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1. Johdanto 

Yhteiskunnallinen eriarvoisuus ja sen eri muodot ovat sosiaalitieteiden keskeisimpiä teemoja ja so-

siaalipolitiikkaa ohjaavia ilmiöitä. Suomessa on pyritty vähentämään eriarvoisuutta nojautuen uni-

versaalin hyvinvointivaltion periaatteisiin, jotka korostavat vahvoja valtiollisia toimenpiteitä kaik-

kien kansalaisten hyvinvoinnin ja mahdollisuuksien tasa-arvon turvaamiseksi. Suomalainen hyvin-

vointivaltio on myös onnistunut pyrkimyksissään eriarvoisuuden vähentämiseksi. Hyvinvointival-

tion toimintaympäristön muutos vapaan pääoman ja kasvavan eriarvoisuuden maailmassa muodos-

taa kuitenkin uhan laajan julkisen sektorin ylläpitämiselle ja kattavimmasta universalismin tasosta 

onkin jouduttu tinkimään. (Hiilamo & Saari 2010, 16–20; Julkunen 2006, 30–58.) Samaan aikaan 

hyvinvointieetoksessa on tapahtunut muutos, jossa korostuvat näkemykset yksilön omasta pärjäämi-

sestä ja velvollisuudesta kantaa vastuuta omasta hyvinvoinnista (Julkunen 2006, 58–61). 

Puhetavan muuttuminen näkyy osaltaan myös huono-osaisuudesta puhuttaessa. Perinteisempien 

huono-osaisuutta kuvaavien käsitteiden tilalle on noussut syrjäytymisen käsite, jota käytetään ny-

kyisin eräänlaisena yleiskäsitteenä kaikille sosiaalisille ongelmille. Syrjäytymisestä ja sen eh-

käisystä puhutaan niin nuorten, pitkäaikaistyöttömien kuin päihdeongelmien yhteydessäkin. Käsite 

yhdistää siten hyvin erilaiset tarinat yhden sateenvarjokäsitteen alle, mikä häivyttää yksilöllisten 

elämäntilanteiden erot ja sosiaalisten ongelmien moninaisuuden (Saari 2015, 173–175; Helne 2002, 

73–77.) Syrjäytyneistä puhuttaessa kuvataan kaikkea yleisesti hyväksytyn ulkopuolista yhdellä epä-

normaalia ilmentävällä käsitteellä, joka käsitteenä korostaa yksilön omaa vastuuta omasta elämänti-

lanteestaan. Syrjäytymisen käsitteen ongelma onkin nimenomaan sen yksilön ominaisuuksia painot-

tavassa luonteessa. Tällöin syrjäytymisestä tarkasteltaessa ja siitä puhuttaessa esitetään näkemyksiä 

kyvyttömistä ja luonteenpiirteiltään heikoista, jotka eivät pärjää omillaan tai ovat liian laiskoja työ-

elämään. (Helne 2002.) Tällainen tapa kuvata huono-osaisuutta on yhteensopiva edellä mainitun 

muuttuneen hyvinvointieetoksen kanssa. 

Oma vastuuta ja pärjäämistä korostava hyvinvointieetos näyttäytyy käytännön tasolla sekä poliitti-

sissa puheenvuoroissa että hyvinvointivaltion sosiaaliturvan järjestämisen tavoissa. Eetos kuvaa 

sitä, miten yhteiskunnassa on hyväksyttävää elää ja minkälaisia vaatimuksia sen huono-osaisem-

mille ryhmille osoitetaan. Kaikki eivät kuitenkaan täytä näitä vaatimuksia ja tällaisista yksilöistä 

puhutaan yhteiskunnan ulkopuolisina, ”syrjäytyneinä”, joihin on tarpeen kohdistaa erinäisiä norma-

lisoivia toimenpiteitä. Näiden lähtökotien vuoksi tämän tutkielman aiheeksi valikoitui syrjäytynei-

den nuorten ulossulkeminen yhteiskunnasta. Aiheen ja näkökulman valinnalla on pyritty kiinnittä-

mään huomiota niihin puhetapoihin ja hyvinvointivaltion palvelujärjestelmän toimintoihin, jotka 
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tuottavat ulkopuoliseksi luokittelua tai estävät yhteiskunnan jollekin osa-alueelle mukaan pääsemi-

sen. Ulossulkemisen näkökulma nostaa esiin erilaisia ongelmakohtia suomalaisen hyvinvointival-

tion rakenteiden ja huono-osaisten välisessä vuorovaikutuksessa ja se ohjaa kiinnittämään huomiota 

palvelujärjestelmän epäkohtiin ja ihmisten luokitteluun ”hyviksi ja huonoiksi kansalaisiksi”. Nuor-

ten valitseminen kohderyhmäksi mahdollistaa sekä hyvinvointivaltion sosiaaliturvajärjestelmän että 

luokittelevan syrjäytymisdiskurssin ulossulkevien mekanismien esittelyn. 

Tutkielman ensimmäinen tutkimuskysymys kysyy, millaisilla toimenpiteillä syrjäytyneitä nuoria 

suljetaan ulos palvelujärjestelmästä ja universaalin hyvinvointivaltion periaatteen tasolla tekemästä 

lupauksesta taata kaikkien kansalaisten hyvinvointi. Tutkielman toinen tutkimuskysymys on, miten 

syrjäytyneen nuoren käsitteellä tuotetaan jakoa normaaleihin ja yhteiskunnan ulkopuolisiin ”epänor-

maaleihin”, ja miten tämä jako ilmenee nuorista puhuttaessa. Näihin tutkimuskysymyksiin pyritään 

vastaamaan kirjallisuuskatsauksen keinoin, hyödyntämällä sekä empiirisiä tutkimuksia, yhteiskun-

nallisia puheenvuoroja että yleisemmän tason teoretisointeja. Tutkielmassa esitellään aluksi syrjäy-

tymisen ja sen lähikäsitteiden määritelmiä sekä huono-osaisuuden ja syrjäytymisen kuvaamista epä-

normaalina elämäntapana, jonka jälkeen esitellään ulossulkemisen käsitettä yleisesti sekä hyvin-

vointivaltiollisessa kontekstissa. Neljäs luku tarkastelee näitä ulossulkemisen mekanismeja nuorten 

näkökulmasta, esitellen syrjäytymisdiskurssin ja palvelujärjestelmän ulossulkevia mekanismeja tut-

kimuskirjallisuuden valossa. Lopuksi esitetään johtopäätöksiä kerätystä kirjallisuudesta ja muuta-

mia pohdintoja siitä, miten ulossulkeviin mekanismeihin on mahdollista puuttua. 

2. Syrjäytyminen ja huono-osaisuus 

2.1. Syrjäytyminen 

Syrjäytymisen käsitteelle on olemassa lukuisia erilaisia määritelmiä, joiden sisältö ja laajuus vaihte-

levat määrittelijästä riippuen. Esimerkiksi Euroopan Unionin sosiaalipolitiikassa syrjäytyminen mää-

ritellään suurelta osin materiaalisen köyhyyden ja työttömyyden kautta (Euroopan komissio 2010). 

