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1 Johdanto 
 

Tämä artikkeli on osaraportti Etelä-Savon maakuntarahastolta saamani  apurahan turvin tehdystä 
tutkimuksesta. Artikkelin teemana on nuorten kohtaamiskokemukset julkisissa ja puolijulkisissa 
tiloissa, nuorten ohjauspalveluissa ja nuorten erityispalveluissa. Kokonaistutkimuksen aiheena oli 
uudistuva ammattiosaaminen ja nuorten kohtaaminen ammattien rajapinnoilla. Tutkimuksessa 
etsittiin ammattien rajapinnoille sijoittuvan, "Kolmannen työn" määritelmää, reunaehtoja ja 
mahdollisuuksia (Purhonen 2016,3.)  

Kokonaistutkimuksen tavoitteena oli selvittää 1) mitä kolmas työ tarkoittaa ammattien rajapinnoilla, 
2) minkälaista osaamista ammattilaiset tarvitsevat nuorten kohtaamiseen ja 3) miten 
koulutusorganisaatiot pystyvät vastaamaan uudenlaisen ammatillisuuden rakentamiseen. (Purhonen 
2016,3). Kolmannen työn käsitteen taustalla on ollut ajatus monialaisten ja moniammatillisten 
verkostojen osaamiseen ja ammatti-identiteettiin liittyvästä ilmiöstä, jossa nuoret kohdataan omista 
ammatillisista intresseistä käsin. (Hoikkala 1989, 87).  

Nuoria kohtaavat  eri ammattilaiset ovat kokeneet ajoittain osaamattomuutta nuorten 
kohtaamistilanteissa. Nuorten häiriökäyttäytyminen on aiheuttanut närkästymistä ammattilaisissa ja 
ratkaisukeinona on usein ollut tilasta häätäminen. (Immonen 2013,14.) Toinen, nuorten  
häiriökäyttäytymiseen liittyvä ratkaisumalli on pyritty hoitamaan siten, että paikalle kutsutaan 
nuorisoalan ammattilaiset periaatteella "tehkää näille nuorille jotakin". Jotta tässä tutkimuksessa 
päästään tutkimuskysymysten äärelle, on ensin selvitettävä, miten nuorten kohtaaminen on 
onnistunut ja mitkä kohtaamiseen liittyvät nuorten kokemukset haastavat työntekijän osaamisen.  

Tutkimuksen viitekehyksenä on nuorten kohtaaminen, monialaisuus ja moniammatillisuus. Tässä 
tutkimuksessa ajatellaan, että kohtaamisissa on kyse läsnä olevasta vuorovaikutuksesta, jossa toista 
ihmistä kunnioitetaan hänen ajatustensa, arvomaailmansa ja tunteiden vakavasti ottamisen tasoilla. 
Ilman näitä elementtejä kohtaaminen muuttuu arvottavaksi ylhäältä - alas vuorovaikutussuhteeksi ja 
tasavertaista kohtaamista ei pääse tapahtumaan.  (Buber 1993, 54-58). Tasavertaisen kohtaamisen 
lähtökohtana on Paulo Freiren (2016, 98-99) ajatus nöyrästä dialogista, jossa ihminen on 
vastaanottavainen toisen tiedosta ja pystyy kyseenalaistamaan oman tietonsa. Dialogi on Freiren 
mukaan yhteiseen oppimiseen ja toimintaan pyrkivien ihmisten kohtaamista ja pyrkimystä 
parempaan ihmisyyteen.   
 
Monialaisuudella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sitä, että nuoria kohdataan monen eri 
ammattialan toimintaympäristöissä toisten ammattilaisten kanssa yhdessä ja erikseen. 
Moniammatillisuus tarkoittaa vastaavasti sitä, että nuoria kohtaavat ammattilaiset tekevät yhdessä 
sellaista työtä, jossa erilainen tieto ja osaaminen yhdistyvät (Isoherranen 2008, 24 – 33) siten, että 
ammattien rajapinnat ylittyvät ja ammattilaisen työ näyttäytyy nuorelle "nuori ja nuoren tarve  
keskiössä"-ajattelumallin mukaisesti.  
 
Nuoret ja heidän käyttäytymisensä ryhmänä ovat aina herättäneet vahvoja tunteita aikuisissa. 
Nuorten liikehdintä ja nuoruudelle ominainen tilan haltuunotto puhututtavat usein kanssakulkijoita 
tai ammattilaisia varsinkin julkisissa tai puolijulkisissa tiloissa. Julkisia ja puolijulkisia tiloja 
määritellään Lähellä kaupungissa -sivuston (www.lahellakaupungissa.fi) mukaan seuraavasti:   
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" Julkisiksi tiloiksi luokitellaan tilat, joihin kuka tahansa voi mennä kysymättä lupaa keneltäkään. 
Julkisten tilojen ja yksityisomistuksessa olevien tilojen välimaastoon sijoittuu osittain julkinen eli 
puolijulkinen tila. Näihin puolijulkisiin tiloihin voi mennä periaatteessa kuka tahansa, mutta ne 
ovat yksityisessä omistuksessa. Omistajat voivat asettaa rajoituksia tilojen käytölle ja esimerkiksi 
ihmisten häiriökäyttäytyminen voi aiheuttaa rajoituksia tilassa olemiselle".  

Nuorten käyttäytymiseen julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa liittyy vahvasti tilan haltuunotto ja 
tiloissa hengailu. Nuoret haluavat viettää vapaa-aikaansa hakeutumalla kodin, koulun ja turvallisen 
asuinympäristön piiristä toisten nuorten pariin ympäristöihin, joissa ei ole kasvattavaa toimintaa. 
Samalla he haluavat kuitenkin olla paikoissa, joissa on muitakin ihmisiä. He saapuvat tiloihin ja 
paikkoihin, joka on usein rakennettu aikuisyhteiskunnan (Kiilakoski 2016, 16) sääntöjen 
mukaisesti. 

Nuorten ohjauspalveluissa olevat nuoret ja heitä kohtaavat ammattilaiset tiedostavat jo 
lähtökohtaisesti vuorovaikutuksen suunnan. Ohjauspalveluissa keskustellaan ja harjoitetaan nuoren 
hyvinvointiin tähtäävää dialogia. Se, miten ja mitä dialogissa tapahtuu nuorten mielestä, ei 
välttämättä ole työntekijälle itsestään selvää. Moniammatillinen työryhmä ja monen ammattilaisen 
ympäröivä nuori saattaa joissakin tilanteissa jäädä altavastaajaksi tai hänen kykynsä eivät riitä 
keskusteluun. Nuoret voivat tulkita keskustelun etenemistä enemmän nonverbaalin viestinnän 
kautta ja tehdä sen kautta tulkintoja kohdatuksi tulemisesta. Nonverbaali viestintä ja sen 
tulkitseminen ja käytöstavat on yhtä lailla osa ihmisen tulkitsemaa kohtaamiskokemusta. (Tikka 
2014).   
 
Ammatillisen vuorovaikutus ja nuorten kokema kohtaaminen ohjauspalveluissa ei aina ole sujunut 
kovin hyvin. Nuoret ovat tulkinneet kohtaamiset "kasvottomiksi palveluiksi" ja "sydämen 
puuttumiseksi". Nuoret kaipaavat kunnioittavaa, välittävää ja arvostaa kohtaamista  Silloin kun 
vuorovaikutus on tuntunut hyvältä, nuoret arvioivat vuorovaikutuksen olleen arvostavaa, 
yksilöllistä, kuuntelevaa ja kuulevaa sekä tasa-arvoista, ihmistä kunnioittavaa kohtelua. (Närhi, 
Juvonen &Matilainen 2014, 132-133; Tikka 2014.) 
 
Erityispalveluissa olevilla nuorilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa niitä nuoria, jotka asuvat, 
opiskelevat tai työskentelevät tuetuissa palveluissa. Nämä nuoret ovat usein tilanteissa, joissa on 
läsnä paljon ohjausta ja kontrollia. Ohjauksen ja vuorovaikutuksen tulee erityisesti tällöin olla 
ennakkoluulotonta, asenteellisesti arvokasta ja normaaliuteen tähtäävää. Nuorten erityisyys haastaa 
usein työntekijän vuorovaikutuksen ja ohjaustaitojen verbaaliset, visuaaliset, auditiiviset  ja 
kinesteettiset viestintätaidot äärimmilleen.  
 
Erityisnuorten ohjauksessa on tärkeää tiedostaa ja valita erilaisia viestintäkeinoja ohjauksen 
välineeksi. Varsinkin digitaaliset viestinnän välineet voivat olla ohjaajalle vaikeita, mutta 
erityisnuoret vastaavasti hyötyvät niistä. Vaarana voi olla se, että ohjaaja määrittelee erityisnuoren 
kyvykkyyden aliarvioimalla digitaalisten välineiden osaamattomuuden oman osaamisensa kautta. 
(Purhonen 2014, 112.)  
 
Tämän artikkelin aineistonkeruun ympäristöinä ovat olleet kirjastot, nuorisotilat, nuorten 
ohjauspalvelut ja kaupalliset ympäristöt. Nuorten kyselyaineiston keruu toteutettiin syyskuun 2016 - 



5 
 

marraskuun 2016 aikana Etelä- ja Pohjois-Savossa. Nuoret tavoitettiin välillisesti paikallisten 
yhteistyökumppaneiden kautta ja jalkautumalla nuorten pariin. Yhteistyökumppaneina aineiston 
keruussa olivat Nuorten palvelu ry, Mikkelin kaupunki ja Mikkelin ammattikorkeakoulun (nykyisin 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK) ja Nuorisoalan tutkimus ja kehittämiskeskus 
Juvenian ERNOD – erityisnuoret ja digiajan osallisuus-hanke ja Ohjaamojen tuki -hanke 
yhteistyöverkostoineen.   
 
Tutkimukseen osallistuvien nuorten ja organisaatioiden anonymiteetin takia yksittäisiä 
organisaatioita ei tässä tutkimuksessa mainita. Tutkimuksessa on hyödynnetty myös Mikkelin 
ammattikorkeakoulun Vaikeimmin työllistyvät nuoret palvelujärjestelmässä –hankkeessa (Vainu) 
kerättyä haastatteluaineistoa. 
 
Tässä raportissa nostetaan esille olennaisimmat tulokset kyselystä ja loput tulokset hyödynnetään 
mahdollisessa jatkotutkimuksessa. Raportoinnin rajaaminen on tehty siitä syystä, että 
rahoitushakemuksen ja saadun rahoituksen kestossa oli huomattava ero ja kaikkia aineistoa ei ehdi 
analysoimaan rahoituksen aikataulussa. 

2 Mitä on kohtaaminen? 
 
Kohtaamisen määrittelyn liittyy kaksi toisistaan poikkeavaa vuorovaikutuksen tasoa. Juutalainen 
filosofi Martin Buber (1993, 15 - 89) pohtii kohtaamisen luonnetta Minä ja Sinä - sekä Minä ja Se -
suhteiden kautta. Molemmat suhteet perustuvat ihmisen olemassaoloon ja suhteen laatuun, mutta 
vain Minä ja Sinä -yhteys ihmisten välillä perustuu dialogiseen kohtaamiseen. Minä ja Se -yhteys 
sisältää yhteyden ihmisen ja luonnon välisestä esineellistävästä ja kategorisoivasta suhteesta. Minä 
ja Se -suhdetta tarvitaan yhteyden muodostamiseen maailmaan, mutta Minä ja Sinä -suhde perustuu 
läsnä olevaan ja vuorovaikutteiseen, jopa uteliaaseen kommunikaatioon kahden ihmisen välillä.  
Näissä Minä ja Se- ja Minä ja Sinä -suhteissa Minän olemus on erilainen. Minä ja  Se -suhteessa 
Minä viestii minäkeskeisyyttä ja on vahvasti tietoinen itsestään subjektina ja ilmenee itsensä 
eriyttämisellä muista. Minä - Sinä -suhteessa Minä ilmenee persoonana  ja on tietoinen itsestään 
subjektina ja ilmentyy siten, että hän rakentaa yhteyden muiden persoonien kanssa.  

