dialogiin. 

Valmennus perustuu ajatukseen yksilön omasta potentiaalista. Valmentaja kannustaa ja auttaa 

kysymyksin yksilöä itse oivaltamaan oleellisia asioita itsestään ja omasta elämästään sekä hah-

mottamaan mahdollisia muutostarpeita. Valmentajan tukee ja innostaa yksilöä toimimaan muu-

toksen suuntaan. (Ristikangas & Grunbaum 2014, 13, 16–17; Ristikangas, Ristikangas & Ala-

talo 2020, 12, 18–19.) Valmentamisen ytimessä on valmentajan oma sisäinen toimintamalli, 

joka rakentuu henkilökohtaisista näkemyksistä, painotuksista ja mieltymyksistä tiettyihin teo-

reettisiin viitekehyksiin. Valmentajat voivat olla eri ammattialojen edustajia, ja valmentami-

sessa yhdistetään eri teorioista koottuja menetelmiä ja tapoja toimia. Työntekijöiden omat nä-

kemykset ja painotukset näkyvät valmennustyössä. (Määttänen 2015, 46.) Työntekijöiden per-

soonasta, koulutuspohjasta ja toimintatavoista huolimatta valmennuksen tulee vastata valmen-

nuksessa olevan tarpeisiin. Tärkeämpää on esittää kysymyksiä kuin tarjota vastuksia. Valmen-

taminen on kysymysten esittämisen lisäksi niiden yhdessä pohtimista ja tilanteen peilaamista. 

Asioiden näkeminen uudessa valossa auttaa valmennettavaa hahmottamaan omia muutostar-

peita ja vahvuuksia (Kurttila, Laane, Saukkola & Tranberg. 2010, 13).   

Valmentamisella pyritään tukemaan toimijuutta, voimaantumista ja osallisuutta. Sosiaalinen 

vahvistaminen on syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin kohdistuvaa toimintaa mutta käsitteenä 

sosiaalisen vahvistamisen ei ajatella olevan syrjäytymisen ehkäisyn tapaan leimaavaa. Nuori-

solaissa sosiaalinen vahvistaminen nähdään laajasti hyvinvoinnin ja elämän taitojen vahvista-

misena sekä syrjäytymisen ehkäisynä. (Nuorisolaki 1285/2016.) Sosiaalisen vahvistamisen ta-

voitteena on sosiokulttuurisen innostamisen tavoin nuoren saaminen mukaan yhteisölliseen toi-

mintaan. Ajatuksena on, että nuoren tilanne alkaa elää ja muuttua vasta kun nuori itse ja mah-

dollisesti hänen lähipiirinsä innostuu ja tarttuu muutoksen mahdollisuuteen. Valmentajan rooli 

on olla innostaja ja mahdollistaja. Sosiokulttuurinen innostaminen perustuu ajatukseen, että yk-

silöiden on mahdollisuus muuttua ja muuttaa käytöstä oikeanlaisen tuen avulla. (Mehtonen 

2011, 25.)   



11 

 

 

2.1 Valmentaminen Vamoksella 

Vamoksen valmennuksessa tavoitteena on tukea nuorten osallisuutta, hyvinvointia ja kiinnitty-

mistä tarpeellisiin palveluihin (Helsingin Diakonissalaitos 2016, 14–15). Vamoksen valmen-

nuksessa vahvistetaan nuorten luottamusta kiinnittämällä vuorovaikutuksessa huomiota luotet-

tavuuteen, positiivisuuteen ja tasavertaisuuteen. Nuoren toimijuutta ja osallisuutta tuetaan ko-

rostamalla toiminnan vapaaehtoisuutta ja antamalla nuorelle vastuuta kannettavaksi. Valmen-

nustyössä keskeisenä elementtinä on sosiaalisen ja emotionaalisen uudelleen rakentumisen 

mahdollisuus. Tämä mahdollistuu, kun valmentaja sanottaa ja peilaa positiivisesti asioita, joita 

hän nuoressa ja nuoren toiminnassa havaitsee. Valmentaja pyrkii tunnetyöllä mahdollistamaan 

nuorille itsen näkemisen tapojen uudelleen rakentumisen ja välitettyjen positiivisten tunteiden 

sisäistymisen osaksi nuorten minäkuvaa. (Järvelin 2020, 16.) Vamoksen toiminnassa mukana 

olleiden nuorten mukaan merkityksellistä Vamoksen toiminnassa on ollut tunne siitä, että on 

tullut kuulluksi, hyväksytyksi ja välitetyksi ja se on tuottanut heille hyvinvoinnin sekä toimin-

takyvyn paranemisen tunnetta. Lisäksi nuoret ovat kokeneet, että heidän itsensä auttamisen tai-

dot sekä uskallus tukeutua muihin silloin kun on tarvetta, lisääntyivät Vamoksen toiminnan 

ansiosta. (Merikukka ym. 2021, 68–69.)  

Hankkeen valmennus perustuu Vamoksella toteutettavaan valmennustyöhön. Nuoret saavat 

oman henkilökohtaisen valmentajan, jolla on aikaa tutustua nuoreen. Vamoksessa toteutetaan 

nuorilähtöistä valmennusta, jossa valmentaja on nuoren rinnalla kulkija. Valmennus on tavoit-

teellista toimintaa. Nuoret asettavat valmennukselle omat rajansa ja tavoitteensa yhdessä val-

mentajan kanssa. Hankkeessa valmennuksen kestoa tai kertamäärää ei ole määritelty. Nuorten 

kanssa tavataan säännöllisesti, yleensä noin kerran viikossa, nuoren tarpeet ja toiveet huomioi-

den. Valmentaja jalkautuu tarpeen mukaan nuoren arkeen muun muassa kotiin, tai viranomais- 

ja lääkärikäynneille. Hankkeessa toteutetaan sekä ryhmä- että yksilövalmennusta, joista tässä 

opinnäytetyössä keskitytään yksilövalmennukseen. Valmennuksen viitekehyksenä voidaan 

käyttää sosiokulttuurista innostamista ja sosiaalista vahvistamista. Sosiaalinen vahvistaminen 

ja sosiokulttuurinen innostaminen tähtäävät aina muutokseen. Kummassakin lähestymistavassa 

on toimija eli yksilö ja toimintaympäristö eli yhteisö tai yhteiskunta sekä innostaja tai työnte-

kijä. Sosiaalinen vahvistaminen painottuu ennaltaehkäisyyn, nuoriin ja syrjäytymisen eh-

käisyyn. Sosiokulttuurinen innostaminen on lähestymistapana laajempi ja sovellettavissa mo-

nenlaiseen toimintaan. Mitä nopeammin yksilöt saavat apua ja tukea, sitä pienimmin haitoin 

yleensä selvitään. Valmentaminen on yksi keino auttaa nuoria muuttamaan elämänsä suuntaa. 
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Tuen tulee kuitenkin vastata niihin tarpeisiin, joita nuorella on ja sen tulee tapahtua tavalla, 

jonka nuori pystyy ottamaan vastaan. Palveluiden tulee mukautua kohderyhmän tarpeisiin, jotta 

muutosta on mahdollista saada aikaan (Saari, Eskelinen & Björklund 2020, 264). 

2.2 Sosiokulttuurinen innostaminen ja sosiaalinen vahvistaminen 

Sosiaalipedagogiikka tarkastelee yksilön kasvua ja kehitystä osana sosiaalisia yhteisöjä. Siinä 

yhdistyy yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä yksilöllinen kasvu. Tavoitteena on turvata yk-

silöiden tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua yhteiskunnan toimintaan, yhteisöihin sekä vai-

kuttaa omaan elämäänsä sosiaalisen muutoksen kautta. Yksilö huomioidaan yhteisössä ominai-

suuksineen sekä tunteineen ja oppiminen tapahtuu vertaisuuden ja kohtaamisten kautta. (Nivala 

& Ryynänen 2019, 14, 16–17.) Valmennuksen taustalla voidaan nähdä sosiaalipedagogisille 

suuntauksille, sosiaaliselle vahvistamiselle ja sosiokulttuuriselle innostamiselle tyypillisiä piir-

teitä. Innostamisen tavoitteena on luoda osallistumisen avulla solidaarisuuden arvot tiedostava, 

kasvattava yhteiskunta. Innostamista voidaan soveltaa kaikilla elämänaloilla, ja sen keskeisiä 

käsitteitä ovat yhteisöllisyys, osallistuminen, herkistyminen, dialogi, luovuus ja toimintaan si-

toutuminen. (Freire 2005; Suoranta 2019, 133–135.) Sosiaalisen vahvistamisen työ edellyttää 

kohtaamista sekä kysymisen ja kuuntelemisen taitoa (Lundbom & Herranen 2011, 11). 

Sosiokulttuurinen innostaminen on syntynyt käsitteenä ja toimintana toisen maailmansodan jäl-

keen Ranskassa pyrkimyksenä elvyttää demokraattiset arvot, jotka olivat kadonneet sodan ai-

kana. Innostusta toteutettiin Educación popular -liikkeen toimesta. Myöhemmin innostaminen 

levisi saman liikkeen toimesta Latinalaisessa Amerikassa mutta siellä liike oli toiminnassaan 

ranskalaista radikaalimpi. Ammattina innostaminen syntyi 1960-luvulla vapaaehtoistyön poh-

jalta. Aidon innostamisen tunnuspiirteitä on vaikea määritellä tarkkaan. Tyypillistä kuitenkin 

on, että toiminnan suunnittelussa on käytetty osallistavia menetelmiä, tavoitteet ovat yhteisesti 

muotoiltuja ja niiden saavuttamisella on merkitystä sekä mukanaolijoille että ympäröivälle yh-

teisölle. Toiminnassa on tutkimuksellinen ote ja, toimintaa sekä toimintaympäristöä havainnoi-

daan uteliaasti ja ennakkoluulottomasti. Sosiokulttuurisessa innostamisessa tuetaan yksilöiden 

vapautta ja oma-aloitteisuutta sekä yksilö- että yhteisötasolla. Tavoitteena on, että yksilöt itse 

kehittelevät omia vaihtoehtoja ja ratkaisuja ongelmiinsa ja tarpeisiinsa sekä toteuttavat itseään 

osana yhteisöjä. (Kurki 2000, 25–30.)  
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Sosiaalinen vahvistaminen on moniammatillista ja ohjaavaa työtä yksilöiden hyvinvoinnin, elä-

mänhallinnan ja osallisuuden tukemiseksi. Painopiste siinä on ennaltaehkäisevässä työssä. So-

siaalinen vahvistaminen on sosiokulttuurisen innostamisen tavoin prosessi, jossa tavoitteena on 

nuoren aktiivinen toimijuus omassa elämässään ja laajemmin yhteisössään. Oleellista on kiin-

nittää huomiota myös ympäröivään yhteisöön ja yhteiskuntaan, jotta ajattelun ja toiminnan 

muutosta edellyttävä sosiaalinen vahvistuminen mahdollistuu. (Mehtonen 2011, 13.) Lähesty-

mistapana sosiokulttuurinen innostaminen ja sosiaalinen vahvistaminen korostavat yksilön vas-

tuuta mutta yhteiskunnallinen ulottuvuus on myös otettava huomioon. Sosiokulttuurisen innos-

tamisen näkökulmasta osallistuminen ei ole mitä tahansa tekemistä, vaan tavoitteena on maail-

man muuttaminen nykyistä oikeudenmukaisemmaksi ja tasa-arvoisemmaksi (Freire 2005; Ni-

vala & Ryynänen 2013, 33–34).  

Ajatuksena on, että innostajat ovat vuorovaikutteisesti läsnä ihmisten arkipäivän elämässä. In-

nostajat ovat henkilöitä, jotka kykenevät saamaan yksilöt osallistumaan aktiivisesti. (Mehtonen 

2011, 25.) Sosiaalisen vahvistamisen ja sosiokulttuurisen innostamisen teorioiden vahvuus ja 

heikkous on tulkinta subjektiuden ja toimijuuden vaatimuksesta. Muutoksen nähdään lähtevän 

yksilöstä ja hänen kokemuksestaan sekä muutoksen tarpeesta. Muutoksen lähtökohtana yksilön 

oma tarve on kestävämpi pohja muutoksen eteenpäin viemiselle kuin ulkopäin tulevat vaati-

mukset, mutta muutoksen toteuttaminen voi kuitenkin olla vaativaa tai joskus jopa mahdotonta. 

Viedäkseen muutosta eteenpäin omassa elämässään yksilön on oltava aktiivinen toimija myös 

yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Voidakseen paremmin, yksilö saattaa joutua ajamaan muutosta, 

joka mahdollisesti vaatii yhteiskunnallisia päätöksiä. On haastavaa motivoitua muutokseen 

omassa elämässä, kun samalla muutokseen vaikuttamisen mahdollisuudet yhteiskunnallisesti 

saattavat näyttäytyä lähes olemattomina. Käytäntöön ja nuorten arkeen peilaten teoriat saatta-

vatkin näyttäytyä aika idealistisina. 

2.3 Valmennuksen tavoitteet: voimaantuminen, osallisuus ja toimijuus  

Valmentaminen tähtää muutokseen. Valmennuksessa nuori määrittää muutoksen, jonka hän 

toivoo saavuttavansa. Muutos vaatii työtä ja vaikka tavoite olisi konkreettinen, työtä on aina 

tehtävä myös ajatusten tasolla. Valmentaja on nuoren tukena tavoitteiden asettamisessa ja tukee 

nuorta tavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteet voivat olla, ja usein ovatkin sekä konkreettisia 

että abstrakteja. Nuoren asettamien konkreettisten tavoitteiden taustalla voidaan nähdä voi-

maantumisen, osallisuuden ja toimijuuden tavoitteet. Voimaantumisella tarkoitetaan ihmisen 
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yksilöllistä sisältä päin kumpuavaa voimaantumisprosessia (Räsänen 2014, 22). Voimaantumi-

sen käsitettä on käytetty alun perin erilaisissa marginaaliryhmiin liittyvissä yhteiskunnallisissa 

protestiliikkeissä. Siihen on sisältynyt vaatimus sosiaalisesta muutoksesta, jonka kautta näillä 

ryhmillä on ollut mahdollisuus muodostaa tai saada takaisin oikeutensa. Voimaantumisen voi-

daan ajatella tarkoittavan vallan ja arvon antamista yksilölle. Käsitettä on käytetty myös sosio-

kulttuurisen innostamisen yhteydessä, jossa on kuvattu yksilön voimaantumisen tärkeyttä muu-

toksen mahdollistumiseksi (Suoranta 2019, 170). Voimaantuminen käynnistyy yksilön koke-

masta muutoksen tarpeesta ja se on yksilön sosiaalisessa todellisuudessa tapahtuva identiteetti-

prosessi. Voimaantuminen tapahtuu toiminnan kautta ja tuottaa ajatuksen onnistumisesta ja elä-

mässä selviämisestä. (Räsänen 2014, 22.) Voimaantuakseen yksilö tarvitsee tasa-arvoisuutta, 

avoimuutta, vapautta, rohkaisua, luottamusta ja turvallisuutta (Eronen 2011, 83).  

Voimaantuminen mahdollistaa osallisuuden. Osallisuus voidaan jaotella yhteisössä olemisen, 

yhteisössä toimimisen sekä yhteisöön kuulumisen tunteeksi. Osallisuus edellyttää sitä, että yk-

silölle on muodostunut tunneperäinen kokemus tuen saamisesta ja arvostuksesta. Osallisuuden 

tunteessa on oleellista se, että yksilö kokee voivansa aidosti vaikuttaa yhteisössään. (Mäkisalo-

Ropponen 2016, 16–17.) Sosiaalisen osallisuuden käsite on syntynyt 1970- ja 1980-luvun 

Ranskan yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa ja käsitteen alkuperä on yhteiskuntatieteessä. 

Sosiaalisen osallisuuden inkluusio ja ekskluusio -käsitteitä on tarkasteltu pitkään erityisesti 

ranskalaisessa sosiologiassa. Inkluusio kuvaa jäsenyyttä jossakin ryhmässä tai sosiaalisessa yh-

teydessä ja vastaavasti ekskluusio ulossulkemista jostakin ryhmästä tai sosiaalisesta yhteydestä. 

Sosiologi Emil Durkheim viittasi inkluusio ja ekskluusio –käsitteillä yhteiskunnan solidaari-

suuteen eli yhteisvastuullisuuteen, yhteenkuuluvuuden tunteeseen ja myötämielisyyteen kans-

saihmisiä kohtaan. Tässä yhteydessä inkluusio merkitsi solidaarisuuden onnistumista ja eks-

kluusio solidaarisuuden epäonnistumista. Myöhemmin Michel Foucault ja erityisesti Pierre 

Bourdieu käyttivät käsiteitä määrittämään sosiaalista epätasa-arvoisuutta. Sosiaalipolitiikassa 

inkluusio ja ekskluusio –käsitteiden kaksijakoisuuden ymmärtäminen on tärkeää, jotta sosiaa-

linen osallisuus voidaan ymmärtää syrjäytymisen vastatoimena. (Leeman, Kuusio & Hämäläi-

nen 2015.)  

Sosiaalipedagogisesti tarkasteltuna yhteisöllinen toimijuus on yksilön perustarve. Toimijuu-

della tarkoitetaan merkityksellistä ja mielekästä osallisuutta yhteisöissä ja yhteiskunnassa eli 

inkluusion toteutumista. Ajatuksena on, että yksilön autonomian vaalimisen tulee olla toimin-

tamallien kehittämisen ytimessä. (Nivala & Ryynänen 2019, 95, 101.) Toimijuus ja osallisuus 
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kietoutuvat toisiinsa. Yhteiskunnallisesti osallisuus on oikeuksien ja mahdollisuuksien toteutu-

mista sekä yksilöiden välistä vastavuoroisuutta. Poliittisten päätösten tasolla osallisuus nähdään 

toimenpiteinä, jotka vahvistavat yksilön osallisuutta yhteiskunnassa. (Mäkisalo-Ropponen 

2016, 10.) Toimijuus ilmenee yksilöllisinä kokemuksina siitä, missä määrin yksilöllä on mah-

dollisuuksia osallistumiselle ja vaikuttamiselle. Yksilöillä on pääsääntöisesti tarve kuulua jo-

honkin. Jos tarjolla ei ole positiivisia toimijuuden ja osallisuuden kokemuksia, kokemus hae-

taan muualta.  Positiivisella osallisuudella tarkoitan osallisuuden tunnetta yhteiskuntaan ja pal-

veluihin, jotka tarjoavat nuorelle tukea yhteiskunnallisiin toimenpiteisiin osallistumiseen. (Ju-

vonen 2015, 36.)  

2.4 Valmennuksen kohderyhmä 

Nuorten aikuisuus muodostuu vallitsevassa sosiaalisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa 

peilaten historiaa ja nykyhetkeä (Siltala 2013). Aikuistuminen voidaan nähdä nuoruuden ja ai-

kuisuuden väliin sijoittuvana siirtymävaiheena, jonka aikana nuori rakentaa omaa persoonaansa 

ja identiteettiään sekä vahvistaa arvomaailmaansa. Nyky-yhteiskunnassa individualismi on ko-

rostunut ja riippumattomuden ja yksin pärjäämisen ihanne ovat vahvoja aikuisuuden mittareita. 

(Aapola & Ketokivi 2014, 19–21.) Yksin pärjäämisen kulttuuri ei kuitenkaan ole ehdotonta, 

eikä yhteiskuntaa ole välttämätöntä hahmottaa sitä kautta. On hyvä huomioida, että nuoruus on 

kulttuurisidonnaista. Odotukset ja tavat aikuisuuteen siirtymiseen vaihtelevat eripuolilla maa-

ilmaa riippuen siitä, mitä pidetään kulttuurisesti sopivana ja mitä epäsopivana (Salonen 2014, 

68–69). Nuoret kokevat tekevänsä valintansa yksilöinä eivätkä välttämättä osaa tarkastella 

oman taustansa tai ympäröivän yhteiskunnan vaikutusta elämäänsä. (Tolonen 2014, 61.) Voi-

daan kuitenkin ajatella, että nuoren elämään vaikuttaa myös ympäröivä yhteiskunta (Aapola & 

Ketokivi 2014, 26). Nuoren identiteetti rakentuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Nuo-

ren oma ajattelu kehittyy, hän rakentaa omaa maailmankuvaansa ja harjoittelee itsenäistä elä-

mää dialogissa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. (Turunen 2005, 114–120.) Aikuistumisen 

mittareiden murros ja aikuisuuden liukuva luonne haastavat nuoria uusilla tavoilla, jotka saat-

tavat olla vaikeasti hahmotettavia niin nuorille, heidän läheisilleen kuin ammattilaisillekin.  

Valmentaminen VamosSampo-hankkeessa on suunnattu työn ja koulutuksen sekä palveluiden 

ulkopuolella oleville 16–29-vuotiaat nuorille. Tästä kohderyhmästä käytetään yleisesti termiä 

syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat. Syrjäytyneillä tai syrjäytymisvaarassa olevilla tar-

koitetaan yhteiskunnan palvelujen ulkopuolella olevia nuoria, joilla on heikot, tai joilta puuttuu 
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kokonaan, yhteiskunnassa selviämisen taidot sekä kokemus osallisuudesta yhteiskunnassa. 

Koulutukseen tai työelämään kiinnittyminen ei ole onnistunut. Nuorten tarpeita ei ole tunnis-

tettu oikein eivätkä he siksi ole saaneet oikeanlaista tukea. (Hiilamo, Määttä, Koskenvuo, Pyyk-

könen, Räsänen & Aaltonen 2017, 47–57, 62–72.) Osalla nuorista saattaa olla kokemusta eri-

laisista palveluista, mutta saatu tuki ei ole ollut nuoren kannalta toimivaa. Palveluilla tarkoite-

taan hyvinvointia tukemaan suunnattuja työvoimapoliittisia, koulutuksellisia, terveydenhuol-

lollisia ja sosiaalisia palveluita, joita tuottavat sekä viranomaiset että kolmannen sektorin toi-

mijat. Nuoret saattavat olla täysin yhteiskunnallisten palvelujen ulkopuolella ja heidän tervey-

tensä, sosiaalinen toimintakykynsä ja toimeentulonsa ovat vakavasti uhattuna. (Harkko, Lehi-

koinen, Lehto & Ala-Kauhaluoma 2016.) 