Maailman terveysjärjestö WHO (2016) pyrkii kiinnittämään huomiota ilmiöön EU:ta laaja-alaisem-

min käsitteellistämällä syrjäytymisen yhteiskunnan eri osa-alueilla toimivien valtasuhteiden aiheut-

tamaksi resurssien, oikeuksien ja mahdollisuuksien epätasaiseksi jakaumaksi. Terveyden ja hyvin-

voinnin laitoksen (2016a) määritelmässä syrjäytymisellä tarkoitetaan puolestaan resurssien ja oikeuk-

sien puutetta sekä yhteiskunnan ulkopuolella olemista. Näiden määritelmien lisäksi syrjäytyminen 

voidaan ymmärtää myös esimerkiksi elämäntapoina ja elintasona, joka ei täytä tiettyjä normaalin kri-

teereitä. Yksilötasoisissa tarkasteluissa syrjäytymisellä tarkoitetaankin usein kasautuvaa huono-osai-

suutta, jolloin syrjäytymisen käsite korostaa yksilön kohtaamaa puutetta ja osattomuutta useilla eri 
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elämänalueilla. Yksilön syrjäytymisestä puhuttaessa muun muassa työttömyyttä, kouluttamatto-

muutta, taloudellisten resurssien puutetta ja heikkoa sosiaalista verkostoa pidetään syrjäytymistä il-

mentävinä tekijöinä. (Lehtonen & Kallunki 2013, 130; Levitas 2006.)  

Syrjäytyneiksi käsitettyjen ryhmä on edellä esitettyjen määritelmien valossa sisäisesti hyvin hetero-

geeninen ja käsitettä on myös kritisoitu tämän laajuuden ja epämääräisyyden vuoksi (Saari 2015, 

173–175; Helne 2002). Toinen syrjäytymistä koskeva kritiikki liittyy syrjäytymisen kuvaamiseen 

eräänlaisena kierteenä, yksilöllisenä prosessina, joka jättää huomiotta yhteiskunnalliset rakenteet ja 

asettaa vastuun syrjäytymisestä yksilölle. Syrjäytymisen käsite siirtää siten yhteiskunnallisen keskus-

telun pois syrjäyttävistä rakenteista ja eriarvoisuuden kasvun vaikutuksista. (Hänninen 2007, 5–6; 

Helne 2002, 7–10.) Helneen (2002) mukaan syrjäytyneistä puhuttaessa kuvataan prosesseja, jossa 

yksilön vastuu omasta hyvinvoinnista ja menestyksestä korostuu. Yhteiskunnasta syrjäytymisestä ja 

huono-osaisuudesta tulee tällaisissa puhetavoissa moralisoinnin kohteita, kun prosessin syyksi näh-

dään yksilön kyvyttömyys kantaa vastuuta omasta itsestä. Syrjäytymisdiskurssi leimaa siten syrjäy-

tyneet epäonnistujiksi ja puutteellisiksi, yhteiskunnan ulkopuolisiksi Toisiksi. (Helne 2002.) 

Suomessa syrjäytymisen käsite yhdistetään epäilemättä useimmiten nuoriin ja nuoriin aikuisiin. 

Nuorten syrjäytyminen ja sen seuraukset ovatkin olleet jo pitkään olennainen osa suomalaista sosiaa-

lipoliittista keskustelua. Nuorten ympärillä liikkuneissa syrjäytymisdiskursseissa korostuneita näkö-

kulmia ovat olleet muun muassa huoli toimettomista tai joutilaista nuorista, vastuu nuorten kasvatta-

misesta ja heidän kehittymisestään normaalin mukaisesti eläviksi aikuisiksi, huono-osaisuuden ka-

sautuminen sekä syrjäytymisen kustannukset yhteiskunnalle. (Suurpää 2009, 9–16.) 2010-luvulla 

keskustelu nuorten syrjäytymisestä saavutti eräänlaisen huipennuksensa elinkeinoelämän vaikutta-

jien, poliitikkojen ja pop-tähtien markkinoiman Nuorisotakuun muodossa, joka lupasi taata ”jokai-

selle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu- 

opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoit-

tautumisesta” (Tietoa takuusta 2016; Aaltonen ym. 2015a, 9). Nuorisotakuun lupaukseen on sisään-

rakennettu yksi mahdollinen syrjäytyneen nuoren määritelmä: syrjäytymisestä puhutaan, kun nuori 

ei ole mukana koulutuksessa, töissä tai toiminnassa, joka parantaa mahdollisuuksia osallistua opis-

kelu- ja työelämään (Kiilakoski 2014, 24–26). Myrskylä (2012, 2) on määritellyt syrjäytymisen sa-

mankaltaisesti: ”Syrjäytyneiksi luokitellaan sellaiset työvoiman ja opiskelun ulkopuoliset nuoret, 

joilla ei ole peruskoulun lisäksi muuta koulutusta.” Tässä määritelmässä nuorilla tarkoitetaan kaikkia 

15–29-vuotiaita (Mts. 2). 

Syrjäytyminen on kuitenkin vain yksi tapa käsitteellistää yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Syrjäyty-

misen lähikäsitteitä ovat esimerkiksi vähäosaisuus, köyhyys, deprivaatio ja huono-osaisuus. Näitä 
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käsitteitä käytetään samoissa yhteyksissä joko synonyymeina tai toistensa osina ja myös käsitteiden 

määritelmät muistuttavat suuresti toisiaan (Kainulainen & Saari 2013, 23). Siksi onkin tarpeen tar-

kastella laajemmin yhteiskunnallisen eriarvoisuuden jakautumista ja siihen kytkeytyviä tutkimuspe-

rinteitä, jotta huono-osaisuuden, syrjäytymisen, köyhyyden ja hyvinvointierojen kentän laajuudesta 

saa oikeanlaisen kuvan. Yhteiskunnallista eriarvoisuutta on mahdollista lähestyä hyvin moninaisista 

eri näkökulmista, joissa voivat korostua esimerkiksi yhteiskuntaluokkien välinen kamppailu, eriar-

voisuuden oikeudenmukaisuus tai yksilöllinen materiaalinen puute. Tässä tutkielmassa keskitytään 

tarkastelemaan pääasiassa erilaisiin resursseihin liittyvää huono-osaisuutta ja yleisesti hyväksytystä 

elämäntavasta syrjäytymistä, sillä nämä näkökulmat korostuvat sekä syrjäytymisen että ulossulkemi-

sen teemoja käsiteltäessä.  

2.2. Huono-osaisuus 

Yhteiskunnallista eriarvoisuutta esiintyy useissa eri muodoissa ja useilla eri elämänalueilla. Usein 

eriarvoisuus ymmärretään erilaisten resurssien epätasa-arvoisena jakautumisena, jolloin huono-osai-

suus ilmenee resurssien puutteena. Resurssien epätasa-arvoon kohdistuvat tarkastelut lienevätkin 

yleisimpiä tapoja käsitellä eriarvoisuutta (Saari 2015, 28–30; Therborn 2013, 49–52). Resurssien 

eriarvoisuudesta aiheutuvaa huono-osaisuutta lähestytään usein rahallisen puutteen, ts. köyhyyden 

näkökulmasta. Köyhyyttä tutkittaessa ihmisten tuloja verrataan joko johonkin tiettyyn, ennalta mää-

rättyyn köyhyysrajaan tai suhteelliseen köyhyysrajaan, joka määräytyy muiden yhteiskunnan jäsen-

ten tulojen perusteella (Saari 2015, 29). Absoluuttista köyhyyttä tarkastellaan lähinnä kehittyvien 

maiden kontekstissa, jossa köyhyys tarkoittaa äärimmäistä puutetta. Suomalaisessa yhteiskunnassa 

on sen sijaan mielekkäämpää puhua suhteellisesta köyhyydestä. (Moisio 2006, 639.) Esimerkiksi Ti-

lastokeskuksen tulonjakotilasto määrittelee pienituloisiksi sellaiset henkilöt, joiden kotitalouden tulot 

ovat alle 60 % suomalaisten mediaanitulosta (Suomen virallinen tilasto 2016). 

