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Tarinoiden taustaa

Nuorisotyöntekijä vuodesta 1984

Sen lisäksi:

• Nuorisosihteeri 1984 - 2006

• Yhteisöpedagogi 2006

• YTM (Nuorisotyö & nuorisotutkimus)2011

• Nuorisotutkimuksen väitöskirjatutkija: 

• ”Ihmisoikeuskasvatus nuorisotyössä”  2014 => ???? 

• Humakissa 2008-2018 mm. yhteisöpedagogikoulutuksen lehtori, 
nuorisotyön TKI-yliopettaja & nuorisotyön TKI-päällikkö
• mm. Walkabout-projekti

• Valo-Valmennusyhdistyksellä tutkimuspäällikkönä 2019-2020
Mm. Nuorisotakuutalon toimintamallin tutkimus

• 2021 => Humakin nuorisotyön ja seikkailukasvatuksen , 
Kentaurin tutkija



Tarjolla tänään

Kurkistuksia nuoruuden aikaiseen identiteetin kehittymiseen 

➢Erik H. Erikson, Marcia, Côté & Levine

➢Toimijuuden kehittyminen

Identiteetin kehittymisen tukeminen nuorisotyössä

16+ nuoret – nuorisotyön rooli

Kokemuksia ja ajatuksia, ehkä jotain tutkittuakin



James Marcia: 
Identiteettitila -malli
Article in Journal of Personality and Social Psychology · June 
1966
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Myöhäismodernin ajan identiteetistä
James Côté & Charles Levine, 2002

Luonnehdinta Aikuisuus

Kieltäytyjät Alkoholi, huumeet, erilaiset 
häiriöt 

Vastuunotto ei kiinnosta 

Kulkurit Heikko impulssikontrolli Ei sitoudu yhteisöön

Etsijät Tyytymättömuus itseen ja 
omaan yhteisöön

Epärealistiset odotukset 
omista mahdollisuuksistaan 

Vartijat Vahva identiteetin rakenne Nopea siirtyminen 
aikuisuuteen

Ratkaisijat Kyky reflektoida omaa 
toimintaa älyn- ja 
tunteentasolla

Kypsä aikuisuus, joka 
mahdollistaa joustamisen ja 
kyvyn muutokseen



Identiteettihorisontti 
(Côté, 2008)

Identiteetin muodostuminen

Sosiaalinen pääoma =>

Identiteettipääoma 

(Côtè et al. 1997)

Nuorten siirtymät

Koulutus, työelämä 

Paikallinen vs. globaali identiteetti

(Helve 2013 & Svynarenko 2013)

Identiteettihorisontti

Laaja:  Vahva toimijuus

Kapea: Identiteettiahdistus, Heikko 
toimijuus

Helve, H. , Côté, J.,  Synarenko, A., Sinisalo-Juha, E., Mizokami, S., Roberts, S. E., Nakama, R. (2017) 
Identity Horizons among Finnish Post-Secondary Students: A Comparative Analysis



Case study
Maria Oles´ (2016) 
n=213

Tutkiskelu
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Heikko Selkiintymätön
identiteetti
Kaikkein vähiten tyytyväisiä 
elämänlaatuunsa (erityisesti 
suhteessa toisiin ihmisiin)

Moratorium
Kaikkein tyytyväisimpiä oman 
elämänsä laatuun
(Valinnanmahdollisuuksia, 
kokeilut, joustavuus)

Vahva Omaksuttu identiteetti
Kaikkiaan tyytyväisimpiä 
elämäänsä
(minuus, suhteet toisiin ihmisiin, 
koulutus, talous, harrastukset, 
tulevaisuuden odotukset)

Saavutettu identiteetti
Tyytymättömiä omaan elämäänsä
(tehdyt poisvalinnat ovat 
kapeuttaneet mahdollisuuksia)



Identiteetti projektina
Thomas Johansson 2006

• Esim. internetin ryhmät luovat yhteisön, jossa ei tarvitse kokea 
olevansa erilainen (vrt. sukupuoli, luokka, kansalaisuus)

• Jatkuva muutos edellyttää identiteetin jatkuvaa päivittämistä, 
myös esim. oman kehon muokkaaminen

• Johanssonin malli:
1) Identiteetti muotoutuu ja uusiutuu syklisesti jatkuvasti suhteessa 

ympäristöön 
2) Joustavuus suhteessa normeihin, arvoihin ja asenteisiin, vrt

sukupuolinen normaalius
3) Nuoren identiteetin ristipaineet: 

unelmat <> sosiaaliset realiteetit 
mahdollisuudet <> rajoitukset  
jatkuvuus<>muutokset



