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1. Johdanto 

 

Nuorten pahoinvointi on ajankohtainen, yhteiskunnallisesti paljon keskustelua herättänyt aihe – 

erityisesti lisääntyneet työkyvyttömyyseläkkeet ja syrjäytyminen ovat nousseet merkittäviksi 

huolenaiheiksi julkisessa keskustelussa. Tämän käytäntötutkimuksen kontekstina on Helsingin 

kaupungin Työkykyselvitys (ent. Eläkeselvitys), jonka tehtävänä on selvittää asiakkaiden työ- ja 

toimintakykyä sekä oikeutta mahdolliseen ensisijaiseen sosiaaliseen etuuteen.  

Käytäntötutkimusjakso alkoi osaltani jo syksyllä 2013 sosiaalityön käytäntötutkimuksen 

infopäivässä, jossa panin merkille itseäni kiinnostaneen harjoittelupaikan ja heidän esittelemänsä 

tutkimusaiheen. Työyhteisö toivoi käytäntötutkijan laativan profiloinnin nuorista asiakkaistaan. 

Nuorten asiakkaiden tutkimisen tarve oli herännyt työyhteisössä nuorten asiakkaiden määrän 

lisäännyttyä parin viimeisen vuoden aikana. Nuorten asiakkaiden tilanne tuottaa ymmärrettävästi 

työyhteisössä huolta nuoren tilanteesta ja tämän jatkosta työkykyselvityksen jälkeen. Tutkimisen 

tarvetta lisää myös nuorten eroaminen merkittäviltä osiltaan Työkykyselvityksen 

keskivertoasiakkaasta. 

Työkykyselvityksen asiakkaat ovat 18–63-vuotiaita ja tulevat asiakkuuteen sosiaalityön ja 

sosiaaliohjauksen palvelupisteiden, jälkihuollon ja työvoiman palvelukeskuksen lähetteillä. 

Työkykyselvitys on alkuajoistaan asti keskittynyt nimenomaan pitkäaikaistyöttömiin, vaikeasti 

työllistettäviin ja vaikeasti syrjäytyneisiin asiakkaisiin. Työkykyselvityksen palveluiden saamisen 

edellytyksenä on toimeentulotuen asiakkuus. Näin ollen asiakaskunta on suurelta osaltaan huono-

osaistenkin joukossa poikkeuksellisen syrjäytynyttä, heitä ovat kohdanneet toistuvat syrjäyttämiset, 

uloslyönnit ja poiskäännyttämiset.  Tämän tutkimuksen kohderyhmänä ovat tästä asiakaskunnasta 

tutkimusvuonna 18–29 vuotta täyttävät nuoret (syntymävuosi 1996–1985). Vuoteen 2012 asti 

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston Työkykyselvitys oli nimeltään Eläkeselvitys. Nuoria 

asiakkaita on alkanut tulla enenevässä määrin Työkykyselvitykseen vasta nimen vaihdoksen jälkeen, 

minkä vuoksi heistä ei vielä tiedetä paljoa. Tutkin, minkälaisia ovat Työkykyselvityksen nuoret 

asiakkaat. Tarkastelen näiden nuorten taustoja, heidän polkujaan Työkykyselvitykseen ja sieltä 

eteenpäin sekä heidän prosessiensa sujuvuutta ja ominaispiirteitä. Tämän tutkimuksen pyrkimyksenä 

on ymmärryksen lisääminen kyseisestä asiakasryhmästä ja sitä kautta Työkykyselvityksen 

työskentelyn kehittäminen sekä asiakasryhmän prosessien edistäminen. 

Tutkimuskonteksti on minulle uusi ja tuntematon, mikä mahdollistaa ilmiöiden ja asiakasprosessien 

tarkastelun tuorein ja avoimin silmin. Tutkimuksen pääsääntöisenä aineistona toimivat 
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Työkykyselvityksen asiakastietojärjestelmään (ATJ) kirjatut sosiaalityöntekijän laatimat sosiaaliset 

selvitykset ja paperiset asiakaskansiot. Tarvittaessa aineistoa on täydennetty ATJ:n 

muistiinpanonäytöillä, tässä tapauksessa erityisesti lapsuudenajan muistiinpanoilla. 

Aloitan tutkimuksen esittelemällä Työkykyselvityksen tutkimuksen kontekstina ja 

Työkykyselvityksen asiakaskunnan. Jatkan pohtimalla työkyvyn ja nuoruuden käsitteitä sekä nuorten 

pahoinvointia viime vuosikymmeninä. Seuraavaksi etenen tutkimusongelman paikantamiseen ja 

tutkimuskysymysten määrittämiseen sekä menetelmien ja aineiston esittelyyn. Neljännessä luvussa 

pääsen varsinaisen analyysin pariin profiloimaan Työkykyselvityksen nuoria asiakkaita. Viimeisenä 

pohdin aineiston vinoumaa ja esittelen johtopäätökset.   

 

2. Työkykyselvitys tutkimuksen kontekstina 

 

Työkykyselvitys kuuluu Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston perhe- ja 

sosiaalipalveluiden nuorten palveluihin ja aikuissosiaalityöhön, sosiaalisen ja taloudellisen tuen 

jaokseen. Työkykyselvitys on asiakkaalle maksutonta ja vapaaehtoista toimintaa. Toiminta perustuu 

moniammatillisuuteen – Työkykyselvityksessä työskentelee johtavan sosiaalityöntekijän lisäksi 

kahdeksan sosiaalityöntekijää, kaksi toimistotyöntekijää, vahtimestari ja ostopalvelusopimuksella 

neuropsykologeja sekä erikoislääkäreitä. 

Sosiaalityöntekijän tehtävänä Työkykyselvityksessä on selvittää asiakkaan työkykyä moniulotteisena 

ilmiönä. Sosiaalityöntekijän työkaluna työkyvyn arvioinnissa toimii sosiaalinen selvitys, joka 

perustuu elämänkaarimalliin tarkastellen laajasti asiakkaan toimintakykyyn mahdollisesti 

vaikuttaneita tapahtumia ja sairauksia. Sosiaalisen selvityksen laatimisen tueksi sosiaalityöntekijä 

tilaa erinäisiltä asiakasta hoitavilta tai hoitaneilta tahoilta dokumentteja lähinnä asiakkaan sairaus- ja 

työhistoriasta.  Ellei perusteita työkyvyn selvittämiselle ole, asiakkuus voidaan päättää jo tässä 

vaiheessa. Sosiaalinen selvitys kattaa asiakkaan taustatiedot (elämänkulun lapsuudesta nykyhetkeen), 

työhistorian, toimeentulon, asumisen, sosiaalisen verkoston ja päihdehistorian. Lisäksi siihen 

kirjataan asiakkaan terveydentila, arjessa selviytyminen sekä asiakkaan oma arvio tämänhetkisestä 

työ- ja toimintakyvystä. Varsinaisen arvion työkykyisyydestä kirjoittaa aina erikoislääkäri. 

Neuropsykologit ja erikoislääkärit hyödyntävät kuitenkin sosiaalityöntekijän laatimaa sosiaalista 

selvitystä edelleen työssään. Erikoislääkärit kirjoittavat mahdollisen B-lausunnon, jonka perusteella 



5 
 

 
 

haetaan työkyvyttömyyseläkettä pysyvänä tai määräaikaisena tai sairauspäivärahaa. B-lausunto voi 

olla myös lausunto vajaatyökykyisyydestä, mikä ei oikeuta hakemaan etuuksia. Jos hakemuksesta 

tulee hylkäävä päätös, on asiakkaan mahdollista valittaa siitä edelleen sosiaaliturvan tai 

työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan ja vakuutusoikeuteen sosiaalityöntekijän avustuksella. 

Sosiaalityöntekijä hallinnoi koko asiakkaan prosessia Työkykyselvityksessä huolehtien aikojen 

varaamisesta tutkimuksiin ja niiden tiedottamisesta asiakkaalle.  

Jos asiakas saa valitustenkin jälkeen hylkäävän päätöksen, hänestä voidaan tehdä uusi lähete 

Työkykyselvitykseen aikaisintaan noin vuoden kuluttua ensimmäisistä tutkimuksista. Näitä toisella 

tai kolmannella työkykyselvityskierroksella olevia asiakkaita on Työkykyselvityksessä jonkin verran.  

 

2.1 Työkykyselvityksen asiakaskunta 

 

Emma Nortio (2011) on omassa käytäntötutkimuksessaan tarkastellut silloisen eEäkeselvityksen 

asiakaskunnan profiilia. Hänen tutkimuksensa otoksen perusteella asiakkaiden keski-ikä oli tuolloin 

peräti 51 vuotta. Tästä voimme päätellä, että nuoret asiakkaat ovat jonkinlainen anomalia 

Työkykyselvityksessä. Valtaosa asiakkaista tulee lähetteellä sosiaaliasemilta ja vain murto-osa 

työvoiman palvelukeskus Duurista. Tyypillisiä Työkykyselvitykseen hakeutumisen syitä ovat 

päihde- ja mielenterveysongelmat sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet. (Mt.) Nämä ovat myös 

suurimmat työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syyt (Eläketurvakeskus). 