Resurssit ja niiden perusteella määrittyvä huono-osaisuus on kuitenkin mahdollista ymmärtää myös 

laajemmin. Tällöin lähestytään Bourdieun ajatuksia yhteiskunnasta sosiaalisten suhteiden muodosta-

mien kenttien kokonaisuutena. Bourdieun mukaan yhteiskunnan eri osa-alueilta voidaan erottaa kul-

lekin alueelle ominainen kenttä, joka toimii oman sisäisen logiikkansa ohjaamana ja jossa vallitsevat 

tietyt, kentän sisäiset pelisäännöt. (Bourdieu & Wacquant 1995 [1992], 124–125; Waqcuant 1995 

[1992], 36–40.) Sosiaaliset kamppailut sijoittuvat näille kentille ja kamppailun välineinä toimivat 

kullekin kentälle ominaiset pääoman muodot ja niiden yhdistelmät. Näitä pääoman muotoja ovat mm. 

taloudellinen, kulttuurinen ja sosiaalinen pääoma, joiden suhteellinen merkitys määräytyy kentän si-

säisen logiikan perusteella. (Bourdieu & Wacquant 1995 [1992], 125–132; Bourdieu 1984 [1979], 

114–125.) Sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma voidaan ymmärtää myös ns. symboliseksi pääomaksi, 
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erotuksena materiaalisesta, taloudellisesta pääomasta (Bourdieu 1989 [1972], 171–183). Kentille si-

joittuvissa kamppailuissa menestyminen edellyttää siten paljon erilaisia resursseja, jolloin menesty-

mättömyyttä, toisin sanoen huono-osaisuutta, ei voida tarkastella pelkästään taloudellisten resurssien 

näkökulmasta. 

Laaja-alaisempaa näkemystä huono-osaisuudesta edustaa esimerkiksi Peter Townsendin (1979) mää-

ritelmä köyhyydestä. Townsendin (1979, 31) mukaan köyhyys tarkoittaa sellaista resurssien puutetta, 

joka estää ihmisten osallistumisen sosiaalisesti hyväksytyn standardin mukaiseen elämään. Tämä 

”suhteellisen deprivaation” käsite edellyttää ottamaan huomioon objektiivisesti havaittavan köyhyy-

den lisäksi myös sosiaalisesti määrittyvän köyhyyden sekä köyhyyden subjektiivisen kokemuksen. 

Koska yhteiskunta tuottaa hyväksyttävän tavan elää ja luo siten myös materiaalisia tarpeita, köyhyys 

on aina suhteessa tarkasteltavaan yhteiskuntaan. Köyhyyden mittaaminen edellyttää siten taloudellis-

ten resurssien vertailun lisäksi tarkastelua sosiaalisen normin mukaisen toiminnan mahdollisuudesta 

esimerkiksi syömisen, pukeutumisen ja tiettyjen tavaroiden omistamisen suhteen. Myös ihmisten ko-

kemus omasta terveydentilastaan ja työoloistaan sekä sosiaalisten verkostojen laajuudesta on syytä 

huomioida. (Townsend 1979, 46–59; 248–262.) Townsendin määritelmä muistuttaa monilta osin 

useita syrjäytymisen operationalisointeja, joissa syrjäytyminen ymmärretään puutteellisina resurs-

seina monilla elämän osa-alueilla (ks. esim. Morgan ym. 2007; Levitas 2006; Burchardt et al. 1999). 

Laajasti resurssit ymmärtävää lähestymistapaa huono-osaisuuteen ja syrjäytymiseen hyödynnetään 

etenkin ns. hyvinvointitutkimuksessa, jolloin tarkastelun kohteeksi otetaan usein myös subjektiivinen 

kokemus hyvinvoinnista. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2016b) aikuisten ter-

veys- hyvinvointi- ja palvelututkimus tarkastelee hyvinvointieroja huomioiden subjektiivisen elä-

mänlaadun kokemuksen, terveyden ja toimintakyvyn, elintavat, sosiaaliset verkostot sekä hyvinvoin-

tipalveluiden käytön (vrt. Turunen ym. 2010). Myös nuorten hyvinvointitutkimuksissa on hyödyn-

netty vastaavia laaja-alaisesti ymmärrettyjä hyvinvointieroja. Esimerkiksi Kouluterveyskyselyssä tar-

kastellaan paitsi nuorten terveyseroja ja -käyttäytymistä, myös elinoloja ja sosiaalisia verkostoja 

(Luopa ym. 2014). Toinen esimerkki on Kansallinen syntymäkohortti 1987-tutkimus, jossa nuorten 

hyvinvointia tarkastellaan rekisteriaineistolla mm. koulutuksen, henkisen ja fyysisen terveyden sekä 

taloudellisen hyvinvoinnin näkökulmista (Ristikari ym. 2016). Pelkän materiaalisen huono-osaisuu-

den tarkastelun rinnalle tarvitaan tällaisia laaja-alaisia lähestymistapoja ja myös subjektiivisen hyvin-

voinnin huomioivia näkemyksiä, sillä 2010-luvulla ihmisillä on erilaisia resursseja ja mahdollisuuk-

sia käytettävissään huomattavasti enemmän kuin ennen mutta näiden resurssien muuttaminen hyvin-

voinniksi on aiemaa monimutkaisempaa ja yksilöllisiin valintoihin painottuvaa (Weckroth 2013, 

438). Amartya Sen (2009 [1992]) onkin esittänyt, että eriarvoisuuden tarkastelussa pitäisi kiinnittää 
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huomiota ihmisten toimintakykyyn hyödyntää resursseja ja mahdollisuuksia, eikä niinkään jälkim-

mäisten absoluuttiseen tai suhteelliseen tasoon.  

2.3. Huono-osaisuus ja syrjäytyminen epänormaalina 

Edellä esitetyn perusteella ihmisen voi määritellä syrjäytyneeksi huono-osaiseksi useilla eri tavoilla. 