Ammateissa, joissa työtehtävät kohdentuvat ensisijaisesti konkreettisiin asioihin tai tapahtumiin, 
esimerkiksi palvelutapahtumaan, ihmisen kohtaamista määrittää ensisijaisesti Minä ja Se -yhteys. 
Työhön liittyvää asiakassuhdetta viedään eteenpäin ilman, että Minän tarvitsee rakentaa 
asiakkaaseen erityistä suhdetta. Minä - Se suhde tarkoittaa sitä, että Minä on asiantuntija ja tiedon 
hallitsija ja Se on asiakas, jolle tieto hyödykkeestä annetaan ilman Sinä -suhteeseen sisältyvää 
syvempää ja dialogista vuorovaikutusta. Suhde perustuu syvällisemmän vuorovaikutuksen 
ulkopuolella olevaan konkreettiseen asiaan.  Asiakkaan ja asiakasta palvelevan ammattilaisen ei 
oletetakaan olevan Minä ja Sinä tasolla, tasavertaisessa ja dialogisessa vuorovaikutussuhteessa, 
vaan mekaaninen Minä ja Se -suhde on riittävä taso asiakastapahtuman saavuttamisessa ja 
tapahtuman edistämisessä. 

Ihmisten kohtaamisissa  on kyse aitoudesta ja yhteydestä toiseen ihmiseen. Aidon kohtaamisen 
tilassa joudumme luopumaan valmiista vastauksista  ja suorituksista. On kyettävä kuulemaan ja 
kuuntelemaan ja opeteltava olemaan tässä ja nyt. Kohtaaminen ei ole ihmisen neuvomista ja 
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ymmärtämistä, vaan kohdattavan ihmisen tilanteen  jakamisesta, välittämisestä ja vakavasti 
ottamisesta. Kohtaamiseen tarvitaan nöyryyttä. Nöyryys puolestaan tarkoittaa sitä, että suostumme 
siihen, että emme ole täydellisiä kohtaamistilanteissa, vaan yhtä keskeneräisiä niin kuin kohdattava 
ihminen. Aidoissa kohtaamisissa nöyryys ei tarkoita nöyristelyä ja itsensä mitätöimistä. Nöyryys on 
sitä, että osaa olla kiitollinen, myötätuntoinen ja valmis jakamaan asioita toisen kanssa.  
Nöyryydessä on toisaalta kyse tietämättömyydestä ja yhtäältä toivon luomisesta. (Mattila 2008, 11-
34.)  Tämän tutkimuksen kohtaaminen konkretisoitui seuraaviin teemoihin (Mattila 2008, 11-39; 
Tolvanen 2012, 32 - 86):  

• Ammattilaisen reagointi, kun hän tapaa toisen ihmisen. Reagoimisessa on kyse siitä, miten 
ihmistä tervehditään, kun hän tulee paikalle. Onko ihminen tervetullut tilaan tai paikkaan ja 
tarjotaanko hänelle apua tai saako hän olla tilassa/paikassa ilman poistumiskehotusta?  

• Ammattilaisen suhtautuminen toisen ihmisen esittämään asiaan. Suhtautumisessa on kyse 
siitä, kokeeko ihminen, että hänen asiansa otetaan todesta, saako hän esittää kysymyksensä 
rauhassa ja määritellä asiansa itsestä käsin tai onko ammattilainen kiinnostunut ihmisen 
esittämästä asiasta ja tarinasta. 

• Ammattilaisen arvostus toista ihmistä kohtaan. Ihminen kokee arvostusta paikassa, jossa 
hän on ja saa ilmaista tunteensa ja mielipiteensä vapaasti. 

• Ammattilaisen suhtautuminen toiseen ihmiseen ihmisenä. Ihminen kokee olevansa 
tasavertainen ihmisenä ja hänelle puhutaan innostavasti, ymmärrettävästi ja kunnioittavasti 

Näillä elementeillä oletetaan olevan keskeisin merkitys, jotta kohtaaminen toteutuisi ja oli 
kunnioittavaa ja vuorovaikutuksellista. Aidossa kohtaamisessa oletetaan ihmisten olevan tilassa, 
jossa käydään kohti toista ihmistä, ihmisyyden välityksellä ja heittäytymällä tilaan, jossa ei ole 
valmiita vastauksia. (Mattila 2008, 12.)  

3 Nuorten kohtaamiskokemuksia tutkimassa  
 

Tämä tutkimus on sisältänyt kahteen eri tarkoitukseen sisältyvää aineistonkeruuta. Ensimmäinen 
aineistonkeruu on kohdentunut nuorten kohtaamiskokemuksiin ja toinen aineistonkeruu on 
kohdentunut ammattilaisten rajapintatyöhön ja nuorten kohtaamiseen.  

Ammattilaiskysely toteutettiin koko Suomessa ja vastaajamäärä oli 299.  Ammattilaiskyselyssä 
arvioitiin toisen ammattilaisen toimintaa nuorten kohtaamistilanteissa ammattien rajapinnalla 
tapahtuvassa työssä. Tämän lisäksi ammattilaisilta kysyttiin ammattien rajapintatyöhön liittyviä 
kysymyksiä. Ammattilaisten kyselyaineisto raportoidaan pääosin omana raporttinaan.  

Nuorten kysely toteutettiin lomakekyselynä siten, että kyselyyn pystyi vastaamaan joko 
paperikyselynä tai sähköisesti verkkokyselynä. Erityisryhmien nuorten kysely toteutettiin 
yksinkertaistamalla kysymyksiä (liite 2) ja osallistamalla heitä keskustelemaan aiheesta 
PollEverywhere -sovelluksen avulla.  

Kyselyjen lisäksi tutkija haastatteli ja havainnoi nuoria kyselyn vastausaikana niissä paikoissa, 
joissa tutkija oli itse läsnä. Nuorten kyselyyn osallistui yhteensä 127 nuorta. Vastaajista 35 % 
vastasi kyselyyn nuorten ohjauspalveluiden näkökulmasta, 41 % vastaajista vastasi kyselyyn 
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julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa ja 24 % vastaajista tavoitettiin nuorten erityispalveluiden kautta 
(taulukko1) 

Taulukko 1. Nuorten vastausympäristö. 

Nuorten vastausympäristö Vastaajien määrä % 
Nuorten palvelut 45 35 
Julkiset ja puolijulkiset tilat 52 41 
Erityispalvelut 30 24 
Yhteensä 127 100 

 
Vastaajista 54 % oli miehiä, 40 % oli naisia, 4 % muita ja 2 % ei määritellyt sukupuoltansa 
ollenkaan (taulukko 2).  

Taulukko 2. Vastaajien sukupuoli. 

Sukupuoli Vastaajien määrä % 
Mies 69 54 
Nainen 51 40 
Muu 5 4 
Ei ole määritellyt 2 2 
Yhteensä 127 100 

 
Vastaajajoukko on ryväsotantana (KvantiMOTV) eri-ikäisistä nuorista eri ympäristöistä. 
Ryväsotannalla pyrittiin saamaan mahdollisimman edustava joukko nuoria tutkimuksen 
toteutusalueelta. Vastaajien ikäjakauma on esitetty taulukossa 3. 

Taulukko 3. Vastaajien ikäjakauma. 

Vastaajien ikäjakauma Vastaajien määrä % 
alle 15 v. 39 31 
15-18 v 56 44 
yli 18 v 32 25 

 
Vastaajista suurin osa, 56 %, sijoittui ikävälille 15 - 18 vuotta. Loput vastaajista olivat alle 15 
vuotiaita (39%) tai yli 18 vuotiaita (32 %). Ikäjakauma antaa riittävän otannan nuoruuden 
ikäjakaumasta ja nuoruuden ilmenemismuodoista.  

Nuorten kokema kohtaaminen on tiukasti kiinni toimintaympäristön luonteesta ja siellä toimivien 
ammattilaisten perustehtävän, osaamisen sekä kohtaamisen tulkinnasta. Kohtaaminen määrittyy 
ohjaavasta ja hyvin yksilökohtaisesta dialogista suurten asiakasvirtojen asiakaspalveluun liittyvään 
kohtaamistapaan, kuten Buber (1993) kuvaa Minä ja Sinä tai Minä ja Se -suhteita. Nämä 
kohtaamisen erilaiset tulkinnat ilmenevät myös nuorten kokemuksissa ja siinä, miten he toivoisivat 
tulevansa kohdatuksi erilaisissa tilanteissa. Tästä syystä erilaisissa ympäristöissä kerätyt nuorten 
kohtaamiskokemukset raportoidaan erikseen. 
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4 Nuorten kohtaamiskokemuksia julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa 
 
Tutkimuskysely toteutettiin siten, että nuorille annettiin tablettitietokone, jolla he vastasivat 
sähköiseen kyselyyn. Tämän jälkeen käytiin vapaata keskustelua aiheesta, mikäli nuoret halusivat 
aiheesta vielä keskustella. Osa nuorista vastasi kyselyyn paperilomakkeella tai omalla laitteellaan 
qr-koodin kautta.  
 
Julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa liikkuvilla nuorilla on erilaisia motiiveja ja olemisen 
tarkoitusperiä olla tilassa. Lampela ( 2013, 11 ja 2016, 26 - 30) kuvaa muun muassa 
kauppakeskuksessa liikkuvia nuoria ajankäytön ja sosiaalisuuden akseleilla. Nuorten tilankäyttö 
perustuu kauppakeskuksessa piipahtelijoihin, shoppailijoihin, odottelijoihin ja "heavy usereihin". 
Nämä samat ajanviettoon liittyvät tarkoitusperät näkyivät myös tämän tutkimuksen julkisissa ja 
puolijulkisissa tiloissa tehdyn kyselyn kohderyhmän (n=52) nuorten puheessa, vaikka sitä ei 
tutkimuksessa varsinaisesti kysytty. Asia tuli esille kyselyn yhteydessä tehdyssä nuorten 
jututtamisessa.  
 
Nuoret kertoivat kokoontuvansa julkisissa tai puolijulkisissa tiloissa siitä syystä, ettei heidän 
asuinalueellaan ollut muuta nuorten tilaa.  Osa nuorista oli selkeästi vailla tilaa, jossa voi vain olla. 
Tämä olemisen tila liittyy nuorten kehityksen itsenäistymisen kauteen (Havinghurst 1982; Erikson 
1982; Kuusinen & Korkiakangas 1999) ja haluun viettää aikaa ilman aikuisen kasvattavaa 
kontrollia. Osa nuorista käytti tilaa siirtymäpaikkoina koulun ja kodin tai koulun ja harrastuksen 
välisiin siirtymiin. 
 
Tilassa oleminen ei suju aina ongelmitta ja nuoret eivät koe aina olevansa tervetulleita 
aikuisyhteiskunnan mukaisesti rakennettuihin tiloihin. (Tani 2011, 4-15;  Pyyry 2015; Immonen 
2016, 80-81.) Tässä kyselyssä kritiikki kohdentui pääasiassa kaupallisissa tiloissa vietettyyn aikaan, 
mutta kirjastot saivat myös osansa kritiikistä. Pääsääntöisesti nuorten kohtaamiskokemukset ovat 
positiivisia, mikä on hyvä. Taulukosta 4 käy ilmi, miten nuoret kokevat kohtaamiset ammattilaisten 
kanssa tullessaan tilaan:  
 
Taulukko 4. Nuorten kohtaamiskokemuksia tilaan tullessa. 
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Negatiivisia kohtaamiskokemuksia on aineistossa kaikkiaan yli puolet, mikäli aineistoa suhteutetaan 
kokonaisuutena. Avun tarvitsemiseen liittyvä kysymys ei välttämättä ole negatiivinen asia, mutta 
toisaalta sekin voi kuvastaa nuorten "ohittamista" palvelua tarvitsevina asiakkaina. Vaikka 
aineistoista poistaisikin avun tarvitsemiseen liittyvän kysymyksen, niin tällöinkin negatiivisia 
vastauksia ilmenee lähes puolet. 
 