Olisin mielelläni laatinut tätä tutkimusta varten vertailukohdaksi katsauksen Työkykyselvityksen 

keskimääräiseen asiakaskuntaan, mutta aika- ja resurssipulan vuoksi joudun tyytymään aiempien 

tutkimuksien tuottamaan ymmärrykseen. Aiempien tutkimusten (Heininen 2004; Nortio 2011) ja 

työyhteisössä käymieni keskustelujen perusteella voidaan todeta keskivertoasiakkaan olevan 

karkeasti ottaen voimakkaasti syrjäytynyt, yli 50-vuotias pitkäaikaistyötön mies. Näin ollen voidaan 

tutkimuksellisen hypoteesin omaisesti todeta nuorten olevan keskivertoasiakkaasta merkittävästi 

eroava ryhmä, jolla oletettavasti on erityisiä, spesifejä tarpeita. 

Koko työikäisessä väestössä työkyvyttömyyseläkkeen saajien määrä on hienoisesti laskenut vuodesta 

1996 vuoteen 2012, jolloin koko maassa työkyvyttömyyseläkkeen saajia koko 16–64-vuotiaasta 

väestöstä oli 7,1 % (kuvio 1.). 
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Kuvio 1. 16–64-vuotiaat työkyvyttömyyseläkkeen saajat vuosina 1996–2012 koko maassa (%). 

 

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005–2013.  

Alle 30-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkeläisten määrä on kuitenkin sitä vastoin noussut tasaisesti 

vuodesta 1999 lähtien. Vuonna 2013 Suomessa oli lähes 15 000 alle 30-vuotiasta 

työkyvyttömyyseläkeläistä. Nuoret työkyvyttömyyseläkeläiset muodostavat 5,7 % kaikista 

eläkkeensaajista, joita oli Suomessa vuonna 2013 lähes 240 000. (Eläketurvakeskus.) Kuntoutusrahaa 

sai vuoden 2014 alussa yli 6000 ja sairauspäivärahaa yli 8000 16–29-vuotiasta nuorta (Kela). 

 

2.2 Työkyky ja toimintakyky 

 

Työkyky on moninainen ilmiö, jonka mittaaminen on haastavaa, ellei mahdotonta. Sen arvioinnissa 

lomittuvat objektiivisuuteen pyrkivät asiantuntija-arviot ja yksilön subjektiivinen kokemus omasta 

työkyvystään. Subjektiivisen arvion onkin havaittu ennustavan hyvin tulevaa työkykyä ja -

kyvyttömyyttä. (Ilmarinen ym. 2006, 20–31.) Jo sosiaalityöntekijän laatimaan sosiaaliseen 

selvitykseen on tärkeää kirjata myös asiakkaan oma arvio työ- ja toimintakykyisyydestään. Kuitenkin 

vasta kliinisestä sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuvat työssä selviytymisen vaikeudet 
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oikeuttavat työkyvyttömyysetuuksien perusteeksi, vaikka yhä enemmän työkyvyn arvioinnissa on 

alettu huomioida myös sosiaaliset seikat. (Aro 2004, 22.)  

Työkykyä on teoretisoitu ainakin kahden erinäisen mallin kautta. Dynaamisen tai integroidun mallin 

mukaan työkyky ymmärretään monitasoisena ilmiönä, joka sisältää niin yksilön ominaisuudet kuin 

tämän suhteen työhön, yhteiskuntaan (lainsäädäntö, makrotalous, sosiaaliset tekijät) ja ympäristön 

vaatimuksiin. Tällöin painotetaan työkyvyn aikaan ja paikkaan sidottua luonnetta. Työkyky voi 

viitata myös kykyyn säilyttää elämän mielekkyys ja sietää yhteiskunnallista tai työhön liittyvää 

epävarmuutta. Toiseksi työkykyä voidaan käsitteellistää työkyvyn tasapainomallin kautta, jolloin 

työkyky ymmärretään työn kuorman ja kuormituksen välisen tasapainon seurauksena. (Pensola ym. 

2008; Gould ym. 2006.) Nuorten työkykyisyyden ymmärtämiseen soveltuu parhaiten dynaaminen 

malli, jolloin painottuu se, että työkykyisyys muuttuu ja voi palautua ajan kanssa. Lisäksi työkyky ei 

näyttäydy nuoren stabiilina ominaisuutena, vaan osana yksilön, työn ja yhteiskunnan välistä 

vuorovaikutusta.  

Erityisesti nuorten asiakkaiden kohdalla työskentelyn keskiöön asettuu työllistymiskyky eli työhön 

selviytyminen. Tällöin painopiste on työ- ja toimintakykyisyyden kartoittamisessa, jotta asiakas 

voidaan ohjata tarkoituksenmukaiseen koulutukseen, työhön tai kuntoutukseen (Linnanvirta 2012, 4–

5). Toimintakyvyn arvioinnissa huomioidaan yksilön fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet 

suhteessa häneen kohdistuviin odotuksiin. Tällöin otetaan siis huomioon yksilön mahdollisuudet elää 

yleisesti hyväksyttyjen odotusten mukaisesti ja arvio siitä, kuinka yksilö selviytyy jokapäiväisen 

elämän vaatimuksista. (Matikainen ym. 2004.) 

Pensola kumppaneineen (2008, 73) määrittelee toimintakyvyn ICF:n luokitusta seuraten 

lääketieteellisen terveydentilan, kehon toimintojen, yksilöllisten suoritusten ja osallistumisen 

interaktiivisena seurauksena, johon vaikuttavat myös ympäristötekijät. Tällöin merkityksellisiksi 

muodostuvat fyysisen toimintakyvyn lisäksi vuorovaikutustaidot, kyky huolehtia itsestä ja yksilön 

arkinen toimintakyky, mikä on keskeistä erityisesti sosiaalityön kannalta. Toimintakykyä voidaan 

tukea kuntoutuksella, jonka pyrkimyksenä on lisätä yksilön selviytymistä arjessa ja työssä. Lisäksi se 

edistää yksilön hyvinvointia, työllisyyttä ja elämänhallintaa. Keskiössä on yksilön halu aktiivisesti 

osallistua kuntoutusprosessiin. (Mt.,120.) 

Ohittamaton kysymys tutkimukseni kannalta kuuluu, kuinka vanhempien ikäluokkien työkyvyn 

mittaamiseen laaditut mittarit ylipäätään soveltuvat nuorten työkykyisyyden arviointiin (Seitsamo 

ym. 2006, 242). 
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3. Nuoruus ja nuorten pahoinvointi 
 

Nuorisolaki (72/2006) 2 § 1 k. määrittelee alle 29-vuotiaat nuoriksi. Nuoren määritelmä on kuitenkin 

hyvin kontekstuaalinen – esimerkiksi sosiaalitoimistoissa ja nuorten yhteiskuntatakuussa (TEM 

2012) nuoriksi luetaan alle 25-vuotiaat (ja yhteiskuntatakuussa alle 30-vuotiaat vastavalmistuneet). 

Pohdin paljon käytäntötutkimukseni tarkoituksenmukaista rajaamista iän mukaan puntaroiden 

erityisesti 25 ja 30, mutta jopa 35 ikävuoden välillä. Olen päätynyt rajaamaan tutkimukseni 

nuorisolakia noudatellen siksi, että 29-vuotiaatkin ovat Työkykyselvityksen keskivertoasiakkaaseen 

verrattuna ehdottomasti nuoria. Ymmärränkin lainsäädännön vain yhdeksi nuoruuden määritelmäksi 

muiden joukossa. 

Nuoria pidetään tyypillisesti tulevaisuuden ja kansakunnan toivoina – heillä on elämä ja loputtomasti 

mahdollisuuksia edessään. Näin ollen nuoriin liitetään voimakas positiivinen lataus ja nähdäkseni 

eräänlainen kollektiivinen tulevaisuuden usko. Samaan aikaan väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen 

tasainen heikkeneminen asettavat haasteita hyvinvointivaltiolle sekä työvoiman saatavuudelle (Gould 

ym. 2006, 13). Tällöin työkyvyn ylläpitämisestä tulee yhä enemmän kansallinen ja 

kansantaloudellinen kysymys. Voidaan siis pitää monin tavoin huolestuttavana sitä, jos ihminen 

joutuu jo alle 29-vuotiaana Työkykyselvitykseen, mikä viestii vakavista ongelmista työ- ja 

toimintakyvyssä sekä yksilöllisessä elämänlaadussa.  

Merkittävin ennenaikaisen eläköitymisen syy ovat mielenterveysongelmat, joiden perusteella 

eläköityminen tapahtuu myös nuorempana kuin muiden syiden perusteella. Nuorten 

työkyvyttömyyseläkkeet mielenterveyshäiriöiden perusteella ovat lisääntyneet koko 2000-luvun ajan 

(Raitasalo & Maaniemi 2011). Nuorten mielenterveyshoito on huolestuttavan aliresursoitu. Niinpä 

useammin kuin keskimäärin kerran viikossa yksi alle 19-vuotias päätyy itsemurhaan, mikä onkin 

yleisin kuolinsyy 15–25-vuotiailla nuorilla. (Näre 2000.) Sari Näre (mt.) esittelee myös liudan muita 

tekijöitä, jotka heikentävät nuorten hyvinvointia, kuten perheväkivalta sekä päihde- ja 

mielenterveysongelmat lapsuuden perheessä. Nämä ovat merkkejä siitä, ettei kaikki ole 

yhteiskunnassamme kunnossa. Kaikki nämä tekijät tulevat esiin myös aineistossani. 