Määritelmiä yhdistää kuitenkin eräänlainen yhteinen näkemys siitä, että huono-osaisuus on pohjim-

miltaan osattomuutta sellaisesta ”hyvästä elämästä”, josta suurin osa yhteiskunnan jäsenistä pääsee 

nauttimaan. Saari (2015, 11) onkin kuvannut huono-osaisten asemaa yhteiskunnassa ”varjoisan not-

kelman” metaforalla. Saaren mukaan huono-osaisuus määrittyy paitsi elintasoerojen kautta, myös 

valtavirrasta poikkeavana elämäntapana ja alhaisempana elämänlaatuna. Tämä erilaisuus johtaa 

huono-osaisten ja muun väestön väliseen sosiaaliseen etäisyyteen ja ”muukalaisuuteen”. Sosiaalinen 

etäisyys hyvä- ja huono-osaisten välillä sijoittaa huono-osaiset ja heidän poikkeavat elämäntapansa 

”varjoisiin notkelmiin”, joissa elävien resurssit ja mahdollisuudet ovat vähäisiä ja yhteiskunnallinen 

asema notkelmien ulkopuolisiin verrattuna heikko. (mts. 12–13.) Huono-osaisuutta vallitsevan elä-

mäntavan ulkopuolisuutena on kuvannut myös Bauman (2005). Baumanin (2005, 37–40) mukaan 

kulutusyhteiskunnassa normaali elämäntapa määrittyy kulutuksen kautta, johon köyhillä ei ole varaa 

osallistua. Kulutusyhteiskunnassa köyhät ovat siten epäonnistuneita kuluttajia, jotka joutuvat kohtaa-

maan kuluttamismahdollisuuksien puutteesta seuraavan tylsyyden kokemuksen. Tällainen tylsyys on 

kulutuskeskeiselle elämäntavalle vierasta, sosiaalisen normin vastaista, sillä kuluttamisen ympärille 

muodostuvan elämäntavan keskeinen on nimenomaan torjua tylsyyden kokemuksia. (mts. 39.) 

Jos huono-osaisuus ymmärretään laajasti vallitsevan tai normaalin elämäntavan ulkopuolisuudeksi, 

on hahmoteltava normaaliksi ymmärretyn elämäntavan piirteitä ja vaatimuksia. Beckerin (1997 

[1963]) mukaan normaali määrittyy vallassa olevien ryhmien asettamien sääntöjen kautta, jolloin näi-

den sääntöjen noudattamatta jättäminen ymmärretään poikkeavuudeksi normaalista. Tätä poik-

keavuutta pyritään kontrolloimaan pakottamalla poikkeavia noudattamaan näitä sääntöjä. Normaali 

ja siitä poikkeaminen tuleekin nähdä poliittisen vallankäytön kontekstissa, jossa vallassa olevat ryh-

mät asettavat muille sääntöjä (Becker 1997 [1963], 1–18.) Suomalaisen yhteiskunnan ”normaalia”, 

ts. toivottua elämäntapaa voidaan lähteä hahmottamaan esimerkiksi Suomen hallitusohjelmaan (Rat-

kaisujen Suomi 2015 2015) tutustumalla. Hallitusohjelman tulevaisuuden visiossa sekä hallituskau-

den kärkihankkeissa korostetaan toistuvasti yritteliäisyyttä, osaamista, luovuutta sekä yksilön vas-

tuuta omasta itsestä, omista valinnoistaan ja lähipiiristään (mts. 5–15, vrt. Helne 2002, 82–86). Hal-

litusohjelman valossa ”epänormaaleja” yksilön ominaisuuksia näyttäisivätkin olevan osaamatto-

muus, passiivisuus sekä kyvyttömyys kantaa vastuuta. Suomalaisessa poliittisessa eetoksessa nämä 
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vaatimukset kiteytyvät työn ja työnteon merkityksen korostamisessa osana normaalia elämäntapaa 

(Björklund & Sarlio-Siintola 2010, 47–50).  

Toinen tapa perehtyä suomalaiseen normaaliin ja yhteiskunnan odotuksiin on tutustua maahanmuut-

tajille suunnattuihin materiaaleihin, joissa annetaan perusohjeita suomalaisessa yhteiskunnassa toi-

mimiseen ja siihen integroitumiseen. Esimerkiksi Perustietoa Suomesta-opas (Työ- ja elinkeinomi-

nisteriö 2013) ohjeistaa Suomeen muuttavaa ihmistä mm. hankkimaan asunnon ja puhelimen, avaa-

maan pankkitilin, rekisteröitymään maistraatissa, ts. hankkimaan henkilötunnuksen, opiskelemaan 

kieltä ja hakemaan töitä ja/tai sosiaaliturvaa (mts. 6; vrt. Helsingin kaupunki 2016). Näitä voidaan 

pitää eräänlaisina perusvaatimuksina suomalaisessa yhteiskunnassa toimimiseksi. Siten esimerkiksi 

asunnottomuus ja pankkitilin puute tulkitaan epänormaaliksi. Kyvyttömyys tai mahdollisuuksien 

puute täyttää näitä perusvaatimuksia yhdistyy Suomessa usein kaikkein syvimpään huono-osaisuu-

teen, kuten asunnottomuuteen (Saari 2015, 18–21) tai rankkaan päihteiden käyttöön (Törmä 2007). 

Helneen (2002, 82) ajatuksien mukaan normaali elämäntapa määrittyy hieman vastaavalla työnteon, 

kulutuksen ja sosiaalisten verkostojen kautta. Yhteiskunnallisen arvostuksen saavuttamiseksi on nor-

maalin elämäntavan lisäksi pyrittävä yrittäjähenkiseen suorittamiseen ja tavoiteltava menestystä sekä 

rikkautta. Menestystä korostavien kulttuuriarvojen yhteiskunnassa onkin oltava yritteliäs, aktiivinen 

ja omatoiminen, jolloin normaalista elämäntavasta syrjäytymistä kuvataan näiden piirteiden vasta-

kohtien, passiivisuuden ja riippuvuuden, kautta. (mts. 83–86, 117–118.) Nuorten kohdalla odotukset 

normaalista kytkeytyvät samankaltaisiin tekijöihin. Esimerkiksi nuorten määritteleminen syrjäyty-

neiksi työvoiman ja opiskelun ulkopuolisuuden (esim. Myrskylä 2012) kautta määrittelee normaaliksi 

työelämään osallistumisen tai sitä kohti pyrkimisen koulutuksen kautta. Sen sijaan muunlaiset valin-

nat ja suunnitelmat sekä voimavarojen puute nähdään epänormaalina, syrjäytymisenä muusta yhteis-

kunnasta. 

3. Ulossulkeminen 

3.1. Ulossulkemisen yleisiä määritelmiä 

Therbornin (2013, 59) mukaan ulossulkemisella viitataan sellaisiin mekanismeihin, jotka tuottavat 

eriarvoisuutta jakamalla ihmisiä sisä- ja ulkopuolisiin. Ulossulkemisen välineitä ovat mm. syrjintä, 

monopolit, pääsymaksut, erilaiset jäsenyydet sekä leimaaminen ja kansalaisoikeudet. Näillä välineillä 

pyritään estämään joidenkin ihmisten tai ryhmien pääsy sisäpuolelle. (mts. 59, 62.) Therbornin mää-

ritelmä muistuttaa suuresti Weberin (1964 [1947]) kuvausta suljetuista sosiaalisista suhteista. Webe-

rin (1964 [1947], 139–143) mukaan ulkopuolisilta suljettuja sosiaalisia suhteita muodostetaan, kun 

rationaalisesti toimivat yksilöt havaitsevat tällaisen monopolistisen tilanteen mahdollistavan heidän 
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intressiensä toteutumisen. Suhteiden sulkeminen tapahtuu erilaisten kelpoisuusvaatimusten kautta: 

suljetun suhteen jäsenyys voi edellyttää tiettyjä omistuksia, sopivaa syntyperää, yksilöllisiä saavu-

tuksia tai jäsenmaksuja. Suljetun suhteen jäsenyys tuottaa oikeuksia ja etua, joihin ulkopuolisilla ei 

ole pääsyä. (mts. 140–142.) Bourdieun ajatukseen kentillä tapahtuvista yhteiskunnallisista kamppai-

luista sisältyy myös ajatus pääsymaksusta: osallistuminen kentän toimintaan edellyttää osallistujilta 

kentälle ominaisia pääomia sekä pelisääntöjen hyväksymistä ja niiden noudattamista (Bourdieu 

&Wacquant 1995 [1992], 136; 1985, 107). 

