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Puheenvuoron taustalla olevat tutkimukset

• Hyvää jälkeä - Jälkihuolto siirtymänä ja aikuistumisen tukena
uudistuvassa palvelujärjestelmässä (2021-2023)
• Hankkeessa tutkitaan jälkihuoltoa nuorten, ammattilaisten ja palvelujärjes

telmän näkökulmasta

• "Ja tunnen ett’ mut on kuultu": Oikein ja väärin tunnistaminen
sijoitettujen nuorten kirjoittamissa tarinoissa
• Pro gradu -tutkielma, Saukkola, Saara

• Myönteinen tunnistaminen
• Häkli, Jouni & Kallio, Kirsi Pauliina & Korkiamäki, Riikka (2015)







Miksi tunnistaminen on vaikeaa?

• Koska LUOKITTELUT!

• luokittelut toimivan vuorovaikutuksen edellytyksenä ja sen
haasteena

• luokitttelujen rakentuminen oletusten varassa

• ongelmakategoriat institutionaalisten kohtaamisten
lähtökohtana
• määrittävät kohtaamisen suunnan

• asemoivat samaan kategoriaan keskenään hyvin erilaisia nuoria

• vievät tilaa nuoren itsemäärittelyltä

• Ja…….



…..rajaavat näköalaa!

Nasan Tur, Sea View, 2016



LUOKITTELUT ELI OLETUKSET siis…

➢ johtavat helposti nuoren näkökulmasta virheellisiin tai vajaavaisiin
tulkintoihin

➢ luovat epätasa-arvoisen ja hierarkisen lähtökohdan kohtaamiselle

➢ nuorta motivoimaton ammatillinen tuki?!



Esimerkkejä luokittelusta

• Ote havaintopäiväkirjasta:
"[Ammattiin] opiskellessaan [nimi] on muutamaan otteeseen kuullut hänen
lastensuojelutaustaansa kommentoitavan lausein ”no ei olis uskonu”, mikä on pistänyt
miettimään sitä, kuinka lastensuojelussa olleet lapset ja nuoret asetetaan tiettyyn laatikkoon. 
[Nimi] mietti, että siksikö ei uskoisi, koska hän ei käytä päihteitä ja hänellä sujuu
hyvin. (Hyvää jälkeä 2022, Saukkola)

• Ennakkoluuloista:
"Hulluna ne kai ensin pitivät, liikkuneet huhut eivät olleet sitä mitä oikeasti olin. Sisältä olin rikki. 
Harvoille näytin kuinka paljon minuun oikeasti sattui." (Tiina, Pesäpuu 2009/Saukkola 2019)

• Luokittelusta pois päin:
"Uskon, että monella jälkihuoltonuorella olisi paljon tarjottavaa yhteiskunnalle, jos vaan oikeat
avaimet oman osaamisen hyödyntämiseen löydetään." (Hyvää jälkeä 2022, kirjetehtävä)



Tunnustamisen vaikeus ja 
institutionaalisen kohtaamisen ristiriita
• aikuinen – nuori

• asiantuntija – avun tarvitsija

• nuori – systeemi

• merkitykset – luokitukset

• yhteiskunnan, instituution, ammattilaisen, aikuisen tavoitteet
– nuoren omat tavoitteet

• tuki – kontrolli



Nuoren tarpeiden ja järjestelmän mahdollisuuksien ristiriita

"Jälkihuollon ja oikeanlaisen ohjauksen sekä tuen saamiseksi olen joutunut olemaan erittäin oma-
aloitteinen. Koen, että voimavarojen puuttuessa oma-aloitteisuus ei ole kaikille mahdollista, ja 
esimerkiksi lastensuojelulaitosten tekemä ammattimainen pohjatyö itsenäistymiseen saattaa valua
hukkaan jos jälkihuoltoa ei tarjota tai toteuteta siihen oikeutetuille nuorille automaattisesti ja 
huolellisesti. - - Olen kiitollinen lastensuojelun ammattilaisille lastensuojeluyksikössäni, josta olen saanut
ymmärrystä, tukea ja ja vahvaa ohjausta elämässä eteenpäin. - - Uskon, että elämäni olisi hyvin erilaista
ilman näitä lastensuojelun ammattilaisia, ohjaajia ja sosiaalityöntekijöitä. He ovat antaneet minulle
luottamusta itseeni ja taitoa yrittää uudelleen." (Hyvää jälkeä -hanke 2022, kirjetehtävä)

"Arki on kuitenkin tullut vastaan. - - En usko, että olen ainoa, joka odottaa itsenäistymistä mutta sen
tapahtumahetkellä alkaa pelätä tulevaa. Totta kai jälkihuolto sitoo kuntia jatkamaan tukea 21 
ikävuoteen saakka, mutta kuuluuko siihen tukeen ihminen, joka jaksaa kuunnella ja jolle voi soittaa
mikäli tulee sähkökatkos tai unohdan kuinka monta munaa tulee makaronilaatikkoon? - - Tässä olisi
pieni haaste kaikille asian kanssa toimiville. Järjestää toimivaa ja pitkäaikaista tukea itsenäistyvälle, sillä
meillä kaikilla ei ole enää ketään mukana ”entisestä” elämästä." (Tiinan tarina, Pesäpuu 2009/Saukkola
2019)