Nuorten työkyvyttömyyseläkkeet ovat kuitenkin keskimäärin lyhyitä ja tyypillisesti nuoret todetaan 

jossain vaiheessa jälleen työkykyisiksi. Keskeinen kysymys kuitenkin kuuluu, mitä myönteisen 

eläkepäätöksen saaneille nuorille tapahtuu päätöksen jälkeen? Heininen (2004, 6) kuvaa, kuinka sekä 
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sosiaalitoimistot että työ- ja elinkeinotoimistot saattavat tietää asiakkaiden käytännöllisestä 

työkyvyttömyydestä, mutta he eräällä tapaa roikkuvat asiakkaina paremman ratkaisun puutteessa. 

Pääseekö palvelujärjestelmä näin nuorista eroon muutamaksi vuodeksi myönteisen eläkepäätöksen 

turvin? Täten muodostuu paradoksi. Eläkepäätös saattaa selkiyttää ja stabilisoida nuoren 

toimeentuloa, mutta toisaalta sen myötä nuori saattaa menettää joitakin tärkeitä hyvinvointipalvelujen 

kontakteja. Merkittävä pohdinnan ja jatkotutkimuksen aihe on, mitä nuorelle tapahtuu myönteisen 

eläkepäätöksen jälkeen. 

Nuorten toimintakyvyn ongelmien ja työkyvyttömyyden taustalla voidaan nähdä työelämän 

koventuneet vaatimukset ja velvoitteet kouluttautua yhä korkeammalle, mitä on kuvattu 

osaamiskumouksen käsitteellä. Samalla osaamisvaatimukset ovat polarisoituneet, mikä näkyy 

kansalaisten eriarvoistumisena työmarkkinoilla. (Julkunen 2006.) Nähdäkseni nuorten 

työkyvyttömyyseläkepäätösten voidaan ainakin suuressa määrin katsoa johtuvan nimenomaan 

palvelujärjestelmän kykenemättömyydestä auttaa nuorta ajoissa ja tarjota tälle hänen tarvitsemiaan 

palveluja.  

Työkykyselvityksen nuorten asiakkaiden voidaan todeta olevan pahoinvoivista nuorista monilla 

tavoin pahoinvoivimmasta päästä. Heidän etunaan kuitenkin on, että he ovat asiakkuutensa puitteissa 

ainakin jollain tavoin hyvinvointivaltion palvelujärjestelmässä ankkuroituneina. Entä ne nuoret, joita 

edes Työkykyselvitys ei tavoita? Tai ne nuoret, joita minun tutkimukseni ei tavoittanut? Tämä 

kysymys liittyy myös tutkimusongelmaani – onko erityisesti nuorilla havaittavissa vaikeuksia 

motivoitua Työkykyselvityksen työskentelyyn? 

 

4. Sosiaalityön käytäntötutkimus 
 

Postmodernissa yhteiskunnassa käsitykset tiedosta, tietämisestä ja asiantuntijuudesta ovat 

muuttuneet. Tieto nähdään yhä enenevässä määrin kontekstuaalisena ja refleksiivisyyteen pyrkivänä. 

Tiedontuotannon ihanteeksi on ulkokohtaisuuden sijaan muodostunut yhteistoiminnallisuus ja 

verkostoituminen. (Karvinen-Niinikoski 2005, 263–265.) Sosiaalityön käytäntötutkimus vastaa 

näihin uusiin tiedontuotannon haasteisiin.  
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Sosiaalityön käytäntötutkimuksen ominaispiirteiksi on määritelty: 

1) ongelmanasettelun liittyminen sosiaalialan käytäntöihin 

2) muutosorientoituneisuus 

3) interaktiivisuus 

4) tiedon tuottamisen ja käyttöönoton päällekkäisyys 

5) tutkijan ja käytännön työntekijän roolien lomittuminen. (Saurama & Julkunen 2009.) 

Yhdeksi käytäntötutkimuksen ominaispiirteeksi on määritelty jaettu tiedontuotannon prosessi. 

Tutkimuksen eri toimijoilla on jokaisella oikeus olla tietoa tuottava subjekti. (Satka ym. 2005, 12.) 

Haluaisin lisätä tähän, että käytäntötutkimuksessa toimijoiden piiri myös laajenee perinteisestä 

lähinnä tutkijaan keskittyvästä. Tämän käytäntötutkimuksen suunnittelu yhteistyössä Helsingin 

kaupungin sosiaali- ja terveysviraston Työkykyselvityksen kanssa alkoi itää jo käytäntötutkimuksen 

infopäivässä Helsingin yliopistolla syksyllä 2013. Infopäivässä Työkykyselvitys itse nosti esiin 

tiedonintressin nuorten asiakkaidensa profiilista. Kiinnostuin aiheesta välittömästi ja otin yhteyttä 

tutkimuspaikkaan, jossa tapasimme ensimmäisen kerran tammikuun alussa 2014. Tällöin 

hahmottelimme tutkimuskysymystä hyvin alustavasti ja lavealla pensselillä maalaillen. Seuraavan 

kerran tapasimme helmikuussa 2014, jolloin löimme tutkimuskysymykset ja tutkimusasetelman 

lukkoon. Näin tutkimusasetelma on muotoutunut yhteistoiminnallisesti käytäntötutkimuksen 

kontekstissa ja käytännön työtä tekevien tiedonintressit huomioiden, eikä käytäntötutkijan itsenäisenä 

tutkimusasetelman laatimisen prosessina. Erityisesti tutkimusasetelma on kummunnut päivittäisen 

sosiaalityön tiedonintresseistä (kohta 1. ongelmanasettelun liittyminen sosiaalialan käytäntöihin). 

Tiedonintressi käytännön työssä syntyi siitä, kuinka nuoria asiakkaita on Työkykyselvityksessä 

alkanut olla vasta vuodesta 2012 alkaen. Tutkimuksen pyrkimyksenä on lisätä käytännön työyhteisön 

ymmärrystä tämän asiakasryhmän ominaispiirteistä ja tyypillisistä tarpeista (kohta 2. 

muutosorientoituneisuus) kehittäen näin ollen nuorten asiakasprosesseja ja avunsaantia.  

Kenttäjakso Työkykyselvityksessä alkoi 30.3.2014, mutta aineiston keruu vasta 

tutkimuslupahakemuksen hyväksymisen jälkeen 16.5.2014, jolloin postitimme suostumuslomakkeet 

otokseen valikoituneille nuorille. Huhti- ja toukokuussa käytäntötutkija oli fyysisesti paikan päällä 

päivittäin tekemässä käytäntötutkimusta osana työyhteisöä. Kesäkuussa käytäntötutkimusta laadittiin 

satunnaisemmin paikan päällä (kohta 3. interaktiivisuus). Keskiviikkoisin työyhteisössä oli 

sosiaalityöntekijöiden viikkokokous, jossa tutkimuksen kulusta ja haasteista oli mahdollista 

keskustella työyhteisön kanssa. Näin tutkimus peilautui läpi tutkimusprosessin työyhteisön 

näkemyksiin ja tietoon sekä rakentui yhteistoiminnallisesti sekä dialogisesti työyhteisön ja 
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käytäntötutkijan kesken. Käytäntötutkimuksen luonteen mukaisesti jaetun tiedontuotannon idea 

jatkuu läpi tutkimusprosessin. Huomionarvoista tämän tutkimusprosessin kannalta kuitenkin on, että 

käytäntötutkija pääsi aineistoon käsiksi vasta kenttäjakson viimeisellä viikolla. Aineisto 

kokonaisuudessaan oli tutkijan käytössä vasta kesäkuun 2014 puolivälissä. 

Käytäntötutkimukselle ominaista on myös teoreettisen tiedon ja käytännön kokemuksen myötä 

syntyneen asiantuntijatiedon dialoginen suhde. Työyhteisön edustajilla on suuri määrä tietoa, joka 

saattoi tulla tietooni vain keskustelujen ja työni kommentoinnin kautta. Viikkokokoukset, ja yhtä 

lailla spontaanit keskustelut tutkimusprosessista, mahdollistivat alustavien tutkimustulosten 

pohtimisen, tulkitsemisen ja niiden täydentämisen työntekijöiden hiljaisen tiedon kautta (kohta 4. 

tiedon tuottamisen ja käyttöönoton päällekkäisyys). Uskon myös, että käytäntötutkimusprosessi 

saattoi herättää tavallista enemmän keskustelua ja pohdintaa tutkimusaiheesta työyhteisön sisällä sinä 

aikana, kun käytäntötutkija oli osana työyhteisöä. 

En tehnyt tutkimusjakson aikana työyhteisössä käytännön sosiaalityötä, muuten kuin osallistumalla 

ohjaavan opettajani asiakastapaamisiin (kohta 5. tutkijan ja käytännön työntekijän roolien 

lomittuminen). Pidän kuitenkin merkittävänä etuna sitä, että sain mahdollisuuden olla työyhteisössä 

fyysisesti paikan päällä tekemässä tutkimustani ja tutustumassa tutkimuskontekstiin.  