27% vastaajista koki, että hän ei ollut tervetullut tilaan ja 36% kertoi, että työntekijä ei tervehtinyt 
nuorta. Nuoret kokivat, että heiltä vaaditaan käytöstapoja ja kohteliaisuutta aikuisia ja toisia nuoria 
kohtaan, mutta nuoret kokivat saavansa ajoittain asiatonta kohtelua osakseen aikuisten puolelta. 
Tarkemmin tarkasteltuna tilasta poistamisen kommentoinneista löytyy selityksiä nuorten 
kohtaamiskokemuksille. Nuorten vastauksista ilmeni, että  20% vastaajista oli joutunut poistumaan 
paikasta. Poistumiskehotus kerrottiin välittömästi, mikäli paikalle oli tultu aikana, jolloin alle 18-
vuotiailta nuorilta oli pääsy paikalle evätty. Tämä kielto koski ainoastaan kaupallisia, puolijulkisia 
tiloja. Osa nuorista oli saanut myös porttikiellon aikaisemmasta käytöksestään ja poistumiskehotus 
tuli välittömästi kun nuori astui tilaan. Nuorten kertoman mukaan osa tilasta poistamiselle oli 
perusteltu syy: 
 
 "Riehuin vähän" 
 "Pelasin, vaikka se on kiellettyä alle 18 vee" 
 
Tilasta poistamisiin liittyi myös tapahtumia, joita nuoret eivät hyväksyneet ja kokivat ne 
epäoikeudenmukaisiksi: yksi, alle 18-vuotias nuori pelaa rahapeliautomaatilla tai harrastaa 
uhkapelaamista pöydässä ja tämän seurauksena koko nuorisoryhmä poistetaan tilasta ilman 
neuvotteluyhteyttä. Kollektiivirangaistus ei tuntunut nuorista oikeudenmukaiselta. Toisaalta he 
kaipaavat oikeudenmukaisuutta ja yhtäältä ovat lojaaleja muita nuoria kohtaan.  
 
Tämä selittyy (Kuva 1) osittain heidän ikäänsä kuuluvilla kehitystehtävillä (Erikson 1982, 
Weckroth 2008):   
 
NUORUUDEN 
KEHITYSVAIHE  

AIKUISTEN OLETUSARVO  

Lyhytjännitteisyys  Pitkäjänteisyys, odottaminen  
Itsekkyys  Sosiaalisuus ja vuorovaikutus  
Kypsymättömyys  Aikuisuus ja vastuullisuus  
Mustavalkoisuus, askeettisuus Suvaitsevaisuus/valintojen ja näkökulmien mahdollisuus  
Laumasieluisuus  Yksilöllinen päätöksenteko ja harkintakyky  
Itseilmaisun vaikeudet  Puhuminen ja keskustelu  
Epäsosiaalinen käytös  Hyväntuulinen ja kohtelias käytös  
Sääntöjen ja arvojen 
kyseenalaistaminen  

Sääntöjen noudattaminen ja aikuisten arvovalintoihin 
sopeutuminen  

Alakulttuurit kiinnostavat  Valtakulttuurit pätevät  
Kuva 1. Nuoruusiän kehitysvaiheen ja aikuisten odotusarvot ovat usein vastakkaisia (Erikson 
1982; Weckroth 2008) 
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Nuorten päätöksenteko- ja harkintakyky ei ole vielä kehittynyt, vaikka aikuiset heiltä sitä 
edellyttävät. Mikäli nuoret eivät itse ilmianna sääntöjä rikkonutta nuorta, aikuisilla ei ole 
välttämättä riittänyt aikaa, kykyä tai halua ratkaista ristiriitaa kasvatuksellisin keinoin. Nuoruuden 
tehtäviin kuuluu sääntöjen kyseenalaistaminen, vaikka säännöt ovat heistä yhtä tärkeitä. He eivät 
niinkään kyseenalaista sitä, että onko sääntöjä, vaan sen, ovatko säännöt sisällöltään ajankohtaisia,  
miten säännöt on tehty ja miten sääntörikkomuksissa toimitaan. Haastatellut nuoret  olivat itsekin 
sillä kannalla, että sääntöjä rikkonut nuori ja hänen toimintansa hyväksyneet muut nuoret tulee 
poistaa tilasta:  
 

"Se pihalle, kuka tekee" 
"Jos on samassa porukassa kuka tekee, niin sekin pihalle" 
 

Ne nuoret, jotka eivät ole selkeästi olleet sääntöjä rikkovassa porukassa, ovat kysyneet poistamisen 
syitä. He eivät hyväksy vastauksina "siksi" tai "kaikki pihalle", vaan kertovat sen olevan aikuisten 
kyvyttömyyttä, epäkohteliaisuutta tai haluttomuutta kohdata kysyvä nuori kunnioittavasti:  
  

"Niillä ei ole edes halua yhteistyöhön".  
 
Kaupallisen tilan aineistossa ilmeni joidenkin nuorten kokema epäoikeudenmukaisuus suhteessa 
maksaviin asiakkaisiin. Näillä nuorilla oli sisätiloissa oleskelukielto, mutta he saivat käydä 
ostamassa ruokaa. Ruoka piti kuitenkin syödä ulkotilassa. Käytäntö oli nuorista väärin, sillä he 
luokittelivat itsensä näissä tilanteissa maksaviksi asiakkaiksi niin kuin kuka tahansa asiakas.   
 
Silloin kun aikuisilla riitti kärsivällisyyttä, aikaa ja kykyä keskustella nuorten kanssa asiallisesti, 
nuoret osasivat antaa myös hyvää palautetta: 
 
 "Kyllä (työntekijä) meistä tykkää ja tulee juttelemaan. Hän palkitsee 
 meitä silloin kun ollaan toimittu oikein"  
 
Ne nuorille suunnatut tilat, jotka olivat rakennettu julkisen palvelun yhteyteen, sai vastaavasti 
kiitosta siitä, että nuoret olivat tervetulleita paikkaan: 
 
 "Täällä ollaan hyvin kilttejä" 
 "Täällä on tosi hieno henkilökunta" 
   
Näissä tiloissa nuorilla oli enemmän "tilaa olla ikänsä mukainen nuori". Läsnä oli usein sellainen 
aikuinen, jolla oli koulutusta nuorten kanssa toimimiseen. Tila mahdollisti myös sen, että siellä ei 
tarvinnut olla hiljaa. Äänen käyttö kuvastaa yhtä nuoruuden elementtiä, jolla nuoret ottavat tilaa 
haltuun ja "merkitsevät tilan" itselleen. Julkinen tila ja äänietiketti on usein aikuisten määrittelemä, 
eikä nuorilla ole siihen valtaa tai harjoittelun paikkaa. (Liikanen & Rannikko 2016, 37 - 44.) 
Äänenkäytön rajaaminen ja sääntely julkisessa tilassa on jälleen aikuisuustaito, johon nuoren tulisi 
pyrkiä, mutta hänellä ei ole mahdollisuutta testata sitä valmiiksi säädellyissä äänitiloissa muutoin 
kuin ottamalla tila itse haltuun.   
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Menemällä aineistoon syvemmälle ja tutkimalla niiden vastaajien kokemusta, jotka eivät koe 
itseänsä tervetulleeksi tilaan (27%, taulukko 3), voidaan todeta, että kokemukset kohdentuvat 
erityisesti ikäluokkaan 15 - 18 -vuotiaat  (47 %, taulukko 5): 
 
Taulukko 5 . Eri ikäryhmien kokemus tervetulleeksi tulemisesta. 
  

 
 
Täysi-ikäiset tai lähes täysi-ikäiset nuoret tiedostavat saman asia ja pyrkivät myös omalla 
toiminnallaan ottamaan vertaisvastuuta nuorista. He ovat jo kypsempiä ja kokeneempia 
tiedostamaan julkisen tilan käyttäytymissääntöjä ja pyrkivät ohjeistamaan ja puuttumaan teini-
ikäisten käyttäytymiseen:  

 
"Ne nuoremmat , peruskoulun 7-9 luokkalaiset, ei osaa käyttäytyä. Joskus me muut 
vanhemmat neuvotaan niitä." 

 
Edellä mainittu ikäluokka on ikäkehityksessään siinä vaiheessa, jolloin aikuisten odottama 
vuorovaikutus, puhuminen ja kuuntelu, on vaikeaa nuoren kehittymättömän itseilmaisun ja sen 
säätelyn takia (Kuva 1, s. 9). Pahimmillaan tilanteet ajautuvat nuorten ja aikuisten kissa ja hiiri -
leikeiksi, eikä kummallakaan ole hyvä olla. Tarkasteltaessa myös poikien ja tyttöjen 
kohtaamiskokemuksia voidaan myös todeta, että poikien kokemukset kohtaamisissa ovat hiukan 
negatiivisempia kuin tyttöjen kokemukset (taulukko 6). Erot näkyvät selkeimmin paikalta 
poistamisessa, avun tarjoamisessa ja tervehtimisessä: 
 
 Taulukko 6. Sukupuolierot kohtaamiskokemuksissa.  
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Poikien negatiiviset kohtaamiskokemukset ovat mielenkiintoisia ja pohdittavaksi jää, heijastavatko 
nämä kohtaamiset yleisesti työntekijöiden suhtautumista miehiin. Sanna Mäki (2013, 58 - 72) on 
tutkinut miesten kokemuksia sosiaalipalveluissa, joissa miesten kohtaamiskokemukset ovat olleet 
varsin huonoja. Tutkimuksensa johtopäätöksissä Mäki kaipaa lisätutkimusta sosiaalityöntekijöiden 
ja miesten välistä valta-asetelmista ja miesten itsensä paikantamista yhteiskuntaan sekä kulttuuriin. 
Nämä samat olisivat mielenkiintoista tutkia myös julkisten ja puolijulkisten tilojen kontekstissa ja 
olemisen kulttuureissa. 

 
4.1 Julkisten ja puolijulkisten tilojen ammattilaisten mielipiteitä nuorten kohtaamisista 
 
Puolijulkisissa ja julkisissa tiloissa toimiville ammattilaisille (n= 164) esitettiin vastaavia 
kysymyksiä kohtaamisista kuin nuorille. Ammattilaiskyselyn tiedonkeruupaikat ovat olleet 
laajempia kuin nuorten kyselyssä. Nuorten kysely on toteutettu ryväsotantana Pohjois- ja Etelä-
Savossa ja ammattilaisten kysely valtakunnallisena verkkokyselynä, joten kyselyn tulokset eivät ole 
tilastollisesti suoraan verrannollisia, mutta antavat suuntaa kohtaamiskokemusten tulkintoihin. 
Ammattilaiset arvioivat kyselyssään toisen ammattilaisten toimintaa niin hyvin kuin se oli 
mahdollista. Taulukossa 7  käy ilmi julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa toimivien ammattilaisten 
vastaukset kohtaamistilanteista.  
 
Taulukko 7. Ammattilaisen arviota nuorten kohtaamisista.  

 
 
Ammattilaisista 46% vastasi, että tilassa työskentelevät aikuiset antavat nuorille 
poistumiskehotuksia. Nämä poistumiskehotukset liittyvät ensisijaisesti nuorten häiritsevään 
käyttäytymiseen tilassa. Häiritsevä käyttäytyminen on sisältänyt liiallista äänenkäyttöä, 
pelisääntöjen rikkomuksia, muiden asiakkaiden häiritsemistä tai päihtymis-, pelaamis- tai 
väkivaltatilanteita:  
 
 "Yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättäminen useista huomautuksista huolimatta
  ja myös tiloihin sopimaton käytös (haistattelu, kiroilu ja paikkojen sotkeminen)." 
  
 "Meluaminen, tahallinen häiriköinti." 

