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Nuorten riskit ja nyky-yhteiskunnan sukupolvet
Tommi Hoikkala 11.10.2018 
”Kuinka syvennämme käytännön ja tutkimuksen yhteistyötä”
Ruusupuiston keskustelutilaisuus

Ei napannut sukupolviteoriat
Sen sijaan pohdin hieman resilienssin ja luottamuksen kysymyksiä

Kuitenkin varaus: Z –sukupolvi valmentajavaltion 
kilpailuyhteiskunnassa

Resilienssi tarkoittaa pärjäämistä ja 
selviytymistä vastoinkäymisistä huolimatta. 
Sosiologina on helppo sanoa, että 
resilienssin muodostuminen liittyy vahvasti 
sosiaaliseen luottamukseen, jolloin se ei ole 
pelkästään yksilön kokemus tai kyky.
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Nuorisobarometri
Mittarilla havaittiin vuoden 
2016 Nuorisobarometrissa 
erityisesti teini-ikäisten 
poikien kyynistytyneen
suhteessa kanssaihmisiin ja 
tulevaisuuteen.

Nuorten luottamus on 
jyrkässä laskussa.

2012 – 2016
Luottamuksen laskeva 
tendenssi

Mitataan samalla 
kysymyksellä kuin 
European Social Surveyssä:

”Oletko sitä mieltä, että 
useimmat ihmiset 
tilaisuuden tullen yrittäisivät 
hyötyä sinusta vai luuletko, 
että ihmiset yrittäisivät olla 
reiluja?”

”Laajojen empiirisen tutkimusaineistojen perusteella on 
havaittu, että luottamuksensa menettäneet ihmiset ovat 
monin tavoin hauraampia ja haavoittuvampia kuin 
muut, etenkin vastoinkäymisten edessä (Kortteinen & 
Elovainio 2012). Tutkimusten mukaan luottamus toisiin, 
tuntemattomiin ihmisiin selittää sitä, keille vaikeudet 
kasaantuvat ongelmatilanteissa ja ketkä pärjäävät. 
Työttömien selviytymistä koskevassa tutkimuksessa 
huomattiin, että mitä vähemmän työtön luottaa muihin 
ihmisiin, sitä todennäköisemmin hän sairastuu ja siten 
syrjäytyy entistä vakavammin (Kortteinen & Tuomikoski 
1998). Nuorisobarometrissa aiemmin havaittu työttömien 
ja kouluttamattomien nuorten luottamuksen puute 
sosiaalisiin suhteisiin sisältää itseään vahvistavan 
kurjistumiskierteen riskin.” 
(Sami Myllyniemi, Nuorisobarometri 2017, sivu 89)
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Harvesterin exel
Kasvatus- ja sosialisaatiojärjestelmä 
kamppailee oppilaiden moninaisten ja 
laaja-alaisten oppimisvaikeuksien ja 
nuorten psykososiaalisten oireiden 
kanssa ja koettaa sopeutua niihin. 
Taustalla on usein sosiaalisen 
liittymisen ongelmia. Repeämiset 
tapahtuvat peruskoulun jälkeen.

Pulmat kertautuvat työmarkkinoilla.

Kapea normatiivisuus: kaikki 
eivät sovi teknologisesti 
väkevään työprosessiin. Voi 
puhua isoista osaamisvaateista 
(teknologiat, sosiaalisuudet, 
menestyjän 
identiteettivalmiudet ja itsensä 
pätevänä esittämiset). 

Ei riitä, että osaa tehdä 
käsillään jotain riittävän hyvin 
ja että asenne on suomalaisen 
perinteisen työeetoksen 
mukainen. Ujot. Yksinäiset ja 
sosiaalisesti vetäytyvät nuoret.

Häpeä
Ulkopuolisuu on usein tila, joka 
ruokkii yksinäisyyttä, etenkin 
aikuistuvien nuorten kohdalla, koska 
aikuistumisen sisältö on liittyä 
normiyhteiskuntaan. 

Väite: työn ja palkkatyöpärjäämisen 
ulkopuolelle joutuva häpeää 
tilannettaan. Suomihan on edelleen 
työyhteiskunta. Ja aika kova 
kulttuuri epäonnistujille.

Keskusteluun on ilmaantunut uusi 
termi: kotiinsa syrjäytynyt nuori

Jos masennus pirstoo elämän, nuori 
voi jumittua  tai  kadota  
sängyn/jääkaapin, tietokoneen ja 
television muodostamaan Bermudan 
kolmioon.
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Pärjäämisen ja 
sosiaalisen liittymisen 
ongelmat 
sukupolvikokemuksena?

Katariina Salmela-Aro ryhmineen 
(2016)

10 prosentilla suomalaisista 23-
vuotiaista nuorista aikuisista on 
edelleen selkeästi hajanainen 
identiteetti.

Selkeästi hajanaisen identiteetti -
ryhmän lisäksi kolmanneksella 
nuorista aikuisista oli jossain 
määrin hajanainen identiteetti. 

Marttinen, E., Dietrich, J., & Salmela-
Aro, K. (2016). Dark shadows of 
rumination: Finnish young adults’ 
identity profiles, personal goals and 
concerns. Journal of Adolescence, 47, 
185-196.

Elina Pekkarinen, Lotta 
Haikkola & Noora 
Hästbacka

VN teas
toimintakartoitus

Onko kunnalla 
käytössä 
toimintamallia, jolla 
puututaan nuorten 
rikoksiin?
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