Nuoret tulevat helposti ohitetuiksi, jopa itsensä asiantuntijoina. Yleisessä keskustelussa nuo-

rista puhuvat pääsääntöisesti muut kuin nuoret itse. Tämä todettiin tutkimuksessa The Diver-

ging Presence of Youth in Public Discourse: A Comparative Analysis, jossa tarkasteltiin nuo-

rista käytävää julkista keskustelua yhdeksässä maassa Euroopassa. (Lahusen & Kiess 2020, 

575–590.) Vaikka Suomi ei ollut tässä tutkimuksessa mukana voi samankaltaiseen ilmiöön tör-

mätä nuorten kanssa myös Suomessa ja näkyväksi se on tullut ainakin yksilötasolla. Nuori saa-

tetaan täysin ohittaa häntä itseään koskevassa keskustelussa erilaisissa toiminnoissa ja palve-

luissa. Puhuttaessa syrjäytyneistä tai syrjäytymisvaarassa olevista nuoresta tulee kiinnittää huo-

mioita siihen, kuka määrittää ja kenet. Terminä syrjäytynyt voidaan kokea leimaavana ja var-

sinkin jos sen asettaa joku yksilön ulkopuolelta. Aiheellista on pohtia, miten termiä tulisi käyt-

tää. Käytän työssäni termiä syrjäytynyt tai syrjäytymisvaarassa oleva sekä lisäksi termiä palve-

luiden ulkopuolella oleva kuvaamaan nuoren tilannetta, jossa hänellä ei ole syystä tai toisesta 

pääsyä niihin tukiin, toimenpiteisiin ja palveluihin, joita hän tarvitsisi. Ymmärrän käsitteen lei-

maavuuden mutta sen kautta on mahdollista kuvata laajempaa ryhmää siten, että se on ymmär-

rettävissä. Syrjäytymisvaarassa olevista tai syrjäytyneistä nuorista puhuttaessa tulee huomioida, 

että kyseessä on heterogeeninen ryhmä. Syrjäytymisen taustalla nuorilla saattaa olla mielenter-

veyden haasteita, rankkoja kokemuksia koulukiusaamisesta sekä ulkopuolisuuden kokemuksia 

tai haasteita omien tavoitteiden ja kykyjen hahmottamisessa (Vauhkonen, Kallio & Erola 

2017). 

 

 



17 

 

 

3 LÄHEISET JA LÄHIPIIRI 

Lähipiiri muodostuu läheisistä ihmisistä, jotka voivat olla omaisia, muita läheisiä tai ammatti-

laisia. Lähipiirin kokoonpano voi muuttua määrittelijän mukaan. Yksilö voi itse määritellä lä-

hipiirinsä eri tavoin kuin työntekijä tai joku muu lähipiiriin kuuluva. Nuoren lähipiirin määrit-

telee nuori itse mutta sen lisäksi sen voi määritellä myös työntekijä, kumppani tai vanhempi. 

Sosiaalihuoltolaissa määritellään, että tukea on tarjottava myös tuen tarpeessa olevan henkilön 

omaisille ja läheisille (Sosiaalihuoltolaki 2014/1301, 2014). Sosiaalihuoltolaissa määritellään 

myös läheisverkoston kartoittamisesta. Kartoituksessa on tarkoitus selvittää läheisten mahdol-

lisuutta tukea omaistaan sekä läheisten tuen tarvetta omaisen tilanteeseen liittyen. Kartoitus 

tehdään asiakkaan siihen suostuessa mutta myös ilman suostumusta tilanteissa, jossa asiakas ei 

ole kykenevä tekemään itseään ja hyvinvointiaan koskevia päätöksiä, ja avuksi tarvitaan lähi-

piiriä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017, 129.) Omaisilla käsitetään laillisessa sukulaisuus-

suhteessa olevia, mutta läheisillä voidaan kuvata laajemminkin yksilön elämässä vaikuttavia 

ihmisiä. Lähipiiriin kuuluu ihmisiä, jotka ovat aktiivisesti mukana nuoren elämässä mutta sii-

hen voidaan ajatella kuuluvan myös ihmisiä, joita nuori haluaisi siinä olevan. Lisäksi voidaan 

pohtia, voiko lähipiiriin kuulua ihmisiä, jotka eivät itse tiedä kuuluvansa nuoren lähipiiriin. 

Lähipiiri voi olla nuorta tukeva ja kannustava tai se voi olla nuorta kuormittava ja stressaava. 

Lähipiiri vaikuttaa nuoreen ja nuori vaikuttaa lähipiiriinsä monin tavoin (Järvensivu 2014, 151–

154).  

Perhe on nuorille tärkeä vaikutteiden antaja, oman itsen määrittäjä ja mahdollinen tuen tarjoaja 

(Aapola-Kari & Vehkalahti 2020). Läheinen saattaa olla huolissaan nuoresta ja läheisen jaksa-

minen vaikuttaa usein myös nuoren hyvinvointiin. Nuoren läheisiä voivat olla vanhemmat, iso-

vanhemmat, puoliso tai sisarukset mutta myös perheen ulkopuoliset ihmiset kuten ystävät. 

Muissa suhteissa nuoren voi ajatella olevan lähtökohtaisesti tasa-arvoisemmassa asemassa kuin 

suhteessa vanhempiin, koska taustalla ei ole huoltaja huollettava -suhdetta. Tilanteissa, joissa 

nuorella on elämässään paljon haasteita, saattaa mikä tahansa läheissuhde muuttua suhteeksi, 

jossa toinen huolehtii ja toinen on huolehdittava. Tällöin huolehtiva läheinen saattaa kuormittua 

ja suhteeseen voi muodostua epäterve riippuvuussuhde. Turunen (2005) kuvaa nuorten olevan 

lähtökohtaisesti tilanteessa, jossa he opettelevat pärjäämään omillaan, eikä se ole aina helppoa. 

Nuoren odotetaan itsenäistyvän ja erottautuvan huoltajistaan. Nuoren on opeteltava uusi rooli 

vastuunkantajana omassa elämässään. Myös nuoren vanhemmalla on edessään roolinsa uudel-

leenmääritys. (Turunen 2005, 158–162.) Vaikuttaa monesti siltä, että täysi-ikäisten nuorten 
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odotetaan pärjäävän yksin tai korkeintaan ystäviensä avustuksella. On kuitenkin hyvä huomata, 

että tilanne on kulttuurisidonnainen. Monissa Etelä-Euroopan katollisissa maissa perheellä ja 

suvulla katsotaan edelleen olevan suuri vastuu läheistensä tukemisesta ja auttamisesta (Suonoja 

2020, 252).  

3.1 Lähipiirin vaikutus nuoreen 

Nuoret kasvavat usein tiukasti osana perhettään ja saattavat ajatella, jos kodin esimerkki niin 

osoittaa, että kouluttautuminen tai sosiaalinen ja taloudellinen hyväosaisuus eivät ole saavutet-

tavissa. Voi myös olla, että niitä ei tästä syystä pidetä tavoittelemisen arvoisena. (Kauppinen, 

Angelin, Lorentzen, Bäckman, Salonen, Moisio & Dahl 2014, 273–288.) Vastuuta ei voi kui-

tenkaan asettaa yksin nuorille itselleen. Jos vertailukohdat ovat vähäiset tai vääristyneet, nuor-

ten voi olla mahdotonta hahmottaa omien ajatustensa tai toimiensa vaikuttavuutta (Elo, Kaihari, 

Mattila & Nissilä 2017, 59).  Vaikka muun muassa peruskoulussa pyritään avaamaan näkökul-

mia erilaisiin mahdollisuuksiin, kodin ja perheen vaikutukset saattavat olla niin voimakkaita, 

etteivät nuoret usko mahdollisuuksien olemassaoloon omalla kohdallaan.  Jokaisella on oikeus 

ja vapaus valita miten elämänsä elää ja mitä valintoja tekee. Mielestäni se, että ei tiedä vaihto-

ehdoista tai ei uskalla tavoitella niitä tuen puutteessa, ei kuitenkaan ole vapautta. Nuorten läh-

tökohdat ovat hyvin erilaisia ja tämä vaikuttavat siihen, minkälaiset heidän mahdollisuutensa 

tehdä valintoja tosiasiassa ovat.  

Ylisukupolvinen huono-osaisuus on yksi suurimmista 2020-luvun sosiaali- ja terveyspoliitti-

sista haasteista, mutta ilmiön määrittely ei ole yksinkertaista edes tutkijoille. Huono-osaiset ei-

vät Suomessa ole yhtenäinen ryhmä, vaan yksilöiden elämäntilanteet ja tavoitteet vaihtelevat 

suuresti. Ylisukupolvinen huono-osaisuus voidaan nähdä moniulotteisena hyvinvoinnin resurs-

sien puutteena, joka vaikuttaa nuorten valintoihin ja ajattelumalleihin. Huono-osaisuus voidaan 

nähdä sosiokulttuurisesti periytyvänä prosessina, jossa nuoret omaksuvat vanhemmiltaan tie-

tynlaiset ajattelumallit, toimintatavat sekä asenteet. (Vauhkonen, Kallio & Erola 2017, 502–

503.) Nuorilla tämä voi tarkoittaa kokemusta toimintakeinojen ja tulevaisuuden mahdollisuuk-

sien vähäisyydestä, henkisestä pahoinvoinnista, näköalattomuudesta ja haluttomuudesta edes 

yrittää. Mallia onnistumisesta tai edes yrittämisestä ei välttämättä ole omassa lähipiirissä. Kat-

tavaa ymmärrystä siitä, mikä johtaa huono-osaisuuteen, ei ole helppoa määrittää mutta on to-

dettu, että ylisukupolvinen huono-osaisuus voi johtaa nuorten syrjäytymiseen. Tulee kuitenkin 
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huomioida, että myös toistuvat epäonnistumisen kokemukset ja oikeanlaisen tuen puute nuorten 

elämässä voivat johtaa syrjäytymiseen olivatpa nuoren lähtökohdat minkälaiset tahansa.   

Rasinkangas toteaa, että myös asuinalueella ja kavereilla on merkitystä siinä, kuinka nuoret 

hahmottavat mahdollisuuksiaan ja kykyjään valita erilaisten mahdollisuuksien välillä (Rasin-

kangas 2013, 240–241). Kaverisuhteet eroavat aina perheen sosiaalisista suhteista ja kaverisuh-

teiden puuttuessa nuori saattaa kokea elämänlaatua heikentävää yksinäisyyttä, vaikka suhteet 

perheeseen olisivatkin kunnossa. Koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten subjektii-

vinen kokemus omasta elämänlaadusta on usein muihin nuoriin aikuisiin verrattuna heikompi. 

Erityisesti yksinäisyydellä nähdään olevan elämänlaatua voimakkaasti heikentävä vaikutus. 

Saattaa olla, että nuori ei ole päässyt lainkaan osaksi vertaispiirejä tai ystävyyssuhteita. Yhteys 

vanhempiin ja parisuhdekumppaniin saattaa olla tiivis, mutta se ei korvaa kaverisuhteiden mer-

kitystä nuoren kokeman hyvinvoinnin kannalta. (Aaltonen, Kivijärvi & Myllylä 2018, 304.)  

Nuoren ystäväpiirillä ja perheen ulkopuolisilla läheisillä voi olla iso vaikutus nuoren tilantee-

seen. Koulukiusaaminen on vaikuttanut monen nuoren tilanteeseen voimakkaasti. Kiusaamista 

nuoret ovat kokeneet sekä muiden nuorten että opettajien taholta. Koulukiusaamiseen ovat saat-

taneet olla osaksi syynä myös huomaamatta jääneet oppimisvaikeudet. Ystävien puute ja sitä 

kautta syntynyt kokemus omasta taitamattomuudesta sosiaalisissa suhteissa ovat myös vaikut-

taneet nuorten kokemuksiin itsestään ja kyvystään pärjätä yhteiskunnassa. Nuoret mieltävät, 

että nämä kokemukset ovat osaltaan vaikuttaneet myöhempään elämään ja johtaneet mielenter-

veysongelmiin ja syrjäytymiseen. (Alanen, Kainulainen & Saari 2014, 16–22.) 

3.2 Läheiset mukana tukipalveluissa 

Monissa tukipalveluissa lähipiirin huomioiminen on edelleen hyvin vähäistä ja siihen ei usein-

kaan ole resursseja. Yhteiskunta kuitenkin hyötyisi siitä, että lähipiiri voi hyvin ja pystyy pitä-

mään huolta omista läheisistään (Pasonen 2016, 7). Lähipiirin jäsenillä on oltava halua ja riit-

tävät voimavarat, jotta he voivat osallistua läheisensä tukemiseen. Lastensuojelussa, mielenter-

veys- ja päihdepalveluissa sekä vanhustenhoidossa omaisten tuen tarvetta on osittain pyritty 

huomioimaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alkoholin haittoja käsittelevässä julkai-

sussa todetaan, että iäkäs ihminen saa valtaosan avusta ja huolenpidosta omaisiltaan ja läheisil-

tään, jos hänellä niitä on. Laitoshoidon vähentäminen, kotona tapahtuvan hoidon lisääminen 

sekä omaishoidon painottaminen ovat 2000-luvun taitteesta eteenpäin ohjanneet omaisia ja lä-
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heisiä hoivavastuun ottamiseen. Tämä ei kuitenkaan ole ongelmatonta, julkaisussa muun mu-

assa todettiin, että läheiset, jotka osallistuivat ikäihmisen hoivaamiseen, kokivat kuormittunei-

suutta sekä uupumukseen viittaavia rasituksen, vihan tai masennuksen tunteita. (Vilkko, Finne-

Soveri, Sohlman, Noro & Jokinen 2013, 64, 72.) Läheisten tuki on monessa tilanteessa tärkeää 

nuorille aikuisille. Tupakointia ja sen lopettamista 16–23-vuotiailla nuorilla tutkittaessa sekä 

nuorten pelaamista käsittelevässä oppaassa todettiin, että läheisten esimerkki, toiveet, huoli ja 

välittäminen ovat nuorille hyvin merkityksellisiä (Salomäki & Tuisku 2012, 27; Silvennoinen 

& Meriläinen 2016, 48). 

Mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa läheisten huomioimiseen on viime vuosina panostettu 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2016, 27). Läheisten vahvemman mukaan ottamisen taustalla on 

ymmärrys siitä, että mielenterveys- tai päihdeongelma koskettaa aina myös läheisiä. Osaltaan 

läheisten tukeminen mukaan prosessiin on myös resurssikysymys. On taloudellisempaa tukea 

avohoitoa ja läheisiä, kuin panostaa kalliiseen osastohoitoon. (Pasonen 2016, 7.) Päihdekun-

toutuksessa käytössä olevassa Minnesota-hoito –mallissa on tavoitteena, että kaikilla osapuo-

lilla olisi mahdollisuus ymmärtää toisen käyttäytymistä. Malli mahdollistaa sen, että myös lä-

heiset tulevat kuulluksi. Mallissa ei etsitä syyllistä ongelmaan vaan pyritään luomaan yhdessä 

kaikkien osallisten kesken selkeä kuva alkoholismista ja alkoholistin läheisenä olemisesta. (Oi-

nas-Kukkonen 2013, 176, 182–183.) Lisäksi läheisten tukemista tai läheisten tuen huomioi-

mista omaisen tukemisessa on käsitelty myös pitkäaikaissairaiden ja alaikäisten lasten kohdalla. 

Aiheesta on tehty Suomessa tutkimusta ja kehittämistyötä mutta kehitettävää löytyy edelleen. 

3.3 Läheisen tukeminen tukipalveluissa 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen omaistyön kehittämisprojektin Varhaistuen mallin kehit-

täminen omaistyössä (2010–2014) lähtökohtana oli tarve kehittää omaisten huomioon ottami-

seen selkeät suunnitelmat ja hyvät käytännöt. Erityisesti uupumisen tunnistaminen sekä tiedon 

ja tuen tarjoaminen omaisille nähtiin tärkeänä. Projektista syntyi kaksi omaistyön konkreettista 

käytäntöä: Huomioi omaiset -toimintamalli sekä Omaisneuvonnan toimintamalli. Huomioi 

omaiset –malli tarjoaa ammattilaiselle neljän kysymyksen mini-intervention, jonka avulla voi 

selvittää läheisen jaksamista ja tuen tarvetta sekä tarvittaessa ohjata sopivan tuen piiriin. Omais-

neuvonta on ammattilaisen tarjoamaa keskusteluapua mielenterveys- ja päihdeomaisille. (Paat-

timäki, Huhtala, Joutsiluoma, Lampinen, Ojanen, Penttilä & Nordling 2015, 3, 15.)  
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Maarit Karhulan (2015) Omaisen ja läheisen näkemykset roolistaan palveluverkostossa rapor-

tissa kuvataan omaisten ja läheisten näkemyksiä ja kokemuksia pitkäaikaissairaan, ikääntyvän 

tai muusta syystä erilaisia hyvinvointipalveluja käyttävän asiakkaan palveluverkostossa mu-

kana olemisesta. Raportissa todetaan, että läheisten osallisuus ei toteudu parhaalla mahdolli-

sella tavalla ja osallisuuden vahvistaminen vaatisi systemaattista kehittämistä. Läheiset kuvaa-

vat, että yhteistyö ja vuorovaikutus ammattilaisen kanssa on vähäistä, tieto ei kulje riittävästi ja 

omaiset eivät saa tarvitsemaansa tietoa palveluista ja erilaisista tukimahdollisuuksista. Ilmeni 

myös, että ammattilaisten antama tuki jaksamiseen oli ollut vähäistä ja läheiset kokevat kuor-

mittumista. (Karhula 2015.) 

Anna Pasonen (2016) pureutuu Pro Gradu -työssään omaisen rooliin mielenterveystyössä tode-

ten, että omaisten ja ammattilaisten suhteeseen tarvitaan lisää dialogia ja yhteistä ymmärrystä 

sairastuneen läheisen tilanteesta. Omaiset ovat yhtä aikaa sekä tyytymättömiä että tyytyväisiä 

ammattilaisten toimintaan. Pasonen toteaa, että mielenterveystyössä tulisi kehittää selkeitä 

struktuureja omaisten tukemiseen ja omaisten palveluohjaukseen tulisi kiinnittää enemmän 

huomiota. Nämä tutkimuksen tulokset myötäilevät sekä suomalaista että kansainvälistä tutki-

musta. Tutkimuksen mukaan omaisten osallistuminen jakautui viiteen erilaiseen rooliin: omai-

nen huolehtijana, omainen takapäivystäjänä, omainen itsenäisenä tuensaajana, omainen sivus-

taseuraajana sekä omainen altavastaajana. Omaiset huolehtivat läheisistään eri tavoin ja kan-

toivat itse vastuun, jos sopivaa tukea läheiselle ei ollut saatavilla. Omaiset saivat tukea omasta 

asiakassuhteesta mielenterveyspalveluista, vertaistuesta tai kolmannen sektorin keskustelu-

tuesta sekä tiedosta. Omaisilla oli myös kokemuksia torjutuksi tulemisesta ja poissulkemisesta. 

Haasteita toi tiedon ja vaikutusmahdollisuuksien puute, hoitoon tai palvelun piiriin pääsemisen 

vaikeus sekä mahdolliset erilaiset näkemykset sairastuneen tilanteesta ammattilaisten kanssa. 

(Pasonen 2016, 68–70.)  

3.4 Läheisten jaksaminen ja vertaistuki 

Läheisten on tärkeä huolehtia omasta jaksamisestaan. Läheiset voivat tarpeen ja tarjonnan mu-

kaan turvautua ammatillisen tuen lisäksi myös vertaistukeen. Lisäksi läheiset voivat joissakin 

tilanteissa myös tarjota nuorelle vertaistukea, jos nuoren ja läheisen kokemukset kohtaavat tai 

ohjata nuorta sopivan vertaistuen piiriin. Lähtökohtana vertaistuessa on vapaaehtoisuus ja vas-

tavuoroisuus. Vertaistuessa pyritään ymmärtämään toista kokemuksellisuuden, ei ammatilli-
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suuden kautta. (Rissanen & Jurvansuu 2017, 5–6.) Vertaisuuden taustalla voidaan nähdä sosi-

aalisuuden, vuorovaikutuksen ja yhteisöön kuulumisen tarpeita. Vertaisuutta on alkujaan käsi-

telty osana sosiaalista pääomaa, solidaarisuutta, sosiaalista tukea ja vapaaehtoisuutta. Vertais-

tuen ja vertaisuuden käsitteellistäminen erityiseksi ilmiöksi Suomessa alkoi 1990-luvulla. Ver-

taistuki pohjautuu yhteiseen kokemukseen, tilanteeseen tai kiinnostukseen ja ilmenee usein 

emotionaalisena tukena, oman tilanteen jakamisena toisille ja siihen liittyvä kokemuksen yh-

teisenä pohdintana. (Hokkanen 2011, 285–286; Rissanen & Jurvansuu 2017, 5.)  

Vertaistukea on monenlaista ja sitä hyödynnetään erilaisiin tarkoituksiin. Vertaisuutta toteute-

taan ryhmissä ja yksilötyöskentelynä, ammatillisesti johdettuna tai täysin vapaaehtoisvoimin 

järjestettynä. Se voi olla suunniteltua ja organisoitu tai spontaania ja vapaamuotoista. Vertais-

tuki voi sisältää keskustelua tai toiminnallisuutta. Vertaistuessa tuetaan toisia hyödyntäen omaa 

henkilökohtaista kokemusta. (Mikkonen & Saarinen 2018.) Vertaistuki ei koskaan korvaa am-

matillista apua mutta voi olla sen ohella tapahtuvaa. Vertaistukiryhmässä ilmapiiri on salliva ja 

turvallinen. Siellä osallistujat voivat jakaa kokemuksiaan, saada tukea sekä tukea toisia. Ryh-

mässä voidaan kertoa sellaisiakin asioita ja tuntemuksia, joita ei välttämättä rohjeta muualla 

kertoa. (Mikkonen 2009, 82, 155–160.) Vertaistuki rakentuu keskinäisen kunnioituksen ympä-

rille ja se tarjoaa mahdollisuuden myös muuhun, kuin kokemusten ja ajatusten jakamiseen. 

Vertaistoiminta voi olla myös yhteiskunnallista toimijuutta, joka keskittyy esimerkiksi asentei-

den muuttamiseen tai oikeudenmukaisen aseman ja kohtelun tavoittamiseen vertaisryhmälle. 

(Hokkanen 2011, 286–287.) Formaalin ja informaalin tuen välimuotona vapaaehtoismento-

rointi on arvokas tuen muoto omaisille (Karhula 2015, 21.)  

3.5 Läheinen nuoren tukena tukipalveluiden rinnalla 

Marika Vento (2020) on kuvannut nuorten suhdetta omiin isovanhempiinsa ja isovanhempien 

vaikutusta nuorten elämänkulkuun yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Pro gradu- tutkielmassaan 

“Ukki on ollut elämäni suurin tukipilari” Tutkimus isovanhempien merkityksestä nuoren elä-

mänkulussa. Tutkimuksen mukaan nuoret kokivat isovanhempiensa vaikuttaneen ja edelleen 

vaikuttavan heidän elämäänsä niin hyvässä kuin pahassakin. Nuoret olivat pääsääntöisesti kii-

tollisia suhteestaan isovanhempiinsa ja kokivat sen tuoneen turvaa heidän elämäänsä. Tutkija 

pohtii lisääntyneen yksin pärjäämisen vaatimuksen vaikutusta nuorten elämään varsinkin nii-
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den nuorien kohdalla, joilla ei ole omia vanhempia tukenaan. Tutkimus osoitti, että suhde lä-

heisiin voi olla nuorta tukeva tai lannistava. Tärkeää nuorelle on tuntea, että häntä rakastetaan 

ja hänen hyvinvoinnistaan välitetään. (Vento 2020.) 