Vastaavista kollektiivisen toiminnan tuottamista eduista, sosiaalisesta jaosta sisä- ja ulkopuolisiin 

sekä osallistumista estävistä mekanismeista on kirjoittanut myös Jordan (1996). Jordanin mukaan 

köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen syntyvät ryhmänmuodostuksen ja näiden ryhmien keskinäisen 

vuorovaikutuksen kautta. Ryhmien kollektiivisen toiminnan pyrkimyksenä on saada itselleen etuja ja 

pitää ryhmään kuulumattomat näiden hyötyjen ulkopuolella erilaisten jäsenyyskriteerien avulla. Eten-

kin, jos yksilöllä on muita huonompi toimintakyky ja alhaiset resurssit, hän on riippuvainen yhteis-

kunnallisten ryhmien jäsenyyksistä ja niiden yhteistoiminnan tuottamista eduista. Tällöin ryhmästä 

ulossulkeminen syventää huono-osaisuutta ja yksilön on pyrittävä toisen kollektiivisia etuja tuottavan 

ryhmittymän jäsenyyteen. Huono-osaisessa asemassa olevien toimijuus ei siten häviä ulossulkemisen 

prosesseissa vaan heillä on mahdollisuus omien epävirallisten ryhmittymien rakentamiseen ja sitä 

kautta vastustaa ulossulkemista. Näiden ryhmittymien strateginen toiminta sijoittuu usein virallisten 

instituutioiden ulkopuolelle, jossa kollektiivisia etuja haetaan tekemällä ns. pimeää työtä tai rikollisen 

toiminnan kautta. (Jordan 1996.) 

Jordanin (1996, 73–74) teoriassa myös hyvinvointivaltio käsitetään omanlaiseksi klubikseen, joka 

sulkee muiden valtioiden kansalaiset ulkopuolelleen taatakseen omien jäsentensä hyvinvoinnin. Toi-

saalta hyvinvointivaltion ”sirpaloituminen”, ts. uusien, pienempien ja usein yksityisten klubien ra-

kentuminen esimerkiksi sosiaalivakuutuksen piirissä ilmentää hyvinvointivaltion sisäisiä kamppai-

luja hyvä- ja huono-osaisten välillä (mts. 66–74). Saari (2015, 72–74) on kuvannut näitä kamppailuja 

solidaarisuusvajeen ja empatiakuilujen käsitteellä. Solidaarisuusvaje tarkoittaa, että yhteiskunnan hy-

väosaiset eivät halua rahoittaa kuin niitä palveluita, joista he itse hyötyvät, jolloin universaalien jul-

kisrahoitteisten palvelujen tilalle ja rinnalle syntyy jäsenyyteen perustuvia etuuksia ja palveluja (ns. 

”klubihyödykkeitä”). Solidaarisuusvaje johtaa siten huono-osaisten tai syrjäytyneiden nuorten ulos-

sulkemiseen, sillä he eivät täytä jäsenyysvaatimuksia tai pysty maksamaan jäsenmaksua (vrt. edellä). 

Empatiakuilu tarkoittaa puolestaan näkemystä ansiottomista huono-osaisista, joiden heikomman ti-

lanteen katsotaan johtuvan yksilön omista valinnoista ja normin vastaisen elämäntavan omaksumi-
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sesta. Tällöin huono-osaisten elämäntilanne ei saa osakseen myötätuntoa paremmassa asemassa ole-

vilta. (Saari 2015, 72–75.) Empatiakuilua voidaankin pitää eräänlaisena oikeutuksena syrjäytyneiden 

nuorten ulossulkemiselle. 

3.2. Hyvinvointivaltio ulossulkemisen kontekstina 

Edellä esitettyjen ulossulkemisen yleisten pohdintojen soveltaminen suomalaisen yhteiskunnan syr-

jäytyneisiin nuoriin edellyttää ulossulkemisen mekanismien toimintaympäristön esittelyä. Suomessa 

tämä toimintaympäristö tarkoittaa hyvinvointivaltiota, toisin sanoen sitä kokonaisuutta, joka suojaa 

kansalaisten hyvinvointia sosiaalisilta riskeiltä (Saari & Taipale 2013, 29–30; Esping-Andersen 1990, 

20–21). Hyvinvointivaltioiksi kutsutut järjestelmät eroavat kuitenkin suuresti toisistaan ja valtiokoh-

taiset hyvinvointiperiaatteet tuottavatkin hyvin erilaisia kansalaisten hyvinvoinnin turvaamisen muo-

toja ja tapoja tukea vähäosaisia ja syrjäytyneitä. Näiden järjestelmätasoisten erojen havainnollistami-

nen on välttämätöntä paitsi yleisesti hyvinvointipolitiikan toimintaa ja vaikutuksia arvioitaessa, myös 

syrjäytymisen ja ulossulkemisen prosesseja tarkasteltaessa. Erilaisten järjestelmien vertailu tuo myös 

näkyviin suomalaiselle hyvinvointivaltiolle spesifien hyvinvointiperiaatteiden ja hyvinvoinnin järjes-

tämisen tapojen vahvuudet ja heikkoudet. 

Hyvinvointivaltioiden ja suomalaisen järjestelmän ominaispiirteiden lähempi tarkastelu voidaan 

aloittaa jakamalla kokonaisuus osatekijöihinsä. Esping-Andersenin (2002, 11–12; 1990, 21) mukaan 

hyvinvoinnin tuotanto yhteiskunnassa jakautuu valtion, markkinoiden ja perheiden välille. Hyvin-

vointivastuun jakaminen näiden ”hyvinvoinnin kolmen pilarin” välillä määrittelee, millaisia politiik-

karatkaisuja valtiot suosivat, millaisia palveluita ja etuuksia tuotetaan ja millaiseksi hyvinvointivaltio 

kokonaisuutena lopulta muotoutuu (Esping-Andersen 2002, 11–13; 1990, 19–23). Saari ja Taipale 

(2013, 30–37) ovat puolestaan jakaneet hyvinvointivaltion osa-alueet sosiaalipolitiikkaan, tuotannon-

tekijämarkkinoihin ja hyvinvointivaltion tukirakenteisiin. Tämä kolmijako on eräänlainen laajennus 

edellä mainitusta Esping-Andersenin (2002, 11–13) ”kolmesta pilarista”. Näiden osa-alueiden erilai-

set painotukset, hyvinvoinnin tuottamisen vastuun jakautuminen osa-alueille ja osa-alueiden vuoro-

vaikutus tuottavat hyvin erilaisia hyvinvointivaltioita.  

Esping-Andersenin (1990, 26–29) mukaan hyvinvointivaltiot voidaan jakaa hyvinvointivastuun ja-

kautumisen perusteella liberaaliin, korporatiiviseen ja sosiaalidemokraattiseen hyvinvointiregiimiin. 