Nuoren identiteetin 
kehittymisessä nuori tarvitsee:

✓Läsnäolevaa aikuista, jonka tuella harjaannuttaa reflektiotaitoja, 
dialogia ja luottamusta

✓Rakentavaa palautetta omasta toiminnastaan

✓Ryhmässä toimimista, sosiaalisten taitojen harjoittamista ja 
mahdollisuutta oppia hoivataitoja

✓Moraalisten ja yhteiskunnallisten kysymysten käsittelyä ryhmässä 
yhdessä toisten nuorten kanssa

(Sinisalo-Juha, Eeva 2011)



Eli mitä väliä?

➢Jokaisen nuoren osalta identiteetin kehittyminen on 
yksilöllistä, mutta tarpeellista 

➢Jos moratorium jää kesken, on aikuisuutta turha odottaa

Miten nuori voisi saada oikeuden kehittyä oman tahtinsa 
mukaisesti ja omassa elämässään ottaakseen oman paikkansa 
yhteiskunnassa?



16+ nuoret –
nuorisotyön rooli

• Muistumia Walkaboutista

• Nuorisotakuutalon nuoret



+16-nuorisotyö

Nuorten ajatuksia:

Oma tila (metafora itsenäiselle 
hengailulle kavereiden kanssa) 

Hengailu >< Harrastaminen

Mahdollisuus tutustua toisiin 
samanhenkisiin

Joku kysyy:”Mitä sulle kuuluu?”

https://www.humak.fi/wp-
content/uploads/2018/11/walkabout-
korjattu.pdf

Huom. Vertsutoiminta!

https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2018/11/walkabout-korjattu.pdf


Mitä NT on merkinnyt sinulle?

Yksi suomalainen aineisto digitaalisesta nuorisotyötä:

Nainen 25 v. 
”Hyvä ja positiivinen meininki. Mitä oon sivusta kattonu, niin kaikki otetaan 
huomioon ja jokaista kuunnellaan, mikä on varmasti huikee juttu monelle 
nuorelle – miks ei aikuisellekin.”

Mies 25 v.
” Oon saanut ystäviä enemmän ja helpottanut kun teidän ohjaajien kanssa saa puhua.” 

Mies 25 v.
”On paljon helpompi tulla kuin oikeeseen nuorisotaloon IRL ja verkkohan on nykyaikaa. Aina kun 
kerkeää, pitää tulla. Parasta on, että tämä on verkossa ja on helppo lähestyä ohjaajia. Kun on 
täällä, ei tarvii olla yksin.

Mies 18 v.
”Mua oltiin kiusattu koulussa päivittäin aina päiväkodista lähtien ja aloin masentua ihan 
kunnolla. Täällä kuitenkin mutkin otettiin huomioon, mun kuulumisia kyseltiin yms. Se tuntuu 
yksinäisestä koulukiusatusta tosi mahtavalta. Kun oli edes joku joka huomioi.
…Ennenkaikkea he eivät kiusanneet minua yhtään. He ottivat mukaan keskusteluihin ja välittivät 
aidosti mitä minulle kuuluu 
…antoi mulle uuden mahdollisuuden ja uskon huomiseen. Olen nykyään iloinen ja positiivinen 
nuorimies ja osaan rakastaa itseäni ja olla oma itseni.”



NUORISOTAKUUTALO? 
Nuorisotakuutalon toimintamuodot ja rahoituspohja 
vaihtelevat paikkakunnasta riippuen.

Yhteisiä nimittäjiä ovat:

▪ Nuorten ja nuorten aikuisten tavoittaminen 
nuorisotyöllisellä työotteeella.  

▪ Jalkautuva ja rinnallakulkeva ohjaustyö

▪ Aikaa ja osallisuutta

▪ Kohti koulutusta ja työtä 

▪ Verkostoyhteistyö

https://www.nuorisotakuutalo.fi/

”Tämä kyseinen toiminta 
(Nuorisotakuutalo) on 
hyväksi yhteiskunnalle.”     
- M 21 v.

”Jokaisella tulisi olla joku, 
joka uskoo ja kannustaa. ” 
- M 17 v.

https://www.nuorisotakuutalo.fi/


Kohderyhmä

Alle 29-vuotiaat, joista erityisesti tavoitetaan 
koulutuksen, työn ja palveluiden 
ulkopuolella olevia nuoria.

Puhutaan nuorista EI asiakkaista 

Monella nuorella käsitys itsestä 
muodostunut ongelmien ja kiusaamisen 
kautta, tunne arvottomuudesta. 