Heidi Markelinin ja Heli Linnun (2020) opinnäytetyössä Aikuisena anoreksia nervosan sairas-

taneiden naisten kokemuksia hoidosta ja läheisten huomioimisesta hoidon aikana, tarkoituksena 

oli saada tietoa hyvästä hoidosta 25–35-vuotiaana anoreksia nervosan sairastaneilta naisilta. 

Tavoitteena oli lisäksi kuvata läheisten huomiointia sairastuneen näkökulmasta hoitoprosessin 

aikana. Tutkimus osoitti, että asiantuntevan ammatillisen tuen lisäksi sairastuneet kokivat lä-

heisten tuen tärkeänä koko hoitoprosessin ajan. Hyvän hoidon nähtiin vaativan moniammatil-

lista yhteistyötä sairastuneen, hänen läheisten ja ammattilaisten välillä. Tutkimus osoitti, että 

sairastuneet kokivat psykoedukaatiossa olevan parantamisen varaa. Läheiset voidaan nähdä 

voimavarana sairastuneen tukemisessa, mutta heille on oltava mahdollisuus saada riittävästi 

oikeanlaista tietoa. (Markelin & Lintu 2020.)    

Daniela Bakkerin (2021) opinnäytetyössä tutkittiin kotiin jumiutuneen nuoren aikuisen van-

hempien tuen tarvetta. Keskeisenä tavoitteena oli selvittää, minkälaista tukea vanhemmat tar-

vitsivat tilanteessa, jossa nuori oireilee psyykkisesti ja on siksi jumiutunut kotiin. Opinnäyte-

työn kohderyhmänä olivat työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten aikuisten vanhem-

mat. Opinnäytetyössä selvitettiin myös, minkälaista tukea vanhemmat olivat tilanteessa saaneet 

ja oliko tämä tuki ollut heidän mielestään riittävää. Tutkimustuloksista ilmeni, että vanhemmat 

tunsivat pelkoa, huolta, häpeää, syyllisyyttä ja uupumusta. Vanhemmat eivät juuri kokeneet 

heille tarjottua tukea tai palveluita riittäviksi tai heille sopiviksi. Toisaalta vanhemmat eivät 

myöskään osanneet tarkasti sanoa, minkälaista tukea he olisivat kaivanneet. Tärkeimpänä van-

hemmat pitivät sitä, että nuoret saivat tukea ja vanhemmat kokivat, että se helpotti myös heidän 

huoltaan. (Bakker 2021.) 

Lastensuojelussa läheiset, varsinkin vanhemmat ovat oleellisesti mukana tukipalveluissa. Las-

tensuojelun toimesta perheelle voidaan tarjota muun muassa perhetyötä tai perhekuntoutusta, 

joissa huomioidaan koko perheen tilannetta. Vaikka kyseessä onkin lastensuojelu, huomio 

näissä tukimuodoissa on tutkimusten mukaan saattanut keskittyä pääsääntöisesti vanhempiin. 

(Alatalo, Lappi & Petrelius 2017, 29–31.) Läheisneuvonpito on Uudesta-Seelannissa kehitetty 

toimintamuoto, jossa huostaanottoa suunniteltaessa viranomaisia velvoitetaan ottamaan pää-

töksenteossa huomioon lapsen tai nuoren perhe ja suku. Toimintamalli on otettu käyttöön myös 

Suomessa, yhtenä toimintamallina muiden joukossa. Läheisneuvonpito on vaiheittain etenevä 
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strukturoitu työtapa, joka tarjoaa mahdollisuuden osallisuuteen ja avoimeen dialogisuuteen 

sekä mahdollistaa asiantuntijuuden muotoutumisen uudella tavalla.  Tämän lisäksi läheisneu-

vonpitoa on järjestetty nuorten rikoksentekijöiden ja heidän läheistensä kanssa, ennen asian 

menoa oikeuteen. Vaikka läheisneuvonpidossa käsitellään ongelmia, etsien niihin ratkaisuja, ei 

tavoitteena ole ongelmien syiden tai syyllisten etsiminen, vaan tavoitteena on positiivisten omi-

naisuuksien ja voimavarojen tukeminen. (Heino, Kaatra, Korhonen, Possauner & Vuorio 2005, 

282–283, 295–297.)  Mielestäni tässä toimintamuodossa on paljon elementtejä, joita voisi hyö-

dyntää myös täysi-ikäisten kanssa työskenneltäessä. Läheisneuvonpidossa arviot ja ratkaisueh-

dotukset tuotetaan yhdessä. Ammattilaisten ja asiantuntijoiden tietoja ja selvityksiä kuullaan, 

mutta prosessi on dialoginen, ja siinä asiakkaiden tekemiä määrityksiä pyritään tietoisesti vah-

vistamaan. Läheisneuvonpidossa laaditaan konkreettinen suunnitelma, joka voi muuttua tilan-

teen ja tarpeen mukaan. Toiminnan edetessä yhdessä koostettuja suunnitelmia arvioidaan sekä 

yhteisesti että yksin kunkin osallisen näkökulmasta. (Heino ym. 2005, 295 - 297.) 
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4 TUTKIMUKSEN MENETELMÄT  

Työni on tutkimuksellinen kehittämistyö, jossa pyrin kuvaamaan todellisen elämän tarkoin va-

littua osaa eli näytettä. Havainnoin tätä ilmiötä tehden siitä samalla perusteltuja tulkintoja ja 

kuvaten tutkimusprosessia. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2015, 104–105.) Tavoitteena on ke-

hittää olemassa olevaa toimintaa ja luoda uutta (Anttila 2007, 39–43). Tutkimuksellinen kehit-

tämistyö tähtää aina muutokseen, tässä tapauksessa uuden menetelmän käyttöönottoon nuoren 

tukemisessa. Tutkimus alkaa ratkaistavasta ongelmasta, joka on muutettu kysymyksen muo-

toon: kuinka ottaa läheisiä mukaan nuorten tukemiseen? Kysymykseen vastaaminen auttaa on-

gelman ratkaisemisessa. Tutkimus on aloitettu selvittämällä ongelmaan ja tutkimusalaan linkit-

tyvää teoriaa ja aiempia tutkimuksia. Käsitteet ja menetelmät on avattu, jotta niiden käyttö on 

selkeää ja ymmärrettävää. Tavoitteena kehittämistutkimuksessa on ongelman toteamisen li-

säksi myös poistaa ongelma. (Kananen 2015, 11–13.) Keräsin aineistoa perehtymällä nuorten 

valmennukseen, sekä läheisten mukana olemiseen ilmiönä käytännössä ja teoriassa. Keräämäni 

aineistoa peilasin teoriaan ja rakensin näin uutta ymmärrystä ja tietoa (Peltola 2007, 111–112). 

Tutkimukseni kohteena on läheisten mukaan ottamisen kehittäminen valmennustyöskentelyyn, 

jossa tavoitteena on nuoren voimaantuminen, osallisuus ja toimijuus. Tavoitteenani on löytää 

ja kuvata toiminnan mahdollisuuksia ja haasteita sekä niitä tekijöitä, jotka ovat merkityksellisiä 

läheisten mukaan ottamisessa valmennukseen. Saadakseni aiheesta kokonaiskuvan ja syven-

tääkseni ymmärrystäni, keräsin aineistoa teemahaastatteluin sekä Delfoi-paneelin avulla ja ana-

lysoin aineiston ensin aineistolähtöisesti teemoitellen ja sitten teoriaan peilaten. Haastattelin 

valmennustyötä tekeviä, valmennuksessa mukana olevia nuoria ja nuorten läheisiä. Asiantun-

tijoiden e-Delfoi paneeliin kutsuin nuorten parissa työskenteleviä yhteistyöverkostojen asian-

tuntijoita. Tutkimusmenetelmien mahdollisimman tarkalla dokumentoinnilla pyrin varmis-

tamaan tutkimuksen luotettavuuden. (Kananen 2015, 25, 34.) 

4.1 Konsturktiivinen tutkimus 

Konstruktiivinen tutkimus muistuttaa innovaatioiden tuottamista ja palvelumuotoilua soveltuen 

konkreettisten tuotosten kuten mittareiden, mallien tai suunnitelmien tekoon. Konstruktiivi-

sessa tutkimuksessa tavoitteena on tuottaa uutta tietoa koko tiedeyhteisölle ja tuottaa käytän-

nössä toimiva ratkaisu kulloinkin kyseessä olevaan ongelmaan teoreettiseen tietoon pohjaten. 

Konstruktiivisen tutkimuksen mukaisesti kehittämistyöni etenee tavanomaisen prosessin tavoin 
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ongelman toteamisesta ja määrittelystä teoreettisen ja käytännöllisen tiedon hankkimiseen tut-

kimuksen ja kehittämisen kohteesta. Seuraavana vaiheena on ratkaisun laatiminen kerätyn tie-

don pohjalta ja ratkaisun toimivuuden sekä konstruktion oikeudellisuuden testaaminen. Kehit-

tämistyössäni tämä tarkoittaa työn tuotoksen oppaan toteuttamista ja sen testaamista käytännön 

valmennustyössä nuorten kanssa. Konstruktionaalisen oikeudellisuuden osoittamisen myötä 

edetään ratkaisun teoriakytkentöjen esittämiseen, uutuusarvon osoittamiseen sekä soveltuvuus-

alueen tarkasteluun. Ratkaisun toimivuuden testaaminen vie aikaa ja tästä syystä sen raportoi-

minen saattaa jäädä vajavaiseksi tai jopa kokonaan puuttua konstruktiivisen tutkimuksen rapor-

tista. Tässä työssä saamme tietoa myös kehitetyn mallin toimivuudesta, vaikkakin sen kehittä-

minen edelleen jatkuu vielä tämän työn ulkopuolella. Konstruktiivisessa tutkimuksessa tutki-

jalla on aina myös selkeä rooli toimintaympäristössä muutoksen edistäjänä ja mahdollistajana, 

kuten itselläni hankkeen projektipäällikkönä. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2015, 65–68.) 

4.2 Valmentajien ryhmähaastattelu 

Toteutin haastattelut teemahaastatteluina. Valitsin menetelmäksi haastattelun, koska sen avulla 

on mahdollista saada monipuolista ja perusteellista tietoa läheisten tukemisesta nuorten val-

mennukseen. Teemahaastattelu antaa vapautta käsitellä aihetta laajasti. Teemahaastattelussa 

asiaa käsitellään keskustelunomaisesti ennalta suunniteltujen teemojen mukaan. Teemahaastat-

telu on astetta strukturoidumpi kuin avoin haastattelu, mutta väljempi kuin tiukasti strukturoitu 

kysely, joka etenee aina samaa kaavaa noudattaen. Muotoilin valmiiksi teemat ja niiden tueksi 

apukysymyksiä, joiden paikkaa saatoin haastattelussa vaihdella. Pyrin luomaan keskustelulle 

tilaa myös kysymysten ulkopuolella, olemalla kiinnostunut haastateltavista ja siitä, mitä he ha-

lusivat tuoda esille. (Eskola & Suoranta 2000, 86–87, 96–97; Ojasalo ym. 2014 108–109.) Tee-

mat ohjasivat keskustelua ja kysymykset auttoivat tuomaan esille sen eri puolia. Valmiit teemat 

saattoivat osaksi johdatella tai sulkea keskustelun ulkopuolelle jotakin asioita, jotka olisivat 

voineet tulla esille ilman valmiita teemoja. 

Valmentajille toteutin ryhmähaastattelun saadakseni lisää tietoa nuorten valmentamisesta ja lä-

heisten mukaan ottamisesta nuorten valmennukseen. Ryhmähaastattelun avulla saattaa nousta 

esiin sanoittamattomia käytänteitä ja ajatuksia (Juuti & Puusa 2020, 115–117). Valmentajien 

ryhmähaastattelut järjestin kesäkuussa. Haastatteluun kutsuin mukaan kaikki tuolloin Vamos 

Turussa intensiivistä nuorten yksilövalmennusta tekevää valmentajaa. Valmentajia oli yhteensä 
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neljä, joista kolme oli Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos valmentajia ja yksi Turun ja Kaa-

rinan seurakuntayhtymän VamosSampo-hankkeessa työskentelevä valmentaja. Suunnitelmani 

oli haastatella kaikkia haastatteluun valittuja yhdessä mutta aikataulullisten haasteiden vuoksi 

haastattelin valmentajia kahdessa kahden hengen ryhmässä. Haastatellut valmentajat edustivat 

eri ammattiryhmiä terveys- ja sosiaali- sekä kasvatusalalta. Vamoksen valmentajilla vaatimuk-

sena on korkeakoulututkinto. Haastatteluhetkellä valmentajat olivat työskennelleet Vamoksella 

puolesta vuodesta muutamaan vuoteen. Haastattelut kestivät kumpanakin kertana reilun tunnin. 

Ryhmähaastattelussa käsiteltiin valmentajan ja nuoren rooleja valmennuksessa, valmennuksen 

ydintä, nuoren lähipiiriä ja nuoren tukemista valmennuksessa (LIITE 1). Nauhoitin haastattelut 

analysointia varten (Ojasalo ym. 2014 95–96). Valmentajien ryhmähaastattelussa koin hieman 

ongelmallisena vapaaehtoisuuden varmistamisen. Kerroin tämän osallistujille ja muistutin heitä 

vapaaehtoisuudesta sekä suullisesti että suostumuslomakkeella (LIITE 2) kirjallisesti. Haasta-

teltavat saivat myös kirjallisen tiedotteen tutkimuksesta (LIITE 3) ja mahdollisuuden tutustua 

siihen ennen haastattelua. Valmentajien haastattelut toteutettiin työaikana ja työpaikalla heille 

parhaiten sopivana ajankohtana. Haastattelutilanteet olivat keskustelunomaisia ja valmentajat 

osallistuivat aktiivisesti haastatteluun. 

4.3 Nuorten ja läheisten yksilöhaastattelut 

Haastatteluja suunnittelin etukäteen pyrkien huomioimaan tarpeellisia tutkimuseettisiä, että 

käytännöllisiä haastatteluun vaikuttavia tekijöitä. Yksilöhaastattelut suunnittelin siten, että 

haastateltavalla oli mahdollisuus rajata sekä ajallisesti, tilallisesti että sisällöllisesti omaa osal-

listumistaan. Tarjosin haastateltaville mahdollisuuden itse valita haastattelun toteuttamispaikan 

ja ajankohdan. Kerroin jokaiselle haastattelun alussa, että hänellä on oikeus tehdä rajauksia ja 

muistutin tästä mahdollisuudesta tarpeen tullen myöhemmin haastattelun edetessä. Kerroin 

haastateltaville, että heillä on oikeus olla vastaamatta kysymyksiin, joihin he eivät halua vas-

tata, eikä asiaa tarvitse perustella. Kerroin myös, että haastattelu voidaan keskeyttää, jos haas-

tateltava niin haluaa, eikä tätäkään valintaa tarvitse mitenkään perustella. Haastattelua tehdessä 

pyrin toimimaan hienotunteisesti ja huomioimaan sen, että haastattelutilanne tulkitaan helposti 

hierarkkiseksi. (Kuula 2011, 62–63, 139.)  

Valmentajien ryhmähaastattelun pohjalta tarkensin tutkimussuunnitelmaan suunniteltuja alus-

tavia teemoja nuorten yksilöhaastatteluihin. Nuorille lähetin osallistumispyynnön tutkimukseen 

heidän omien yksilövalmentajiensa kautta. Nuorten haastatteluja toteutin kesä- elokuussa. 
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Haastatteluihin ilmoittautui kuusi nuorta, joista haastatteluun osallistui viisi nuorta.  Haastatte-

lun tuloksissa tulee huomioida, että haastatteluun ilmoittautuu todennäköisesti nuoria, joiden 

voimavarat ja mielenkiinto riittävät haastatteluun osallistumiseen. Yksi haastattelu toteutettiin 

Teamsin kautta ja muut lähitapaamisena nuoren valitsemassa paikassa. Haastattelun runkona 

oli teemoja, joista keskusteltiin vapaasti nuoren mielenkiinnon mukaan. Teemat käsittelivät 

haasteellisista tilanteista selviämistä ja vastuun kantamista omasta elämästä sekä valmennuksen 

ja lähipiirin merkitystä nuorelle (LIITE 4). Haastattelut kestivät puolesta tunnista puoleentoista 

tuntiin. Haastatteluissa tavoitteena oli selvittää nuorten kokemuksia ja tarpeita valmennukseen 

liittyen sekä heidän ajatuksiaan lähipiirin tuesta. (Ojasalo ym. 2014, 106–107; Juuti & Puusa 

2020, 106–107.)  

Läheisten haastattelut ajoittuivat loka- marraskuuhun. Haastatteluilla keräsin tutkimuksen kan-

nalta oleellista tietoa läheisten kokemuksista ja näkemyksistä tuen tarpeessa olevista nuorista 

(Juuti & Puusa 2020, 106–107). Teemoja läheisten haastatteluihin tarkensin valmentajien ja 

nuorten haastattelujen pohjalta. Haastattelun teemat käsittelivät läheisen tulkitsemaa nuoren 

tuen tarvetta ja nuoren saamaa tukea, läheisen ja nuoren suhdetta, läheisen tarjoamaa tukea 

nuorelle sekä läheisen omaa jaksamista (LIITE 5). Haastatteluihin osallistui viisi läheistä ja 

haastattelut kestivät tunnista puoleentoista tuntiin. Läheisten yksilöhaastattelujen tavoitteena 

oli kerätä ja syventää tietoa läheisen tukemisesta mukaan nuoren valmennukseen.  (Ojasalo ym. 

2014, 106–107.) Kutsua tutkimukseen osallistumisesta jaettiin sekä yksilövalmennuksessa ole-

vien nuorten kautta että sosiaalisessa mediassa. Tutkimuskutsuun vastasi neljä nuoren vanhem-

paa ja yksi nuoren muu läheinen. Haastattelin kaikki yhteyttä ottaneet läheiset. Haastateltuja ei 

voi nähdä kattavana otoksena tuen tarpeessa olevista nuorten läheisistä, sillä haastatteluun osal-

listuminen vaatii aikaa, aktiivisuutta ja riittäviä voimavaroja. Läheiset olivat motivoituneita 

haastatteluihin vastaten laajasti kysymyksiin, joiden aihepiirit olivat osaksi kipeitä ja joihin 

vastaaminen nosti myös tunteita pintaan. Haasteeksi itselle muodostui ajoittain sopivien il-

mauksien ja termien käyttäminen haastateltavien kanssa. Huomasin välillä käyttäväni termejä 

ja ilmauksia, jotka eivät olleet läheisille tuttuja. Läheiset joutuivat muutamassa kohdassa pyy-

tämään selvennystä mutta onneksi tämä ei näyttänyt vaikuttanut luottamuksen säilymiseen 

haastattelu tilanteessa. (Juuti & Puusa 2020, 108.) 

Oma roolini haastattelijana oli monestakin syystä haasteellinen. Toimin tutkijana mutta olin 

myös läsnä hankkeen toiminnassa. On mahdollista, että roolini hankkeen projektipäällikkönä 

vaikutti haastattelutilanteisiin, vaikka keskustelinkin tästä haastateltavien kanssa ja kerroin sekä 
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suullisesti että kirjallisesti, että haastattelusta on mahdollista kieltäytyä ja että haastattelut ovat 

täysin luottamuksellisia. (Ojasalo ym. 2014, 108–109.) Harkitsin haastattelun teemojen anta-

mista haastateltaville etukäteen mutta pidättäydyin kuitenkin tästä, koska en halunnut minkään 

suuntaavan tai varsinkaan rajaavan haastateltavien ajattelua etukäteen. Halusin kuitenkin tur-

vata myös sen, että kaikki oleellinen tulee sanottua. Kerroin kaikille haastatelluille, että heidän 

on mahdollista olla yhteydessä vielä haastattelun jälkeen, jos heillä on lisättävää haastateltuun 

liittyen. Aihealuetta hetken mietittyään kahdelle haastatellulle läheiselle nousikin mieleen vielä 

asioita, jotka he halusivat lisätä haastatteluun. (Juuti & Puusa 2020, 106-107.)   

4.4 Asiantuntijoiden Delfoi-paneeli 

Kyselymuotoinen tutkimustekniikka, jossa vuorovaikutusprosessin avulla asiantuntijaryhmän 

tietoa ja oletuksia tutkittavasta ilmiöstä saadaan kerättyä yhteen toimi hyvin tutkimukseni ai-

neiston keräämisessä. (Linturi H., Linturi J. & Rubin 2018.) Delfoi-menetelmässä asiantuntijat 

käsittelevät rajattua ongelmaa yhdessä. Delfoissa tutkimusta eteenpäin ohjaavaa henkilöä kut-

sutaan usein manageriksi. Managerin tehtävänä on fasilitoida ja ohjata Delfoi-paneelia, johon 

asiantuntijat osallistuvat. Prosessissa tarjotaan erilaisia näkökulmia, hypoteeseja ja väitteitä asi-

antuntijoiden argumentoinnin kohteeksi. Tämän jälkeen näkemykset seulotaan jaetuiksi tai eri-

mielisiksi näkemyksiksi. (Linturi H. ym. 2018; Ojasalo ym. 2014, 148–149.) Delfoi-paneelin 

valitsin menetelmäksi, koska sen avulla oli mahdollisuus päästä kattavasti hyödyntämään asi-

antuntijoiden näkemyksiä (Ojasalo ym. 2014, 148–149). Delfoi-paneelin toteutin verkossa 

eDelphi nimisellä Delfoi-asiantuntijametodin käyttöön suunnitellulla verkko-ohjelmistolla. 

Verkkopaneelin toteuttaminen tuntui järkevältä vallitsevassa pandemia tilanteessa, jossa ko-

koontumisia rajoitettiin aika-ajoin. Verkkopaneeli mahdollistaa lisäksi osallistujan joustavan 

ajankäytön, sillä siinä on mahdollista osallistua keskusteluun tutkimuksen aikana itselleen so-

pivana ajankohtana. (Pihlainen, Kivinen & Lammintakanen 2106.)  

Paneelin osallistuneet asiantuntijat olivat nuorten tukipalveluissa työskenteleviä ja nuorten syr-

jäytymisen teeman asiantuntijoita hankkeen yhteistyöverkostoista. Kutsukirjeen (LIITE  6) lä-

hetin sähköpostitse kolmellekymmenellekahdeksalle, joista yksitoista ilmoitti osallistuvansa 

marraskuussa järjestettävään paneeliin. Paneeliin vastasi yhdeksän ilmoittautuneista asiantun-

tijoista. Asetin argumentoitavat väitteet, yleisen tavan mukaan tulevaisuuteen, ideoinnin hel-

pottamiseksi. Kun tarkasteltava asia irrotetaan totutuista normeista, on usein helpompi ideoida 
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vapaammin. Asiantuntijat osallistuivat paneeliin anonyymisti ja heillä oli mahdollisuus argu-

mentoida muiden vastauksia reaaliaikaisesti. Perinteinen tapa on ollut toteuttaa toistuvia kier-

roksia paneelissa. Tutkimuksessani paneelissa oli vain yksi kierros, koska ensimmäisen kier-

roksen materiaali tarjosi yksinään kattavan aineiston, eikä välttämättömiä kysymyksiä jatko-

työskentelyä varten noussut esiin. Alun perin Delfoi-paneelissa on pyritty yksimielisyyteen 

mutta sittemmin yksimielisyyden tavoitteen rinnalla on voitu hakea erilaisia näkemyksiä, tutkia 

hiljaista tieto ja avata tulevaisuutta skenaarioita. Parhaimmillaan Delfoi tuottaa onnistuessaan 

sekä systeemistä että näkemystietoa käsiteltävästä asiasta. (Linturi H. ym. 2018.)   