Suomalaisen hyvinvointivaltion voi pienin varauksin sijoittaa sosiaalidemokraattiseen regiimiin yh-

dessä muiden pohjoismaiden kanssa (Julkunen 2006, 30–32; ks. myös esim. Kangas & Hussain 

2014a, 176–178; 2014b, 245). Tämän myös pohjoismaiseksi malliksi kutsutun hyvinvointiregiimin 
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peruspiirteitä ovat kattavat julkiset palvelut, universaali, kaikille kansalaisille kohdennettu toimeen-

tuloturva sekä toimeentulon markkinariippuvuuden vähentäminen eli dekommodifikaatio. Sosiaali-

demokraattiseen hyvinvointimalliin sisältyy ajatus vahvasta valtion roolista hyvinvoinnin tuottami-

sessa: se pyrkii minimoimaan markkinoiden toiminnasta aiheutuvat sosiaaliset riskit sekä edistämään 

yksilöllisiä vapauksia ja mahdollisuuksia siirtämällä hyvinvointivastuuta markkinoilta ja perheeltä 

valtiolle. Pohjoismaisen mallin mukaisessa hyvinvointivaltiossa pyrkimyksenä on luoda mahdolli-

simman tasa-arvoinen yhteiskunta, jossa luokkaerot ovat pieniä ja kansalaisten keskinäinen solidaa-

risuus vahvaa. (Esping-Andersen 2002, 13–14; 1990, 27–28.) 

Pohjoismaisen hyvinvointivaltion vaikutusta eriarvoisuuteen ja keskinäiseen solidaarisuuteen voi-

daan tarkastella ”hyvän kehänä” (Hagfors & Kajanoja 2011; 2010). Hyvän kehän teoriassa laaja-

alainen hyvinvointivaltio ja sen sosiaalipolitiikka vähentävät eriarvoisuutta luomalla tasa-arvoisia 

mahdollisuuksia ja ehkäisemällä huono-osaisuutta. Tasa-arvoisuus ihmisten kesken lisää luottamusta 

ja yhteiskunnallista osallistumista, toisin sanoen sosiaalista pääomaa, jonka lisääntyminen tuottaa hy-

vinvointia. Kansalaisten lisääntynyt hyvinvointi takaa hyvinvointivaltion kannatuksen ja mahdollis-

taa laaja-alaisen sosiaalipolitiikan jatkumisen. (Hagfors & Kajanoja 2011, 171–183; 2010, 107–115.) 

Pohjoismaisen hyvinvointivaltion universalismin periaate, joka ulottaa palvelut ja etuudet koko vä-

estöön, on myös omiaan lisäämään hyvinvointivaltion kannatusta. Tämä puolestaan takaa myös kaik-

kein huono-osaisimmille parempitasoisen sosiaaliturvan ja palvelut. (Julkunen 2006, 39–40.) Univer-

salismin edut näkyvät verrattaessa pohjoismaista mallia liberaaliin hyvinvointiregiimin, jossa valtio 

kohdistaa palveluita ja etuuksia ainoastaan köyhille. Selektiivisten palveluiden kannatus työssä-

käyvien kansalaisten keskuudessa on vähäistä, sillä he maksavat veroja valtiolle hyötymättä itse tu-

lonsiirroista. Kannatuksen puute heikentää sosiaaliturvaa ja sosiaaliturvasta riippuvaiset saavat ylleen 

negatiivisen stigman. (Esping-Andersen 2002, 15–16; 1990, 22–27.) Universalistisia periaatteita nou-

dattavien hyvinvointivaltioiden onkin todettu tasaavan tulonjakoa ja vähentävän köyhyyttä kaikkein 

tehokkaimmalla tavalla (Julkunen 2006, 40). 

3.3. Ulossulkeminen hyvinvointivaltiossa: poiskäännyttäminen palvelujärjestelmästä 

Suomea on ajoittain kutsuttu sosiaalidemokraattisen hyvinvointiregiimin ”halpaversioksi”. Tästä 

huolimatta hyvinvointivaltion saavutukset yhteiskunnallisen eriarvoistumisen vähentämisessä, kan-

salaisten hyvinvoinnin lisäämisessä ja mahdollisuuksien tasa-arvon luomisessa ovat kiistattomia (Hii-

lamo & Saari 2010, 16–17; Julkunen 2006, 30–32.) Miten tämän tutkielman aiheena oleva syrjäyty-

neiden nuorten ulossulkeminen sitten ilmenee universaalin perusturvan ja yhteiskunnallisen tasa-ar-

von periaatteita korostavan suomalaisen hyvinvointivaltion kontekstissa? Ulossulkeminen edellä esi-
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tellyn kaltaisena ryhmänmuodostuksen ja kollektiivisen toiminnan tuloksena ei vaikuta järin mielek-

käältä käsitteeltä pohjoismaisen mallin mukaisessa hyvinvointivaltiossa, jossa valtio kantaa vastuuta 

kansalaistensa hyvinvoinnista, sosiaaliturvajärjestelmät nauttivat kannatusta ja eriarvoisuus on vä-

häistä. Hyvinvointivaltiossa ulossulkemisen tarkastelu edellyttääkin erityisesti huomion kiinnittä-

mistä yhteiskunnan instituutioiden ja viranomaisten toimintaan liittyvään ulossulkemiseen ja siihen 

yhdistyvään vastuun siirtelyyn, johon on viitattu poiskäännyttämien eli diversion käsitteellä (Hänni-

nen 2007, 8–10). 

Poiskäännyttämisellä viitataan sellaisiin instituutioiden ja viranomaisten toimintatapoihin, jotka luo-

kittelujen, valintojen ja torjuntojen keinoin ohjaavat ja siirtävät markkinayhteiskunnassa epäonnistu-

neita yksilöitä yhden instituution piiristä toiseen. Poiskäännyttämisen prosessissa vastuuta pyritään 

siirtämään paitsi instituutioiden välillä myös yhteiskunnalta yksilölle. (Hänninen 2007, 8–10.) Hän-

nisen ja Karjalaisen (2007, 169–171) mukaan huono-osaisten poiskäännyttämistä virallisten instituu-

tioiden ja sosiaaliturvan piiristä tapahtuu neljässä eri muodossa, joissa poiskäännyttämisen aktiivi-

suus, tarkoitus ja institutionalisoitumisen aste vaihtelevat. Lievin poiskäännyttämisen muoto on sul-

keuma, jossa yksilö kuuluu yhteiskuntaan mutta hänellä ei ole mahdollisuutta osallistua sen toimin-

taan täysipainoisesti haluamallaan tavalla. Hänninen ja Karjalainen (2007, 169, 171–172) käyttävät 

esimerkkinä sulkeumasta työtöntä työnhakijaa, jonka voi tulkita kuuluvan työmarkkinoiden piiriin 

mutta joka ei pyrkimyksistään huolimatta saa työpaikkaa. Sulkeumasta seuraava muoto on käännytys, 

jossa yksilöä ja hänen toimintaansa pyritään muokkaamaan ja sitä kautta pyritään palauttamaan hänet 

takaisin järjestelmän piiriin. Esimerkkinä käännytyksestä voidaan käyttää työttömille kohdistettuja 

aktivointitoimenpiteitä. (Hänninen & Karjalainen 2007, 170–172.) Helneen (2002, 92–93) mukaan 

osaa tällaisia yhteiskunnan toteuttamia huono-osaisten normalisointi- ja kontrollipyrkimyksiä, kuten 

aktivointia, voidaan tulkita ”pakkointegraationa”. Pakkointegraatio pyrkii asettamaan yksilön järjes-

telmän piiriin, ennalta määrättyihin muotteihin ja asemiin ja toimii siten kohteensa tahdosta ja tar-

peista riippumatta. Paradoksaalisesti pakkointegraatio sulkee ihmisiä ulos integroivilla toimenpiteillä. 