 
"Yleensä (...)tilasta poistamiseen johtaa esim. väkivaltainen tai muita asiakkaita 
häiritsevä käytös. Myös päihteiden käyttö on joskus syynä (pätee yhtälailla aikuisiin 
asiakkaisiinkin, ei vain nuoriin)." 
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Ennen tilasta poistamista, nuoren kanssa oli käyty useampi keskustelu, jolla nuori olisi voinut 
oikaista käytöstään, mutta joka ei ollut tuottanut tulosta: 
 
 "Häiritsevä käyttäytyminen, joka ei ollut loppunut huomautuksista huolimatta" 
 
Aineistosta löytyy myös viittauksia siihen, että nuori ei ole tullut kuulluksi tai toisen ammattilasien 
keinot eivät ole riittäneet tilanteessa:  
 
 "Itse koin, että nuori ei tullut kuulluksi. Toiselta ohjaajalta "loppui keinot". Nuori ei 
 saanut tilaisuudessa tarvitsemaansa apua. Tilanne oli tällä viikolla ja koin itse 
 voimattomuutta ja suuttumusta toisen aikuisen näköalattomuuden takia." 
 
Ammattilaisten taito sanoittaa ja yksinkertaistaa omaa kielellistä viestintää ei aina ole onnistunutta:  
 

"Aina kaikkien ammattilaisten selitykset eivät ole siinä muodossa että nuori ne täysin 
ymmärtää." 

 
Konfliktitilanteiden syynä voi olla muun muassa se, että nuoret eivät ymmärrä tai tule ymmärretyksi 
ristiriitatilanteissa. Suurin osa nuorista osaa käyttäytyä tilassa ja tulee toimeen työntekijöiden kanssa 
ja poistamistilanteet kohdentuvat aiemmin mainitun taulukon (taulukko 4, s.8) 20%:n  
nuorisojoukkoon aineistossa. Nuorilta kysyttäessä työntekijöiden ja heidän välisestä ymmärryksestä 
n. 15% vastaajista (taulukko 8) ei ymmärrä työntekijän viestintää tai tule itse ymmärretyksi 
verbaalisesti.  
 
Taulukko 8. Nuorten ja työntekijöiden välinen ymmärrys, nuorten mielipide. 
 

 
 
Konfliktien ja vuorovaikutuskäytäntöjen taustalla voi olla se, että nuoren odotusarvona 
kohtaamistilanteissa on Buberin (1993, 33 - 40) mukainen ymmärtävä Minä ja Sinä -suhde kun 
työntekijä ajattelee tilan sääntöihin ja niiden noudattamiseen ohjaavan riittävän Minä ja Se -suhteen. 
Nuoren häiriköinti voi liittyä turvallisen aikuiskontaktin hakemiseen, jonka hän sanoittaa 
häiriköimisen muotoon. Tämä käyttäytymistapa liittyy nuoren kehitysvaiheeseen, jossa nuoren 
itseilmaisu ei ole kehittynyt aikuisen oletusarvon mukaiseen sosiaaliseen vuorovaikutussuhteeseen 
(Kuva 1, s. 9). 
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annetaan mahdollisuus ja myös velvollisuus kysyä itse apua tarvittaessa. Työntekijät seuraavat 
tilanteita ja puututaan asiaan sitten, mikäli nähdään nuoren olevan avun tarpeessa: 

 "Nuoren annetaan yleensä olla muiden asiakkaiden tapaan "rauhassa" -apua 
 tarjotaan mikäli näyttää, että sitä kaivataan." 

 "Kysytään, jos nähdään että tarvitsee apua." 

Työntekijät seuraavat ja käyttävät harkintaa avun tarjoamisessa, joka ilmentää hyvää 
tilannelukutaitoa suhteessa nuorten hengailuun. Tämä ei kuitenkaan koske kaikkien nuorten toivetta 
"vapaasta oleilusta". Osa nuorista kokee olevansa turvaton tilassa, ja he kaipaavat turvallista 
aikuista. (Lampela 2016,19.)  

Ammattilaisten aineistosta löytyy myös nuorten kohtaamiseen liittyviä hälyttäviä kommentteja:  

"Tämä on valitettavaa, mutta osa työntekijöistä ei näe ovesta saapuvia nuoria asiakkaina, 
vaan välttämättömänä pahana." 

"Moni ammattilainen unohtaa nuoren kohtaamisen. Ei tervehditä tai katsota edes päin." 

Nämä negatiiviset asenteet nuorista asiakkaina merkitsevät nuorille paljon. He haluavat tulla 
kohdatuksi samalla tavalla kuin aikuisetkin. Toisaalta nuorilta vaaditaan aikuismaista 
käyttäytymistä ja yhtäältä heille ei anneta siihen mahdollisuutta. Tämä on ristiriitainen viesti siinä 
suhteessa, että juuri nämä asiakaspalvelutilanteet ovat yksi tapahtuma, joissa nuori harjoittelee 
omatoimiseksi, omien asioidensa aktiiviseksi hoitajaksi. (Ylhävuori 2012.) Nuorten arvostava 
kohtaaminen asiakaspalvelutapahtumassa kantaa hedelmää tulevaisuuden ostopäätöksissä, kuten 
Wilska (2010) toteaa:  

"Juhlapukuliikkeessä vain vaatteita hypistellyt teini tulee todennäköisemmin myöhemmin äitinsä 
kanssa ostamaan vanhojentanssipuvun, mikäli on saanut arvostavaa palvelua iästään huolimatta. 
Myös elektroniikkaliikkeessä hengaileva ärsyttävä poikaporukka voi koostua merkittävistä 
mielipidevaikuttajista perheen kodintekniikan päivityshankkeessa. Perheet eivät ole siis enää 
pitkään aikaan olleet kuluttajina homogeenisia kollektiiveja. Ja tulevaisuuden markkinat ovat 
entistä tiedostavampien ja vaativampien nykylasten ja -nuorten. Tähän kaiken 
palveluliiketoiminnan on välttämätöntä reagoida." 

Nuoret tekevät tulevaisuuden valintojaan näiden kohtaamiskokemusten kautta. Yhdenkään 
puolijulkisen tai julkisen tilan toimijan ei tulisi tätä unohtaa ja ohittaa nuorten kohtaamista 
"välttämättömänä pahana". Avun tarjoaminen ei tarkoita sitä, että nuoren ihmisen läsnäolo tulkitaan 
ongelmana, vaan että nuori kohdataan asiakaspalvelun näkökulmasta ja kysytään tarvitseeko hän 
apua tiedon etsimiseen, ostostapahtumaan tai muuhun tilassa olemisen edellytykseen. 

Aineistosta ilmenee (taulukko 7, s.13), että valtaosa työntekijöistä suhtautuu myönteisesti nuorten 
läsnäoloon (83%) ja tervehtii heitä (82%). Ammattilaisilla on vilpitön tarkoitus hyvään 
kohtaamiseen "Ohjeen mukaan pitäisi aina tervehtiä, mutta aina ei huomata.",  mutta joissakin 
tapauksissa sisältää kohtaamiseen liittyviä perinteisiä kasvatuskäytäntöjä:  

 "Turhan syvässä on asenne, että nuoren pitäisi tervehtiä ensin vanhempaa henkilöä." 
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4.2 Yhteenveto nuorten ja ammattilaisten kohtaamiskokemuksista julkisissa ja puolijulkisissa 
tiloissa 
 

Edellä kuvatuissa aineistoissa ilmeni eroja nuorten ja ammattilaisten kohtaamiskokemusten suhteen. 
Erot ovat luonnollisia ja selittyvät hyvin pitkälti nuoruuden kehitysvaiheiden ja aikuisten 
oletusarvon mukaisilla lainalaisuuksilla (Kuva 1, s.9). Kokemuserot eivät kuitenkaan selity 
pelkästään näillä eroavaisuuksilla, vaan taustalla on myös ammatillisuuteen sisäänkirjoitettu käsitys 
toisen ihmisen kohtaamisen ja työn perustehtävän välisestä suhteesta. Näitä kohtaamisia voidaan 
tulkita myös hallinnan analytiikan kautta. Tällä hallinnan analytiikalla viitataan menettelytapoihin 
ja strategioihin, joilla hallitaan itseä ja toisia valtioissa, organisaatioissa tai paikallistason 
toiminnassa. Hallinnan politiikka on yksilöiden arkiseen käyttäytymiseen ulottuvaa vallankäyttöä, 
jossa yksilöt ovat sekä vallan kohteita että vallan käyttäjiä itse. (Rose 1999, 15; Määttä 2007, 20; 
Julkunen 2010, 342 - 344.) Eri ympäristöissä työskentelevät ammattilaiset ovat koulutettuja ja 
lähestyvät ihmistä tästä hallinnan analytiikan ajatuksella.  

Julkisten ja puolijulkisten tilojen työntekijöiden, kuten kaupallisen ympäristön tai  julkisen 
kirjastojen työntekijöiden, ihmisten hallinta perustuu siihen, että ihmisillä itsellään on oikeus ja 
velvoite hankkia tarvitsemansa hyödyke tai palvelu. Ihminen itse on oman tarpeensa määrittävä 
subjekti ja tapahtuma perustuu vapaaehtoisuuteen. Keskeisenä aatteena on se, että hallinto ja valta 
suhteessa ihmiseen on minimoitu ja valtaa suhteessa ihmiseen käytetään vain ongelmien ilmetessä. 
Vallankäyttö ilmenee esimerkiksi tilasta poistamisen tai sopimattomissa käyttäytymistilanteissa. 
Muutoin ihmiset voivat liikkua tilassa ja hoitaa omatoimisesti asiansa. Tilaan tullut ihminen on 
työntekijöille asiakas tai kuluttaja  ja hän saa tilassa asiakaspalvelua. Vastaavasti työntekijä on 
tilaan tulleelle ihmiselle asiantuntija, jolta saa palvelua tai asiantuntijatietoa. (Määttä 2007, 22.)  

Nuoriin kohdentuva asiakaspalvelu kuitenkin ohitetaan monesti, kuten aineistossa on käynyt ilmi 
nuorten kokemuksissa ja työntekijöiden mielipiteissä. Lähtökohtana on siis se, että nuori on 
"hankala tapaus" ja hän ei mahdu hallinnan analytiikan normeihin eli itsenäiseen, vain asioimassa 
olevan asiakkaan muottiin. Nuori käyttäytyy  julkisessa tai puolijulkisessa tilassa hakien ehkä 
turvaa tai huomiota aikuisilta tai hengailee tilassa rakentaen omaa identiteettiään. Hallinnan 
analytiikan mukaan (Määttä 2007, 22)  näille tehtäville ja ilmiöille on olemassa toisenlaiset 
ympäristöt, kuten hyvinvointipalvelut tai erilaiset yhteisöt. Oletusarvona on myös, että näille 
nuoruuden ilmenemismuodoille on olemassa myös omat ammattilaiset, jotka osaavat kohdata 
nuoret näissä tilanteissa.  

Hallinnan analytiikan logiikan mukaan julkisten ja puolijulkisten tilojen työntekijöiden työnkuvaan 
ei kuulu kasvatustehtävät tai yksilöiden elämänhallinnan tai yksityisasioiden ohjaus. Hyvinvoinnin 
näkökulmasta taas katsottuna eri ympäristöissä liikkuvien nuorten kohtaamiseen eivät riitä enää 
sektoroituneet palvelut, vaan on havaittu, että nuorten kohtaamiseen tarvitaan poikkihallinnallisia ja 
monitoimijaisia, dialogisia verkostoja. (Määttä 2007, 25). Usein tämä ilmenee julkisissa tai 
puolijulkisissa tiloissa siten, että paikalle kutsutaan toisen ammattikunnan työntekijä neuvonpitoon 
ja "hoitamaan" ongelma pois. Tällöin hallinnan analytiikan mukaan toinen ammattilainen on 
siirtynyt hallitsemaan nuoria toisen ammattialan toimintaympäristöön. Tämä välittyy pahimmillaan 
nuorille hyvinä ja pahoina työntekijöinä.   
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Silloin, kun rakentava yhteys nuoriin toimii, on puolijulkisen tai julkisen ympäristön 
ammattilaisella ollut tiettyä herkkyyttä tai taitoa nuorten kohtaamisissa. Tällöin on hallinnan 
analytiikan mukaan tultu jo toisen ammattikunnan perustehtävän puolelle ja ylitetty hallinnan 
analytiikan suhde yksilöön. Tämä on toiminut pitkälti luontaisesti työntekijän henkilön 
persoonallisiin ominaisuuksiin liittyvällä työstä selviytymisen strategialla. Systemaattista koulutusta 
tähän ei ole välttämättä saatu tai tietoista osaamiseen liittyvää käytäntöyhteisöissä tapahtuvaa 
ammattirajojen tietotaidon vaihtoa tässä ei ole toteutettu.  