Delfoi-paneelin toteutin verkko-ohjelmapohjaisella e-Delfi alustalla, jota olin itse käyttänyt 

kerran aiemmin. Toteutin ennen varsinaista paneelia testipaneelin työyhteisössäni. Väittämät 

olin asettanut tulevaisuuteen vuoteen 2035. Testipaneelin jälkeen muotoilin väitteet uudestaan. 

Olin muotoillut alkuperäiset väitteet provokatiivisesti ja liikkunut hyvin käsitteellisellä tasolla. 

Testin pohjalta vaikutti siltä, että osallistujien olisi vaikeaa tarttua tämän kaltaisiin väitteisiin. 

Muodostin väitteet uudestaan haastatteluiden sekä testipaneelin pohjalta. Väitteet koskivat lä-

heisten mukaan ottamista nuoren valmennukseen, läheisten voinnin vaikutusta nuorten tilan-

teeseen, läheisten tuen erityisyyttä, työntekijöiden lisäkoulutuksen tarvetta ja avun hakemista 

(LIITE 7). Paneeli oli auki kaksi viikkoa, jonka aikana aktivoin panelisteja vastaamaan sekä 

väitteisiin että argumentoimaan toistensa väitteitä. Delfoi-menetelmän avulla asiantuntijoiden 

käsitykset ja näkemykset siitä, miten valmennusta tulisi tuottaa ja mihin siinä tulisi keskittyä, 

tulivat monipuolisesti käsiteltyä.   

4.5 Aineiston analyysi 

Menetelmänä haastattelu rakentuu haastateltavan kuvaamasta subjektiivisesta ilmiön tulkin-

nasta ja haastattelun analyysi on tutkijan muodostama tulkinta tästä aineistosta (Juuti & Puusa 

2020, 103–104). Analyysiä tehdessä pyrin tekemään valintoja antamatta omien mieltymysten 

muokata aineistoa tarpeettomasti tiettyyn suuntaan (Kuula 2011, 200–230). Nauhoitin haastat-

telut ja litteroin ne tarpeellisella tarkkuudella, peruslitteroinnin periaatteella. Litteroinnilla tar-

koitetaan nauhoitetun puheen puhtaaksi kirjoittamista. Tallenteet tuhosin heti litteroimisen jäl-

keen. Litteroidun aineiston nimesin haastatellun position mukaan ja erottelin numeroilla. Näin 

muodostuivat valmentajien, nuorten, läheisten ja asiantuntijoiden ryhmät. Perehdyin huolelli-

sesti litteroituun materiaaliin kokonaisuutena. Luin aineistot kokonaisuudessaan läpi useam-

paan kertaan ja yhdistelin aineistosta nousevia samankaltaisia teemoja. Analyysissa tarkastelin 
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aineistosta nousevia ilmiöitä sekä havainnoin poikkeamia (Ojasalo ym. 2014, 99). Etenin ana-

lyysissa empiirisestä aineistosta kohti käsitteellistä näkemystä. Pystyäkseni muodostamaan tii-

vistetyn kuvauksen tutkittavasta ilmiöstä, analysoin aineistoa induktiivisella sisällönanalyysillä 

poimien aineistosta nousevat asiat omiksi teemoikseen.  Teemoittelussa käytin värikoodausta 

ja kokosin jokaisen haastattelun aineiston omaksi kokonaisuudekseen. (Saaranen-Kauppinen, 

Puusniekka, Kuula, Rissanen, Karvinen & Ikala 2009.) E-Delfoi paneelin aineisto oli valmiiksi 

tekstinä. Luin paneelin vastauksia läpi useaan kertaan, jonka jälkeen koodasin ja teemoittelin 

myös tämän aineiston sieltä nousevien teemojen mukaan. Tein oman visuaalisen havainteen 

jokaisesta eri aineistonkeruu menetelmästä ja haastatteluryhmästä ja kokosin aineiston teemat 

omille alustoilleen (LIITE 8-10). Alustat nimesin valmentajien, nuorten, läheisten ja asiantun-

tijoiden alustoiksi aiemmin muodostuneita ryhmiä mukaillen.  

Analyysissa pureuduin kerättyyn aineistoon, nostaen siitä esille kehittämistyölle oleellisia asi-

oita nuorten läheisten mukaan ottamisesta valmennukseen. Vertailin alustojen teemoja keske-

nään etsien niistä yhdenmukaisuuksia ja eroavaisuuksia. Peilasin lopuksi teemoja käsiteltyyn 

teoriaan. Aineistosta nousseille teemoille löytyi vahva yhteys tässä työssä esitettyyn teoriaan. 

Keskeisiksi teemoiksi nousivat nuoren itsenäistymisen tukeminen, osallisuus, toimijuus ja voi-

maantuminen ja työskentelymenetelmien voi nähdä pohjaavan sosiaaliseen vahvistamiseen ja 

sosiokulttuuriseen innostamiseen. Valmennustyössä mukana olevien valmentajien, nuorten 

sekä nuorten läheisten haastattelut tarjosivat yksityiskohtaista tietoa valmennuksen menetel-

mien kehittämisen tueksi. Valmentajien haastatteluissa nousi esille työntekijöiden näkemyksiä 

työskentelytavoista, työn tavoitteista ja läheisten mukanaolosta. Nuorten haastatteluissa nousi-

vat esille nuorten kokemukset valmennuksesta ja sen merkityksellisyydestä heidän elämälleen 

sekä ajatukset läheisten osallistumisesta valmennukseen. Läheisten haastattelut avasivat läheis-

ten käsityksiä, toiveita ja huomioita liittyen nuoriin ja heidän saamaansa tukeen sekä läheisten 

kaipaamaan tukeen. Asiantuntijapaneeli toi esille sitä tietämystä, mitä asiantuntijoilla jo oli liit-

tyen nuorten tukemiseen ja läheisten huomioimiseen. Lisäksi paneelista saatiin ymmärrystä 

siitä, mihin tulee kiinnittää jatkossa lisää huomiota. Analyysi tarjosi vastuksia, mutta herätti 

myös uusia kysymyksiä (Silverman 2000, 245-246). 
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5 TULOKSET   

Keskeiseksi aiheeksi aineistosta nousi nuoren itsenäistymisen tukeminen. Valmennus kuvautui 

toiminnaksi, jossa nuoria tuetaan voimaantumiseen, toimijuuteen ja osallisuuteen. Voimaantu-

minen ilmeni yksilön tunteena oman elämänsä paremmasta hallinnasta ja toiveikkuuden lisään-

tymisenä tulevaisuutta kohtaan. Voimaantuessaan yksilö alkaa tiedostaa omaa mahdollisuut-

taan vaikuttaa asioihin ja yksilön vastuullisuus saa mahdollisuuden kehittyä. (Räsänen 2014, 

30–31.) Voimaantuminen mahdollistaa osallisuutta. Osallisuus ilmenee tunteena sellaiseen ko-

konaisuuteen kuulumisesta, jossa yksilön on mahdollista päästä osalliseksi hyvinvoinnin läh-

teistä sekä elämän merkityksellisyyttä lisäävistä vuorovaikutussuhteista. (Isola, Kaartinen, Lee-

mann, Lääperi, Schneider, Valtari & Keto-Tokoi 2107, 3.) Toimijuuden lisääntyminen ilmeni 

kykynä tehdä valintoja ja päätöksiä yhteiskunnan ja yhteisöjen rakenteiden ja normien kanssa 

dialogissa. (Juvonen 2015, 36.)  

Nuoret kuvasivat työskentelyä valmennuksessa reflektoivaksi ja dialogiseksi. Valmennus ku-

vautui dialogisen idean mukaisesti vastavuoroiseksi toiminnaksi, jossa osallistuvilla nähtiin 

olevan yhtäläinen mahdollisuus vaikuttaa tilanteeseen ja sen etenemiseen. Dialogisuus voidaan 

nähdä sekä suhteena että kommunikaationa. Valmennuksessa toteutui dialogisuuden toteutu-

miseen vaadittava luottamus ja avoimuus, jotka edesauttoivat uskallusta nostaa erilaisia asioita 

yhteiseen käsittelyyn (Mönkkönen 2007, 87, 89). Dialogisuuden avulla siirretään tietoa, käsi-

tellään ja käsitetään asioita. Valmennus sisältää mahdollisuuden kehittää omaa ymmärrystä eli 

oppia uusia asioita itsestä ja ympäröivästä yhteiskunnasta. (Alhanen 2016, 29–30.)   

Läheiset pitivät tärkeänä nuorten monipuolista tukemista ja olivat halukkaita osallistumaan 

nuoren tukemiseen. Asiantuntijat näkivät läheisten mukaan ottamisessa oleellisena asiana nuo-

ren aseman säilymisen toiminnan keskiössä. Tuloksissa kuvaan aineistosta nousseet keskeisim-

mät asiat, joiden pohjalta vastaan tutkimuskysymyksiin johtopäätökset -osiossa. Tulokset on 

jaoteltu neljään pääteemaan eri asiantuntijuuksien mukaan. Ensimmäisenä esittelen valmenta-

jien näkemyksen valmennuksesta toimintana, jota ohjaavat teorian mukaiset tavoitteet. Toisena 

esittelen nuorten kokemuksia valmennuksesta heitä tukevana toimintana. Kolmantena esittelen 

läheisten ajatuksia nuoren tuen tarpeesta ja läheisten osallistumisesta nuorten tukemiseen. Nel-

jäntenä esittelen yhteistyöverkoston asiantuntijoiden näkemyksiä läheisten mukaan ottamisesta 

nuoren tukemiseen ja siinä esille noussutta näkemystä nuorilähtöisyyden tärkeydestä. Viiden-
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nessä alaluvussa vedän yhteen tutkimuskysymyksen kannalta aineistossa esiin tulleita oleelli-

simpia asioita. Haastatteluihin ja paneeliin osallistuneiden näkemyksiä olen tuonut esille tekstin 

lomaan liitetyissä suorissa lainauksissa. 

5.1 Valmentajat tukevat voimaantumiseen, osallisuuteen ja toimijuuteen 

Valmentajat kuvasivat työtään nuoren rinnalla kulkemiseksi. He kuvasivat kuuntelevansa, tu-

kevansa ja kannattelevansa, mutta myös kyseenalaistavansa ja haastavansa nuorta. Valmenta-

minen on reflektointia, jossa on mahdollista tarkastella erilaisia näkökulmia, mielipiteitä ja 

vaihtoehtoja. Nuori pääsee pohtimaan omia ajatuksiaan ja omaa toimintaansa ja rakentamaan 

uusia käsityksiä. (Antola & Pohjola 2006, 124.) 

“Valmentaja on työrukkanen, joka tukee nuorta elämään oman näköistä elämä.” 

(Valmentaja) 

Oleellisena koettiin luottamuksen rakentaminen, ajan antaminen, läsnäolo, kohtaaminen, moti-

vaation tukeminen ja toivon ylläpitäminen. Valmentajat totesivat, että valmennuksen ei tarvitse 

jäädä vain keskustelun tasolle. Valmennuksessa asioita voidaan myös harjoitella yhdessä vie-

mällä niitä käytäntöön. Valmentaja tukee nuorta suuntaamaan omaa toimintaansa (Onnismaa, 

Pasanen & Spangar 2000, 26). 

“Oleellista on yhdessä tekeminen. Valmentaja ei ensinnäkään tiedä kaikkea vaan 

asioita selvitellään yhdessä. Yhdessä voidaan myös jalkautua tekemään asioita. 

Voidaan harjoitella asioiden hoitamista ja pyrkiä ylittämään niitä kynnyksiä, joiden 

ylittäminen yksin on liian työlästä.” (Valmentaja) 

Valmennuksen alussa käydään läpi nuoren elämän perusasioita liittyen toimeentuloon, asumi-

seen, lähipiiriin, arjen pyörittämiseen ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Valmentajat auttavat nuo-

ria tunnistamaan vahvuuksiaan sekä hyödyntämään omaa potentiaaliaan. He tukevat nuorta ym-

märtämään, että hän voi itse vaikuttaa omaan elämäänsä ja ajatteluunsa. Valmentaja tarjoaa 

nuorelle turvallisen suhteen, jossa nuorella on mahdollisuus etsiä vaihtoehtoisia tapoja toimia. 

Nuorella on mahdollisuus turvallisesti niin onnistua kuin epäonnistua. Valmentaja auttaa nuorta 

ymmärtämään valinnan mahdollisuuksiaan sekä valintojensa mahdollisia yhteiskunnallisia seu-

rauksia. (Isola ym. 2017, 25.) Tavoitteena on vahvistaa nuoren kykyä suunnata omaa elämäänsä 

hänelle oikeaan suuntaan. Valmentaminen on kysymysten esittämistä valmiiden vastausten si-

jaan. Kysymyksien tarkoituksena on kyseenalaistaa totuttuja toimintatapoja ja näkökulmia ja 

avata mahdollisuuksia tarpeellisiin muutoksiin. (Kurttila ym. 2010, 13.) 
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“Nuorella on vastuu itse määrittää ja toteuttaa omaa elämäänsä haluamallaan ta-

valla, mutta valmentajana pyrin tukemaan nuorta siinä, että nuori tekee valintoja 

ymmärtäen, mitä niistä seuraa. Nuoren elämään vaikuttaa kuitenkin paljon muutkin 

asiat kuin vain omat toiveet ja halut. On oikeuksia ja on velvollisuuksia ja jotkut 

asiat mahdollistaa jotakin, ja toiset taas sulkevat jotakin pois.” (Valmentaja) 

Valmennuksen keskiössä olivat nuoren osallisuus, toimijuus ja voimaantumisen tukeminen.  

Valmentajat määrittivät tukevansa nuorta aktiiviseen toimijuuteen hänen omassa prosessissaan. 

Valmennus tukee yksilön osallisuutta omassa elämässä edistämällä yksilön kokemusta autono-

miasta, elämän ennakoitavuudesta, elämän hallittavuudesta ja avaamalla toimintaympäristöä 

ymmärrettäväksi. Valmennuksessa vahvistetaan osallisuutta omassa elämässä ja tarjotaan li-

säksi tilaisuus osallistua toimintaan, jota kautta on mahdollisuus muodostaa yhteys toisiin ih-

misiin. (Isola ym. 2017, 25.) 

“Nuori on valmennuksessa kaiken alku ja loppu. Nuori määrittää omat tavoitteensa 

ja hänen roolinsa riippuu hänen tarpeistaan ja tavoitteistaan. Nuoren rooli on ope-

tella tekemään valintoja ja oivaltamaan, että minkä tahansa valinnan hän tekeekin, 

niin se on hänen oma valintasa ei muiden.”(Valmentaja) 

Valmentajat kokivat, että läheiset voivat tukea nuorta kuuntelemalla, yrittämällä ymmärtää, 

olemalla saatavilla ja välillä antamalla tilaa.   

“Valmentajana voin esimerkiksi tukea läheistä siinä, että läheinen kykenee mah-

dollisista ristiriitaisista tunteistaan huolimatta, hyväksymään nuoren sellaisena kuin 

hän on.” (Valmentaja) 

Valmentajien työskentelyn voi nähdä pohjaavan sosiokulttuuriseen innostamiseen ja sosiaali-

seen vahvistamiseen. Valmentamisessa tavoitteena on tukea nuoren osallisuutta ja toimijuutta 

omassa elämässään ja osallistaa nuoren lähipiiriä sekä toimintaympäristöä. Sosiokulttuurisen 

innostamisen mukaisesti se on yhteistoiminnallista, dialogista ja osallistavaa toimintaa, jossa 

keskeisenä tavoitteena on osallisuuden edistäminen. Työntekijälähtöisen työskentelyn sijaan 

toiminta perustuu yksilön omiin oivalluksiin, näkemyksiin ja kokemuksiin. Valmentajan roo-

lina on olla innostaja ja kiinnostuksen herättelijä, joka mahdollistaa yksilön omaa kasvua. 

(Freire 2005; Nivala & Ryynänen 2013, 33–34.)  
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Kuvio 1. Valmentajat kuvasivat valmennusta tavoitteelliseksi toiminnaksi, jonka keskiössä on 

nuoren itsenäistymisen tukeminen. Työskentely perustuu vahvan perustan rakentamiselle, koh-

taamiselle, luottamuksen rakentamiselle ja läsnäololle. Valmennus tähtää siihen, että nuoren 

ymmärrys itsestä ja omaan elämään vaikuttavista asioista kasvaa ja kyky huolehtia omaan elä-

mään liittyvistä asioista vahvistuu. 

5.2 Nuoret hyötyvät dialogisuudesta 

Nuoret kokivat itsenäisyyden tunteen vaalimisen ja vahvistumisen tärkeäksi osaksi valmen-

nusta ja kaikki tunsivat saaneensa tähän tukea. Vastuun kantaminen omasta elämästä tuntui 

sekä pelottavalta ja raskaalta että hyvältä ja oikealta. Asioiden hoitaminen yhdessä ammattilai-

sen kanssa oli vahvistanut nuoren itsenäisyyden tunnetta. Nuoret kuvasivat itsenäisyytensä vah-

vistuneen. Itsenäistymisen kokemuksen vahvistumiseen oli oletettavasti vaikuttanut kokemus 

oikeudesta määrätä itse asioistaan. Itsemäärääminen on aina suhteellista ja sidoksissa yksilön 

tilanteeseen ja toimintaympäristöön ja tämän ymmärtäminen voi vahvistaa itsemääräämisen 

tunnetta. (Isola ym., 26.) 

“Kyllä se on tuntunut vaikealta, kun on täytynyt itse hoitaa kaikki raha-asiat ja ke-

lajutut. Varsinkin ne kelajutut on hankalia, kun ei edes tiedä mitä niissä viesteissä 

sanotaan. Sitä tuntee itsensä tyhmäksi ja haluaisi vaan jättää koko asian hoitamatta. 

Jotenkin ajattelee, että kaikki muut osaa hoitaa ne jutut mutta minä vain en. Val-

mentajan kanssa olen ymmärtänyt, että ne on hankalia muillekin, että en minä ole 

tyhmä vaan ne vaan on välillä hankalia.” (Nuori) 

• OMASTA ELÄMÄSTÄ

• OMASTA POTENTIAALISTA

• YHTEISKUNNASTA

• OMISTA VAHVUUKSISTA

• OMISTA MAHDOLLISUUKSISTA

NUOREN

YMMÄRRYS

VAHVISTUU

• HAASTAA

• KYSEENALAISTAA
• VAHVISTAA

• MOTIVOI

REFLEKTIO 

AMMATTILAISEN 

KANSSA

•NUOREN KANSSA

•HARJOITELLAAN YHDESSÄ TEKEMÄLLÄ

•KARTOITETAAN KOKONAISTILANNE

•LÄHEISEN KANSSA

•VARMISTETAAN, ETTÄ NUORI TULEE KUULLUKSI

•ETSITÄÄN TARVITTAESSA SOPIVAA TUKEA LÄHEISELLE

AMMATTILAINEN 
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• LUOTTAMUKSEN RAKENTAMINEN
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Nuoret kertoivat kokevansa, että työntekijältä saama tuki on auttanut heitä ottamaan vastuuta 

omasta elämästä ja omien asioiden eteenpäin viemisestä sekä kestämään vastuunkantamisen 

vaikeutta. Nuoret kuvasivat, että ammatillinen apu on ollut heille tärkeää, vaikka läheiset tuke-

vatkin heitä monella tapaa. (Mehtonen 2011, 20–21). Nuoret olivat hakeutuneet valmennukseen 

saadakseen apua tilanteeseensa ja he kokivat valmennuksen olevan aidosti heitä varten. Omaa 

rooliaan valmennuksessa he kuvasivat muun muassa dialogiseksi ja merkitykselliseksi. Val-

mennuksessa osapuolet antavat tasavertaisen panoksensa toimintaan (Onnismaa ym. 2000, 26). 

“Jossakin kohtaa vaan tajusin, että minun on tärkeää osata kertoa minun omasta 

tilanteesta ja olosta, jotta valmentajani osaa olla oikealla tavalla minun tukena. Sen 

tajuaminen auttoi paljon.” (Nuori) 

Valmennuksessa oleellisena pidettiin vapaaehtoisuutta, tuen saamista, helppoa saavutetta-

vuutta, joustavuutta ja luottamuksellisuutta. Nuoret pitivät tärkeänä aitoon dialogisuuteen pe-

rustuvaa kumppanuutta. Nuoret kuvasivat, että valmentajaan voi olla yhteydessä myös tapaa-

misten välillä eikä valmennussuhde katkea, vaikka unohtaa tapaamisen, tai ei pystykään tule-

maan paikalle. Aineiston mukaan nuorilla oli kokemus siitä, että valmentaja on aidosti kiinnos-

tunut ja välittää nuoresta.  (Komonen 2007, 148–150.) 

“Valmennussuhde on kuin ystävyyssuhde mutta sillä erotuksella, että siinä käsiteel-

lään vain minun asioita. Vaikuttaa siltä, että valmentaja välittää ja haluaa oikeasti 

auttaa. Totta kai myös se, että kukaan ei pakota käymään täällä ja se että voin itse 

päättää koska ja miten näen valmentajaa.” (Nuori) 

Nuoret korostivat, että on hyvä saada tukea sellaiselta taholta, joka tuntee palvelujärjestelmää. 

Asiointi viranomaistahojen kanssa koettiin vaikeana ja kaikki olivat saaneet tähän apua val-

mentajalta. Oleellisen koettiin se, että valmentajan kanssa yhdessä toimiminen oli laskenut kyn-

nystä itsenäiseen asioiden hoitamiseen ja vahvistanut näin kokemusta itsestä aktiivisena toimi-

jana (Järvensivu 2014, 161). Nuoret kokivat saaneensa rohkeutta ja uskoa itseensä sekä uskal-

lusta puhua omista asioistaan. Haastatellut nuoret ajattelivat valmennuksen sopivan kenelle ta-

hansa, joka kaipaa muutosta elämäänsä ja on valmis vastaanottamaan tukea. Sosiaalista vahvis-

tumista tukeva työ edellyttää aina dialogia ja vapaaehtoisuutta. Kenenkään kasvua ei voi tukea 

pakottamalla, eikä kenenkään rinnalla voi kulkea väkisin. Työskentely perustuu tukemisen 

ohella vuorovaikutukseen, kuulemiseen ja tilan antamiseen. (Mehtonen 2011, 20–21.) 