KOHTAAMINEN

• Tunne kuulluksi tulemisesta, yksilöllisestä kohtaamisesta ja 
vaikutusmahdollisuuksista on lasten ja nuorten
palvelukokemuksen ytimessä. Nuoret näkevät paljon hyvää
heille tarjotuissa palveluissa, mutta he kokevat usein myös
osattomuutta ja mielipiteidensä sivuuttamista. (Peltola & 
Moisio 2017.)

• Nuoren tukeminen on aikuiselle helpompaa ja nuorelle
uskottavampaa, jos se toteutuu avoimen ja positiivisen
ilmapiirin vallitessa ja osana vastavuoroista, mahdollisimman
tasaveroista suhdetta.



“When what you are doing 
is not working:

Turn it around!” 
(Hillary Cottam 17.2.2017)



Oletuksista vapaa kohtaaminen

• fokuksen siirtäminen “systeemistä” nuoreen

• aito kiinnostus ja halu tutustua

• avoimuus ja herkkyys

• arvoneutraalius tutustumisvaiheessa (unohda
kasvattaminen/sosiaalistaminen)

• Entä mitä voi ja pitää antaa itsestä? (“horisontaaliseen
suhteeseen” pyrkiminen)

• mittareina yllättyminen ja mahdollisuus antaa tunnustusta
nuorelle merkityksellisestä asiasta



Tutustumisen ja tunnistamisen tärkeydestä

"Ratsastuksenopettajani mielestä olen edistynyt tosi paljon. Olen jopa saanut
palkkatunnin taluttamisesta ja auttamisesta." (Helmiäinen, Pesäpuu
2009/Saukkola 2019)

"Pieni tyttö rakastaa tehdä havunneulaskakkuja. Nyt sade on juuri sopivasti
tehnyt maan niin märäksi, että kakut pysyvät koossa. Kiltti täti tulee pian 
ihailemaan pienen tytön kakkuja. Pian he molemmat ovat täyden työn
touhussa." (Milla, Pesäpuu 2009/Saukkola 2019)

"Vain lelu pieni omani, Kuunteli öisin, päivisin Ja kaverina
lohdutti…" (Tuntematon-97, Pesäpuu 2009/Saukkola 2019)



Tunnustussuhdeteoriat

• Ihmisen identiteetti rakentuu jatkuvissa neuvotteluissa
hyväksytyksi ja arvostetuksi tulemisesta – eli sen välillä, 
millaisena haluan tulla ymmärretyksi ja miten muut minut
näkevät.

• Sosiaalisissa kohtaamisissa ihmiset tulevat jatkuvasti
tunnistetuiksi – joko “oikein” tai “väärin” (Taylor 1992).

• arvostus, kunnioitus, välittäminen > itseluottamus, itsetunto, 
itsearvostus (Honneth 1995)

• ehkäisee eriarvoisuuden, epäoikeudenmukaisuuden, 
nöyryytyksen ja arvottomuuden kokemuksia (Fraser & 
Honneth 2003; Houston & Dolan 2008)



TUNNUSTAMINEN



Tunnustaminen ja myönteinen tunnistaminen

• ”Arvostusta voi osoittaa olemalla läsnä sekä kuuntelemalla nuorta. 
Asioihin on tällöin myös helpompi reagoida rakentavasti.” (Tikka 
2014)

• ”Kun kohtelu on kunnioittavaa, myös kontrollia ymmärretään … Nuori 
on jo valmiiksi heikommassa asemassa.” (Tikka 2014) 

• arvostava, ymmärtävä suhtautuminen, myötätunnon osoittaminen ja 
nuoren puolella oleminen

• MYÖNTEINEN TUNNISTAMINEN 

= tutustuminen, tunnustaminen, tukeminen

(Häkli, J. & Kallio, K. & Korkiamäki, R. 2015)

• Positiivinen palaute kohdistuu tekoon – tunnustus kohdistuu
henkilöön



"Te kaikki, jotka luette tämän: Pitäkää lujasti kiinni teille tärkeistä
asioista ja omista mielipiteistänne. Teiltä kaikilta löytyy niitä ihan
varmasti. Ja muistakaa te ette ole yksin tässä maailmassa. Varmasti
löytyy joku jolle puhua, kun siltä tuntuu. Loppuun mottoni: katsokaa
peiliin ja sanokaa itsellenne: MINÄ PYSTYN TÄHÄN!" (Ikuinen ikävä, 
Pesäpuu 2009/Saukkola 2019)
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