Kaiken kaikkiaan pidän käytäntötutkimusta ainutlaatuisena mahdollisuutena tuottaa tietoa 

sosiaalialan käytännöistä. Käytäntötutkimuksen ideaali ei aivan toteutunut tämän tutkimuksen 

kohdalla, sillä pääsin varsinaisen tutkimustyön pariin vasta aivan tutkimusjakson loppupuolella ja 

tutkimuskysymykseni muuttuivat radikaalisti siitä, mitä olimme alun perin työyhteisön kanssa 

suunnitelleet. Näin käytäntötutkimukseni ei onnistu palvelemaan aivan toivotulla tavalla työyhteisön 

kehittämistyötä. Tutkimus ei kuitenkaan olisi onnistunut edes tässä mittakaavassa ilman koko 

työyhteisön panostusta oman kiireensäkin keskellä.  

 

5. Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

 

Alkuperäinen suunnitelmani oli tutkia käytäntötutkimuksessani Työkykyselvityksen alle 29-vuotiaita 

asiakkaita vuosilta 2012–14 ja sitä, onko heille mahdollista määritellä yhteistä profiilia. Ensinnä 

halusin tutkia nuorten asiakkaiden taustoja – perhe-, työ-, terveys- ja koulutustaustaa sekä mahdollista 

lastensuojelu-, mielenterveys-, rikollisuus- ja päihdetaustaa. Toiseksi halusin tarkastella nuorten 
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asiakkaiden prosesseja Työkykyselvityksessä. Minkälaisia toimenpiteitä nuorille 

Työkykyselvityksen piirissä tehdään? Kuinka pitkiä nuorten asiakkaiden asiakkuusprosessit ovat ja 

onko havaittavissa tekijöitä, kuten toistuvia hukkakäyntejä, jotka selvästi pidentävät asiakkuuksia. 

Kolmanneksi halusin tutkia nuorten polkuja Työkykyselvitykseen ja Työkykyselvityksestä eteenpäin. 

Keskeisiksi tutkimuskysymyksiksini muotoutuivat seuraavat neljä: 

1. Minkälaisia ovat Helsingin Työkykyselvityksen alle 29-vuotiaat asiakkaat? 

2. Nuorten asiakkaiden tausta: Minkälaisista taustoista nuoret asiakkaat tulevat?  

3. Prosessi Työkykyselvityksessä: Minkälaisia toimenpiteitä heille Työkykyselvityksen 

piirissä tehdään? Minkälaisia tai kuinka pitkiä nuorten asiakkuusprosessit ovat? 

4. Polut: Mistä nuorten lähetteet Työkykyselvitykseen tulevat? Minne he jatkavat 

Työkykyselvityksestä? 

Tutkimusluvan hakemisen vaiheessa kompastelin useampaankin otteeseen ja lopullinen tutkimus jäi 

kauaksi alkuperäisistä tavoitteista. Haimme lupaa alun perin siihen, että olisin saanut tutkia asiakirjoja 

ilman kunkin asiakkaan kirjallista lupaa, sillä haasteet tämän ryhmän tavoitettavuudessa olivat 

tiedossa. Tämä ei kuitenkaan onnistunut, vaan tutkimusluvan saamiseksi minun oli saatava jokaiselta 

tutkimukseen osallistuvalta nuorelta kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumiseksi, mikä 

osoittautui odotettavasti haasteelliseksi tehtäväksi ja suostumuksia tulikin vain viisi kappaletta. 

Vaikka joitakin merkittäviä otokseni nuoria yhdistäviä tekijöitä on paikannettavissa, en tämän 

aineiston perusteella pysty juurikaan esittämään vastauksia haluamiini tutkimuskysymyksiin, vaan 

joudun tyytymään yleisluontoiseen pohdintaan, kenttäjakson havainnoinnin perusteella syntyneisiin 

ajatuksiin ja sosiaalityöntekijöiltä kuulemiini kokemuksiin. 

 

5.1 Aineisto ja menetelmät 

 

Suvi Linnanvirran (2011, 19–22) käytäntötutkimustaan varten haastattelemat sosiaalityöntekijät 

toivat esiin sen, kuinka mittavan tietokannan Työkykyselvityksen asiakirjat muodostavat tutkimusta 

varten. Edelleen he huomauttavat, että nuorten aikuisten sosiaalisten selvitysten laatiminen eroaa 

muista asiakasryhmistä. Nuorilla ei ole vielä kertynyt pitkää työhistoriaa, joten on keskityttävä 

enemmän koulutustaustaan ja esimerkiksi mahdolliseen lastensuojeluhistoriaan.  
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Aineistoni koostuu pääasiassa Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston Työkykyselvityksen 

18–29 –vuotiaille asiakkaille laadituista sosiaalisista selvityksistä ja paperisista asiakaskansioista, 

jotka sisältävät muun muassa asiakkaan muilta hoitavilta tahoilta tilattuja asiakirjoja. Tarvittaessa tätä 

aineistoa on täydennetty asiakastietojärjestelmän muistiinpanonäyttöjen kirjauksia tutkimalla. 

Kirjallinen suostumus tutkimusta varten postitettiin 19 nuorelle, asiakaskäynnillä lupaa pyydettiin 

kahdelta nuorelta. Työkykyselvityksen sosiaalityöntekijät valikoivat nämä nuoret tutkimusta varten 

tämänhetkisistä tai hiljattain asiakkuudessa olleista alle 29-vuotiaista nuorista. Sosiaalityöntekijät 

olivat oman muistinsa varassa otosta seuloessaan. Näin ollen tarkkaa aikajännettä asiakkuuden 

päättymiselle oli mahdoton määritellä, sillä sosiaalityöntekijät ovat aloittaneet tehtävässään eri 

aikoina ja saattoivat valikoida asiakkaita vain näistä lähtökohdista käsin. Yksi sosiaalityöntekijä 

lopetti tehtävässään juuri kesken tutkimukseni toteuttamisen, toinen jäi lomalle ennen suostumusten 

postittamista. Osa sosiaalityöntekijöistä myös karsi otoksesta ne asiakkaat, joiden voimavarojen 

katsoivat olevan liian heikot palauttamaan lomake. Luotan täysin sosiaalityöntekijöiden kykyyn 

arvioida asiakkaidensa kuntoa ja voimavaroja tässä asiassa.  

Osaan nuorista otettiin puhelimitse yhteyttä ennen suostumuslomakkeen postittamista ja tiedusteltiin 

halukkuutta osallistua tutkimukseen. Lopuille nuorille soitettiin lomakkeen palautusajan 

umpeutumisen jälkeen. Tässä vaiheessa osa nuorista antoi suullisen suostumuksen tutkimukseen 

osallistumiselle, mutta kirjallinen suostumuslomake jäi palauttamatta. Tämä kertoo nähdäkseni juuri 

tutkimuksen nuorten merkittävistä toimintakyvyllisistä haasteista, jotka ovat vaikuttaneet otoksesta 

karsiutumiseen ja sen pienuuteen. Vastaavasti osa ilmoitti jo näissä vaiheissa, ettei halua osallistua. 

Katoa syntyi siis oletettavasti sekä haluttomuuden että toimintakyvyllisten haasteiden vuoksi. 

Voidaan niin ikään olettaa, että osa suostumuslomakkeen palauttaneista henkilöistä teki sen 

esimerkiksi tuetun asumisen työntekijöiden kehotuksesta ja avustuksella.  

Kirjallisen suostumuksen palautti kaiken kaikkiaan viisi nuorta, mikä on 24 % kokonaisaineistosta. 

Tämä on häviävän pieni määrä, jolloin erityisesti tunnistettavuuden vuoksi tutkimuksen laatimisessa 

on täytynyt olla erityisen varovainen. Näin ollen tutkimukseni on tutkimusasetelmaltaan 

monitapaustutkimus, jota en kuitenkaan eettisistä syistä voi sellaisena raportoida. Aineiston nuorista 

neljä on miehiä ja vain yksi nainen. Iältään nuoret ovat 19–29-vuotiaita. Joukon keski-ikä on 23 

vuotta. Otoksen nuorista kahden asiakkuus on päättynyt ja kahdella aktiivinen, viidennelle on haettu 

etuuksia edunvalvonnan kautta. Kahden nuoren lähete on tullut jälkihuollosta, kolmen 

sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijältä.  
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Tutustuin aineistoon yksi nuori kerrallaan tehden samalla muistiinpanoja merkittävistä 

elämäntapahtumista, sairauksista ja toimintakyvystä. Tämän jälkeen laadin jokaisesta nuoresta 

yhteenvedon, jossa tiivistin perhetaustan, työ- ja koulutushistorian, psyykkisen ja fyysisen terveyden 

sekä arjessa selviytymisen. Näitä yhteenvetoja vertailemalla olen voinut havaita nuoria yhdistäviä 

elämäntapahtumia, piirteitä ja elämänpolkuja. Samalla olen laatinut kullekin nuorelle polun 

Työkykyselvitykseen, selvitysprosessin lyhyen kuvauksen sekä aikataulun ja jatkopolun. Näin ollen 

tutkimukseni perustuu elämänkaarinäkökulmaan, ymmärtäen nykyhetken koko nuoren elämänkaaren 

ja aiempien elämäntapahtumien valossa.  