(mts. 92–93, 125.) 

Aktiivisempaa ulossulkemista poiskäännytys on silloin, kun puhutaan siirrännästä ja torjunnasta pois-

käännyttämisen muotoina. Siirrännällä tarkoitetaan sellaista toimintaa, jossa vastuu apua tarvitsevasta 

yksilöstä siirretään instituutiolta toiselle. Siirrännästä on kyse esimerkiksi silloin, kun työttömälle 

työnhakijalle kohdistetut aktivointitoimet, toisin sanoen käännyttävät toimenpiteet, eivät johda viran-

omaisten kannalta toivottuun lopputulokseen ja työtön siirretään sosiaalitoimeen vastuulle. Poiskään-

nyttämisen neljäs muoto, torjunta on kaikkein aktiivisinta ulossulkemista. Torjunta tarkoittaa huono-
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osaisen ohjaamista pois virallisten palvelujen piiristä ja siten käytännössä vastuun siirtämistä yhteis-

kunnalta pienemmille yhteisöille ja yksilöille. Torjunnasta voidaan puhua esimerkiksi silloin, kun 

sosiaalitoimen asiakas ohjataan hakemaan apua epävirallisen avun piiristä, esimerkiksi leipäjonoista 

tai hänet pakotetaan hankkimaan toimeentulonsa tekemällä pimeää työtä. (Hänninen & Karjalainen 

2007, 170–174; 182–184.)  

3.4. Kohti liberaalimpaa mallia? 

Kollektiiviseen toimintaan, klubihyödykkeisiin ja pääsyvaatimuksiin perustuvaa ulossulkemista ei 

kuitenkaan voida sivuuttaa vain huomauttamalla käsitteiden yhteensopimattomuudesta hyvinvointi-

valtion perusperiaatteisiin. Tietyt klubihyödykkeet, kuten ansiosidonnainen toimeentuloturva, ovat 

aina kuuluneet myös pohjoismaisiin hyvinvointivaltioihin (Esping-Andersen 1990, 28; Julkunen 

2006, 39). Markkinoiden tuottaman hyvinvoinnin ja siihen kytkeytyvän ulossulkemisen merkitys ko-

rostuu, kun kiinnitetään huomio 2010-luvun suomalaisen hyvinvointivaltion suhtautumiseen univer-

salismin, tasa-arvon, huono-osaisuuden ja valtion vastuun periaatteisiin. Julkusen (2006, 58–61) mu-

kaan pohjoismaisen hyvinvointivaltion solidaarisuutta, oikeudenmukaisuutta ja julkista vastuuta pai-

nottavan eetoksen tilalle on noussut uusi, kilpailua, menestymistä ja omaa vastuuta korostava ”kovien 

arvojen” mielipideilmasto (ks. myös Helne 2002, 82). Kilpailukyvyn, tehokkuuden ja valinnanvapau-

den periaatteet ovat siirtyneet myös suomalaisen hyvinvointivaltion toimintaperiaatteisiin julkisen 

sektorin tehottomuutta arvostelevan ja yksityistämisen etuja korostavan ”uuden julkisjohtamisen” op-

pien mukana. Yksityistämällä valtion tuottamia hyvinvointipalveluita ja julkisten palvelujen sekä 

etuuksien leikkauksilla ja rajoituksilla on pyritty siirtämään hyvinvointivastuuta valtiolta markki-

noille ja perheille. Tällaiset ratkaisut luovat eriarvoisuutta, heikentävät huono-osaisten palveluita ja 

siirtävät sosiaaliturvan järjestämisen painopistettä universalismista tarveharkintaan. (Julkunen 2006.) 

Tällaisessa uusliberaalissa mielipideilmastossa ulossulkemisen käsite laajenee hyvinvointivaltiollis-

ten instituutioiden poiskäännyttämisestä ja markkinaperusteisten klubihyödykkeiden näkökulmasta 

kohti huono-osaisuusdiskursseja ja näihin yhdistyviä valta-asetelmia. Baumanin (2005) mukaan hy-

vinvointivaltioiden siirtyminen universaaleista etuuksista tarveharkintaisin on johtanut huono-osais-

ten leimaamiseen hyödyttömiksi kustannuseriksi, jotka rikkovat yhteiskunnallisia normeja ja yleistä 

järjestystä. Huono-osaisille osoitetut etuudet ovat tulonsiirto menestyjiltä ja yritteliäiltä toimettomille 

epäonnistujille. Tämä oikeuttaa heidän rankaisemisensa ja ulossulkemisensa. (mts. 50, 68–70.) Helne 

(2002) on esittänyt vastaavan kaltaisia ajatuksia syrjäytymisdiskurssin kritiikissään. Helneen (2002, 

39–40) mukaan diskurssille ominainen tapa essentialisoida syrjäytyneet yhdeksi ryhmäksi on keino 

vetää rajoja ja sulkea tiettyjä ryhmiä näiden rajojen ulkopuolelle. Luomalla kuva syrjäytyneistä luo-



13 
 

daan samalla myös kuva normaalista, johon syrjäytyneet eivät kuulu. Siten essentialisointi toimii oi-

keutuksena syrjäytyneiden kontrolloinnille, moralisoinnille ja epäonnistuneiden leimaamiselle. (mts. 

39–40.)  

Hyvinvointivaltion vetäytyminen ja vastuunsiirto perheille ja markkinoille ei johdu puhtaasti uusli-

beraalista diskurssista tai tietoisesti kurjistavasta kansallisesta politiikasta. Taustalla on myös toimin-

taympäristön muutos, jossa yhdistyvät kansainväliset muutokset talouden rakenteissa, globalisaatio, 

kansainvälisten talousorganisaatioiden ohjaus ja suomalaisten sosioekonomisen rakenteen muuttumi-

nen. Universaalin sosiaalipolitiikan toteuttamisen ja kansallisen kilpailukyvyn edistämisen yhdistä-

minen on haasteellista vapaan pääoman, globaalin työnjaon ja kasvaneiden varallisuuserojen maail-

massa. (Hiilamo & Saari 2010, 16–29; Julkunen 2006, 64–72). Haasteeseen vastaaminen voi kuiten-

kin tapahtua useilla eri tavoilla. Sipilän hallituksen toimintaohjelma esittää ratkaisuksi julkisen sek-

torin leikkauksia, markkinoiden toiminnan sääntelyn vähentämistä ja työelämän joustavoittamista 

(Ratkaisujen Suomi 2015 2015). Hallitusohjelman pyrkimykset vaikuttavatkin syventävän siirtymää 

Pohjoismaisen hyvinvointivaltion periaatteista kohti liberaalia hyvinvointiregiimiä, jossa yksityisesti 

markkinoilla tuotettava hyvinvointi ja yksilöiden oma vastuu hyvinvoinnin tuottamisesta markkinoi-

den toimintaan osallistumalla korostuvat (Esping-Andersen 2002, 13–16; 1990, 22–28). Tällaisessa 

hyvinvointivaltiossa myös ulossulkemisen muodot kollektiivisena toimintana ja tiettyihin klubeihin 

kuulumisena saavat uuden merkityksen solidaarisuuden vähenemisen ja tarveharkinnan lisääntymi-

sen kautta (ks. esim. Saari 2015, 72–74; Hiilamo & Saari 2010, 18–22). 