Jotta nuorten kohtaamiskokemukset ja puolijulkisten ja julkisten tilojen ammattilaisten kohtaaminen 
ja ymmärrys toinen toisistaan olisi hyvässä tasapainossa, olisi syytä pohtia tarkemmin tätä hallinnan 
analytiikkaa ja ammatillisen perustehtävän luonnetta. Olisiko osaamisen lisäämisellä vaikutusta 
nuorten kohtaamiskokemuksiin ja mahdollistaisiko se ammattilaiselle uuden ajatuksen työn 
tekemisen päämäärästä ja tavoitteista?  

5 Kohtaamiskokemuksia nuorten palveluissa 
 
Nuorten kohtaamiskokemukset ohjauspalveluista on kerätty Mikkelin ammattikorkeakoulun 
Ohjaamojen tukihankkeen kautta Etelä-Savossa. Organisaatioihin oltiin yhteydessä joko välillisesti 
hanketyöntekijöiden kautta tai tutkijan toimesta suoraan. Vastauksia tähän kyselyyn saapui 45. 
Tämän lisäksi tutkija sai käyttöönsä Mikkelin ammattikorkeakoulun Vaikeimmin työllistyvät nuoret 
palvelujärjestelmässä –hankkeen (Vainu) aineiston (n=30), josta on poimittu niitä nuorten kertomia 
asioita, jotka liittyvät samantyyppisiin kohtaamiskokemuksiin, joita tässä tutkimuksessa etsittiin.  

Nuoret vastasivat kyselyyn joko sähköisen linkin tai paperikyselyn avulla. Vainu-hankkeen 
aineistot olivat yksilöhaastatteluita, joista tutkija sai käyttöönsä litteroinnit.  

Nuorten ohjautuminen heille tarkoitettuihin palveluihin tapahtuu yleisimmin siitä syystä, että nuori 
tarvitsee tietoa, neuvontaa tai ohjausta elämänsä kysymyksiin. Näitä palveluja ovat muun muassa 
sosiaali- ja terveyspalvelut, etsivä nuorisotyö  ja työllistämispalvelut. Muutaman vuoden sisällä 
perustetut ohjaamopalvelut kokoavat näitä palveluja saman katon alle vähintään koordinoinnin 
näkökulmasta, mutta usein myös fyysisesti palvelut sijaitsevat saman katon alla.  

 

5.1 Ensikohtaamisia ja kuulluksi tulemisen kokemuksia  
 
Nuoret ovat hyvin tyytyväisiä kohtaamiskokemuksiinsa (taulukko 9). Lähes kaikki vastaajat 
kokevat olevansa tervetulleita tilaan ja että heitä tervehditään. Nuorilla ei ollut tämän aineiston 
perusteella ohjaustilanteissa yhtään kokemusta siitä, että heidän olisi pitänyt poistua paikalta. 
Heidän käyntinsä ohjauspalveluissa perustuu sovituille ajanvarauksille, omaehtoiseen avun 
hakemiseen tai neuvonnan tarpeeseen.  
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Taulukko 9. Ohjauspalveluissa olevien nuorten kokemukset ensikohtaamisissa.  

 

Avun tarpeen kysymyksessä yli puolet vastaajista (54 %) kertoo, että heiltä on asiaa kysytty avun 
tarpeesta, mutta 46 % vastaa, että asiaa ei heiltä ole kysytty asiaa ensikohtaamisissa. Vastausmäärä 
on mielenkiintoinen ja vaatii tarkempaa analysoimista.  

Vastaukset selittynevät osittain sillä, että he ovat jo avun piirissä ja oletusarvona on se, että heitä 
autetaan, eikä apua tarvitse enää kysyä. Ensikohtaamisia ei välttämättä muisteta. Ohjauspalveluihin 
ohjautumisen vaiheessa etsivän nuorisotyön osuus on merkittävä ja etsivän nuorisotyön 
perusperiaatteena kuitenkin on, että ohjausprosessia määrittää nuoren oma vapaaehtoisuus 
palveluun. Työntekijän olemus vuorovaikutussuhteessa on yhteistyösuhde, ei nuoren puolesta 
päättävä tai nuorta määräävä valtasuhde. (Puuronen 2014, 25.) Asia on jatkotutkimisen kannalta 
merkittävä, sillä ohjaustyön keskeisin eetos on se, että nuori on ohjaustyön keskiössä ja ohjaava 
huolenpito perustuu vapaaehtoisuuteen. (Onnismaa 2011, 112.) Ammattilaisten kyselyssä kysyttiin 
samaa asiaa, johon ohjauspalveluissa työntekijät vastasivat seuraavasti (taulukko 10): 

Taulukko 10. Avuntarpeesta kysyminen. 

Avuntarpeesta kysyminen, % Kyllä Ei 
Nuoren ensimmäisenä kohdannut ammattilainen 
kysyy nuorelta aina, että tarvitseeko nuori apua 69 31 

 

Lähes 70% ammattilaisista kysyy nuorilta avuntarpeesta, mutta noin 30% ei kysy avuntarpeesta 
ensikohtaamisissa. Vastaukset herättävät jatkokysymyksen siitä, miten ohjausalan kaikki 
ammattilaiset suhtautuvat ja mieltävät työssään tähän nuori keskiössä ajatteluun ja periaatteeseen 
vai ajatellaanko ohjaustyön olevan  enemmän kontrolloivaa työtä, jotta yhteiskunnalliset velvoitteet 
muun muassa nuorisotakuun näkökulmasta toteutuvat. Tällöin voidaan ajatella, että työtä määrittää  
Buberin (1993, 15 - 89) Minä ja Se -suhde. Nuoresta tulee palvelujärjestelmän toimenpiteen kohde. 

Kysyttäessä nuorten kokemuksia kuulluksi tulemisessa ja omien asioiden tärkeyden mittareilla, 
vastaajat ovat pääosin tyytyväisiä kuulluksi tulemisen kokemuksiinsa (taulukko 11).  Otettaessa 
tarkasteluun työntekijän kiinnostuneisuus nuoren asioista, vastaajista 81% on sitä mieltä, että 
työntekijä on kiinnostunut nuoren asioista hyvin tai erittäin hyvin. Epäröivien tai kielteisemmin 
tuntevien määrä on 29 %.  
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Taulukko 11. Nuoren kokemus kuulluksi tulemisesta.  

 

Verrattaessa kiinnostuneisuutta ohjausalan ammattilaisten vastauksiin (n=35) , nähdään, että 
nuorten kokemukset ovat negatiivisempia kuin ammattilaisten oma käsitys ammattilaisten 
toiminnasta (taulukko 12). Ammattilaiset arvioivat 100% varmuudella, että kaikki ammattilaiset 
ovat kiinnostuneita nuoren asioista joko hyvin tai erittäin hyvin.  

Taulukko 12. Ammattilaisten kiinnostus nuorten asioista. 

Kiinnostuneisuus nuoren asiasta, % Ei 
lainkaan 

Vähän En osaa 
sanoa 

Hyvin Erittäin 
hyvin 

Koen, että ammattilainen on kiinnostunut 
nuoren esittämästä asiasta 

0 0 0 49 51 

 

Vastausten erot kertovat siitä, että nuoren omakohtainen kokemus ei vastaa ammattilaisen 
oletusarvoa nuorten ja ammattilaisten kohtaamisista. Kohtaamisen liittyvä kokemus on hyvin 
herkkä kokemus ja vaatii ammattilaiselta erityistä herkkyyttä olla läsnä ohjaustilanteessa. 
Ohjaustilanteissa kohtaaminen vaatii ohjaajan omien päämäärien laittamista syrjään, syventymistä 
ohjattavan maailmaan ja ohjattavan näkemistä muuna kuin tilanteiden uhrina. (Buber 1993, 87). 

Taulukon 11 (s.18) vastausten tarkempi analysointi paljastaa myös sen, että vastausten suurimmat 
hajonnat löytyvät kysymyksistä Saan esittää asiani rauhassa ja Saan määritellä asiani sellaisena kuin 
se on. Erot löytyvät sukupuolten vastauksista. Kysymykset liittyvät erityisesti ohjauksen 
periaatteisiin ja kohdatuksi tulemisen kokemukseen.  

Tunne siitä, että ohjattava määrittelee asiansa oman todellisuuden kautta auttaa häntä myös 
sitoutumaan oman elämänsä aktiiviseksi toteuttajaksi. (Freire 2005, 52). Naisista 83%:a on sitä 
mieltä, että itsemääräämisoikeus (taulukko 13) toteutuu hyvin tai erittäin hyvin ja 17 % naisista 
epäröi itsemääräämisoikeuden toteutumistaan.  Vastaavasti miehistä 94% on varmempia 
itsemääräämisoikeuden toteutumisesta hyvin tai erittäin hyvin ja 6 % on sitä mieltä, että häntä 
kuullaan asiassa vähän.  
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Taulukko 13. Sukupuolieroja itsemääräämisoikeuden toteutumisen kokemuksesta. 

 

Itsemääräämisoikeuden toteutuminen liittyy ohjaustilanteissa ohjattavan asian huomioimiseen ja 
kuulluksi tulemisen kokemukseen. Kaikki ohjattavan määrittelemät asiat eivät ole ohjaajalle 
selkeitä ja asioita tulee tarkentaa lisäkysymyksillä. Näillä lisäkysymyksillä varmistetaan ohjattavan 
tarkoitusperät asiasta. Kokemukseen oman asian määrittelystä liittyy myös se, osaako ohjaaja 
rohkaista ohjattavaansa ilmaisemaan itseänsä siten, että ohjattava ei koe sitä liian vaativaksi. 
Ohjaajan on osattava kuulla ja kuunnella ohjattavan epävarmuus, hiljaisuus, epäröinti ja 
epäluottamus. (Onnismaa 2001, 42.) On hyvä muistaa myös se, että asioiden määrittelyn keinoina 
puhuminen ei ole ainoa kanava esittää asiat, vaan ilmaisukeinoja voi olla myös muutkin ilmaisun 
muodot. 

Kysyttäessä asian rauhassa esittämistä (taulukko 14), vastaukset myötäilevät samaa 
sukupuoliroolitusta kuin asian määrittelyyn liittyvässä kysymyksessä. Naisista 22% epäröi asiansa 
esittämistä rauhassa tai sen toteutumista vähänlaisesti. Ohjauksessa tulisi aina olla läsnä 
kiireettömyyden tunne, sillä muutoin ohjauksen uskottavuus ja pohja kärsivät. (Onnismaa 2011, 
39.)  
 

Taulukko 14. Sukupuolieroja asian rauhassa esittämisen kokemuksesta. 
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Nämä erot ovat pieniä, mutta mielenkiintoisia. Aineiston perusteella voidaan pohtia sitä, onko 
ohjauksessa olevien naisten vaikeampi ilmaista itsensä niin selkeästi tai määrätietoisesti, että se 
välittyy myös ohjaavalle ammattilaiselle. Toisaalta voidaan pohtia myös sitä, että luottaako ohjaava 
ammattilainen naisten kykyyn ilmaista itseänsä selkeästi.  

Asian esittäminen rauhassa -kokemuksen suhteen naiset kokevat miehiä enemmän, että omaa asiaa 
ei voi esittää rauhassa. Kohtaamiseen liittyvä aikakäsite ei tarkoita pelkästään määrällistä aikaa, 
vaan enemmänkin ajan hetkellisyyttä. Tämä hetkellisyys välittyy nimenomaan kokemuksellisena 
yhteisen ja jaetun kiireettömän kohtaamisen kautta, läsnäolona tässä ja nyt. Läsnäolon ja 
ajanjakamisen tila ohjattavan ja ohjaajan välillä perustuu molemminpuoliseen kykyyn olla läsnä ja 
yhteisenä liittolaisena asian äärellä. Yhteinen liittolaisuus on allianssisuhde. (Onnismaa 2011, 39 - 
40; Puuronen 2014, 24 - 26.)  