 

Kuvio 2. Esimerkki nuoren Työkykyselvityksen asiakkaan polusta 

 

Lähete sosiaalitoimistosta 6/2013   sosiaalityöntekijän haastattelu 7/2013 

 

 

vajaatyökykyisyyslausunto   erikoislääkäreiden ja psykologien tutkimukset  

(päihdepsykiatri ja neuropsykologi 7-11/2013)  

 

 

asiakkuuden päättäminen 1/2014 

 

Alun perin tarkoituksenani oli laatia tyypittelyn avulla aineistostani erilaisia nuorten asiakkaiden 

tyyppejä. Aineistoni rajallisuuden vuoksi se sisältää kuitenkin viisi erilaista tyyppiä, jokaisen kullekin 

nuorelle. Pystyn paikantamaan joitakin aineistoni nuoria yhdistäviä tekijöitä läpi elämänkaaren, mutta 

en varsinaisia tyyppejä. 
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5.2 Eettiset kysymykset 

 

Käytäntötutkimuksessani tutkimuseettiset kysymykset nousevat hyvin merkittävään asemaan. Niiden 

merkitys korostui myös tutkimusluvan hakuprosessissa. Tutkimuslupaa haettiin jo maaliskuun alussa 

tutkimusta varten, jossa tutkittaisiin kaikkien Työkykyselvityksen nuorten asiakkaiden vuosilta 

2012–2014 asiakastietoja tarkoituksena laatia niistä kvantitatiivinen profilointi. Tutkimusluvan 

valmistelija katsoi kuitenkin, että on tutkimuseettisesti arveluttavaa tarkastella 

tutkimustarkoituksessa nuorten arkaluontoisia tietoja asiakastietojärjestelmästä ilman kunkin nuoren 

kirjallista lupaa. Niinpä jouduimme muuttamaan tutkimussuunnitelmaa siten, että jokaiselta 

tutkittavalta nuorelta haettaisiin kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumista varten. Tämän 

vuoksi aineisto jäi merkittävästi vajavaiseksi tutkimuskysymysten selvittämistä varten. 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK (2009) on jaotellut tutkimusetiikan kolmeen osa-alueeseen: 

tutkittavien itsemääräämisoikeuteen, vahingoittamisen välttämiseen sekä yksityisyyden ja tietosuojan 

kunnioittamiseen. Aineistoni koostuu arkaluontoisista salassa pidettävistä asiakirjoista, joiden 

tutkimiseen ilman tutkittavien lupaa myönnetään tutkimuslupia vain hyvin harkiten. Tutkittava 

joukko eli Työkykyselvityksen nuoret asiakkaat on ryhmä, jolta kirjallisten tutkimuslupien saaminen 

käytäntötutkimuksen ajallisten ja toiminnallisten resurssien puitteissa on erittäin haasteellista. Näitä 

asiakkaita voidaan perustellusti luonnehtia vakavasti syrjäytyneiksi ja terveydellisesti sosiaalialan 

asiakaskunnankin joukossa niiksi kaikkein huonovointisimmiksi. Heillä on merkittäviä 

toimintakykyyn liittyviä ongelmia, jotka ilmenevät esimerkiksi toistuvina hukkakäynteinä, postin 

lukemattomuutena ja vaikeuksina vastata puhelimeen.  

Ryhmän tavoittaminen edes Työkykyselvityksen toimintaan saati tutkimustoimintaan on 

haasteellista. Suostumusten hankkiminen tältä asiakasryhmältä aiheutti ensinnäkin valtavan kadon 

aineistoon ja toiseksi merkittävän vinouman saaden tutkimukseen osallisiksi vain ne kaikkein 

hyväosaisimmat. Tällöin ryhmä, josta tietoa kaikista eniten kaivataan, jäi täydellisesti tiedonkeruun 

katveeseen. Tämä herättääkin kysymyksen siitä, kuinka helposti huono-osaisimmat ihmiset 

jäävätkään jopa tutkimuksen katvealueeseen.  

Pirkko-Liisa Rauhala ja Elina Virokannas (2011, 242) ovat kirjoittaneet sosiaalityön 

tutkimusetiikasta seuraavan tärkeän huomion: ”Sosiaalityön tutkimusta tehdään usein ihmisten 

kanssa, joiden itsemääräämisen ja tilanteiden arvioinnin kyky on heikentynyt tilapäisesti tai 

pitkäaikaisesti.” Tutkimukseni kohderyhmällä on merkittäviä toimintakyvyllisiä haasteita. Lupia 

pyydettäessä on huomioitava sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välinen valtasuhde – kuinka se 
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vaikuttaa suostumukseen osallistua tutkimukseen? Uskon merkittävästi vaikuttavan myös sen, 

kokeeko asiakas saaneena toivomaansa palvelua Työkykyselvityksestä.  

Vahingoittamisen välttäminen tarkoittaa sekä henkisen että fyysisen vahingon välttämistä, mikä tulee 

huomioida esimerkiksi siinä, kuinka tutkimusraportissa kohderyhmä kuvataan (Kuula 2006). 

Vahingoittamisen välttämisen lisäksi tutkimusetiikan kannalta on tärkeää pohtia hyödyllisyyttä 

tutkimuksen kohderyhmälle ja laajempaa yhteiskunnallista hyötyä (Rauhala & Virokannas 2011, 238; 

Kuula 2006). Perusperiaatteena on, että tutkimuksen hyötyjen tulee olla haittoja suuremmat. 

Tutkimukseni pyrkii nimenomaan ymmärryksen lisäämiseen kohderyhmän piirteistä työyhteisössä ja 

sitä kautta nuorten asiakasprosessien kehittämiseen ja työyhteisön yhä parempaan kykyyn vastata 

nuorten asiakkaidensa tarpeisiin. 

Kolmas tutkimusetiikan osa-alue on tietosuojan ja yksityisyydensuojan kunnioittaminen. 

Lähtökohtana on se, ettei ihmisiä saa tutkia salaa ja osallistujilta on saatava suostumus tutkimukseen 

(Kuula 2006). Helsingin Työkykyselvityksen nuoret asiakkaat ovat pienehkö ja tunnistettava ryhmä, 

joten on tärkeää huomioida tutkittavien anonymiteetin säilyminen myös aineiston säilyttämisessä ja 

tutkimusraportin kirjoittamisen vaiheessa. Tämän vuoksi tutkimusraportissa ei ole yksityiskohtaisia 

tietoja yksittäisistä henkilöistä tai sellaisia tietoja, jotka olisivat paikannettavissa tiettyyn 

asiakkaaseen tai asiakkaisiin. Tämän toteuttaminen aiheutti erityistä päänvaivaa, kun otos jäi näinkin 

pieneksi. Jouduin pohtimaan, mitä voin kirjoittaa aineiston perusteella, joka ei mahdollista 

yleispätevään analyysiin, mutta josta ei myöskään voi kirjoittaa yksityiskohtaisesti? 

Aineistoni sisältää henkilötietoja, joiden käsittelyä säätelee henkilötietolaki (HetiL 523/1999). 

Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava huolellisuutta, suunnitelmallisuutta ja 

käyttötarkoitussidonnaisuutta (HetiL 5 §; 7 §; 32 §). Suunnitelmallisen ja perustellun henkilötietojen 

käsittelyn takaamiseksi (HetiL 7 §) aineisto koodataan heti kun mahdollista, jolloin tunnistetiedot 

hävitetään. Tunnistettavuuden vähentämiseksi tiettyjä muuttujia on aineiston keruun vaiheessa 

luokiteltu. Tietosuojan varmistamiseksi aineisto säilytetään huolellisuusvelvoitteen mukaisesti 

(HetiL 5 §) Työkykyselvityksen tiloissa sähköisessä muodossa käyttäjätunnuksella ja salasanalla 

suojattuina. Tutkimusaineisto hävitetään viimeistään 30.9.2014 ja sitä hyödynnetään vain tämän 

käytäntötutkimuksen tekemisessä, millä turvataan käyttötarkoitussidonnaisuus (HetiL 32 §). Lisäksi 

haluan eettisten kysymysten yhteydessä nostaa esiin minua tutkijana koskevat arkaluontoisten 

tietojen vaitiolo- ja salassapitovelvollisuudet (HetiL 11 §).  
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6 Väliinputoamisia ja uloslyöntejä 
 

6.1 Nuorten profiili 

 

Tutkimusotokseni on häviävän pieni, joten yleistettävien huomioiden tekeminen sen perusteella on 

mahdotonta. Näinkin pienen otoksen perusteella voidaan kuitenkin havaita joitakin näitä nuoria 

systemaattisesti yhdistäviä tekijöitä. Pääasiassa otoksen nuorten haasteet ovat alkaneet jo 

varhaislapsuudessa. Neljällä viidestä nuoresta on taustallaan pitkä lastensuojelun asiakkuus. Kaikilla 

heistä on lisäksi joko huostaanotto tai sijoitus avohuollon tukitoimena. Edelleen kolmella näistä 

neljästä nuoresta huostaanotto on jatkunut yli kaksi vuotta. Peräti kolmella nuorella on fyysistä 

väkivaltaa ja/tai seksuaalista hyväksikäyttöä lapsuudenperheessä. Kolmen nuoren vanhemmat ovat 

olleet työttömiä, huumeiden tai alkoholin käyttäjiä. 