“Valmennusta voi suositella ihmisille, jotka tarvitsevat ja haluavat ottaa vastaan 

apua ja tukea tilanteesta tai iästä riippumatta.” (Nuori) 
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Nuoret olivat tyytyväisiä saamaansa valmennukseen. Kaikki haastatellut nuoret kokivat saa-

neensa apua ja tukea juuri niihin asioihin, joihin olivat sitä hakeneetkin. Kaikille nuorille myös 

läheiset, niin vanhemmat, ystävät kuin kumppanitkin olivat tärkeitä ja he kokivat saaneensa 

tukea myös heiltä. Läheisten tuessa merkitykselliseksi nousi emotionaalinen tuki sekä ohjaa-

minen oikeanlaisen ammatillisen tuen piiriin. 

“Äiti ehdotti minulle tätä ja taisi olla ensin tänne yhteydessä. En tiedä olisinko itse 

saanut otettua muuten yhteyttä.” (Nuori) 

Kuvio 2. Nuoret ovat kokeneet saaneensa valmennuksessa tukea itsenäistymiseen, ja he ovat 

kokeneet tuen merkityksellisenä. Nuoret ovat kokeneet tuen toimivana sen nuori lähtöisen ja 

dialogisen toimintaperiaatteen vuoksi. 

5.3 Läheiset haluavat olla tukena nuorilleen ammatillisen tuen rinnalla 

Läheisille merkityksellistä oli se, että nuoret saavat ammatillista tukea mutta yhtä merkityksel-

lisenä pidettiin läheisten itsensä nuorille tarjoamaa tukea. Läheiset kokivat, että voidakseen aut-

taa nuoria oikealla tavalla heidän tulisi olla tietoisia nuoren ammatillisesta tuesta. Läheiset nä-

kivät osallistumisensa nuoren valmennukseen hyvänä ideana.  

“Jo se, että tiedän nuoren saavan tukea helpottaa minua. Minun ei tarvitse tuntea 

sitä ammattilaista tai tietää kuka hän on. Minusta tärkeää on, että hän on aidosti 

nuorta varten ja että nuori kokee, että apu on oikeanlaista ja riittävää.” (Läheinen) 
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Läheisten mukaan nuoret tarvitsevat monenlaista tukea. Nuoret tarvitsevat tukea itsenäisyyden 

opetteluun, arjen ja tulevaisuuden suunnitteluun sekä tunteiden käsittelyyn.  Lisäksi tärkeänä 

pidettiin sitä, että tukea tarjotaan siten, että se on helposti saavutettavaa. Aineistosta nousi esille, 

että työntekijällä tulee olla aikaa tutustua nuoreen sekä kykyä ja ymmärrystä motivoida nuorta 

osallistumaan muutostyöskentelyyn. Nuorille tulisi olla tarjolla monenlaisia tukimuotoja yksi-

lötuesta vertaistukeen. Merkityksellisenä pidettiin sitä, että valmentaja uskoo nuoreen ja näkee 

hänet osana laajempaa kokonaisuutta. (Järvensivu 2014, 159–161.) 

“Nuoren saattaa olla yksin vaikeaa hahmottaa omaa tilannettaan ja niitä mahdolli-

suuksia, joita hänellä voi olla. Eikä riitä, että joku sanoo jotakin kerran, vaan asioita 

pitää toistaa ja selittää monin tavoin. Niin, että nuoren on mahdollista ymmärtää, 

miten tarjottu tuki voisi auttaa juuri hänen tilanteessaan.” (Läheinen) 

Huoli tuen pirstaleisuudesta, vaikeasta saatavuudesta ja sattumanvaraisuudesta nousivat esille 

haastatteluissa. Kokemukset tuesta, sen jatkuvuudesta ja oikea-aikaisuudesta vaihtelivat paljon. 

Kaikki haastatellut olivat sitä mieltä, että tukea pitää olla saatavilla heti ja sen pitää jatkua yh-

täjaksoisesti niin kauan, kun sitä tarvitaan. Se, että nuori joutui odottamaan pitkään ja jakamaan 

oman tarinansa monta kertaa uudelle ihmiselle, tuntui läheisistä raskaalta. Tuen pirtaleisuuden 

koettiin vaikeuttavan luottamuksen rakentumista ja sitä kautta tuen vastaanottamista. Läheisten 

mielestä nuorelle tarjottavan tuen pitää olla ammattitaitoista. Merkityksellisenä koettiin myös 

se, miten nuori kokee tulevansa toimeen työntekijän kanssa, koska se muovaa nuoren käsitystä 

itsestään (Järvensivu 2014, 165).  

“Luottamuksen rakentaminen vaatii aikaa. Jos luottamusta tai yhteisymmärrystä ei 

synny, pitäisi nuorella olla mahdollisuus vaihtaa työntekijää.” (Läheinen) 

Läheiset olivat itse tukeneet nuorta olemalla läsnä, opettamalla arjen taitoja, osoittamalla välit-

tämistä, etsimällä tietoa, hakemalla tukea nuorelle sekä menemällä mukaan nuoren ammatilli-

sen tuen tapaamisiin. Nuoruutta elämänvaiheena pidettiin erityisenä ja sen ajateltiin jo itsessään 

olevan haastava. Läheiset ajattelivat, että haasteiden kasaantuessa tilanteesta oli vaikea selvitä 

yksinään. He ajattelivat, että nuoren on elettävä itse omaa elämäänsä mutta läheinen voi olla 

tukena. Aina tukena oleminen ei kuitenkaan ole läheisille helppoa. Aineiston mukaan läheiset 

kokivat hyväksi auttamisen tavaksi sen, että he kysyivät suoraan nuorelta, millaista apua nuori 

tarvitsee. (Mehtonen 2011, 13–14.) 

“Nuoruuteen kuuluu itsenäistyminen ja irtautuminen lapsuudesta ja vanhemmista. 

Vastuu omasta elämästä kasvaa ja se ei aina tunnu kivalta. Välillä haluaisin siirtää 

oman kokemusmaailmani nuorelle, jotta tämä huomasi, että vaikka mitä tapahtuu, 

asiat aina järjestyvät.” (Läheinen) 
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Haastatteluista nousi esille, että läheisen jaksamista tukee jo tieto nuoren saamasta tuesta omaan 

tilanteeseensa. Läheiset eivät kokeneet tarpeelliseksi tietää kaikkea nuoren elämästä mutta vä-

lillä voi kuitenkin olla vaikea tukea nuorta, jos ei tiedä hänen tilanteestaan mitään.  

 “Nuorella on oikeus rajata mitä haluaa kenellekin kertoa mutta tukeminen ja aut-

taminen on helpompaa, jos edes hieman tietää, mitä nuoren elämässä on meneil-

lään.” (Läheinen) 

Läheisten jaksamisesta puhuttaessa haastateltavat nostivat esille omasta hyvinvoinnistaan huo-

lehtimisen tärkeyden. Monet olivat kokeneet riittämättömyyttä ja kykenemättömyyttä suhtees-

saan nuoreen. Kaikki haastatellut kertoivat kokeneensa olonsa välillä epätoivoiseksi. Läheiset 

kuvasivat, että heidän omaa jaksamistaan on tukenut muiden läheisten tuki. Osa haastatelluista 

oli hakenut myös ammatillista keskusteluapua ja kokenut saaneensa siitä tukea omaan jaksami-

seensa. Nuorten kanssa työskennelleet ammattilaiset eivät olleet kysyneet läheisen jaksamisesta 

tai voinnista (Karhula 2015). 

“Jokaisen tarvitsee kuitenkin itse huolehtia omasta jaksamisestaan ja luoda omat 

rajansa siihen, miten ja kuinka paljon on apuna ja tukena. Monesti haluaisin tehdä 

kaiken nuoren puolesta, jotta nuoren olo ja tilanne helpottuisi mutta sitten tajuan, 

ettei se ole oikein.” (Läheinen) 

Kuvio 3. Läheisten näkemys nuorten tukemisesta sisältää näkemyksen siitä, mitä läheiseltä it-

seltään vaaditaan sekä näkemyksen siitä, mitä läheiset kokevat nuoren tarvitsevan. 
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5.4 Asiantuntijat näkevät läheisten tuen hyödyt ja haasteet 

Läheisten mukaan ottamisen hyödyistä nuorten tukemiseen ei ole täyttä yksimielisyyttä. Täysi-

ikäisten nuorten katsottiin kyllä tarvitsevan tukea siinä missä minkä tahansa muunkin ikäisten 

(Mehtonen 2011, 13). Täysi-ikisyyden nähtiin kuitenkin tekevän lähipiirin mukaan ottamisesta 

haastavaa. Tärkeänä pidettiin myös sitä, että työntekijällä on riittävästi tukea sekä tietoa voi-

dakseen ottaa läheisiä mukaan nuoren tukemiseen.  

“Itse en ole saanut läheisten huomioimiseen juurikaan koulutusta ja silti sen jatku-

vasti näkee, miten vaikuttaa nuoriin!” (Asiantuntija) 

Vastaajat kokivat, että vaikka lähtökohtaisesti vanhempien ajatellaan haluavan lastensa parasta, 

kaikkien läheisten voimavarat tai taidot eivät kuitenkaan riitä tuen tarjoamiseen. Joskus lähei-

sen tuen todettiin voivan olla nuorelle jopa haitallista, jos se ohjaa nuorta hänen elämänsä kan-

nalta ei-toivottuun suuntaan. Läheisten tukea pidettiin kuitenkin toivottavana silloin kun se on 

nuoren parhaaksi ja nuorten tarpeita tukevaa. 

“Nuoren tuen tarve ei pääty täysi-ikäisyyteen. Nuoresta riippuen voi tuen tarve vain 

kasvaa täysi-ikäisyyden myötä, kun yhteiskunnallisesti velvoitetaan itse huolehti-

maan asioista. Lähtökohtaisesti ajattelen, että vanhemmat haluavat lastensa parasta. 

On kuitenkin vanhempia, joilla omat resurssit ja voimavarat eivät tähän riitä - tai 

he voivat kokea, ettei heillä ole mitään annettavaa, välit ovat menneet poikki tms. 

Joissain tapauksissa on myös nuorelle haitallisia ja myrkyllisiä suhteita ja tällöin 

näiden henkilöiden osallistuminen nuoren voimaantumisprosessiin ei ole sitä tuke-

vaa vaan voi pahimmillaan hajottaa. Tämä ei siis ole mikään helppo asia sanoa, että 

mikä on aina oikein tai väärin. Mutta tässäkin tapauksessa nuoren omaa toivetta ja 

tahtoa kunnioittaen ne henkilöt lähipiiristä, jotka voivat tukea nuorta ja vahvistaa 

voimaantumista, ja nuori heidät mukaan haluaa, on hyvä kytkeä mukaan.” (Asian-

tuntija) 

Panelistien näkemyksen mukaan avun hakeminen ja saaminen saattaa olla aikaa ja voimia vievä 

pitkä prosessi, jota kaikki eivät jaksa viedä loppuun asti voimavarojen vähäisyyden vuoksi. 

Yksin pärjäämisen kulttuurin ajateltiin olevan yhteiskunnassamme vahvana. Todettiin myös, 

että nuoret tai läheiset saattavat pelätä leimaantumista ja se voi estää tuen piiriin hakeutumista. 

(Williams & Mickelson 2008, 493.) Asiantuntijat totesivat, että apua haetaan kuitenkin nykyään 

herkemmin kuin ennen, mutta oikeanlaisen tuen löytäminen ja nuoren saaminen sen piiriin voi 

olla haasteellista. Asiantuntijat kokivat, että osa nuorista ja läheisistä saattaa olla liian uupuneita 

hakeakseen apua, koska avun hakeminen ja saaminen koetaan välillä hyvin haasteellisena.   

“(Asiantuntijan mielestä) Ei ole toivottavaa, mutta valitettavan todennäköistä. Per-

heet ja lähipiirit, joihin nuoren oireilu tulee uutena asiana, ei varmasti osaa suoralta 

kädeltä ohjautua oikeisiin tukipalveluihin. Tarvitaan lisää tiedottamista ja matalan 
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kynnyksen palveluohjausta, ehkä paikka, jossa jutteleminen ei leimaa ketään?” 

(Asiantuntija)  

Läheisten voinnin nähtiin vaikuttavan nuoreen niin hyvässä kuin pahassa. Läheisten hyvin-

vointi vaikuttaa nuoriin eri tavoin, joihinkin suuresti, joihinkin hyvin vähän. Hyvinvoiva lähei-

nen jaksaa olla nuoren tukena. Pahimmillaan huonovointinen läheinen voi vaikeuttaa nuoren 

omien prosessien eteenpäin viemistä. Panelistien näkemyksenä oli, että paljon vaikuttaa myös 

se tapa, jolla asioita käsitellään ja kuinka vuorovaikutus toimii.   

“Kyllä tämä vaikuttaa paljon. Mutta paljon vaikuttaa myös se, miten asioista puhu-

taan ja se, onko vuorovaikutuksessa ongelmaa. Vaikka vanhempi voisi huonosti, 

tilanne, jossa asiasta pystytään yhdessä ja nuori tiedostaa vanhemman voinnin eril-

lisyyden itsestään, on parempi mahdollisuus nuoren viedä omaa prosessiaan eteen-

päin kuin tilanteessa, jossa asiaa ei ole kunnolla puhuttu auki ja puhe voi olla esim. 

syyllistävää.” (Asiantuntija) 

Lähipiirin tilanteen huomioiminen nähtiin tarpeellisena, mutta nuoren tilanteen säilymistä toi-

minnan keskiössä pidettiin oleellisena. Perhettä voidaan tukea ja etsiä myös heille tarvittavaa 

tukea, mutta sen tulee olla erillinen prosessinsa. Joissakin tilanteissa nuorta voi olla myös tar-

peen tukea perheestä irtaantumiseen. Panelistit kokivat, että läheiset saattavat myös kokea toi-

vottomuutta ja kaivata vertaistukea. Tukea ajateltiin kaivattavan varsinkin tilanteissa, joissa 

nuori ei itse halua ottaa tukea vastaan. Mielenterveyspotilaiden omaisten kohdalla tutkimukset 

ovat osoittaneet, että läheisten hyvinvointi on muuhun väestöön verrattuna heikkoa. (Nyman & 

Stengård 2005, 47.) Nuorten tilanteet saattavat vaihdella ja kaikilla ei ole mielenterveyden on-

gelmia, mutta myös muiden haasteiden voidaan ajatella vaikuttavan läheisiin. 

“Totta kai läheisten vointi vaikuttaa nuoreen hyvässä ja pahassa. Kokonaisvaltainen 

tilanteen huomioiminen on hyvä asia, mutta nimenomaan sieltä nuoren näkövink-

kelistä ja niin, miten ne läheiset vaikuttavat nuoreen. Läheisiä voidaan tukea kyllä 

vertaistuen voimin tarvittaessa, mutta keskeinen kysymys on, ketä/keitä ensisijai-

sesti pyritään tukemaan. Totta kai esimerkiksi perhettä voidaan tukea ja etsiä heille 

tarvittavaa tukea myös, mutta jotenkin näkisin, että se on erillinen prosessinsa, eikä 

ainakaan yhdenvertainen sen nuoren tukemisen kanssa. Välillistä tukemista siis.” 

(Asiantuntija) 

Läheisten tukea pidettiin merkityksellisenä mutta sen vaikutukset nuoreen voivat olla positiivi-

sia tai negatiivisia. Suhteet läheisiin ovat erityisiä, koska niihin kytkeytyy mukaan oma histo-

riansa ja tunneyhteytensä. Myös ammattilainen voi joissakin tilanteissa olla nuoren läheinen. 

Kaikilla nuorilla ei kuitenkaan ole tukenaan läheisiä. Jotta ammatillinen tuki voi tulla korvaa-

maan puuttuvaa läheisen tukea, tarvitaan siinä aikaa luottamuksen rakentamiseen ja tutustumi-

seen. Läheisen tuen rinnalla ammatillisella tuella on oma merkittävä paikkansa. Ammattilainen 
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pystyy tarjoamaan muun muassa tukea arkojen asioiden käsittelyyn sekä ammatillisen osaami-

sensa ohjaustyössä ja palvelujärjestelmän tuntemuksessa (Alanen ym. 2014).  

“Mielestäni ammattilainen esim. tukihenkilö voi olla yhtä tärkeä kuin läheinen. 

Varsinkin jos läheissuhteet ovat ristiriitaiset. Ammattilaisen kanssa läheinen tuki 

vaatii kuitenkin säännöllisiä ja pitkäaikaista kanssakäymistä eikä esim. silloin täl-

löin tapaamista. Mielestäni ammattilaisen tukea ei saa vähätellä, koska osalle se on 

ainoa!” (Asiantuntija) 

Panelistit nostivat esille, että läheinen voi tukea nuorta rakastamalla, kuuntelemalla, arvosta-

malla nuoren ajatuksia ja olemalla saatavilla. Läheinen voi tarjota apua ja tarpeen mukaan aset-

taa rajoja. Läheinen voi auttaa nuorta myös etsimällä tietoa ja hakemalla nuoren kanssa yhdessä 

apua, mikäli nuori on tähän valmis. Jos nuori ei ole valmis vastaanottamaan tukea, läheisen voi 

olla hyvä hakea apua itselleen. Kun läheinen voi itse hyvin, hän jaksaa paremmin kulkea nuoren 

rinnalla ja olla läsnä nuorelle. Emotionaalinen tuki on nuorelle tärkeää. (Saaristo 2011, 73–82.) 

Kuvio 4. Asiantuntijoiden näkemys läheisten mukaan ottamisesta nuoren tukemiseen. Työs-

kentelyn keskiössä ja päämääränä on nuoren itsenäistymisen tukeminen. Kaikilla mukana ole-

villa on oma tärkeä roolinsa yhteisessä työskentelyssä. 
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5.5 Läheisten mukaan ottaminen nuoren valmennukseen 

Keskeistä on nuoren aseman säilyminen toiminnan keskiössä ja se, että työskentelyn tavoitteena 

on nuoren itsenäisyyden vahvistuminen. Valmennuksen tavoitteina osallisuus, voimaantumi-

nen ja toimijuuden lisääminen vahvistavat itsenäistymistä. Työotteena dialogisuuden todettiin 

auttavan tämän tavoitteen toteutumista. Viimekädessä työntekijän tulee pystyä huolehtimaan, 

että tämä toteutuu. Valmentamisen voi nähdä arvostavana ja kokonaisvaltaisena toimintata-

pana, jossa pyritään vaikuttamaan osallisiin. Valmentaja toimii dialogissa, pyrkii motivoimaan 

ja antaa nuorelle itselleen vastuuta omasta elämästään. (Ristikangas & Grünbaum 2014, 20–

23.) 

“Minulle oleellista on, että nuori saa apua ja helpotusta. Ei minun tarvitse olla siinä 

mukana mutta totta kai autan, jos vaan voin mutta en vain aina osaa auttaa oikealla 

tavalla. Minulla on ne minun ajatukset ja nuorella ne omat ja joskus on hyvä, että 

siinä on joku ulkopuolinen mukana.” (Läheinen) 

Asiantuntijat totesivat, että nuoren tulee saada itse määritellä läheisensä ja asettaa rajat sille, 

kuinka paljon ja millä tavalla, hän on valmis ottamaan tukea vastaan. Asiantuntijoiden mukaan 

ammattilaisen tulee tarpeen vaatiessa kyetä ohjaamaan läheistä nuoren tukemisessa sekä osata 

selventää läheisten tuen mahdollisuuksia ja merkitystä nuorelle. Tärkeänä pidettiin myös sitä, 

että läheisiä tuetaan ymmärtämään nuoren tilannetta ja nuoren elämäntilanteen erityispiirteitä. 

(Hokkonan 2014, 76.) Läheisten tuki pysyvien tulosten saavuttamisessa nähtiin merkitykselli-

senä, koska parhaimmillaan läheisten tuki nuorelle jatkuu myös silloin, kun ammatilliset tuki-

palvelut päättyvät. Läheisen on myös mahdollista auttaa nuori uudestaan tuen piiriin, jos tarve 

vaatii. Asiantuntijat näkivät yhteistyössä paljon mahdollisuuksia mutta totesivat, että se vaatii 

ammattilaiselta osaamista ja kykyä joustaa tilanteen mukaan. Myös osa valmentajista piti hy-

vänä asiana läheisen mukaan ottamista valmennukseen, ja osa kertoi näin välillä tehneensäkin 

mutta osa valmentajista ei ollut juuri ajatellut asiaa.  

“Läheisiä pitäisi pystyä ottamaan mukaan valmennukseen aivan kuten vanhusten-

huollossa otetaan läheiset mukaan, koska merkittävimmät vaikuttamiset tapahtuvat 

joka tapauksessa nuoren sosiaalisessa ympäristössä, niin hyvässä kuin pahassa.” 

(Valmentaja)  

Valmentajat totesivat, että joskus läheisten on tarpeellista rajata suhdettaan nuoreen ja joskus 

nuoren on rajattava suhdettaan läheisiin. Yhteistyöskentelyssä nuoren ja läheisten kanssa val-

mentaja voi pyrkiä varmistamaan, että nuori tulee kuulluksi myös läheisilleen. Valmentaja voi 

auttaa nuorta ja läheistä käsittelemän myös kipeitä aiheita. Läheisen ja nuoren tasa-arvoisen ja 
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kunnioittavan suhteen tukemista pidettiin oleellisena. Läheisen tukeminen valmennuksen yh-

teydessä voisi valmentajien mielestä pitää sisällään myös tiedon tarjoamista sekä apua tuntei-

den käsittelyyn. Tarpeen mukaan valmentaja voisi ohjata läheisiä sopivan tuen piiriin. Myös 

nuoret kokivat, että läheisten voisi olla hyödyllistä saada lisää tietoa ja tukea, jotta he ymmär-

täisivät nuoren tilannetta. Läheisten mukaan ottaminen omaan valmennukseen herätti nuorissa 

ristiriitaisia tunteita. Osa koki, että ammatillisesta tuesta läheisten kanssa olisi voinut olla hyö-

tyä. Kaikilla nuorilla oli kokemuksia elämäänsä vaikuttaneista ja tunteita herättäneistä ristirii-

tatilanteista läheistensä kanssa, joiden selvittäminen tai läpikäyminen ei ollut onnistunut.  

“Varmaan se olisi joillekin hyvä mutta omalla kohdalla en tiedä. Minusta tuntuu, 

ettei minun vanhemmat kestäisi kuulla millaisia ajatuksia minulla välillä on ja 

kuinka vaikealta minusta tuntuu. Eikä ne kyllä ymmärtäisikään.” (Nuori) 

Tärkeänä pidettiin sitä, että nuori saa itse määrittää läheisensä. Läheisten mukaan ottamisen, 

kuten muunkin toiminnan, tulee tapahtua nuoren ehdoilla. Jos läheisellä itsellään on tuen tar-

vetta, hän tarvitsee oman työntekijän. Toimivan yhteistyön ammattilaisten ja läheisten kanssa 

ajateltiin tukevan nuoren hyvinvointia. 