Aikaperspektiiviin liittyvä ajan riittämättömyys voi olla myös edellä mainitun kokemuksen selite. 
Organisaatioiden ja työskentelyn tehokkuustavoite voi myös heijastua pirstaleisena ohjauksena ja 
hätäisenä ohjaustapahtumana ilman asian äärelle pysähtymistä, kuten työhallinnossa asioineet ovat 
kertoneet (Vainu-hanke): 

"Siellä on vähä just sillee et lähet opiskelemaan tai sitten just katot töitä täältä näin 
tai jostai muualta." 
 
"Niin liukuhihnahommaa vähä sillee että sie otat lapun, sie meet sinne huoneesee, 
tyyppi puhuu jotain ja lähet menemään, välillä se tuntuu siltä." 
 

Haastattelijan kysyessä ohjaustilanteen jälkeisistä tunnelmista tai toiminnan kehittämisestä 
haastateltavat  kuvaavat pettymystään tai kaipaavat syventävää keskustelua:  

 
"No enimmäkseen aina ollu vähä semmonen pettynyt fiilis, että ei oo ihan nappiin 
menny." 

 
 "...että kysyy vaikka useemman kerran tai jotain tällasta." 
 

Tilanteet kuvaavat hyvin organisaatiolähtöisen ja organisaation perustehtävään rajatun 
ohjaustilanteen ja yksilön kohtaamisodotuksiin liittyvää ristiriitaa. Ohjattavan odotusarvo on ollut 
jotain muuta, jonka jälkeinen tilanne on heijastunut pettymyksenä tai kaipuuna syvällisempään 
ohjauskeskusteluun.  Vastaavasti kun organisaation  tai työntekijän ohjauskäsite kattaa laajemmin 
ihmisen elämänkenttään kuuluvat asiat, niin ohjaus tuntuu henkilökohtaisemmalta ja 
kohtaamiskokemus tuntuu aidolta: 

"No se (etsivä nuorisotyö) paneutuu vähä henkilökohtasemmin tai tarkemmin niihi 
omiin asioihin ku esimerkiks työkkärissä."  

 

Toisaalta myös ohjattavat  itse tunnistavat vastuun oman elämänsä asioista. Tärkeintä on ollut se, 
että henkilökohtainen ohjaus ja sen määrä on osunut oikeaan aikaan ja tunne 
kohtaamiskokemuksesta on hyvä ja vie ohjattavaa eteenpäin senhetkisessä elämäntilanteessa. 
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"Kyllä ne on nii aika moni on sit sillee neuvonu ja tehny sen [...] niin itehän se pitää 
kuitenki ne hommat tehä että. Kyllä se on tarvittava tieto tullu ihan." 

 

"Joo et oon mie kyllä kaikkeen mihin oon tarvinnu apua ni saanuki sitä apua, että ei 
oo mitää ongelmia ollu." 

 

5.2 Yhteenveto nuorten kohtaamiskokemuksista ohjauspalveluissa 
 

Tämän tutkimusaineiston ja vastaajajoukon (n= 45)  perusteella voidaan todeta, että kyselyyn 
vastanneet nuoret ovat erittäin tyytyväisiä kohtaamisiin ohjauspalveluiden työntekijöiden ja heidän 
itsensä kohtaamisiin kokonaisuutena (taulukko 15).  

Taulukko 15. Nuorten tyytyväisyys työntekijöiden ja nuorten vuorovaikutustilanteisiin. 

 

Työntekijät saavat kiitosta siitä, että ymmärtävät mitä nuori puhuu ja tarkoittaa (92%), puhuu 
ohjaustilanteissa ymmärrettävästi (100%), tukee nuoren päätöksentekoa (97%), innostaa 
ajattelemaan eteenpäin (100%), hyväksyy nuoren eriävän mielipiteen (95%) ja kohtelee nuorta 
tasavertaisena ihmisenä (95%). Tällöin voidaan todeta, että nuorten kohtaaminen on onnistunut ja 
Buberin (1993) asetelma tasavertaisesta Minä - Sinä -kohtaamisesta on toteutunut aidosti. Tämä 
vahvistuu myös nuorten antamista avoimista vastauksista: 

"Minusta oli ihanaa kun kerroin edistymisestäni, niin sain kehuja ja tunsin 
onnistuneeni." 

"Aina olen saanut hyvää ja selkeää palvelua." 

Aineiston poikkeuksen tekee kysymys nuoren oman tarinan ja työntekijän välisen kiinnostuksen 
yhteydestä. 18 %:a nuorista vastaa, että työntekijä ei ole kiinnostunut juuri hänen tarinastaan. 
Vastaajien sukupuolijakaumalla ei tässä ole merkitystä; puolet tähän kielteisesti vastanneita oli 
miehiä ja puolet naisia. Saman suuntaisia ajatuksia löytyy myös Vainu-hankkeen aineistosta, jossa 
haastattelija kysyy työntekijän kiinnostuneisuudesta seuraavan keskustelujuonen mukaan: 
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Haastattelija: "Eli pitäs olla joku semmonen työntekijä, joka aidosti on kiinnostunut 
sinusta ja sinun asioista ja…" 

 
Nuori: "Sitten jotkut kun on ollut niin pitkään, niin ne on kyllä leipääntyny. Ei kaikki, 
mutta jotkut on." 

 
Haastattelija: "Sen vaistoo jotenkin?" 
 
Nuori: "Sen huomaa ihan, sen huomaa melekein naaman ilmeestä, kun kävelee 
sisään. Siitä sen huomaa. Jos on naama norsunvitullaan, niin siitä kyllä tietää, että ei 
ehkä ihan paras mahollinen auttaja oo."  
 
Haastattelija: "Niinpä, sitä ei sitten viitsi asioida?" 
 
Nuori: "Ei, sitä sitten itekin samaistuu siihen, että sie näytät siltä, että sinnuu ei 
kiinnosta vittuukaan auttaa, niin mitäs helevettiä miekään tässä sitten turhia 
lätisemmään, että ollaan molemmat sitten ja mökötettään."  
 

Edellä kuvattu haastattelujuoni kuvaa hyvin heijastetta, miten työntekijä viestii nonverbaalisesti 
omaa asennettaan ohjaustilanteessa. Nuori kokee, ettei hänen asiansa ja tarinansa kiinnosta ja reagoi 
siihen välittömästi yhteistyöhaluttomuudellaan. Ohjaustilannetta edistävä yhteistyösuhde  edellyttää 
toivon luomista ja kiinnostusta toisen tarinaa kohtaan. Hyvä yhteistyösuhde ohjattavaan perustuu 
luottamukseen ja aidon välittävään dialogiin. Dialogissa rakennetaan yhteisiä merkityksiä, 
tarkoituksia ja tulkintaa. Dialogissa kumpikin osapuoli on avoin toisen vaikutukselle, eikä rajaa 
itseään näistä ulos. (Onnismaa 2011, 43 - 44.)  

Organisaatiolähtöinen ja tuloskeskeinen ohjaus ei välttämättä pääse dialogiselle yhteistyötasolle, 
mikäli ohjaajan ensisijainen tavoite on rajata itsensä ulos ohjattavan kokonaisvaltaisesta 
elämäntarinasta. Vaikka ohjattavan elämäntarinaan liittyvät asiat eivät liity kyseessä olevan 
organisaation ohjauksen perustehtäviin, niin niiden kuulematta jättäminen voi olla esteenä 
perustehtävän mukaisen ohjausprosessin etenemiselle, kuten haastateltava edellä kertoo.  

Toisaalta voidaan kysyä, että onko nuorten kokemuksissa oman tarinan kuulemattomuudessa kyse 
Freiren (2005, 46 - 48) ohjailusta, jossa ohjattava pakotetaan ohjaajan ohjausprosessin valintoihin ja 
näkemykseen "paremmasta" tulevaisuudesta". Tällä ohjailulla ohjataan käyttäytymistä, joka sopii 
muun muassa organisaation tulosmalliseen ajatteluun. Käyttäytymisen ohjailu tarkoittaa myös 
riippuvuussuhdetta ohjaavaan ihmiseen ja organisaatioon. Freire (2005, 48) lähestyy asiaa 
vapauttavan kasvatuksen ja sorrettujen pedagogiikan -käsitteillä; ohjauksessa olevien ihmisten 
(=sorretut) on ymmärrettävä, että ohjausta antava organisaatio ja sen työntekijät (=sortajat) ei ole 
pysyvä tila ja suljettu maailma, vaan (kahlitseva)tila, joka voidaan muuttaa. Ohjattavan tehtävänä 
on irrottautua ohjaajasta omalla toiminnallaan ja ohjaajan on annettava hänelle mahdollisuus tulla 
oman elämänsä asiantuntijaksi. Tämä kuuluu hyvin myös Vainu-hankkeen haastatteluissa, kun 
haastattelija kysyy mitä hyötyä ohjauspalveluista on hänelle ollut työllistymisen edistämisessä: 
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"No ehkä sen nyt oppinu että eniten siihen mikä vaikuttaa ni on se oma-alotteisuus ja 
itse tekeminen, siihen työllistymiseen ja kaikkeen." 
 

Pelkkä ohjattavan oma-aloitteisuus ei kuitenkaan Freiren (2005, 50 - 51) mukaan riitä, vaan 
yksittäisen työntekijän on oivallettava rakenteellinen ja henkilökohtainen valta-asetelma ja pyrittävä 
luopumaan siitä. Freiren mukaan tämä tarkoittaa sitä, että työntekijä asettuu "taisteluun" ohjattavan 
rinnalle ja muodostaa yhteistyösuhteen ihmisen kokemustarinan kanssa ja lähtee hänen kanssaan 
yhdessä rakentamaan uutta tulevaisuutta. Uuden tulevaisuuden onnistuminen edellyttää sitä, että 
työntekijä kuulee ja kuuntelee yksittäisen ihmisen tarinan sellaisena kuin ohjattava sen määrittelee. 
Ilman tätä kohtaamis- ja kuulemiskokemusta ohjaus ei etene eikä ihmisen oma tarina jatka 
eteenpäin kohti vapautunutta omaa elämää ja irtautumista ohjaussuhteesta. 

Varsinkin Vainu-hankkeen nuorten haastatteluaineistosta voi tulkita sen, että nuorten arvostava  
kuunteleva ja kunnioittava ohjaus ja hänen kokonaiselämäntilanteen huomioiva ohjaus auttaa nuorta 
elämässä ja hetkessä eteenpäin. Organisaatioiden ja ammattikuntien työntekijöiden työotteet tulevat 
selkeästi esille aineistosta. Mikäli työntekijän perustehtävänä on ohjata nuorta toimenpiteisiin 
keskustelematta kokonaiselämäntilanteesta, on nuoren arvio ohjauksesta huomattavasti 
negatiivisempi. Silloin kun ohjaus kattaa koko elämäntilanteen, on ohjauskokemukset 
positiivisempia.  

Ohjauksen tasoerot selittyvät valitettavan usein organisaation perustehtävän määritelmän 
mukaisesti, mutta voidaankin kysyä, olisiko perustehtävän edistämisessä käytettävä erilaista, toisen 
ammattikunnan erityisosaamista. Tämä tarkoittaisi sitä, että eri ammattien rajapintoja tulisi 
rohkeammin ylittää niin organisaation perustehtävän määrittelyssä kuin työntekijöiden osaamisessa 
ja työnkuvissa. Yksilö tarvitseekin elämäntilanteeseensa sellaista osaamista, jota ohjaavasta 
organisaatiosta ei löydy, mutta jonka avulla hän selviäisi oman elämänsä subjektiksi ja irti 
palveluista. 