Voi olla, että lastensuojelun asiakkaat pysyvät tiiviimmin palvelujärjestelmän piirissä jälkihuollon 

ansiosta nuoreen aikuisuuteensa saakka. Keskeinen kysymys kuitenkin kuuluu, entä ne nuoret, jotka 

ovat pudonneet auttavien tahojen hanskasta jo nuoreen ikäänsä mennessä. Tai entä ne nuoret, jotka 

eivät ole päässeet lapsuudessaan avuntarpeesta huolimatta lastensuojelun piiriin? 

Neljällä viidestä nuoresta ei ole suoritettuja opintoja peruskoulun jälkeen. Kaikki heistä ovat 

aloittaneet tai heidät on hyväksytty erinäisiin koulutuksiin, mutta koulutukset ovat joko keskeytyneet 

tai nuoret eivät ole edes aloittaneet niitä. Kahdella nuorella onkin havaittu jonkinlaisia kognitiivisia 

haasteita, tarkkaavaisuuden häiriöitä ja oppimisvaikeuksia. Kolme nuorta on suorittanut 

oppivelvollisuuden mukautetun opetussuunnitelman mukaan ja/tai erityisryhmässä. Neljällä viidestä 

nuoresta ei ole käytännössä työhistoriaa joitakin työkokeiluja ja kuntouttavan työtoiminnan jaksoja 

lukuun ottamatta. Viidennellä nuorella on puolen vuoden työkokemus puhelinmyynnistä. Näin ollen 

neljää viidestä aineistoni nuoresta voidaan perustellusti luonnehtia käsitteen NEET avulla (not in 

education, employment or training). Käsite NEET vastaa osin Suomessa käytyä keskustelua 

syrjäytymisen ”kovasta ytimestä” tai ”kadonneista nuorista”, mutta sitä käytetään erityisesti 

Euroopan Unionin syrjäytymiskeskustelun yhteydessä. 

Neljällä viidestä nuoresta on aktiivinen päihderiippuvuus tutkimusten tekemisen hetkellä – kaikki 

neljä käyttävät alkoholia. Usealla nuorella päihteiden runsas käyttö näyttäytyy esteenä muiden 

asioiden tai kuntoutuksen etenemiselle. Päihteiden käyttö on nuorilla alkanut viimeistään teini-

ikäisenä. Kolme näistä neljästä nuoresta käyttää tai on ainakin jossain vaiheessa käyttänyt myös 

huumeita, lähinnä subutexia, amfetamiinia, kannabista ja bentsoja. 
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Neljällä viidestä nuoresta on merkittäviä ahdistus- ja masennusoireita, viidennelläkin tarkemmin 

määrittelemätöntä ahdistusta ja paniikkioireita. Neljällä viidestä nuoresta on niin ikään todettu tai on 

vahva epäily jostakin persoonallisuushäiriöstä. Kolmella nuorella on merkittävää itsetuhoisuutta ja 

itsemurhayrityksiä, neljännelläkin viiltelyä. Kahdella nuorella on jonkinlainen tarkkaavaisuushäiriö 

ja AD(H)D-epäily, niin ikään kahdella nuorella on jonkinlainen syömishäiriö tai ongelmia syömisen 

kanssa. Vastaavasti kahdella muulla nuorella on havaittu merkittävä ylipaino. Yhdellä nuorella on 

määrittämättömiä psykoottisia oireita, yhdellä peliriippuvuus. Merkittäviä somaattisia oireita on sen 

sijaan ainoastaan kahdella nuorella, joista toisella on harvinainen lapsuudessa todettu neurologinen 

sairaus ja toisella lähinnä kilpirauhasen vajaatoimintaan ja ylipainoon liittyviä somaattisia haasteita.  

Kolmella viidestä nuoresta on taustallaan jonkinlaisia jaksoja asunnottomuutta. Niin ikään kolmella 

viidestä nuoresta on merkittäviä haasteita elämänhallinnassa, rahankäytössä, itsenäisessä asumisessa 

ja omien asioiden hoitamisessa. Pääasiassa otoksen nuorilla näyttäisi kertomansa perusteella olevan 

sosiaalisia suhteita ja ystäviä. Tosin ainakin muutamalla ystäväpiiriä sävyttää yhteinen rikollisuus- 

päihde- ja mielenterveystausta. Sosiaalisten suhteiden keskittyminen päihteiden ympärille asettaa 

luonnollisesti omat haasteensa päihteistä luopumiselle. Harrastuksia mainitaan asiakirjoissa hyvin 

vähän, jos ollenkaan. Nuoret harrastavat ulkoilua, lukemista, musiikkia, tietokoneita ja kavereiden 

kanssa hengailua. Keskimäärin otoksen nuorten päivärytmit ovat enemmän tai vähemmän 

päälaellaan. Ainoastaan yksi nuori on kiinnittynyt jonkinlaiseen säännölliseen päivärytmiin, mutta 

hänelläkin on suuria univaikeuksia. 

Huomionarvoista on myös se, että ainakin kahden nuoren tiedoista löytyy maininta nuoren omasta 

toiveesta saada jonkinlaista tekemistä päiviinsä. Erityisesti neljän näistä viidestä nuoresta voidaan 

kuitenkin katsoa olevan hyvin haasteellista sijoittua avoimille työmarkkinoille ainakaan ilman 

merkittäviä tukitoimia. Lukuisat koulujen keskeyttämiset ovat hyvä indikaattori siitä, että myöskään 

kouluttautumiseen ei välttämättä ole edellytyksiä. Yksilöllisiä ominaisuuksia enemmän tämä kertoo 

kuitenkin institutionaalisista tekijöistä, joiden voidaan ajatella inklusoivan koulutusjärjestelmään 

ainoastaan hyvin kapeasti rajatun oppijatyypin. Sekä työelämän että koulutuksen tulisi nähdäkseni 

sen sijaan avautua erilaisille aktiivisuuden muodoille (Wrede-Jäntti 2010, 252). 

Yleisesti ottaen voin todeta, että neljällä viidestä otoksen nuoresta polku Työkykyselvitykseen 

näyttäytyy pitkänä syrjäyttämisten ja uloslyöntien prosessina, joka on alkanut tyypillisesti jo 

haasteellisista perheolosuhteista lapsuudessa, jatkunut koulunkäyntivaikeuksina ja mielenterveyden 

ongelmina. Tämän perusteella voin laatia jonkinlaisen yleiskatsauksen Työkykyselvityksen 
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keskimääräisestä nuoresta asiakkaasta. On kuitenkin tärkeää huomioida, ettei tämä ole missään 

määrin yleispätevä luonnehdinta validiteettiin liittyvien haasteiden vuoksi. 

 

Kuvio 3. Yhteinen tekijä – Työkykyselvityksen nuorten asiakkaiden profilointi 

elämänkaarinäkökulmasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viides nuori on jonkinlainen poikkeus otoksessani. Hän on suorittanut lukion ja aloittanut yliopisto-

opinnot, joiden aikana hän on masentunut. Hänellä ei ole lastensuojeluasiakkuutta ja kenties otoksen 

nuorista parhaat mahdollisuudet kuntoutua.  

Monia näistä nuorista voi luonnehtia eräänlaisiksi väliinputoajiksi. Oikeiden diagnoosien 

löytymisessä on saattanut olla haasteita, aktiivinen päihderiippuvuus heikentää mahdollisuuksia tehdä 

kaikkia tutkimuksia tai saada nuoren asioita etenemään ennen päihderiippuvuuden hoitamista.  

 

Lastensuojelutausta 

Runsas alkoholinkäyttö alkanut viimeistään teini-ikäisenä 

Huostaanotto tai sijoitus 

Peruskoulu erityisryhmässä 

Ei suoritettuja opintoja peruskoulun jälkeen 

Ei työhistoriaa 

Toimeentulotuen asiakkuus 

Ahdistus, masennus 

Persoonallisuushäiriö 

Itsetuhoisuus 

Syömishäiriö tai ylipaino 

Asunnottomuutta 
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6.2 Prosessi ja polut 

 

Kahdella nuorella asiakkuusprosessi on kesken, eikä lääkärinlausuntoja ole vielä saatu. Kolme muuta 

nuorta ovat kaikki käyneet päihdepsykiatrin ja neuropsykologin tutkimuksissa, yksi näiden lisäksi 

neurologin tutkimuksissa. Yhdelle nuorelle on tutkimusten ja lääkärinlausuntojen perusteella haettu 

työkyvyttömyyseläkettä toistaiseksi. Kaksi nuorta on saanut vajaatyökykyisyyslausunnon ja 

asiakkuus on keskeytynyt. Otoksen perusteella on mahdoton todeta mitään työkyvyttömyyden 

perusteista tai siitä, minkälainen oirekuva johtaa minkälaisiin lausuntoihin tai päätöksiin. Päättyneet 

asiakasprosessit ovat kestäneet kolmesta kuukaudesta yli vuoteen. Aikaa nuoren lähetteen ja 

sosiaalityöntekijän haastatteluajan välillä on kulunut yhdestä kuuteen kuukauteen. Erikoislääkärien 

tutkimukset ovat kestäneet kahdesta kuuteen kuukauteen.  

 

Kuvio 4. Yhteinen tekijä – Työkykyselvityksen nuorten asiakkaiden polku. 