“Läheisten tuki on parhaimmillaan lohduttavaa, kannustavaa ja kannattelevaa. Sel-

laisena se on toivottavaa meille jokaiselle. On kuitenkin lähipiirejä tai lähipiirien 

jäseniä, jotka joko tiedostamattaan tai valitettavasti myös tietoisesti kontrolloi, ma-

nipuloi tai muuten vaan kaltoin kohtelee psyykkisesti. Parasta olisi, jos ammatilli-

sen tuen sekä lähipiirin tarjoaman tuen saisi yhdistettyä. Erityisesti silloin, kun asiat 

ovat erityisen solmussa. Lähipiirin ja ammatillisen verkoston voimien yhdistämi-

nen auttaisi pääsemään käsiksi pulmakohtiin varmasti huomattavasti tehokkaam-

min.”  (Asiantuntija)  

Työntekijän tulee kartoittaa yhdessä nuoren kanssa hänen tilanteensa ja läheisverkostonsa en-

nen kuin läheisiä kutsutaan mukaan. Yhteisessä työskentelyssä läheisen kanssa ensimmäisen 

askeleen tulee olla nuoren suostumus läheisten mukaan kutsumiseen. Asiantuntijat pitivät oleel-

lisena nuoren toiveiden kunnioittamista ja nuoren näkökulman huomioimista. Työskentelyn on 

oltava luottamuksellista, avointa ja kunnioittavaa. On luotava yhteiset pelisäännöt. Tasavertai-

nen yhteistyö edellyttää tilanteen näkemistä kokonaisuutena. Työntekijän tulee tarjota apua ja 

tukea, jotka vastaavat nuoren tarpeeseen. Vasta tällöin voidaan puhua todellisesta osallistami-

sesta. (Pohjola 2017, 309–311.) 

“Työntekijä ei "läväytä" asioita tiskiin vaan nuori määrää mitä asioita otetaan kes-

kusteluun. Tämä edellyttää valmistautumista yhdessä nuoren kanssa ja asian sanot-

tamista nuorelle.” (Asiantuntija)  
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Työntekijä voi auttaa nuorta tukemalla nuoren ja läheisen välistä vuorovaikutusta ja suhdetta. 

Työntekijän tulee huomioida nuoren lisäksi myös läheisen terveys, voimavarat ja elämänti-

lanne. Työntekijä voi auttaa läheisiä ja nuorta ilmaisemaan tunteitaan ja toiveitaan rakentavalla 

tavalla. Työskentelyyn on hyvä varata riittävästi resursseja, jotta prosessista tulee aidosti nuorta 

tukeva ja asiat ehditään käsitellä siten, että kaikilla on mahdollisuus tulla kuulluksi (Pohjola 

2017, 309–311). 

“Ymmärrys perheen tilanteesta ja voimavaroista - ei kohtuuttomia vaatimuksia 

heille.” (Asiantuntija) 

Työntekijöiden tulee saada työnsä tueksi koulutusta ja tietoa läheisten mukaan ottamisesta val-

mennukseen. Kun työntekijällä on tietoa ja osaamista työskentely on helpompaa ja turvallisem-

paa. Työskentely mahdollisesti kipeiden ja haastavien aiheiden parissa on vaativaa. Kun siihen 

vielä yhdistetään useamman henkilön toiveita, mahdollista leimaantumisen ja hylätyksi tulemi-

sen pelkoa, joutuu työntekijän ammattitaito vieläkin suuremmalle koetukselle. Laajemman ko-

konaisuuden ja sosiaalisten suhteiden merkityksen huomioiminen on tärkeää (Aaltonen ym. 

2018, 309). 

“Ehdottomasti tarvitaan lisää koulutusta. Vanhempien/läheisten mukaan otto tun-

tuu edelleen "erityiseltä" toimenpiteeltä. Sen sijaan tämän pitäisi olla selkeä osa 

työskentelyprosessia - toki tietysti nuoren omaa toivetta kunnioittaen.” (Asiantun-

tija) 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Johtopäätökset -osiossa vastaan tutkimustulosten pohjalta tutkimuskysymyksiin (Kananen 

2015, 16.) Vastaan siis kysymyksiin, jotka esitin tutkimuksen alussa:  1. Mitä tulee huomioida, 

kun tuetaan lähipiiriä mukaan nuoren valmennukseen? 2. Mitä tukea nuori tarvitsee läheisil-

tään? 3. Mitä läheiset tarvitsevat voidakseen tukea nuorta?  

Vastaukseni ensimmäiseen tutkimuskysymykseen on, että tuettaessa lähipiiriä mukaan nuoren 

valmennukseen, tulee mahdollistaa tiedon käsittely, etsiminen ja uuden tiedon muodostaminen 

yhdessä. Tämä mahdollistuu hyödyntämällä jaetun asiantuntijuuden ja tutkivan oppimisen aja-

tuksia. Valmentavan ammattilaisen rooli on tukea yhteistä työskentelyä kohti päämäärää ja an-

taa tilaa uusien oivallusten ja tiedon muodostumiselle (Ristikangas & Grunbaum 2014, 16). 

Toisen tutkimuskysymykseen vastaukseni on, että nuori tarvitsee läheisiltään tukea itsenäisty-

miseensä. Nuori tarvitsee läheisiltään tukea oppiakseen luottamaan itseensä ja omiin ky-

kyihinsä. Läheinen voi tukea nuorta myös siihen, että nuori kykenee vastaanottamaan apua tar-

vittaessa. Läheisen tarjoaman nuoren itsenäistymisen tukemisen tulee tähdätä siihen, että nuori 

oppii itse kantamaan vastuuta omasta elämästään (Ristikangas & Grunbaum 2014, 16).  Kol-

manteen tutkimuskysymykseen vastaukseni on, että voidakseen tukea nuorta, läheisen on pys-

tyttävä dialogiseen työskentelyyn nuoren kanssa. Läheinen ja nuori voivat saada ammattilai-

selta tukea ja ohjausta tässä prosessissa. Ammattilainen auttaa nuorta ja läheistä rakentamaan 

luottamusta ja vahvistamaan dialogisuutta (Ristikangas & Grunbaum 2014, 19–10). 

Aineiston pohjalta minulle muodostui käsitys rinnakkaisten asiantuntijuuksien merkitykselli-

syydestä työskentelyssä. Näitä rinnakkaisia asiantuntijuuksia ovat työntekijän ammatillinen 

asiantuntijuus sekä nuoren ja läheisen kokemuksen tuoma asiantuntijuus. Ammatillinen asian-

tuntijuus perustuu teoreettisten selitysmallien ja objektiiviseen koulutuksen tarjoamaan tietoon. 

Kokemusasiantuntijuus perustuu puolestaan kokemuksen kautta syntyneeseen tietoon. (Mikko-

nen & Saarinen 2018, 31–32.) Asiantuntijuuksien yhdistyminen edellyttää dialogisuutta ja sen 

kautta tapahtuvaa oppimista ja omakohtaista oivaltamista. Nuoren säilyminen toiminnan kes-

kiössä on oleellista, mutta mukana oleva läheinen tulee myös huomioida tarpeineen ja toivei-

neen. Työskentelyn tulee olla avointa, arvostavaa ja kaikki mukana olevat huomioivaa. Saavut-

taakseni tämän, yhdistän uuden menetelmään kehittämisessä jaetun asiantuntijuuden ja tutkivan 

oppimisen ideaa valmentamiseen. Opetushallituksen opetusmateriaaleissa tutkivaa oppimista 

kuvataan yhteiseksi tiedon muodostamisen ja ymmärtämisen prosessiksi. Tutkivan oppimisen 
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tavoitteena on ilmiöiden selittäminen ja ymmärtäminen. Oppiminen nähdään omien käsitysten 

tietoisen pohtimisen kautta tapahtuvana ongelmanratkaisuna. (Opetushallitus 2022.) 

6.1 Jaettu asiantuntijuus ja tutkiva oppiminen läheisten mukaan ottami-

sen tukena 

Otettaessa lähipiiriä mukaan nuoren tukemiseen yhdistetään samalla erilaisia asiantuntijuuksia 

yhteiseen työskentelyyn. Yhdistettäviä asiantuntijuuksia ovat valmentajien ammatillinen asian-

tuntijuus, nuorten kokemusasiantuntijuus sekä läheisen kokemusasiantuntijuus. Näiden asian-

tuntijuuksien kehittyminen edellyttää kokemuksia, tietoa, dialogia ja reflektointia (Mönkkönen 

2007, 37–85). Ajatus jaetusta asiantuntijuudesta luo tasa-arvoisen asetelman ja avaa valmen-

nuksen kaikille näkyväksi yhteiseksi työskentelyksi. Jaettu asiantuntijuus edellyttää tasaver-

taista kohtaamista, joka puolestaan edellyttää muiden kunnioittamista ja halua sitoutua yhdessä 

kantamaan vastuuta. On hyvä huomioida, että uusien työskentelytapojen omaksuminen vaatii 

asian ymmärtämistä ja rohkeutta kokeilla uutta. On pystyttävä arvioimaan kriittisesti omaa 

työtä ja työskentelytapoja. (Mäki-Fränti 2016, 58.)  

Jaettua asiantuntijuutta voidaan tarkastella tutkivan oppimisen pedagogiseen malliin peilaten. 

Tutkivan oppimisen tapaan valmennuksessa tavoitteena on vahvistaa yhteistä tiedon muodos-

tamisen prosessia ja tiedon jakamista. Muodostettua tietoa ja sen kautta kertyvää osaamista 

jaetaan mukana olevien asiantuntijoiden, nuoren, läheisen ja valmentajan kesken. Tutkiva op-

piminen on yhdessä jakamisen lisäksi henkilökohtaista kehitystä ja itsensä ylittämistä sekä lä-

heiselle että nuorelle mutta myös valmentajalle. Oppiminen alkaa kontekstin luomisesta ja on-

gelmien muotoilemisesta oppimista ohjaaviin kysymyksiin. Tavoitteena on edistää osallistujien 

omaa ajattelua. Aiheita käsitellään selittävien kysymyksien ja kriittisen arvioinnin kautta. Tar-

kentaakseen asiaa läheiset ja nuoret voivat itsekseen tai yhdessä ammattilaisen kanssa hankkia 

uutta tietoa eri lähteistä. Tämän työskentelyn pohjalta päästän uuden työskentelyteorian asetta-

miseen ja prosessin asteittaiseen syvenemiseen. Olennaista on jakaa kaikki prosessin osat mui-

den mukana olevien kanssa. Näin syntyy käytännön jaettu asiantuntijuus. (Hakkarainen, Boll-

ström-Huttunen, Pyysalo & Lonka 2005, 30–31.) Ammattilaisen tehtävänä tutkivassa oppimi-

sessa on luoda edellytykset nuoren ja läheisen yhteiselle työskentelylle. Ammattilaisen roolina 

on olla työskentelyn mahdollistaja, työn rakenteiden ylläpitäjä ja tiedon etsinnän tukija. Oleel-

lista ei kuitenkaan ole pelkästään tiedon löytäminen ja soveltaminen mutta myös tiedon hank-

kimisen prosessin oppiminen. Tutkivan oppimisen ajatuksen mukaisesti ammattilainen tukee 
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nuorta ja läheistä mahdollistamalla myös reflektiota ja palautteen saamista. (Lakkala 2012, 93–

97.) 

 

 

Kuvio 5. Jaettu asiantuntijuus on tutkivan oppimisen keskiössä. Asiantuntijuuksia ovat valmen-

tajan ammatillinen asiantuntijuus, nuoren kokemusasiantuntijuus ja läheisen kokemuksellinen 

asiantuntijuus. Kaikki tuovat yhteiseen työskentelyyn omat kysymyksensä ja oman näkökul-

mansa. Nuoren aseman tulee säilyä toiminnan keskiössä ja tämä tulee huomioida myös tutki-

vaan oppimiseen pohjaavassa yhteisessä työskentelyssä. Tutkivan oppimisen prosessikaavion 

on tarkoitus olla suuntaa antava ja osallistujille työskentelyn mahdollisia erilaisia vaiheita ku-

vaava. Prosessin on käytännössä tarkoitus olla joustava eikä sen tarvitse lukkiutua tietynlaiseen 

etenemiseen.  

6.2 Nuorten itsenäistymisen tukeminen 

Vastaus kysymyksen, mitä tukea nuori tarvitsee läheiseltään, nousi selkeästi tuloksista: Nuori 

tarvitsee tukea itsenäistymiseen. Turvallisuus ja luottamuksellisuus nähtiin itsenäistymisen tu-

kemisen onnistumisen edellytyksenä. Niiden muodostumisen nähtiin vaativan toiminnan riittä-

vää kestoa, avoimuutta ja pysyviä ihmissuhteita. Oleellisena asiana pidettiin myös palveluiden 
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helppoa saatavuutta ja sitä, että tarjolla on erilaisia tukipalveluita nuoren tarpeen mukaan. Lä-

heiset voivat olla mukana rakentamassa sosiaalista luottamusta, joka on mahdollista hahmottaa 

yhteisössä tapahtuvana vuorovaikutuksen ilmiönä. Luottamus luo ihmisten välille turvallisuutta 

ja ennustettavuutta. (Maunu 2018, 9–13.)  

Kaikissa asiantuntijaryhmissä aineistosta nousi tärkeäksi teemaksi nuorten asema toiminnan 

keskiössä ja nuorten itsenäistymisen tukeminen. Yhteiskunnassamme aikuiseksi kasvamiseen 

liittyy odotus itsenäistymisestä (Juvonen 2013, 193). Itsenäistyminen on tärkeä osa nuoruutta 

ja aikuiseksi kasvamista. Itsenäistyminen voidaan hahmottaa Erik H. Eriksonin (1950) teorian 

mukaisesti nuoruuden kehitystehtäväksi, johon liittyy itseensä tutustuminen, psyykkistä kehi-

tystä ja kypsymistä. Lisäksi kehitystehtävään voidaan nähdä kuuluvan yhteiskunnallisten nor-

mien noudattamista, kuten kodista irtautuminen, koulutuksen ja uran valitseminen ja itsenäisen 

elämän aloittaminen. (Erikson 1982.)  Robert J. Havinghurst (1981) käsittelee myös nuoruuden 

kehitystehtävää saman suuntaisesti, korostaen itsenäistymisen merkitystä. Nuoruuden kehitys-

tehtävät ovat hänen mukaansa pitkälti muutoksia ajatusten tasolla ja yksilön sisäisessä maail-

massa. (Dunderfelt 2011, 85.) Nuorella tulee olla mahdollisuus saada tukea itsenäistymiseen. 

Tuen tulee olla monipuolista ja läheisten ihmisten läsnäolo sekä yhteistyö eri toimijaryhmien 

välillä ovat tärkeässä roolissa. Nuorille merkityksellistä on myös toiminnan joustavuus ja va-

paaehtoisuus sekä mahdollisuus harjoitella omien asioiden hoitamista yhdessä toisen kanssa. 

Nuori on elämässään kohdassa, jossa suhde omiin kasvattajiin, yleensä vanhempiin, on mur-

roksessa. Se vaihtelee etääntymisen ja lähentymisen välillä ja nuori hahmottaa uudelleen käsi-

tystään itsestä ja omasta paikastaan elämässä. Nuoren kehityksen kannalta on hyödyllistä, jos 

nuorella on läheisiä ja luotettavia ihmissuhteita sekä yhteys tarvittaessa myös perheen ulkopuo-

lisiin aikuisiin. (Marttunen, Huurre, Strandholm & Viialainen 2013, 7–9.)  

Itsenäistymisen tärkeyttä korostaa yhteiskunnallisen täysi-ikäisyyden saavuttaminen. Täysi-

ikäisen on hoidettava monet yhteiskunnalliset asiansa itse. Virallisia toimeentuloon, kouluttau-

tumiseen, terveydenhoitoon tai asunnon hankkimiseen liittyviä asioita ei voi kukaan muu hoitaa 

ilman virallisesti haettua valtuutusta. Nuoren tulee saada tukea siihen, että hän osaa hoitaa omia 

asioitaan ja että hän osaa aina tarpeen tullen hakea apua ja tukea. Läheisen tulee ymmärtää 

itsenäistymisen tarve ja merkitys, sekä siihen liittyvät haasteet, jotta hän pystyy tukemaan 

nuorta sopivalla tavalla. Ammattilainen voi olla tässä apuna niin läheiselle kuin nuorellekin. 

Työstämällä itsenäistymisen prosessia yhdessä kaikilla osapuolilla on mahdollisuus tarkastella 

omaa ja toisen toimintaa avoimesti yhdessä.  
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6.3 Läheisen tulee asettua dialogiin nuoren kanssa 

Voidakseen tukea nuorta, läheisen on pystyttävä dialogiseen työskentelyyn nuoren kanssa. Dia-

logisuus on kohtaamista tasa-arvoisesti ja sen tärkeimpiä elementtejä on vastavuoroisuus. Par-

haimmillaan tämä ilmenee toisia kunnioittavana, ymmärryksen yhteisenä rakentamisena ja ti-

lanteena, jossa eteneminen tapahtuu yhteisen ymmärryksen kautta. (Mönkkönen 2018, 107–

108.) Sosiokulttuurisessa innostamisessa dialogisuus nähdään vastavuoroisena keskusteluna, 

joka synnyttää uutta ajattelua. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä omasta ja toisen ajattelusta 

sekä käsiteltävästä asiasta ja saada osallistujat pohtimaan oman ajattelunsa joustavuutta.  Dia-

logisuus on ennen kaikkea kokemuslähtöistä ja tärkeää onkin toisen kokemuksen kunnioittami-

nen. Osallistuvien on haastettava omaa ajattelua ja oltava valmiita oppimaan toisten kokemuk-

sista ja luomaan uutta. (Freire 2005, 95–100.)  Sosiaalinen vahvistaminen on sosiokulttuurisen 

innostamisen tavoin yksilöön vaikuttavaa kasvatuksellista työtä yhteisössä ja yhteiskunnassa. 

Sosiaalinen vahvistaminen pitää sisällään myös dialogisuuden mahdollistaen näin ajattelun ja 

toiminnan muutosta. (Mehtonen 2011, 13, 21.) 

Dialogisuuden taustalla voidaan nähdä vaikutteita saksalaisten 1800-luvun ekspressionistien 

dialogismin eli tiedon sosiaalisissa prosesseissa rakentumisen -käsite. Suomessa dialogisia me-

netelmiä ovat kehittäneet muun muassa Tom Arnkil ja Jaakko Seikkula keskittyen menetelmis-

sään sosiaaliseen auttamistyöhön. Vuorovaikutuksen noustua asiakastyön ytimeksi vahvistui 

myös vastavuoroisuuden periaate sekä neuvottelusuhde ja jaettu asiantuntijuus. (Mönkkönen 

2018, 107–113.) Aidossa dialogissa pysähdytään kuulemaan toista. Kuuntelijan tehtävänä ei 

ole miettiä vastauksia, vaan kuunnella. Parhaimmillaan kuuntelu voimaannuttaa kuuntelijaa ja 

vapauttaa hänet ottamasta vastuulleen toisen asiaa. (Kurttila ym. 2010, 51.) Työntekijöiden tu-

lee tukea sekä nuorta että läheistä osallistumaan dialogiseen työskentelyyn. Sosiokulttuurisen 

innostamisen näkökulmasta dialogisuus voi yhdistää yksilöt luovaan muutokseen. Onnistuak-

seen dialogisuuteen tarvitaan luottamusta toisiin, vapautta ja uskallusta puhua ja kyseenalaistaa, 

kykyä välittää toisen tunteista sekä toivoa muutoksesta kohti parempaa. Tavoitteena dialogi-

suudessa on ajattelun lisäksi tuottaa muutos käytännöissä ja toiminnoissa. Työntekijän tehtä-

vänä on innostajan tavoin tukea ja ohjata läheisiä ja nuoria omaan ajatteluun ja oivallukseen 

(Suoranta 2019, 134–140). 
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6.4 Työntekijät avainasemassa    

Tutkimustulokset osoittavat, että sosiaalisen vahvistamisen ja sosiokulttuurisen innostamisen 

teoriat sopivat hyvin myös läheisten mukaan ottamiseen nuorten tukemiseen (Kananen 2015, 

32.) Sosiokulttuurinen innostaminen on dialogiin asettumista ja osallistavaa pedagogiikkaa. In-

nostamisella ei ole varsinaisia omia menetelmiä, vaan ideana on hakea kuhunkin toimintaan 

sopivat menetelmät eri tieteiden piiristä. Menetelmien tulee kuitenkin olla vuorovaikutukseen 

innostavia ja siltä tietoisuuden tasolta liikkeelle lähteviä, jolla innostettavat ovat. Innostaminen 

on aina sidoksissa kyseiseen kohderyhmään eikä sitä voi mallintaa tai suoraan siirtää eri kon-

tekstiin. Jokainen yhteisö on ainutlaatuinen ja tarvitsee omasta analyysistä ja tulkinnasta tehdyn 

toimintasovelluksen, joka soveltuu kyseisen yhteisön toimintaympäristöön. (Kurki 2000, 98.) 

Työntekijät ovat avainasemassa tässä työskentelyssä, sillä he määrittävät työskentelytapaa ja 

sitä, mitä valmennus pitää sisällään. Oleellista on tarjota työntekijöille riittävästi tietoa ja tukea, 

joka mahdollistaa jaetun asiantuntijuuden ja tutkivan oppimisen hyödyntämisen. Kokemusasi-

antuntijoiden ja ammattilaisten yhteistyö on parhaimmillaan hyvin antoisaa. Työntekijän am-

mattitaito syvenee, kun hän pääsee kuulemaan kokemusasiantuntijan kokemuksellista tietoa. 

(Hannus, Kinnunen, Marttala & Valtonen 2017, 209–220.) Työntekijällä tulee olla mahdolli-

suus tarkastella omaa toimijuuttaan dialogisesti reflektoiden työyhteisössään ja tunnistaa oma 

rooli yhtenä asiantuntijana muiden joukossa. Asiantuntijuuden uudelleen määrittely voi olla 

haastavaa mutta myös vapauttavaa ja palkitsevaa. Vastuu työskentelystä on jaetusti kaikilla. 

Jokainen sitoutuu huolehtimaan omasta roolistaan ja antamaan toisille vapauden huolehtia 

omastaan. Asiantuntijuuden jakaminen ja perinteisistä, hierarkkisista työskentelytavoista luo-

puminen tarjoaa mahdollisuuden tarkastella asioita uudesta näkökulmasta. On hyvä huomioida, 

että uudenlainen tapa työskennellä saattaa herättää myös muutosvastarintaa. Tiedon jakaminen 

ja avoin keskustelu asioista auttaa kuitenkin muutoksen työstämistä. (Pohjola 2017, 318–320.)    