6 Nuorten kohtaamiskokemukset erityispalveluissa  
 
Kolmas kyselyn kohderyhmistä kohdentui erityispalveluissa oleviin nuoriin ja heidän kuulluksi 
tulemiseensa. Erityispalvelut tarkoittavat tässä tutkimuksessa palveluita, jotka kuuluvat 
kohderyhmille, joilla on haasteita oppimisen-, terveyden tai sosiaalisten suhteidensa kanssa ja jotka 
eivät tule autetuiksi peruspalveluiden kautta. Kyselyaineisto on kerätty yhteistyössä Mikkelin 
ammattikorkeakoulun (nykyisin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK) ja Juvenian 
ERNOD – erityisnuoret ja digiajan osallisuus -hankkeen  mediavaikuttamisen työpajojen, 
mediaklubien, yhteydessä.  

Aineisto on kerätty Etelä-Savon alueella useamman organisaation kautta. Organisaatioita ei mainita 
tässä raportissa nimeltä, jotta kyselyyn vastanneiden taustatiedot eivät tule julkisiksi. Kysely 
toteutettiin kolmen eri mediaklubin yhteydessä. Peruskyselystä (liite 1) muokattiin ja 
yksinkertaistettiin oma kyselylomake (liite 2) erityisryhmien vastaajille. Yksinkertaistettujen 
kysymysten lisäksi kysymykset kuvitettiin ja vastausvaihtoehdoille oli myös kuvallinen 
vastausvaihtoehto (kuva 2):  
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Kuva 2. Kuvitettu kysely vastausvaihtoehtoineen. 

Vastausvaihtoehto annettiin koskettamalla vaihtoehtoa, joka tallentui kuvaan. Työskentelytapa oli 
nuorista mukava ja noudatti mediavaikuttamistyöpajan periaatteita. 

Vastaajien ikäjakauma on kuvattu oheisessa taulukossa (taulukko 16). Vastaajista 40% oli naisia ja 
60% oli miehiä. 

 

 

 

 

 
 
 

Taulukko 16. Vastaajien ikäjakauma. 

Kohdatuksi tulemisen tuntemukset on kuvattuna kokonaisuutena taulukossa 17. Vastausten 
perusteella voidaan todeta, että nuoret ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä erityisnuorille suunnatuissa 
palveluissa tapahtuviin kohtaamisiin.  

Vastaajista 77% oli sitä mieltä, että paikassa, jossa hän oli, hän koki paljon tai erittäin paljon hyvän 
olon tunnetta. Hyvän olon tunteeseen vaikuttaa myös hetkellinen, nuoren omiin asioihin liittyvä 
henkinen ja fyysinen vireystila, joka heijastuu ja kohdentuu myös häntä ohjaaviin aikuisiin.  

Tyytymättömyys ja pahan olon tunne tulee useimmiten niissä tilanteissa, jolloin nuorelle joudutaan 
asettamaan rajoja. Tämä heijastui myös aineiston keruutilanteissa; nuori saattoi olla hermostunut 
kyselyä tehdessä muista elämäänsä liittyvistä asioista ja sai mahdollisuuden ilmaista 
tyytymättömyytensä kyselyn kautta. Oman äänen ja mielipiteen näkyväksi tekeminen auttoi myös 
rauhoittumaan ja siirtymään työskentelyssä eteenpäin mediavaikuttamisen työpajan tehtäviin. 
Nuoret olivat myös tyytyväisiä siihen, että heidän mielipidettään kysyttiin ja kokivat kyselyn olevan 
mielekkään ja helposti vastattavan.  
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Taulukko 17. Erityisnuorten kohdatuksi tulemisen tuntemukset. 

 

Vastaajista 57% kokee saavansa työntekijältä riittävästi huomiota ja aikaa, 30% ei osannut sanoa ja 
14 % vastaajista on sitä, mieltä että työntekijällä ei ole hänelle aikaa ollenkaan tai sitä on vähän. 
Riittävän ajan määrittelyllä ei tarkoiteta kohtaamistilanteissa pelkästään kronologista aikaa, vaan 
enemmänkin läsnäolon taitoon liittyvää pysähtymisen aikakäsitettä ja kuulemisen taitoa. (Onnismaa 
2011, 39.)  

Erityisnuorten kohdalla tilanteet ovat nopeita ja monen nuoren kärsivällisyys ajan odottamiselle ei 
ole samalla tasolla kuin isommassa ryhmissä olevilla nuorilla. Tämä tarkoittaa organisaation 
näkökulmasta sitä, että ohjaukseen kannattaa resursoida riittävästi, jotta kuulevia ja kuuntelevia 
aikuisia on riittävästi erityisnuorten ryhmissä. Työntekijän näkökulmasta tämä edellyttää vastaavasti 
hyvää keskittymiskykyä ja läsnä olemisen taitoa kuljettaa ohjausta yksilöllisesti pienin askelin 
eteenpäin. Onnismaa (2011, 40) toteaa, että organisaatiot ovat jo lähtökohtaisesti rakenteellisesti 
kärsimättömiä omien tavoitteidensa suhteen. Tämä ei väistämättä aiheuttaa ristiriitaa ohjattavan 
oman kehityksen ja etenemisen näkökulmasta, mutta on hyvä pitää mielessä. Työntekijä sijoittuu 
näiden tulostavoitteiden ja yksilön kyvykkyyden välimaastoon, joka voi heijastua nuoren 
tyytymättömyytenä ohjaukseen.  

Työntekijöiden kiinnostuneisuus nuoren kertomiin asioihin tuntuu nuorten mielestä olevan hyvin tai 
erittäin hyvin kunnossa. 60 % vastaajista oli tätä mieltä. 34 % vastaajista ei osaa vastata 
kysymykseen  ja 6% vastaa että työntekijä on vähän tai ei lainkaan kiinnostunut yksittäisen nuoren 
esittämästä asiasta.  

Nuorten asioista kiinnostuminen liittyy osaltaan aikaan, mutta vahvemmin ohjauksen yksilöä 
kunnioittavaan ja huomioivaan tarinankerronnan elementtiin. (Onnismaa 2011, 41 - 48 ja 51 - 57; 
Mattila 2008, 16). Nuorten asioiden kuuleminen ja niihin tarttuminen on työntekijälle työväline, 
jolla nuorta ohjataan eteenpäin, olipa tarina millainen tahansa. Asioiden ja tarinoiden kautta 
päästään yhteisymmärrykseen, vaikka mielipiteet voivat erotakin. Pääasia on, että nuori saa 
sanoitettua asiansa ja kerrottua sen itsestään ulos.  

Aito kohtaaminen välittyy myös tunteiden kautta. Vastaajista  yli puolet, 53%, oli sitä mieltä, että 
hän saa näyttää ja ilmaista tunteensa vapaasti kohtaamistilanteissa. 23% ei osannut muodostaa 
mielipidettään asiasta. Nuorista 23% koki, että tunteiden ilmaisua ei sallita tai niitä sallitaan vähän.  
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Tämän 23%:n osalta tilanne on hiukan huolestuttava, sillä nuorten tunnetaidoilla ja mielenterveyden 
ongelmilla on selkeä syy-yhteys nuoren kasvussa ja kehityksessä. Lapsuus ja nuoruus ovat 
ajanjaksoja, jolloin tunteiden hallinta opitaan ja jolloin niitä harjoitellaan. Nuoret tarvitsevat 
tunnetaitojen harjoitteluun aikuisen reflektiota ja mallia tunteiden tunnistamiseen ja sanoittamiseen. 
Erityisnuorten ongelmana on usein käyttäytymisen säätelemisen vaikeudet sosiaalisissa tilanteissa 
ja juuri näiden tilanteiden hallintaa tunnetaidot vaikuttavat erittäin paljon. (Erkko & Hannukkala 
2013, 75- 83.) On harmillista, mikäli tunteiden ilmaisua ei sallita kaikkien mielestä, sillä hyvät 
tunnetaidot merkitsevät ihmiselle tyytyväisyyttä ja mielen hyvinvointia nyt ja tulevaisuudessa. 

Tunteiden käsittely ja toisen tunteiden vastaanottaminen ovat myös työntekijälle haastava tilanne.  
Toisen tunteet voivat mahdollisesti herättää työntekijässä muistoja omasta aiemmasta tai nykyisestä 
elämästä ja niistä ei haluta puhua tai niitä ei haluta itse käsitellä. (Mattila 2008, 17.) Tunteet ja 
niiden käsitteleminen liittyvät aina ohjaustilanteisiin ja tärkeintä niiden hallinnassa työntekijälle on 
antaa tilaa ohjattavan ja omille tunteille sopivassa määrin.  

Tunteisiin liittyvää tilaa kutsutaan tunneälyksi. Tunne älyn avulla hahmotetaan tunnepitoinen tieto 
ja merkitys ymmärtämällä tapahtuma ja siitä seurannut tunne ja huomioimalla tämä omassa 
toiminnassa. (Goleman 1997; Erkko & Hannukkala 2013, 79.) Kehittyvä nuori tarvitsee tämän 
tunneälykkään aikuisen rinnalleen, jotta hänen kyvykkyytensä sosiaalisissa tilanteissa ja eri 
yhteisöihin liittymisessä olisi tulevaisuudessa mahdollista.  

Kysyttäessä nuorten kokemuksia  työntekijöiden luottamuksesta nuorten omaan osaamiseen, 
vastaajista 73 % on sitä mieltä, että heidän omaan osaamiseen luotetaan paljon tai erittäin paljon. 
Vastaajista 20 % ei osaa sanoa ja 7 % on sitä mieltä, että heihin luotetaan tässä asiassa vähän.  

Luottamus nuoren omaan tekemiseen ja toimijuuteen on yksi kohtaamiseen ja arvokkaaseen 
kasvatukseen (Purjo 2014)  perustuva elementti. Ajatus omasta toimijuudesta perustuu Freiren 
(2016, 70) ajatukseen vapauttavasta kasvatuksesta, jolla pyritään erityisnuorten omaan ajattelu- ja 
toimintakykyyn ja saavuttamaan tällä subjektiuden kokemus omasta elämästä.  

Aidon luottamuksen saavuttaminen edellyttää työntekijän pedagogista asennoitumista siihen, että 
toinen kykenee ja voi oppia, eikä hänen tarvitse onnistua heti ensi yrittämällä. Tämä ei aina toteudu 
erityispalveluiden ja heidän asiakkaidensa kohtaamisissa esimerkiksi medialaitteiden tai -taitojen 
osalta. (Purhonen 2016, 112). Luottamuksen esteenä voi olla työntekijän oma osaamisen esteet ja 
näin ei tunnisteta tai ei haluta tunnistaa asiakkaan kyvykkyyttä. Tämän aineiston osalta voidaan 
kuitenkin todeta, että tämän vastaajaryhmän osalta luottamus nuoren omaan toimijuuteen on hyvällä 
tasolla. 

Kohtaamisissa on merkittävää myös molemminpuolinen ymmärrys. Kyselyyn vastanneista 80% oli 
sitä mieltä, että työntekijä ymmärtää hyvin tai erittäin hyvin, mitä asiaa heillä oli. Vastaavasti 70 % 
vastaajista oli sitä mieltä, että he itse ymmärtävät, mitä työntekijät sanoivat. Kohtaamisissa 
ilmenevä ymmärrys perustuu hyvin paljon selkokielisyyteen, joka vastaavasti on yksi ihmisen 
tasavertaisuuden tai demokratiatunteen kokemuksista. (Heikkinen 2011, 64).  

Selkokielisyys ja toimiva kommunikaatio on myös ihmisen perusoikeus ja osallisuuden perusta . 
Haastaviin vuorovaikutustilanteisiin liittyvät käyttäytymisen ongelmat voivat perustua muun 
muassa  siihen, että ihminen ei tule kuulluksi tai hän ei ymmärrä toisen kommunikaatiota. 
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(Selkokieli- ja vuorovaikutus -projekti 2007 - 2010.) Verbaalisesti vaikea vuorovaikutus voi 
pahimmillaan olla myös tietoista vallankäyttöä ja manipulaatiota, jolla toisia ihmisiä hallitaan oman 
päämäärän savuttamiseksi tai hallinnan asetelman säilyttämiseksi. (Freire 2016, 164). Tämä on hyvä 
muistaa erityisesti erityisnuorten ja työntekijöiden välisissä kohtaamissa, koska tavoitteena on 
nuoren kasvaminen ja oppiminen oman elämänsä subjektiksi ja itsenäiseksi kansalaiseksi.  