  

Lähete sosiaalitoimistosta tai jälkihuollosta  keskimäärin 3kk sosiaalityöntekijän  

     haastattelu 

   

        

 erikoislääkäreiden ja psykologien 

tutkimukset  

  Lausunto             keskimäärin 4 kk  -     neuropsykologi 

- päihdepsykiatri 

         

        Vajaatyökykyisyyslausunto 

  -kuntoutussuunnitelma 

Lausunto työkyvyttömyydestä  -asiakkuuden päättäminen 

-Hakemus Kelaan 

 

          2kk 

       Päätös 
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Kuviossa 4. olen kuvannut keskimääräistä nuoren asiakkaan polkua Työkykyselvitykseen ja 

Työkykyselvityksessä. Lähetteen saavuttua sosiaalityöntekijän haastattelu toteutuu keskimäärin 

kolmen kuukauden kuluttua. Työkykyselvityksen tavoiteaika lähetteestä haastatteluun on kaksi 

kuukautta, joten tämä on suhteellisen pitkä aika. Siihen vaikuttavat erityisesti nuorten asiakkaiden 

haasteellinen tavoitettavuus ja mahdolliset hukkakäynnit. Tämän jälkeen nuori ohjataan 

erikoislääkäreiden tutkimuksiin, tyypillisesti nuorten kohdalla neuropsykologin ja päihdepsykiatrin 

vastaanotolle. Tutkimuksissa ja lausuntojen kirjoittamisessa kestää keskimäärin neljä kuukautta. 

Tämä aika taas on suhteellisen nopea, mikä kertoo siitä, että tutkimusten lähdettyä etenemään, ne 

etenevät suhteellisen ripeästi. Tämän jälkeen nuorelle haetaan ensisijaista etuutta. Keskimäärin 

kahden kuukauden kuluttua hakemisesta Kelalta tulee päätös, minkä jälkeen sosiaalityöntekijä tapaa 

asiakkaan ja opastaa tätä etuuden hakemisessa.  

Hypoteesini tutkimuksen alkaessa oli, että saattaisi olla havaittavissa joitakin asiakasprosesseja 

hidastavia tekijöitä, lähinnä hukkakäyntejä. Tämän aineiston perusteella on lähes mahdoton todeta 

mitään yleispätevää tästä aiheesta, mutta näiden muutaman nuoren kohdalla hukkakäyntejä ei 

näyttäisi suuressa määrin tulleen – monilla kuitenkin ainakin yksi. Yleisesti havainnoidessani 

Työkykyselvityksen toimintaa, voin todeta perustellusti hukkakäyntien olevan merkittävä 

Työkykyselvityksen päivittäistä toimintaa haastava tekijä. Edelleen voidaan olettaa, että 

hukkakäyntejä runsaasti tekevät nuoret eivät myöskään palauta tutkimuksen suostumuslomaketta. 

Työkykyselvityksen asiakkaina on nuoria, joiden tavoittaminen Työkykyselvitykseen on erittäin 

haasteellista – nämä nuoret eivät ymmärrettävästi päädy myöskään tähän otokseen.  

Kahdesta vajaatyökykyisyyslausunnon saaneesta nuoresta yhdelle suositellaan sitoutumista Kelan 

korvaamaan yksilöpsykoterapiaan, toiselle ensisijaisena kuntoutuksena pidetään päihderiippuvuuden 

hoitamista. Samaan aikaan todetaan, että ”työllistyminen avoimille työmarkkinoille ilman 

merkittäviä tukitoimia on epärealistista”. Muodostavatko Työkykyselvityksen nuoret asiakkaat 

ryhmän, jonka työllistymiseen avoimille työmarkkinoille ei oikeastaan uskota, mutta joille ei osata 

tarjota muutakaan mielekästä toimintaa, joka huomioisi ryhmän toimintakyvylliset haasteet? 

Erityisesti huomioitava on myös se, että työyhteisössä kuulemani, käymieni keskustelujen ja 

tapaamieni nuorien asiakkaiden perusteella yksi merkittävä nuorten Työkykyselvityksen asiakkaiden 

ryhmä ovat sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivät tai paniikkihäiriöiset nuoret, joista osa on 

eristäytynyt täysin koteihinsa. Heitä haetaan tutkimuskäynneille kotoa asti ja saatetaan muiden 

hoitotahojen piiriin. Näiden nuorten kanssa Työkykyselvityksen sosiaalityöntekijät tekevät erityisen 

korvaamatonta työtä, jota monien muiden palveluiden piirissä ei yksinkertaisesti ole aikaa tehdä. 
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Näiden nuorten on todennäköisesti ollut mahdotonta palauttaa suostumuslomake. Näin ollen 

sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivät ovat yksi keskeinen ryhmä, joka on jäänyt pienimuotoisen 

tutkimukseni ulkopuolelle. Myös paha masennusvaihe mitä todennäköisimmin estää tutkimukseen 

seuloutumisen. 

Muutoinkin on mahdollista, että otokseni nuoret ovat yhtä lukuun ottamatta niin samankaltaisia, 

koska suostumuslomakkeen täyttäminen ja postittaminen vaatii tietynlaisen rohkeuden ja 

ponnistuksen – mahdollisesti myös läheisten työntekijöiden avustuksen. On hyvin mahdollista, että 

minun otokseeni seuloutuneet nuoret ovat niitä hyvävointisimpia Työkykyselvityksen 

huonovointisten asiakkaiden joukossa.  

Työkykyselvityksestä nuori saa melko mittavan työkyvyllisen arvioinnin ja kuntoutussuosituksen, 

jonka kanssa nuori voi hakeutua terveyskeskuksen kautta jatkohoitoon. Sitä, kuinka paljon 

kuntoutussuosituksia toteutetaan, on Työkykyselvityksessä mahdollisuus seurata vain asiakkaiden 

kohdalla, joilla on määräaikainen työkyvyttömyyseläke- tai sairauspäivärahapäätös. Muiden 

asiakkaiden kuntoutumissuunnitelmien toteutumista seurataan jatkohoitotahoilla. Kuntoutuksen 

toteutuminen työkykyselvityksen päättymisen jälkeen olisikin kiinnostava jatkotutkimuksen aihe.  

 

7 Johtopäätökset 
 

Tämä käytäntötutkimusprosessi oli opetus siitä, kuinka monta kompastuskiveä tutkimusprojektissa 

voi olla. Pidän tätä tutkimusprosessia erityisesti osoituksena siitä, kuinka merkittävän roolin 

tutkimuksen tekemisessä eräänlaiset portinvartijat saavat ja siitä, kuinka helposti kaikkein huono-

osaisimmat sosiaalityön asiakkaat jäävät jopa sosiaalitieteellisen tutkimuksen katvealueelle. Nämä 

ovat suuria kysymyksiä, joita ei ole mahdollista tyhjentävästi pohtia tämän käytäntötutkimuksen 

puitteissa.  

Marginaalinen lupien palautumisprosessi kertoo jo itsessään karua kieltä Työkykyselvityksen nuorten 

asiakkaiden voinnista ja toimintakyvystä. Työkykyselvityksen nuoret asiakkaat vaikuttaa kaiken 

kaikkiaan moniongelmaiselta ryhmältä, jonka hyvinvointi on ollut koetuksella lapsuudesta lähtien. 

Se kertoo myös näiden nuorten kadottamisen suuresta riskistä. Suostumuslomakkeiden vähäinen 

palautuminen on myös osoitus tutkimuksellisista haasteista – kuinka voidaan saada tietoa ja 

ymmärtää paremmin ryhmää, jota ei saada kiinni? Tämä on keskeinen tutkimustulos jo itsessään. 



23 
 

 
 

Erityisen silmiinpistäviä ovat nuorten auttamisen haasteet – monet nuoret näyttäytyvät usealla tapaa 

väliinputoajina. Heille ei tunnu löytyvän sopivaa auttavaa tahoa ja samoin käy yhtä lukuun ottamatta 

Työkykyselvityksen prosessinkin jälkeen. Muiden hoitojen tiellä on päihderiippuvuus, jonka hoito 

muodostuu ensisijaiseksi (ainakin kolmella nuorella). Esimerkiksi neuropsykologisten testien 

tekeminen on lähes turhaa, jos nuori käyttää aktiivisesti kannabista. Näitä väliinputoamisia voi 

tapahtua diagnostisesti – oikeita diagnooseja ei tunnu löytyvän (kolmella nuorella). 

Väliinputoamisena voidaan nähdä myös kehitysvammapalveluiden ja aikuisten sosiaalipalveluiden 

väliin putoaminen (yhdellä nuorella). Nuoret asiakkaat näyttävät muodostavan ryhmän, jonka 

työllistymiseen avoimille työmarkkinoille ei oikeastaan uskota, mutta joille ei osata tarjota 

muutakaan mielekästä toimintaa, joka huomioisi ryhmän toimintakyvylliset haasteet. Tämäkin 

voidaan nähdä eräänlaisena väliinputoamisena.  

Nämä väliinputoamiset liittyvät erityisesti yhteiskunnan rakenteellisiin kysymyksiin. 