Sosiaalinen vahvistaminen ja sosiokulttuurinen innostaminen tukevat lähtökohtaisesti nuorta 

voimaantumiseen, toimijuuteen ja osallisuuteen. Työntekijällä on suuri vastuu omasta toimin-

nastaan ja tasapainoilu liiallisen ja liian vähäisen tuen välillä on jatkuvaa. Nämä teoriat pohjaa-

vat dialogiin. Haastavaksi työskentelyn tekee se, että dialogi vaatii aikaa ja taitoa. Työntekijän 

on osattava asettaa omat oletuksensa syrjään ja kuultava, mitä asiakas kertoo. Sosiokulttuurisen 

innostamisen periaatteen mukaan yksilöiden on mahdollista kasvaa vain vuorovaikutuksen 

avulla. (Mehtonen 2011, 25.) Oleellista on se, että kaikilla valmennukseen osallistuvilla on 
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mahdollisuus päästä osalliseksi tarvittavasta tiedosta ja työntekijän vastuulla on tämän mahdol-

listaminen. Kehittämistyön tuotoksena julkaistava opas vastaa osaltaan tähän tarpeeseen.  
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7 LOPUKSI 

Nuoruuden katsotaan pidentyneen 2000-luvulta lähtien ja aikuisuuden perinteisten mittarien 

ajatellaan muuttuneen epämääräisemmiksi. Nämä perinteiset mittarit ovat liittyneet tiettyihin 

elämäntapahtumiin, kuten omaan kotiin muuttamiseen, työelämään siirtymiseen, naimisiinme-

noon ja perheen perustamiseen. Ajatus pidentyneestä nuoruudesta ja epäselvempi sekä molem-

piin suuntiin liikkuva siirtyminen aikuisuuden ja nuoruuden välillä lisää monilla nuorilla epä-

varmuuden tunnetta. Aikuisuutta pidetään yhä tavoiteltavana mutta myös kauhistuttavana ja 

tavoittamattomana. Aikaisempien aikuisuuden ulkoisten merkkien lisäksi tai jopa niiden tilalle 

aikuisuuden mittariksi on noussut vaatimus yksilön henkisestä kypsyydestä ja kyvystä kantaa 

vastuuta itsestä ja muista. (Aapola & Ketokivi 2014, 7–9, 23, 27.) Yhteiskunnalliset muutokset 

yhdessä nuoruuden muutosten kanssa voivat aiheuttaa epävarmuutta ja ahdistusta. Nuorilla tu-

lee olla mahdollisuus saada tukea oman elämänsä ja yhteiskunnallisen paikkansa hahmottami-

seen. Nuoren tulee saada tukea itsenäistymiseen.  

Nuoruudesta aikuisuuteen siirtyminen voidaan nähdä matkana, jonka aikana nuori tutkii ja ra-

kentaa omaa identiteettiään, persoonaansa sekä arvomaailmaansa. Jokaisen ihmisen kasvupro-

sessi on yksilöllinen ja aikuistuminen voidaan nähdä mielentilana, joka saavutetaan havainnoi-

malla itseä osana ympärillä olevaa todellisuutta. (Aapola & Ketokivi 2014, 19–21.) Nuoria tu-

ettaessa tulee huomioida, että nuori on toiminnan keskiössä, vaikka läheiset osallistuisivatkin 

mukaan työskentelyyn. Yhdessä työskenneltäessä on silti tärkeää, että kaikkia osallisia kuullaan 

ja huomioidaan tasapuolisesti. Valmennustyötä tehdään valmentajan omaa persoonaa hyödyn-

täen, mutta valmentaja ei anna suoria ohjeita, vaan tukee nuorta oivaltamaan itse ja kehittymään 

omien oivallustensa kautta (Ristikangas & Ristikangas 2017, 267). Valmentaja voi toimia in-

nostajana ja fasilitoijana tukien myös läheistä mukaan yhteiseen työskentelyyn jaetun asiantun-

tijuuden mukaisesti. Oleellista on sekä tieto että tiedon muodostamisen prosessi, oppiminen ja 

sen jakaminen kaikkien osallisten kesken. (Hakkarainen ym. 2005, 30–31.)  

Yksilöllisyys on tärkeää, mutta kaikille nuorille pitää silti tarjota valmennuksessa mahdollisuus 

tiettyihin perusasioihin. Perusasioihin voidaan liittää myös mahdollisuus saada tietoa läheisten 

mukaan ottamisesta valmennukseen. Kun valmentaja on kiinnostunut nuoresta ja hänen tilan-

teestaan, on valmentajalla mahdollisuus oppia tuntemaan nuorta. Jokaisella nuorella on omat 

taustansa, vahvuutensa, heikkoutensa, tarpeensa, toiveensa sekä yksilölliset motivaation läh-

teensä. Kun valmentaja ymmärtää nuorta ja hänen tilannettaan, on hänen helpompi myös tarjota 
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nuorelle tukea sopivalla tavalla. (Ristikangas & Ristikangas 2017, 8–93.) Valmentaja auttaa 

nuorta käyttämään omaa potentiaaliaan. Valmentajalla ei ole valmiita vastuksia, eikä aina edes 

riittävää substanssiosaamista käsiteltävistä asioista, mutta hän voi silti tukea nuoren työskente-

lyä kannustaen myös esimerkillään lähipiiriä nuoren tukemiseen. Valmentaja voi tukea nuorta 

esittämällä sopivia kysymyksiä, jotka auttavat häntä oivaltamaan itse oleelliset asiat, joiden 

avulla työskentely sujuu. Kysymyksillä valmentaja voi aktivoida myös läheistä nuoren tukemi-

seen. Valmentaja tarvitsee kuitenkin myös itselleen vahvan tuen ja mahdollisuuden kehittää 

itseään reflektoimalla.  (Ristikangas & Grünbaum 2014, 20- 23.)   

7.1 Tutkimuksen tarkastelua 

Aineistoa tarkastellessa tulee huomioida, että tutkimukseen osallistuneiden kokoonpanolla voi 

olla iso vaikutus siihen, mitkä seikat painottuvat aineistossa ja mikä on lopputulos. Aineiston 

pohjalta kuvautui, että kaikilla haastatteluun osallistuneilla läheisillä oli ollut riittävät resurssit 

nuoren tukemiseen. Haastatteluun osallistuvat nuoret edustavat työskentelyyn tyytyväisiä nuo-

ria, joilla oli riittävästi voimavaroja osallistua tutkimukseen. Tarpeellista olisi kuulla myös niitä 

nuoria, jotka eivät ole kokeneet hyötyvänsä valmennuksesta. Tulee myös huomioida, että lä-

heisten mukaan ottaminen nuoren tukemiseen voi olla hyvä lisä osalle nuorista mutta ei sovellu 

kaikkiin tilanteisiin. Kaikilla nuorilla ei ole läheisiä, joilla on riittävästi kykyä tai voimavaroja 

tukea nuorta. Läheiset ovat nuorille merkityksellisiä niin hyvässä kuin pahassakin ja nuoren 

suhde läheisiin vaikuttaa yleensä aina nuoren elämään tavalla tai toisella. Läheisten tuen esille 

ottaminen ja tietoisuuden lisääminen aiheesta on tärkeää, jotta saadaan tuettua nuoria mahdol-

lisimman monipuolisesti. Ottamalla asian puheeksi työntekijä tarjoaa nuorelle mahdollisuuden 

käsitellä suhdettaan läheisiin ja miettiä tuen merkitystä omassa elämässään. Nuori saa kuitenkin 

itse päättää kuinka toimitaan ja kuka työskentelyyn osallistuu, ja miten. Paneeliin osallistunei-

den asiantuntijoiden mukaan työntekijöillä tulisi tarpeen mukaan olla mahdollisuus saada lisä-

koulutusta läheisten mukaan ottamisesta nuoren tukemiseen.   

Mielenkiintoista ja tarpeellista olisi kehittää mahdollisuuksia rakentaa lähipiiriä nuorille, joilla 

ei ole omaa hyvinvointia tukevaa lähipiiriä. Tämän tutkimuksen pohjalta ilmeni, että nuoret 

kokivat läheistensä tuen, varsinkin emotionaalisen tuen tärkeänä. Osalla juuri läheinen oli oh-

jannut ammatillisen tuen piiriin. Nuoret tarvitsevat monesti ja heidän kuuluukin tarvita tukea. 

Tukea saatetaan tarvita monessa elämän kohdassa, enkä näe sitä ongelmana. Ongelmaksi tuen-

tarve muodostuu mielestäni vasta sitten, jos oikeanlaista ja riittävää tukea ei ole tarjolla. Osa 
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asiantuntijoista nosti esille ammattilaisen roolin nuoren läheisenä. Mielestäni olisi hienoa, jos 

ammattilaisen ja nuoren suhde voisi muistuttaa turvallista läheisen ja nuoren suhdetta, mutta 

aika harva ammattiala nykyään sallii kovinkaan pitkiä asiakassuhteita. Puuttuuko meiltä mah-

dollisesti oikeanlainen ammattilainen? Olisiko mahdollista, että olisi ammattilainen, joka voisi 

tarjota pitkäaikaisen emotionaalisen välittämisen tukea täysi-ikäiselle?  

Huomio kiinnittyi myös siihen, ettei kaikilla nuorilla ole läheisiä, jotka voisivat osallistua nuo-

ren tukemiseen. Tulokset herättivät kysymyksen siitä, onko näille nuorille mahdollista tarjota 

tukea, joka tarjoaa heille samalaisen tuen, mitä saavat ne nuoret, joiden läheiset osallistuvat 

nuoren tukemiseen?  

Nuorten palveluiden monimutkaisessa verkostossa tarvitaan yhteistyötä ja palveluiden koordi-

naatiota sekä rohkeaa uuden luomista. Rahoittajilla ja tilaajilla on selkeä määrittelyvalta sen 

suhteen, minkälaiset palveluiden tavoitteet ja toimintamallit ovat mahdollisia. On tärkeää, että 

rahoituksen perusta on yksilöiden sekä yhteisöjen sosiaalisesti innovatiivista toimintaa mahdol-

listavaa. Tarvitaan systemaattista tutkimusta, joka osallistaa myös palveluiden käyttäjiä tarpei-

den määrittelyyn, tavoitteiden asettamiseen ja palveluiden kehittämiseen. (Häikiö & Kallinen 

2017, 129.)  

7.2 Vertailu aiempiin tutkimuksiin 

Aiemmista kehittämistöistä, joissa tavoitteena on ollut kehittää läheisen mukaan ottamista 

hoito- tai tukipalvelussa olevan asiakkaan tukemiseen, löytyy vahvistusta oman kehittämistyöni 

tuloksille. Pia Kaarla (2017) kehitti työssään aivovaurioista toipuvien kuntoutujien läheisten 

osallistumista vahvistavaa toimintatapaa. Kaarlan kehittämistyössä havaittiin, että asiakkaan 

oman käsityksen rakentuminen sekä osallisuuden ja toimijuuden vahvistuminen olivat keskei-

siä asioita, aivan kuten omassa kehittämistyössäni. Osallistumista edistäviksi tekijöiksi Kaarla 

nosti tiedollisen ymmärryksen vahvistumisen sekä palautteen antamisen ja saamisen merkityk-

sen. Hänenkin työssään yhteisen työskentelyn todettiin vaativan sitoutumista, luottamusta, eri-

laisten asiantuntijuuksien tunnistamista sekä jaettua päätöksentekoa. Kaarla totesi työnsä tulok-

sissa, että työntekijän on osattava arvioida tavoitteen asettelun oikea-aikaisuutta ja osattava 

huomioida osallistujan ja hänen läheisensä voimavaroja aivan kuten tämän kehittämistyön tu-

losten mukaan valmentajan on osattava nuorta ja läheistä tukiessaan. (Kaarla 2017.)    
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Heli Tukian ja Riina Vainion opinnäytetyössä Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan läheiset osana 

yksilöllistä kuntoutumisprosessia, tuloksista löytyi myös yhtäläisyyksiä kehittämistyöni tulok-

siin. Heidän työssään todetaan, että läheiset voivat tukea mielenterveys- ja päihdekuntoutujaa 

henkisesti ja sosiaalisesti, aivan kuten läheiset voivat tukea nuoriaan. Yhteneväisyyttä löytyi 

myös tukemisen tavoista ja tarpeista. Tukia ja Vainio totesivat, että läheinen voi tukea kuntou-

tujaa hyväksymällä tilanteen ja vahvistamalla kuntoutujan uskoa tulevaisuuteen mutta toteut-

taakseen tätä läheinen tarvitsee myös itse tukea ja oikeanlaista tietoa. Tukian ja Vainion mukaan 

läheiset kokivat, nuorten läheisten tavoin, mukana olon haasteelliseksi mutta myös palkitse-

vaksi. Heidän työssään todettiin, että kuntoutujia ja läheisiä voidaan jatkossa tukea parhaiten 

pitkäjänteisellä ammattimaisella tuella, jossa huomioidaan sekä kuntoutuja että hänen lähei-

sensä. Omassa työssäni pääpaino on nuoren tukemisessa, mutta läheisen ohjaaminen tarpeen 

mukaan oman tuen piiriin, nousi myös esille. (Tukia & Vainoa 2018.)  

Minna Aura (2008) selvitti tutkimuksessaan aikuispotilaiden läheisten kokemuksia hoitotyön-

tekijöiltä saadusta tuesta. Tilannetta, jossa toinen on potilaana, ei voi tietenkään suoraan verrata 

nuoren ja läheisen tilanteeseen. Auran tutkimuksessa ilmeni, että läheiset pitivät tärkeänä mah-

dollisuutta osallistua omaisensa hoitoon aivan kuten nuorten läheiset kertoivat osallistuvansa 

mielellään nuoren tukemiseen. Auran tutkimuksessa läheiset kokivat saaneensa riittävästi tietoa 

hoidossa olevan terveydentilasta, mutta kokivat tarvitsevansa enemmän tieto ja tukea omaan 

jaksamiseensa. Tiedon tarve nousi esiin myös omassa työssäni. Nuorten läheiset nostivat lisäksi 

esiin myös sen, ettei heidän jaksamisestaan ollut kysytty, vaikka he olivat olleet mukana tuki-

palveluissa nuorensa kanssa. Aura nosti esille, että läheiset olisivat odottaneet hoitohenkilökun-

nan aloitetta keskusteluun. (Aura 2008.)  Tämä on varmasti hyvä huomioida myös nuorten lä-

heisten kohdalla. Työntekijöiden on hyvä osata kysyä myös läheisen tilanteesta. Tukemalla lä-

heistä oman tuen piiriin, tuetaan välillisesti myös nuorta.  

7.3 Oman elämän omistajuus 

Kehittämistyön tuotoksessa, valmennusmenetelmän oppaassa, käytän käsitettä oman elämän 

omistajuus kuvaamaan valmennuksen metatavoitteita. Valmennustyössä nähtiin oleellisena 

nuoren itsenäistymisen tukeminen. Itsenäistyminen voidaan nähdä yhtenä nuoruuteen yleensä 

liittyvänä kehitystehtävänä. Valmennuksessa työntekijä tuki nuoren itsenäistymistä vahvista-
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malla hänen osallisuuttaan, voimaantumistaan ja toimijuuttaan. Tässä työssä yhdistän voimaan-

tumisen, osallisuuden ja toimijuuden vahvistamisen valmennuksen metatavoitteiksi ja nimeän 

käsitteet yhteisesti oman elämän omistajuudeksi.   

Nuoret asettivat valmennuksessa omat tavoitteensa työskentelylle yhdessä valmentajan kanssa. 

Näiden tavoitteiden taustalla ovat osallisuuden, toimijuuden ja voimaantumisen tukeminen. 

Työskentely rakentui siten, että nuori sai tukea itsenäistymiseen. Sekä nuoret että valmentajat 

mielsivät valmentajan roolin dialogisena, kannustavana ja välillä haastavanakin. Valmennuk-

sessa nuorella oli itsellään tilaa oivaltaa ja toimia. Toiminta tuki nuoren vastuunottamista 

omasta elämästä. Valmentamisen toimintatavat ja työote vastasivat sosiokulttuurisen innosta-

misen ja sosiaalisen vahvistamisen teoriaa, joiden voidaan myös ajatella tukevan oman elämän 

omistajuutta.  

Omistajuus on yleisesti tuttu termi liiketoiminnasta ja kaupanteosta puhuttaessa, mutta siitä 

huolimatta se on mielestäni käyttökelpoinen käsite myös yksilön omasta elämästä puhuttaessa. 

Projektihallinnassa omistajuutta pidetään oleellisena asiana projektin onnistumisen kannalta. 

Jos projektin omistajuutta ei ole määritelty, tai se ei ole selkeää ja toimivaa, on projekti suu-

remmassa vaarassa epäonnistua. (Haukka & Petäinen 2006.) Oman elämän omistajuus kuvastaa 

yksilön asemaa oman elämänsä keskiössä. Termeillä osallisuus, voimaantuminen ja toimijuus 

voi sitä vastoin olla etäännyttävä vaikutus ja niiden sisäistäminen vaatii perehtymistä. Osalli-

suudella kuvataan syrjäytymisen vastakohtaa (Leeman, Kuusio & Hämäläinen 2015). Voi-

maantuminen kuvaa yksilön kokemusta omien voimiensa ja voimavarojensa lisääntymisestä 

(Räsänen 2014, 22). Toimijuus kuvaa yksilön omaehtoista toimintaa omien tavoitteidensa mu-

kaisesti (Juvonen 2015, 36). Oman elämän omistajuus sisältää kaikki nämä käsitteet. Omista-

minen on käsitteenä helposti ymmärrettävissä yksilön lähtökohdista riippumatta. Omistajuuden 

ymmärtää niin nuori, työntekijä kuin läheinenkin.    

7.4 Eettiset periaatteet 

Tutkimuksellista kehittämistyötä tehdessäni edustan koko tiedeyhteisöä ja toimintani vaikuttaa 

laajemminkin tieteen uskottavuuteen ja luotettavuuteen. Tutkimuseettisten ohjeiden tuntemi-

nen ja noudattaminen on tästä syystä oleellinen osa tutkimuksen tekemistä. Tutkimusaineistoa 

kerätessäni, tuloksia esitellessäni ja tuotosta tehdessäni pyrin kunnioittamaan tutkittavia, tuo-

malla heidän ajatuksiaan esiin mahdollisimman rehellisesti ja autenttisesti. Aineiston luotetta-

vuuden arviointia tukee aineiston kattava esittely osana kehittämistyötäni. Työtäni ohjasi ajatus 
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tutkimuksen rehellisyydestä, lahjomattomuudesta sekä tieteen vapaudesta. Varmistin tutki-

musta tehdessäni, että tutkittavien oikeus yksityisyyteen säilyi ja että kaikilla oli mahdollisuus 

itse päättää osallistumisestaan tutkimukseen. Tutkimuspyynnön saajat, varsinkin hankkeessa 

mukana olevat, saattoivat kokea velvollisuudekseen osallistua ja siksi osallistumisen vapaaeh-

toisuuden korostaminen oli ensiarvoisen tärkeää. (Kuula 2011, 15, 26, 28–29, 87.)  

Informoin tutkittavia tutkimusaiheesta, aineiston käsittelystä ja aineiston kohtalosta sekä suul-

lisesti että kirjallisesti. Tarjosin tutkittaville mahdollisuuden kysyä aiheeseen liittyviä kysy-

myksiä ennen tutkimusta, sen aikana ja sen jälkeen. (Kuula 2011, 99–133; Ammattikorkeakou-

lujen rehtorineuvosto Arene ry 2019, 7.) Tutkimuslupa ja seloste tutkimuksesta ovat liitteinä 

tässä työssä (LIITE 2 ja LIITE 3). Olen huomioinut työssäni, että tutkittavien yksityisyyden 

suojaaminen perustuu ihmisoikeussopimukseen ja sitä turvaavaan tietojen käsittelyä koskevaan 

tietosuojalainsäädäntöön (Kuula 2011, 77–79). Olen tutustunut henkilötietojen keräämistä ja 

säilyttämistä koskevaan lakiin ja huolehtinut, että henkilötietojen käsittelyperusteet ja käsittely 

ovat tietosuojalain mukaisia (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry 2019, 7).  

Keräsin aineiston kehittämistyössäni haastatellen ja Delfoi-paneelin avulla sekä kirjalliseen 

materiaaliin perehtymällä. Tutkimuseettisenä velvollisuutenani on lakien noudattaminen liit-

tyen tämän aineiston käyttämiseen. Aineiston keräämistä säätelee perustuslaissa määritelty tie-

teen vapaus, yksityisyydensuoja, tekijänoikeudet ja tietosuojalaki. (Kuula 2011, 12–13, 74.) 

Työni toimeksiantajan, Helsingin diakonissalaitoksen ohjeistuksen mukaan, olen hakenut opin-

näytetyölleni myös Diakonissalaitoksen eettisen toimikunnan lausunnon. Työssäni pyrin viit-

tamaan huolellisesti käyttämääni kirjalliseen aineistoon sekä merkitsemään käytetyt lähteet nä-

kyviin selkeästi (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry 2019, 12).  

Olen suunnitellut ja toteuttanut huolellisesti tutkimuksellisen kehittämistyöni, saaden tähän 

apua myös opinnäytetyön ohjaajalta. En ole tehnyt opinnäytetyötäni vain itseäni ja omia opin-

tojani varten, vaan olen tuottanut kehittämistyössäni uutta tietoa ja kehittänyt toimintaa käytet-

täväksi laajemmin koko nuorisotyön kentälle. Ammattikorkeakoulussa laadittu ja tutkintotodis-

tuksen saamiseen johtava opinnäytetyö on perustuslain ja julkisuuslain nojalla pääsääntöisesti 

julkinen asiakirja. Opinnäytetyöni julkaistaan Theseuksessa sekä Helsingin Diakonissalaitok-

sen verkkosivulla. (Suomen perustuslaki 199/731 2§12; Laki viranomaistentoiminnan julkisuu-

desta 1999/621 1§1; Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry 2019, 13.) 
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8 TUOTOKSENA OPAS 

Kehittämistyön tuotoksena työstin lähipiirin mukaan ottamisen huomioivan oppaan (LIITE 12) 

käytettäväksi nuorten tukipalveluissa. Oppaan nimi on Oman elämän omistajuus – Minun tari-

nani. Lähipiirin mukaan ottamisessa tulee huomioida, että sekä nuoret että läheiset saavat riit-

tävästi tietoa valmennuksesta ja sen tavoitteista. Opas tukee sitä, että valmennusprosessi pysyy 

nuoren prosessina, jossa läheisen rooli on olla mukana tukemassa nuorta. Vaikka nuori on toi-

minnan keskiössä, kaikille osapuolille, niin valmennuksessa oleville nuorille kuin läheisillekin, 

tulee turvata mahdollisuus tuoda esiin omia näkemyksiään ja tuntemuksiaan. Opas on raken-

nettu jaetun asiantuntijuuden näkökulmasta, tutkivan oppimisen periaatteet huomioiden. Opas 

tähtää oman tilanteen ja siihen vaikuttavien tekijöiden ymmärtämiseen, tiedon rakentamisen 

oppimiseen ja uuden tiedon muodostamiseen. Oleellista on oma toimijuus, itse asetetut tavoit-

teet ja itse rakennetut ratkaisu- ja toimintamallit. 