7 Yhteenveto nuorten kohtaamiskokemuksista kokonaisuutena 
 

Nuorten kohtaamiskokemuksissa on luonnollisesti eroja ja kokemuksen tutkiminen ei ole 
yksiselitteistä. Kokemus on aina subjektiivinen kokemus ja liittyy vahvasti hetkeen ja on 
kontekstisidonnainen. Tämän tutkimuksen aineiston perusteella voi yleistäen sanoa, että nuorten 
kokemukset heijastuvat myös heitä kohtaavien ammattilaisten koulutus- ja ammattitaustaan. Se, 
miten kunkin organisaation toteuttama ihmisten hallinnan perustehtävä (Rose 1999, 15; Määttä 
2007, 20; Julkunen 2010, 342 - 344)  nähdään kohtaamisosaamisena, on merkittävää. Tämä 
heijastuu ammattilaisten koulutukseen ja kohtaamisen tasoeroihin. Kohtaamisten luonne vaihtelee 
neutraalista asiakaspalvelusuhteesta syvälliseen auttamissuhteeseen. Nämä kohtaamiset eivät 
kuitenkaan välttämättä ole sitä kohtaamista, mitä nuori tilassa, paikassa tai ajassa hakee itselleen.  

Julkisessa tai puolijulkisessa tilassa, jossa kohtaamista määrittää pääosin jokin asiaan liittyvä 
neuvonta tai asiakaspalvelu, ei välttämättä palvele nuorta, joka on tullut paikkaan hengailemaan ja 
rakentamaan identiteettiään. Tällöin hän voi odottaa kohtaamiselta nuoruuden olemuksen 
ymmärtämistä ja siihen liittyvää kulttuurista kohtaamista. Vastaavasti nuorten ohjaus- tai 
erityispalveluissa nuori ei kaipaa kohtaamiselta ymmärtävää auttamissuhdetta vaan tasavertaista ja 
omatoimisuutta tukevaa asiakaspalvelusuhdetta. Liiallinen ohjaaminen tai auttaminen voidaan 
kokea jopa iholle tulemisena ja yliauttamisena. Toisaalta nuorten kohtaamisosaamisesta ei ole 
välttämättä erityisesti edes pohdittu, kuten tämän tutkimuksen ammattilaisille (n=299) tehdyssä 
kyselyssä todetaan:   

 "Nuorten kohtaamista ei ole omalla ammattialallani pohdittu kovin pitkälle." 

Kyselyyn vastanneista 25% oli myös sitä mieltä, että ammattilainen ei aina ymmärrä sitä, mitä nuori 
tarkoittaa tai puhuu. Prosenttiluku on kohtalaisen korkea ja vaikuttaa todennäköisesti nuorten 
kohtaamiskokemuksiin, varsinkin mikäli puheessa ilmenee asioita, jotka liittyvät 
nuorisokulttuureihin: 

"Puheen ymmärryksessä on varmasti aina petrattavaa: pitäisi aina muistaa käyttää 
mahdollisimman vähän ammattitermistöä. Pelimaailmasta tulee nuorten sanastoon 
ilmaisuja, joita vanha ei ymmärrä, ja joita he voivat käyttää myös muussa yhteydessä 
kuin pelistä puhuessa." 

Tämä ei tarkoita sitä, että jokaisessa työpaikassa tulisi olla asiantuntija, joka osaa tulkita nuorta tai 
nuorison käyttäytymiseen liittyviä ilmiöitä. Kyseessä on enemmänkin työntekijöiden toimimisesta 
oma ammattiosaamisensa rajapinnoilla, joihin vaikutetaan joko koulutuksellisin tai 
moniammattillisen yhteistyön keinoin rajapintatyön osaamisena.  
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Rajapintatyön osaaminen tai sen mahdollistuminen ei ole yksiselitteinen. Ammattilaisten kyselyssä  
52% vastaa, ettei ammattien välillä tehtävästä rajapintatyöstä ole sovittu mitenkään, jolloin kyse on 
myös organisaation strategisista valinnoista ja johtamisesta. Kyselyyn vastanneista 44% toivoi, että 
rajapintatyön tekeminen olisi joustavampaa. Toiveena oli myös se, että nuorten kohtaamiseen 
liittyvää koulutusta tai toisilta oppimista voisi olla enemmän. Eniten kaivattiin ohjauksellisia ja 
pedagogisia taitoja sekä tuntemusta toisen ammattilaisen työstä.  

Kohtaamisissa on aina läsnä toisen ja itsensä kohtaaminen ja niihin liittyvät taidot ja taitojen 
kehittäminen. Omien arvojen ja ihmiskäsityksen pohtiminen ja kohtaaminen toteutuvat aidossa 
dialogissa, jossa vuorovaikutuksessa olevat ihmiset ovat tasavertaisia ihmisinä. Aitoon 
kohtaamiseen sisältyy vahvasti dialogin osapuolten yhteisen elämismaailman ymmärtämisestä ja 
maailmasuhteesta. (Wihersaari 2011,  280 - 283.) Ihmisten elämismaailmaan ja maailmasuhteeseen 
liittyy ihmisyyden toteutuminen ja ihmiseksi tulemisen ajatus, joka on aitoa läsnäolemisen taitoa ja 
ihmisten kohtaamista ihmisinä, ei esineinä tai toiseutena, jota myös Buber (1993, 35) kuvaa 
osuvasti Minä ja Sinä ja Minä ja Se -suhteiden erilaissa asenteissa: "Läsnäolo ei ole jotain häipyvää 
ja ohimenevää, vaan jotakin meitä kohtaavaa, odottavaa ja kestävää. Esine ei ole kestoa, vaan 
hiljaiseloa, pysähtyneisyyttä, yhteydettömyyttä, nykyhetkettömyyttä. Olennainen eletään 
läsnäolossa, esineellinen menneisyydessä"  

Tämän läsnäolon ja kohtaamistaidon ammatilliseen opetteluun ja sisäistämiseen tarvitaan erilaisia 
näkökulmia. Nämä näkökulmat rakentuvat kohdattavan ihmisen elämismaailman sekä eri 
ammattilaisympäristöjen kohtaamiskulttuurien näkemyksistä, vuoropuhelusta ja näiden 
välimaastoista.  Näihin ammattilaisten välimaastoihin, ammattien rajapintoihin paneudutaan tämän 
tutkimuksen toisessa raportissa.  
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Liitteet 
                         Liite 1 

Kysely , julkinen ja puolijulkinen tila ja nuorten ohjauspalvelut  

Vastaajan perustiedot  
Rastita seuraaviin kohtiin ikäsi ja sukupuolesi. 
1. Ikä  

alle 15 v  

15 - 18 v  

yli 18 v  
2. Sukupuoli.  

Mies  

Nainen  

Muu  

2. Kohtaaminen työntekijöiden kanssa  

Sinun ja eri työntekijöiden kohtaamisessa on kyse siitä, miten työntekijä reagoi sinut tavatessaan. Arvioi 
seuraavien väittämien pohjalta kokemuksiasi paikassa jossa nyt olet. 

3. Rastita sopivin vaihtoehto ja kerro, miten työntekijä reagoi, kun tapasit hänet.  

   Kyllä  Ei  

Työntekijä tervehti 
minua, kun saavuin 
paikalle.  

  

Koin itseni 
tervetulleeksi, kun 
saavuin paikalle.  

  

Minulta kysyttiin, 
tarvitsenko apua.    
Minua kehotettiin 
poistumaan paikasta.    
 
Jos sinua kehotettiin poistumaan paikasta, niin kerro miksi?  
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4. Miten koet, että työntekijä/aikuinen suhtautuu sinun esittämään asiaan? Rastita sopivin vaihtoehto. 

   Ei lainkaan  Vähän  En osaa sanoa  Hyvin  Erittäin hyvin  

Koen, että asiani 
/kysymys otetaan 
todesta.       

Koen, että saan 
esittää 
asiani/kysymykseni 
rauhassa.  

     

Koen, että saan 
määritellä 
asiani/kysymykseni 
sellaisena kuin se on  

     

Koen, että 
ammattilainen on 
kiinnostunut 
asiastani/valmis 
auttamaan 
kysymyksessäni.  

     

 
5. Miten koet, että sinua arvostetaan paikassa, jossa nyt olet?  
   Ei lainkaan  Vähän  En osaa sanoa  Hyvin  Erittäin hyvin  

Koen, että minua 
arvostetaan täällä 
sellaisena kuin olen.  

     

Koen, että saan 
ilmaista tunteeni 
vapaasti.       

 
6. Minkälaista apua sait työntekijältä/aikuiselta? Voit valita useamman vaihtoehdon.  

Koin, että minua autettiin asiassa hyvin  

Koin, että minua autettiin osittain  

Koin, että oma asiani jäi kokonaan ratkaisematta  

Koin, että työntekijä luotti minun osaamiseeni  

Koin, että sain päättää asiasta itse   

Koin, että jouduin ratkaisemaan asiani työntekijän mielipiteen mukaan  
 
Mitä muuta haluaisit kertoa työntekijältä saamastasi avusta? 
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7. Työntekijän kanssa keskustellessa koen, että ...  

   Kyllä  Ei  

olen tasavertainen 
ihminen työntekijän 
kanssa   

työntekijä hyväksyy 
sen, että olen eri 
mieltä asioista  

  

työntekijä innostaa 
minua ajattelemaan 
asiaa eteenpäin    

työntekijä tukee 
minun omaa 
päätöstäni  

  

työntekijä on 
kiinnostunut juuri 
minun tarinastani    

työntekijä puhuu 
ymmärrettävästi    
työntekijä ymmärtää, 
mitä tarkoitan ja 
puhun.    

 
8. Mitä muuta haluaisit sanoa sinun ja työntekijöiden kohtaamisista?  

 

 

 

Kiitos vastauksistasi!  
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         Ei             Vähän           En osaa        Paljon            Erittäin  
          lainkaan                           sanoa                                 paljon 
                               

         Ei             Vähän           En osaa        Paljon            Erittäin  
          lainkaan                           sanoa                                 paljon 
                               

                              Liite 2 

ErnoD-kysymykset 

1. Kuinka vanha olet?  

• 15 v 
• 16 v 
• 17 v 
• 18 v 
• yli 18 v 

 

2. Oletko  

• Nainen 
• Mies 
• En tiedä 

 

 

 

3. Saan näyttää ja kertoa tunteeni vapaasti  

 

 

 

 

 

 

4. Minuun luotetaan, että osaan tehdä asioita itse  
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         Ei             Vähän           En osaa        Paljon            Erittäin  
          lainkaan                           sanoa                                 paljon 
                               

         Ei             Vähän           En osaa        Paljon            Erittäin  
          lainkaan                           sanoa                                 paljon 
                               

         Ei             Vähän           En osaa        Paljon            Erittäin  
          lainkaan                           sanoa                                 paljon 
                               

         Ei             Vähän           En osaa        Paljon            Erittäin  
          lainkaan                           sanoa                                 paljon 
                               

 

5. Työntekijällä on minulle aikaa   

 

 

 

 

 

 

6. Minusta täällä on hyvä olla 

 

 

 

 

 

 

7. Työntekijä on kiinnostunut siitä, mitä kerron hänelle 
 

 

 

 

 

 

 

8. Työntekijä ymmärtää, mitä tarkoitan tai sanon 
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         Ei             Vähän           En osaa        Paljon            Erittäin  
          lainkaan                           sanoa                                 paljon 
                               

         Ei             Vähän           En osaa        Paljon            Erittäin  
          lainkaan                           sanoa                                 paljon 
                               

9. Minä ymmärrän mitä työntekijä sanoo tai tekee 

 

 

  

 

 

 

10. Saan näyttää ja kertoa tunteeni vapaasti 
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