Peruspalveluiden saavutettavuus on eriytynyt erityisesti Helsingissä kaupunginosien mukaan, mikä 

asettaa eri puolilla Helsinkiä asuvat ihmiset eriarvoiseen asemaan erityisesti psykiatrisiin palveluihin 

hakeuduttaessa. Nuorten asiakkaiden kohdalla jalkautuvien peruspalveluiden tarve on huutava. Tähän 

tarpeeseen Työkykyselvityksen sosiaalityöntekijät vastaavat jalkautumalla nuorten asiakkaiden 

koteihin ja saattamalla heitä peruspalveluiden vastaanotoille. Nuoret ajautuvat eriarvoiseen asemaan 

jo peruskoulusta alkaen, joka tuottaa usein vain toistuvia epäonnistumisen kokemuksia. Kuinka 

paljon koulujärjestelmä tukee erilaisten oppijoiden koulutaivalta? 

Viimeisenä nostan esiin kysymyksen, jota pohdin tutkimuksen suunnitteluvaiheessa – olisiko jotain 

näiden nuorten auttamiseksi voitu tehdä jo varhaisemmassa vaiheessa? Kaiken kaikkiaan 

tutkimusprosessista tulee melko toivoton olo. Näinkin pienen otoksen perusteella on todettavissa, että 

yhteiskunnassamme on joukko nuoria, jotka ovat jo nuoressa iässään monin tavoin syrjäytyneitä ja 

putoamassa yhteiskunnan rattaista. He ovat olleet pääasiassa lapsesta asti erinäisten 

auttamisjärjestelmien piirissä, mutta mikään ei ole auttanut. Kolmella nuorella on ollut väkivaltaiset 

lapsuudenkodin olosuhteet – jo pelkästään niinkin traumaattinen lapsuus asettaa merkittäviä haasteita 

nuoren tulevalle elämälle. Tällä hetkellä yhteiskunnallisessa keskustelussa pyritään paikantamaan 

riskitekijöitä nuorten tulevalle syrjäytymiselle. En halua puhua riskien paikantamisen puolesta, sillä 

tällöin syrjäytyminen alkaa diskursiivisesti näyttäytyä eräänlaisena yksisuuntaisena katuna, jossa 

elämäntapahtumat kumuloituvat kohti lopullista syrjäytymistä, josta edelleen ei ole paluuta. 

Ymmärrän nuorten polun Työkykyselvitykseen ja sieltä eteenpäin diversioiden eli poiskäännytysten 

sarjana. Tästä näkökulmasta syrjäytyminen määrittyy tuloksena kamppailuista ja erinäisistä 
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valtasuhteista, jolloin painopiste asettuu syrjäyttämiseen politiikan tuloksena (Hänninen ym. 2007, 

6). Surullista edelleen on tietysti se, kuinka helposti näistä nuorista muodostuu 

vajaatyökykyisyyslausuntoineen eräänlaisia väliinputoajia Työkykyselvityksen jälkeenkin, jolloin 

Työkykyselvityskin voi alkaa näyttäytyä eräänlaisena diversion mekanismina.  
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Liitteet 

 

Liite 1. Tutkimusesittely 

Yhteinen tekijä – Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston 

Työkykyselvityksen nuorten asiakkaiden profiili 

 

Työkykyselvityksen nuoret asiakkaat ovat kasvava ryhmä, josta tietoa on vain vähän. Tämä tutkimus 

käsittelee Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston Työkykyselvityksen nuorten asiakkaiden 

elämänpolkuja ja asiakasprosesseja Työkykyselvityksessä. Työssä tarkastellaan näin ollen yhtäältä 

nuorten polkuja Työkykyselvitykseen ja toisaalta nuorten prosesseja Työkykyselvityksessä.  

Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää Työkykyselvityksen nuorten asiakkaiden asiakasprosesseja ja 

lisätä sosiaalityöntekijöiden ymmärrystä nuoresta asiakaskunnasta. Tämän myötä tavoitteena on, että 

Työkykyselvityksessä osattaisiin vastata nuorten asiakkaiden tarpeisiin yhä paremmin. Aineistona 

toimivat pääasiassa Työkykyselvityksen sosiaalityöntekijän laatimat sosiaaliset selvitykset, joita 

täydentämään käytetään tarvittaessa paperisia asiakasakteja. Paperisissa asiakasakteissa ovat 

sosiaalityöntekijän muilta asiakasta hoitaneilta tahoilta, kuten terveydenhuollosta, tilatut dokumentit.  

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat Työkykyselvityksessä nyt tai hiljattain asiakkuudessa olleet alle 

30-vuotiaat nuoret. Työkykyselvityksen sosiaalityöntekijät ovat poimineet Työkykyselvityksen 

asiakastietojärjestelmästä tutkimuksen kohderyhmän yhteystiedot. 

Tutkimusta varten kerättyä aineistoa käytetään vain tässä esiteltyä tutkimusta varten. Aineisto 

säilytetään sähköisessä muodossa Työkykyselvityksen tiloissa tutkijan käyttäjätunnuksella ja 

salasanalla suojattuna. Mahdolliset paperiset aineiston osat säilytetään Työkykyselvityksen tiloissa 

lukkojen takana. Näin aineistoon ei ole ulkopuolisilla pääsyä. Aineistosta ei kerätä tunnistetietoja eli 

esimerkiksi henkilötunnusta, nimeä tai osoitetta, joiden perusteella tiedot olisi paikannettavissa 

yksittäiseen henkilöön.  

Tutkimuksen tuloksista laaditaan 20-40-sivuinen tutkimusraportti. Tutkimusraportissa tulokset 

esitetään niin, ettei yksittäisiä tutkittavia ole mahdollista tunnistaa – tutkimuksessa ei esiinny nimiä 

ja muut tunnistettavat tiedot muutetaan tunnistettavuuden estämiseksi. Tutkimusraportti tulee 

pääasiassa työyhteisön tarpeisiin ja työyhteisön sisäiseen käyttöön nuorten asiakkaiden prosessien 
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kehittämiseksi ja ymmärryksen lisäämiseksi. Raportti esitellään työyhteisössä ja yliopistolla 

sosiaalityön käytäntötutkimuksen seminaarissa syyskuussa 2014. Tutkimusraportti jää työyhteisön ja 

tutkijan käyttöön ja julkaistaan mahdollisesti sosiaali- ja terveysviraston sisäisessä verkossa. 

Aineisto tullaan hävittämään heti tutkimuksen valmistuttua, kuitenkin viimeistään 30.9.2014.  

Pyydän lupaa osallistumisestasi tutkimukseen. Tutkimukseen osallistuminen tarkoittaa sitä, että 

tutkija voi suostumuksellasi tarkastella Työkykyselvityksen asiakastietojärjestelmään kirjattuja 

tietoja tutkimustarkoituksessa. Nämä tiedot kattavat: 

- sähköisen asiakastietojärjestelmän muistiinpanonäytöt 

- sosiaalityöntekijän laatimat sosiaaliset selvitykset 

- paperiset asiakasaktit, jotka sisältävät sosiaalityöntekijän mahdollisesti muualta tilaamat 

dokumentit (esimerkiksi terveydenhuollon dokumentit) 

Osallistuminen ei edellytä tutkittavalta suostumuslomakkeen täyttämisen ohella muita toimenpiteitä. 

Missä tahansa tutkimuksen vaiheessa tutkittavalla on oikeus vetäytyä tutkimuksesta ilmoittamalla 

siitä Työkykyselvityksen sosiaalityöntekijälle suullisesti tai kirjallisesti. Tällöin tutkija poistaa 

tutkittavan tiedot aineistosta ja loppuraportista välittömästi. Tutkimusraportin valmistumisen jälkeen 

tämä ei kuitenkaan ole mahdollista. Tutkimukseen osallistumisesta kieltäytyminen tai myöhemmin 

vetäytyminen ei vaikuta tutkittavan saamiin palveluihin tai mahdolliseen asiakkuuteen sosiaali- ja 

terveysvirastossa.  

 

Lisätietoja:    

Käytäntötutkija Irina Heikkinen  Johtava sosiaalityöntekijä Ulla Turunen 

irina.heikkinen@helsinki.fi   ulla.turunen@hel.fi, p. 09 310 42286 

 

 

 

mailto:irina.heikkinen@helsinki.fi
mailto:ulla.turunen@hel.fi
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Liite 2. Suostumuslomake 

Suostumus tutkimusta varten   27.5.2014 
 

 

 

Olen tutustunut tutkimuksen esittelyyn ja annan luvan tarkastella tietojani Helsingin kaupungin 

sosiaali- ja terveysviraston Työkykyselvityksen asiakastietojärjestelmästä tutkimustarkoituksessa1. 

Nämä tiedot kattavat: 

- sähköisen asiakastietojärjestelmän muistiinpanonäytöt 

- sosiaalityöntekijän laatimat sosiaaliset selvitykset 

- paperiset asiakasaktit, jotka sisältävät sosiaalityöntekijän mahdollisesti muualta tilaamat 

dokumentit (esimerkiksi terveydenhuollon dokumentit) 

 

Palautathan ystävällisesti tämän lomakkeen oheisella palautuskuorella mahdollisimman pian, 

kuitenkin viimeistään 15.6.2014 mennessä. 

 

 

 

Nimi:___________________________________________________________ 

Henkilötunnus:___________________________________________________ 

 

 

Paikka ja aika   Allekirjoitus 

____________________________________     _________________________________ 

    Nimenselvennys 

       

    _________________________________ 

                                                           
1 Tutkimus Yhteinen tekijä – Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston nuorten asiakkaiden profiili. 
Tutkimuksen esittely liitteenä. 