Valmennustoiminnan keskiössä ja sen tavoitteena on tukea nuorta itsenäistymiseen. Itsenäisty-

mistä tukee se, että nuorella on mahdollisuus rakentaa ymmärrystä itsestään, läheisistään ja 

ympäröivästä maailmasta sekä kyvystään selviytyä elämässä eteen tulevista tilanteista. Työs-

kentelyn tulee tapahtua dialogissa yhteistä ymmärrystä muodostaen. Valmennustoiminnan ja 

tavoitteiden avaamisen tulee olla selkeää ja ytimekästä. On oleellista, että valmennukseen tu-

tustuminen ja sen ytimen oivaltaminen eivät vaadi pitkää ja raskasta perehtymistä. Opas kokoaa 

yhteen kaikki asiantuntijuudet työskentelemään tasa-arvoisesti nuoren tukemisen äärellä. Läh-

tökohtana on, että kaikki työskentelyssä mukana olevat tuovat siihen omat tarinansa, kokemuk-

sensa ja asiantuntijuutensa. Opas kuvaa valmennuksen rakennetta, etenemistä ja tavoitteita sekä 

johdattaa käyttämään dialogisia menetelmiä. Oppaan tarkoituksena on ohjata pohtimaan omaa 

mennyttä, nykyistä ja tulevaa elämää sekä omia käsityksiä, uskomuksia, vahvuuksia ja haas-

teita. Oppaan avulla on mahdollista tarkastella myös yhteiskunnallisia oikeuksia ja velvolli-

suuksia nuoren näkökulmasta. Opasta voivat käyttää kaikki valmennukseen osallistuvat ja lä-

heinen voi nuoren luvalla päästä osallistumaan nuoren oppaan täyttämiseen. Lisäksi läheinen 

voi täyttää opasta itse ja oppia ymmärtämään itseään ja omia toimintamallejaan. Oppaan avulla 

myös nuori voi näin oppia ymmärtämään paremmin läheisestään ja hänen toimintaansa.  

Osana kehittämistyötä olen suunnitellut koulutuksen oppaan käyttöönottamiseen. Koulutuk-

sessa myös ammattilainen itse käyttää opasta. Työskentely oppaan kanssa tapahtuu työparityös-

kentelynä. Oppaan avulla ammattilainen käy läpi oman elämänsä tapahtumia, omia ajatuksiaan 
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ja suhtautumistapojaan. Opasta käyttäessään ammattilainen tarkastelee omaa elämäänsä ja itse-

ään yhdessä toisen ammattilaisen kanssa. Ammattilainen saa näin kokemuksen oman elämänsä 

ja ajatustensa jakamisesta toisen kanssa sekä vastavuoroisesti toisen tarinan kuuntelemisesta ja 

vastaanottamisesta. Kun opas on käyty läpi yhdessä, kokemuksesta keskustellaan reflektoiden. 

Koulutuksen tavoitteena on tehdä oppaan käyttö tutuksi sekä tarjota kokemus oman elämän 

jakamisesta ja toisen tarinan vastaanottamisesta.  

Vamoksen valmentajien ja oppaaseen tutustuneiden nuorten näkemyksen mukaan opas tarjoaa 

hyvän lisän valmennukseen jo itsessään, mutta varsinkin silloin, jos valmennukseen otetaan 

mukaan nuoren läheisiä. Mitä useampia asiantuntijuuksia työskentelyyn yhdistetään, sitä tärke-

ämpää on avoimuus ja läpinäkyvyys. Oppaan avulla asioita on mahdollista tehdä kaikille näky-

väksi ja opas ohjaa ottamaan puheeksi oman elämän omistajuuden kannalta oleellisia asioita. 

Jokainen valmennuksessa mukana oleva tuo työskentelyyn oman asiantuntijuutensa ja oman 

tarinansa. Kun osallisilla on mahdollisuus nähdä ja ymmärtää toistensa tarinoita, on yhteisen 

ymmärryksen löytäminen helpompaa. Asioista ei tarvitse olla samaa mieltä, riittää että ymmär-

tää toista. Jokaisella asiantuntijuudella on paikkansa työskentelyssä. Oman elämänsä asioissa 

nuori tekee kuitenkin itse päätöksensä. Opas on valmis käytettäväksi, mutta tarkoituksena on 

muokata sitä vielä lisää käyttäjäkokemusten perusteella. 
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LIITTEET 

LIITE 1 

Ryhmähaastattelu valmentajille 

Roolit valmennuksessa Mikä on valmentajan rooli valmennuksessa? 

mikä on nuoren rooli valmennuksessa? 

 

Valmennuksen ydin Mitä asioita pidät valmennuksessa oleellisina? 

Mitä tulisi tehdä kaikkien valmennettavien kanssa nuoren ti-

lanteesta riippumatta? 

 

Nuoren lähipiiri Mikä on nuoren lähipiiri?  

Miten nuoren lähipiiri voisi tukea nuorta? 

Miten valmentaja voisi tukea lähipiiriä? 

 

Nuoren tukeminen valmen-

nuksessa 

Miten tuetaan nuorta ottamaan vastuuta omasta elämästä? 

Miten tuetaan läheisiä tukemaan nuorta? 

 

 

 

LIITE 2 

Suostumus tutkimukseen osallistumisesta 

Tutkimuksen nimi: Läheisten tuen lisääminen nuoren valmennukseen - Oman elämän omis-

tajuus 

Tutkimuksen tekijä: Auli Hirvensalo-Mattila puh. 050 309 9248 auli.hirvensalo@humak.fi 

mailto:auli.hirvensalo@humak.fi
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Tutkimuksellisen kehittämistyön tavoitteena on kehittää valmennuksen menetelmää, jossa tue-

taan läheisiä osallistumaan mukaan nuoren oman elämän omistajuutta tukevaan valmennukseen 

Tutkimusaineiston kerääminen toteutetaan vuoden 2021 aikana. Tutkimusaineistoa kerätään 

valmentajien ryhmähaastattelujen, nuorten yksilöhaastattelujen, nuorten läheisten yksilöhaas-

tattelujen sekä asiantuntijoille suunnatun e-Delfoi paneelin avulla. 

Haastattelut nauhoitetaan ja nauhoitukset litteroidaan heti haastattelujen jälkeen, jonka jälkeen 

nauhoitukset tuhotaan. E-Delfoi-kyselyyn vastataan anonyymisti eikä vastauksia ja vastaajia 

voi yhdistää. Vastaukset säilytetään sekä sähköisessä että kirjallisessa muodossa. Materiaalit 

säilytetään tietoturvaohjeiden mukaan lukollisessa kaapissa ja salasanalla turvatussa muistiossa 

ja hävitetään tutkimuksen valmistuttua, viimeistään 31.12.2022. 

Minulle on selvitetty tutkimuksellisen kehittämistyön tarkoitus ja käytettävät tutkimusmenetel-

mät sekä tutkimuksen julkaisuun liittyvät tiedot. Olen tietoinen siitä, että tutkimukseen osallis-

tuminen on vapaaehtoista. Henkilöllisyyteni jää vain tutkijan tietoon ja minua koskevaa aineis-

toa käytetään vain kyseiseen tutkimukseen. Kerätty aineisto hävitetään tutkimuksen valmistut-

tua.  

Suostun siihen, että̈ antamiani tietoja käytetään kyseisen tutkimuksen tarpeisiin. 

Voin halutessani keskeyttää̈ tutkimukseen osallistumisen milloin tahansa ilman, että̈ minun täy-

tyy perustella keskeyttämistäni. Keskeyttämiseen mennessä kerättyä materiaalia saa käyttää 

tutkimukseen 

Päiväys 

 _______________________________________ 

Tutkittavan allekirjoitus ja nimenselvennys  

_______________________________________ 

 

 

LIITE 3 

TIEDOTE TUTKIMUKSESTA 
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Tutkimuksen nimi 

Läheisten tuen lisääminen nuoren valmennukseen - Oman elämän omistajuus 

Pyyntö osallistua tutkimukseen 

Teitä pyydetään osallistumaan tutkimukseen, jossa kehitetään valmentamisen menetelmää. 

Tämä tiedote kuvaa tutkimusta ja teidän osuuttanne siinä. Perehdyttyänne tähän tiedotteeseen 

voitte esittää kysymyksiä tutkimuksesta, jonka jälkeen teiltä pyydetään suostumus tutkimuk-

seen osallistumisesta.  

Vapaaehtoisuus 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja kieltäytyminen ei vaikuta tilanteeseenne mil-

lään tavalla. Osallistujien anonymiteetti turvataan eikä yksittäisen osallistujan vastauksia tai 

mielipiteitä voida tunnistaa valmiissa opinnäytetyössä. Voitte keskeyttää tutkimuksen koska 

tahansa syytä ilmoittamatta. Mikäli keskeytätte tutkimuksen tai peruutatte suostumuksen, teistä 

keskeyttämiseen ja suostumuksen peruuttamiseen mennessä kerättyjä tietoja ja tallenteita voi-

daan kuitenkin käyttää osana tutkimusaineistoa.  

Tutkimuksen tarkoitus 

Tutkimuksen tarkoitus on kehittää menetelmää, jossa nuoren lähipiiri otetaan mukaan nuoren 

valmennukseen. 

Tutkimusmenetelmät ja toimenpiteet 

Tutkimus toteutetaan vuoden 2021 aikana. Tutkiminen tapahtuu valmentajien ryhmähaastatte-

lujen, hankkeen asiakkaiden yksilöhaastattelujen sekä nuorten lähipiirin yksilöhaastattelujen ja 

asiantuntijoiden Delfoi-paneelin menetelmin. Haastattelut nauhoitetaan ja nauhoitukset litteroi-

daan heti haastattelujen jälkeen, jonka jälkeen nauhoitukset tuhotaan. Delfoi-paneeliin vasta-

taan anonyymisti eikä vastauksia ja vastaajia voi yhdistää. Delfoin vastaukset säilytetään sekä 

sähköisessä että kirjallisessa muodossa. Delfoi-paneelin materiaalit ja haastattelujen litteroidut 

muistiinpanot säilytetään tietoturvaohjeiden mukaan lukollisessa kaapissa ja salasanalla turva-

tussa muistiossa ja hävitetään tutkimuksen valmistuttua, viimeistään 31.12.2022.   

Tutkimuksen toteuttajat 
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Tutkimus kuuluu osana Humanistisen ammattikorkeakoulun Yhteisöpedagogi YAMK tutkin-

toa. Tutkimuksesta vastaa opiskelija Auli Hirvensalo-Mattila Toimeksiantaja on Diakonissalai-

toksen Vamos-palvelut. 

Kustannukset ja niiden korvaaminen 

Tutkimukseen osallistuminen ei maksa osallistujille mitään. Osallistumisesta ei myöskään mak-

seta erillistä korvausta. 

Tutkimuksen päättyminen 

Myös tutkimuksen suorittaja voi keskeyttää tutkimuksen, mikäli työyhteisössä tapahtuu mer-

kittäviä muutoksia ja tutkimusta ei voida suorittaa loppuun tai tutkimuksen tekijälle tulee väli-

tön este. 

Tutkimustuloksista tiedottaminen 

Tutkimuksen tulokset ovat luettavissa valmiista opinnäytetyöstä, joka löytyy Diakonissalaitok-

sen internetsivuilta sekä Theseus-tietokannasta opinnäytetyön valmistumisen jälkeen. Tutki-

mustuloksia voidaan esitellä Vamos-palveluissa ja eri yhteyksissä Diakonissalaitoksella. Tut-

kimustuloksia voidaan esittää myös ammatti- ja tieteellisissä julkaisuissa. 

Lisätiedot 

Pyydän teitä tarvittaessa esittämään tutkimukseen liittyviä kysymyksiä tutkijalle 

Tutkija / opinnäytetyöntekijä 

Nimi: Auli Hirvensalo-Mattila 

Puh. 050 309 9248 

Sähköposti: auli.hirvensalo@humak.fi 

 

 

LIITE 4 

Yksilöhaastattelu nuorille 

mailto:auli.hirvensalo@humak.fi
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Vastuunkantaminen ja haas-

teiden kanssa selviäminen 

Miltä vastuunkantaminen omasta elämästä tuntuu? 

Mikä auttaa sinua jaksamaan vaikeinakin hetkinä? 

Valmennus Mitä valmennus on? 

Mikä valmennuksessa on sinulle merkityksellisintä? 

Mihin asioihin saat tukea valmennuksessa? 

Minkälainen suhde sinulla ja valmentajalla on? 

 

Lähipiiri Minkälaista tukea saat lähipiiriltäsi? 

Minkälaista tukea toivoisit lähipiiriltäsi? 

Minkälaista tukea saat lähipiiriltäsi? 

Miten toivoisit lähipiirin näkevän sinut? 

 

 

 

LIITE 5 

Yksilöhaastattelu läheisille 

Nuoren tuen tarve 

 

Mihin asioihin nuori on tarvinnut tukea? 

 

 Minkälaista tukea nuori on saanut? 

Nuoren tuki 

 

Minkälaista tarjottavan tuen pitäisi olla? 

Mitä tulisi huomioida nuorta tuettaessa? 

Läheisen suhde nuoreen 

 

Miten kuvaisit nuoren ja sinun suhdettasi? 

Mitä haasteita suhteessa on? 
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Mitä positiivista suhteessa on? 

Läheisen tarjoama tuki nuo-

relle 

Miten haluaisit olla nuoren tukena?  

Miten olet itse ollut nuoren tukena? 

 

Läheisen oma tuki 

 

Mitä tukea itse sait? 

Mitä tukea itse olisit tarvinnut? 

 

 

 

LIITE 6  

  

Paneeli on osa yhteisöpedagogi YAMK opinnäytetyötä Läheisten tuen lisääminen nuoren val-

mennukseen - Oman elämän omistajuus. Opinnäytetyön tavoitteena on visioida uudenlaisia val-

mennuksen menetelmiä, jossa nuoren lähipiiri otetaan mukaan nuoren omistajuutta vahvista-

vaan valmennukseen. Visiointi tapahtuu vastaamalla e-Delfoi-verkkoalustan lyhyisiin teeseihin 

ja argumentoimalla paneelin eri vaiheissa esitettyjen teesien kommentteihin.    

Paneeli on e-Delfoi verkkoalustalla tapahtuva tutkimuksen osa, johon voit osallistua itselle so-

pivana aikana määrätyn ajanjakson sisällä. E-Delfoi paneeli sisältää kaksi kierrosta ja kum-

paankin kierrokseen osallistumiseen tulee varata aikaa puolesta tunnista kahteen tuntiin omasta 

kiinnostuksesta ja aikatauluista riippuen. Toivoisin, että pystyt osallistumaan kumpaankin kier-

rokseen, mutta olen kiitollinen, vaikka voisit osallistua vain ensimmäiseen kierrokseen. Yksi 

kierros on auki kaksi viikkoa. Kierroksen alkaessa saat sähköpostiisi kutsulinkin paneeliin.   

E-Delfoi paneeli on tarkoitus toteuttaa kokonaisuudessaan loka- marraskuun 2021 aikana. E-

Delfoi paneelin lisäksi tutkiminen tapahtuu valmentajien ryhmähaastattelujen, hankkeen asiak-

kaiden yksilöhaastattelujen sekä nuorten lähipiirin yksilöhaastattelujen avulla. Tutkimuksen on 

tarkoitus valmistua vuoden 2022 aikana.     
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Tutkimuksen tulokset ovat luettavissa valmiista opinnäytetyöstä, joka löytyy Diakonissalaitok-

sen internetsivuilta sekä Theseus-tietokannasta opinnäytetyön valmistumisen jälkeen. Tutki-

mustuloksia voidaan esitellä Vamos-palveluissa ja eri yhteyksissä Diakonissalaitoksella. Tut-

kimustuloksia voidaan esittää myös ammatti- ja tieteellisissä julkaisuissa.   

Osallistujien anonymiteetti turvataan eikä yksittäisen osallistujan vastauksia tai mielipiteitä 

voida tunnistaa valmiissa opinnäytetyössä. Delfoi-tutkimukseen vastataan anonyymisti eikä 

vastauksia ja vastaajia voi yhdistää. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja voit kes-

keyttää osallistumisesi milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Mikäli keskeytät tutkimuksen tai 

peruutat suostumuksen, keskeyttämiseen ja suostumuksen peruuttamiseen mennessä kerättyjä 

tietoja ja tallenteita voidaan käyttää osana tutkimusaineistoa.    

Halutessasi voit vastaajana muokata vastaustasi järjestelmässä tutkimuksen koko kierroksen 

ajan. Paneeliin annettuja vastauksia käsittelee tutkija. Vastaukset tallennetaan Metodixin yllä-

pitämään tutkimusjärjestelmään ja ne tuhotaan raportoinnin valmistuttua. Tietoja ei käytetä 

muuhun kuin tämän tutkimuksen toteuttamiseen. Tutkimuksen valmistuttua kaikki materiaali 

hävitetään, viimeistään 31.12.2022.      

Vastaamalla paneeliin annat samalla suostumuksesi tutkimukseen. Delfoi-tutkimuksessa mu-

kana ollessasi pääset oppimaan ja mahdollisesti haastamaan omia näkökantojasi.    

Jos kiinnostuit ja lähdet mukaan, pyydän sinua ystävällisesti vastaamaan tähän sähköpostiin ja 

ilmoittamaan minulle sen sähköpostin, johon haluat linkin paneeliin. Ensimmäinen paneelin on 

tarkoitus aueta viikolla 42. Vastaan mielellään, jos sinulle tulee kysymyksiä aiheesta.   

Ystävällisesti    

 Auli Hirvensalo-Mattila (auli.hirvensalo@humak.fi)    

 

 

LIITE 7 

1. LÄHEISET MUKAAN NUORTEN TUKEMISEEN   

Syrjäytymisvaarassa olevien 16–29 –vuotiaiden nuorten tukipalveluissa läheisiä tulee tukea osallis-

tumaan nuoren prosessiin.   

mailto:auli.hirvensalo@humak.fi
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Tukipalveluilla tarkoitetaan toimintaa, jossa on tavoitteena tukea nuoren oman elämän omistajuutta 

eli osallisuutta, toimijuutta ja voimaantumista. Läheiset ovat mukana mm. alaikäisten ja vanhusten 

tukipalveluissa. Tuen tarve on kuitenkin olemassa kaikenikäisillä. Näin nuoren saama tuki on kokonais-

valtaisempaa ja myös lähipiiri saa tukea tilanteeseen ja sen vaatimiin tarpeellisiin muutoksiin.     

Kuinka todennäköisenä ja toivottavana pidät tällaista kehitystä? Vastaa napsauttamalla sopivaa koh-

taa alla olevassa ruudukossa, +++ tarkoittaa erittäin toivottavaa tai todennäköistä, --- puolestaan erit-

täin epätoivottavaa tai epätodennäköistä.    

On toivottavaa, että perustelet valintaasi kommentoimalla ja keskustelet myös muiden kanssa vastaa-

malla heidän kommentteihinsa.   

Toivottavaa ++ Todennäköistä +   

 

2. LÄHEISTEN VOINTI VAIKUTTAA NUORIIN   

Nuoren kannalta on oleellista, kuinka heidän läheisensä voivat.    

Työntekijän tulee huomioida nuoren tilanne kokonaisvaltaisesti. Nuoren tilanne vaikuttaa aina nuoren 

läheisiin ja läheisten tilanne vaikuttaa nuoreen.   

Kuinka todennäköisenä ja toivottavana pidät tällaista kehitystä? Vastaa napsauttamalla sopivaa kohtaa 

alla olevassa ruudukossa, +++ tarkoittaa erittäin toivottavaa tai todennäköistä, --- puolestaan erittäin 

epätoivottavaa tai epätodennäköistä.   

On toivottavaa, että perustelet valintaasi kommentoimalla ja keskustelet myös muiden kanssa vastaa-

malla heidän kommentteihinsa.   

Toivottavaa +++ Todennäköistä ++ 

 

3. LÄHEISTEN TUEN ERITYISYYS   

Läheiset voivat tukea nuorta tavoilla, joilla työntekijä ei pysty tukemaan nuorta.    

Läheisen tuki on nuorelle erityistä. Se ei korvaa ammattilaisen tukea mutta voi parhaimmillaan tarjota 

tarpeellisen lisän nuoren tukemiseen.   

Kuinka todennäköisenä ja toivottavana pidät tällaista kehitystä? Vastaa napsauttamalla sopivaa kohtaa 

alla olevassa ruudukossa, +++ tarkoittaa erittäin toivottavaa tai todennäköistä, --- puolestaan erittäin 

epätoivottavaa tai epätodennäköistä.   

On toivottavaa, että perustelet valintaasi kommentoimalla ja keskustelet myös muiden kanssa vastaa-

malla heidän kommentteihinsa.   

Toivottavaa +++ Todennäköistä + 

 

4. TYÖNTEKIJÖILLE LISÄKOULUTUSTA  
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Nuorten tukipalveluiden työntekijät tarvitsevat lisäkoulutusta läheisten mukaan ottamisen tukemi-

seen.  

Nuorten tukipalveluissa työskentelevät tarvitsevat lisäkoulutusta. Työntekijän tulee osata huomioida 

nuoruusajan erityisyyden lisäksi nuoren tilanne kokonaisvaltaisesti ja ymmärtää lähipiirin merkitys. Tä-

män lisäksi hänen tulee myös tietää, miten läheisiä tuetaan mukaan nuoren prosessiin.  

Kuinka todennäköisenä ja toivottavana pidät tällaista kehitystä? Vastaa napsauttamalla sopivaa kohtaa 

alla olevassa ruudukossa, +++ tarkoittaa erittäin toivottavaa tai todennäköistä, --- puolestaan erittäin 

epätoivottavaa tai epätodennäköistä.  

On toivottavaa, että perustelet valintaasi kommentoimalla ja keskustelet myös muiden kanssa vastaa-

malla heidän kommentteihinsa. 

 Toivottavaa +++ Todennäköistä ++ 

 

5. AVUN HAKEMINEN ON VAIKEAA   

Läheisten on vaikea hakea apua tuen tarpeessa olevalle nuorelle, koska pelkäävät leimautuvansa 

epäonnistujiksi.   

Haasteellisessa tilanteessa olevan nuoren saattaa olla vaikeaa hakea apua itselleen. Välillä myös lä-

heisten on vaikea hakea apua nuorelle leimaantumisen pelossa.   

Kuinka todennäköisenä ja toivottavana pidät tällaista kehitystä? Vastaa napsauttamalla sopivaa kohtaa 

alla olevassa ruudukossa, +++ tarkoittaa erittäin toivottavaa tai todennäköistä, --- puolestaan erittäin 

epätoivottavaa tai epätodennäköistä.    

On toivottavaa, että perustelet valintaasi kommentoimalla ja keskustelet myös muiden kanssa vastaa-

malla heidän kommentteihinsa.   

Toivottavaa --- Todennäköistä + 

6. LÄHEISTEN TUKI 

Luettele viisi tapaa, miten läheinen voi tukea syrjäytimisvaarassa olevaa nuorta? 

 

7. LÄHEISET MUKAAN NUOREN TUKEMISEEN    

Luettele viisi tärkeintä asiaa, jotka tulee huomioida läheisten mukaan ottamisessa?   

 

 

LIITE 8 

Valmentajien haastattelun teemoja -mindmap 
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LIITE 9 

Nuorten haastattelun teemoja -mindmap 

 

 

LIITE 10 
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Läheisten haastattelun teemoja -mindmap 

 

 

LIITE 11 

Asiantuntija Delfoin teemoja -mindmap 
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LIITE 12 

Oman elämän omistajuus – opas 
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