Nuorisotakuutalon nuori on usein:

• 22-26 –vuotias

• Yksinäinen

• Ollut useita vuosia koulutuksen, 
työn ja palvelujen ulkopuolella

• Taustalla keskeytyneitä opintoja

• Asiakkuus moninaisissa 
palveluissa joista ei ole löytynyt 
ratkaisuja 

• Kokemus itsestä kiertävänä 
ongelmana

• Taustalla päihde- ja/tai 
mielenterveysongelmia

• Talous- ja velkaongelmia

• Osalla nuorista rikostaustaa

• Nälkäisiä



Keskeisin yhdistävä tekijä: 
yksinäisyys

1) Jossa taustalla vakava koulukiusaaminen. 
Oppinut olemaan näkymätön ja äänetön, 
kaihtaa/pelkää vertaisvuorovaikutusta.

2) Ei vaan ole löytänyt ystäviä, epävarmuus 
sosiaalisissa tilanteissa (heikko sosiaalinen 
kompetenssi)

3) Yhteiskunnan ulkopuolisuus – kokee 
olevansa vastoin niin sanottuja yleisiä 
odotuksia => ei mitään virkaa yhteiskunnassa 

(vrt. työllisyystavoitteet, verotulot, 
kunniallisen kansalaisen rooli)

”On se sinänsä hyvä jossain 
viettää aikaa ku se, et ois
himassa 24 tuntia koko 
ajan. ” – M 28v.

”Hyvä vaihtoehtoinen 
paikka viettää aikaa kotona 
murjottamisen sijaan. ... 
Nuorisotakuutalolla olen 
oppinut uudestaan 
sosiaalisia taitoja, jotka 
olivat sairastumisen myötä 
romahtanut. – N 25 v.



Nuorisotakuutalolla

Kipuilu, testaaminen

Vertaisvuorovaikutuksen vaikeus

Katkeruus – merkityksettömyys, 
näkymättömyys

Luottamuksen rakentuminen, 
tarrautuminen, eettisyys 

Työnteon haasteet ”ystävä viran 
puolesta”

Kasvattajan rooli, luotettava aikuinen 
”nuorelle aikuiselle” – miten pidetään 
rajoja

Pettymyksien sieto

”Minulle ei ole 
tapahtunut mitään 
ikävää ollessani 
kyseisessä palvelussa 
(Nuorisotakuutalo).” 
(M 21v)



Nuoren toimijuuden tukeminen

• Nuorella on oikeus tulla hyväksytyksi ja 
arvostetuksi sellaisena kuin hän on

• Nuorta tuetaan vuorovaikutustaitojen 
oppimisessa, ryhmään liittymisessä ja 
rakentavissa tavoissa luoda vertaissuhteita

• Jokaisella on oikeus mielipiteeseensä, 
työntekijöiden tehtävä on kannustaa 
erityisesti eristäytyneitä nuoria löytämään 
oma äänensä ja käyttämään sitä

• Nuorisotakuutalo on tila, jossa jokaisella 
on turvallista olla ja jossa ei esiinny 
rasismia tai muutoin painostavia tilanteita

• Ihmisoikeudet kaikkien oikeuksina



Hiljaisuuden “kuplan” puhkeaminen

• Kun eristäytynyt nuori rohkaistuu vihdoin puhumaan, se 
loukkaakin ihmisoikeuksia ja kyseenalaistaa muiden 
läsnäolijoiden arvoa. Yksinäisessä mielessä on muhinut 
katkeruus itseä, ihmisiä ja yhteiskuntaa kohtaan

• Erityisesti kiusatuiksi joutuneiden nuorten vuosien aikana 
katkeroitunut, jopa radikalisoitunut ääriajattelu haastaa 
läsnäolijoita. 

• Nuoren esittämät mielipiteet on pystyttävä konfrontoimaan
ja saman aikaisesti toteutettava kunnioittava kohtaaminen 
nuoren kanssa. 

• Useat nuorista ovat oppineet häipymään, kun tilanteessa 
vaikuttaa olevan jotain heitä kohtaan hankalaa. 

• Miten toteutuu oikeus esim. poliittisten näkökulmien 
ilmaisuun vrs. ihmisoikeuksiin

https://nuorisotakuutalo.fi/_files/200000197-
dcabddcabf/Nuorisotakuutalo-toimintamalli.pdf

https://nuorisotakuutalo.fi/_files/200000197-dcabddcabf/Nuorisotakuutalo-toimintamalli.pdf


Mitäpä tulee mieleen?
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