 

4. Syrjäytyneiden nuorten ulossulkeminen 

4.1. Poiskäännyttäminen palvelujärjestelmästä 

Yksi keskeisimmistä tavoista käyttää syrjäytymisen käsitettä nuorten yhteydessä on kuvata nuorten 

huono-osaisuutta ja sen kasautumista ja tähän yhdistyvää yhteiskunnan ulkopuolelle ajautumista pro-

sessinomaisista näkökulmista. Huono-osaisuuden kasautumista ja syrjäytymiskierrettä tarkastele-

vassa kirjallisuudessa ilmiöön yhdistyvät työn ja koulutuksen puutteen lisäksi muun muassa talou-

dellinen huono-osaisuus, henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin vajeet, sosiaalisten suhteiden puute, 

huono-osaisuuden subjektiivinen kokemus ja huono-osaisen identiteetti. (ks. esim. Ilmakunnas ym. 

2015; Kainulainen 2014; Ohisalo ym. 2015; Lehtonen & Kallunki 2013; Kainulainen & Saari 2013; 

Kauppinen ym. 2010). Kasautuneen huono-osaisuuden kontekstissa hyvinvointivaltion instituutiot 

nousevat merkittäväksi huono-osaisuuden lievittäjiksi, jolloin myös ulossulkemisen näkökulma siir-
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tyy kohti näitä instituutiota. Hyvinvointivaltion instituutioiden toteuttamaa ulossulkemista on käsit-

teellistetty erilaisina poiskäännyttämisen muotoina, joissa vastuuta siirretään yhteiskunnalta yksilölle 

ja yksilöä siirrellään instituutioiden välillä (Hänninen 2007; Hänninen & Karjalainen 2007; Määttä 

2012a; 2012b). Tätä poiskäännyttämisen prosessia on esitelty edellä ulossulkemisen muotojen yhtey-

dessä. Seuraavassa osiossa on tarkoitus soveltaa poiskäännyttämisen muotoja syrjäytyneisiin nuoriin 

ja heidän kohtaamaansa poiskäännyttämiseen hyvinvointivaltion kontekstissa. 

Poiskäännyttämisen ensimmäistä muotoa, sulkeumaa, voidaan nuorten kohdalla etsiä tilanteista, 

joissa nuori jää ilman opiskelu- tai työpaikkaa. Tällaisessa tilanteessa ei ole kyse varsinaisesta ulos-

sulkemisesta vaan hetkittäinen työttömyys tai opiskeluelämän ulkopuolisuus liittyy usein nuoren elä-

män normaaleihin siirtymävaiheisiin. Pitkittyessään peruskoulun jälkeinen kouluttamattomuus ja 

työttömyys kuitenkin lisäävät riskiä huono-osaisuuden kasaantumiseen ja vaikeuttavat sulkeumasta 

ulospääsyä. On myös syytä pitää mielessä, että nuorten riskit kohdata sulkeumatilanteita jakautuvat 

epätasaisesti. Peruskoulun jälkeisen koulutuksen puute ja työttömyys ovat yleisempiä miehillä ja eri-

tyisesti maahanmuuttajataustaisilla. Lisäksi huono-osaisuuden on havaittu periytyvän, jolloin koti-

taustan merkitys sulkeumatilanteissa korostuu. (Ilmakunnas ym. 2015; Ikäheimo 2015; Myrskylä 

2012, 15–16; Palola et al. 2012, 312–313; Sipilä, Kestilä & Martikainen 2011; Järvinen & Vanttaja 

2013.) Sulkeumatilanteista selviytymisen kannalta onkin olennaista, millaisia resursseja nuorella on 

käytettävissään. Tolonen (2008) on tarkastellut aihetta Bourdieun teorian valossa ja todennut, että ne 

nuoret, joilla on enemmän erilaisia pääomia, pärjäävät nuoruuden siirtymätilanteissa paremmin. 

Ulossulkemisen tematiikan valossa tarkasteltuna tämä pääomien puute estää huono-osaisten nuorten 

osallistumisen työ- ja opiskeluelämän kentille. 

Pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon kytkeytyy ajatus palvelujen universalismista, sosiaalisen liikku-

vuuden mahdollisuudesta ja tasa-arvosta sekä yhteiskunnan vastuusta sen huono-osaisista jäsenistä 

(Hiilamo & Saari 2010, 16–17; Julkunen 2006, 30–61). Nuorten syrjäytyminen lienee yksi merkittä-

vimmistä huolenaiheista suomalaisessa yhteiskunnassa ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi hyvinvointi-

valtio pyrkii tukemaan nuoria edellä mainituissa sulkeumatilanteissa erilaisten palveluiden ja tukien 

kautta. Esimerkiksi edellä mainittu Nuorisotakuu lupaa jokaiselle nuorelle koulutuksen, työpaikan tai 

harjoittelua. Kuten muutkin suomalaiset, työttömät ja kouluttamattomat nuoret ovat myös oikeutet-

tuja perusturvaan, jonka tehtävänä on suojata huono-osaisuuteen liittyvien sosiaalisten riskien ka-

saantumiselta (Ohisalo & Määttä 2014, 43–45; Määttä 2012b, 19–23). Perusturvan ja viimesijaisen 

toimeentuloturvan merkitys korostuu nuorten kohdalla, sillä he ovat harvoin oikeutettuja työn kautta 

määräytyviin sosiaalivakuutusetuuksiin (Ilmakunnas ym. 2015, 284; Määttä 2012b, 27–28). Nuoret 

ovat siten ulossuljettuja näistä ”klubihyödykkeistä” (vrt. Saari 2015, 72–75; Jordan 1996, 66–79). 
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Nuorille suunnatut työllistymis- ja koulutuspalvelut sekä perusturva pyrkivät parantamaan työn ja 

koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten mahdollisuuksia päästä mukaan yhteiskuntaan ja osallis-

tua sen normaaliksi katsomaan elämäntapaan. Syrjäytyneitä nuoria pyritään aktivoimaan omien val-

miuksiensa kehittämiseen ja itsenäiseen vastuunkantoon sekä tarjoamaan tukea useissa erilaisissa elä-

mäntilanteissa. (Hirvonen 2014, 35; Aaltonen & Berg 2015, 45–53; Määttä & Aaltonen 2016.) Akti-

voivista toimenpiteisistä, joiden pyrkimyksenä on muuttaa kohteidensa toimintaa yhteiskunnan nor-

mien mukaiseksi, kutsutaan poiskäännyttämisen prosessia esittelevässä kirjallisuudessa käännytyk-

sen vaiheeksi (Määttä 2012a, 149–150; 2012b 33–34; Hänninen & Karjalainen 2007, 170–172). 

Nuorten oikeus perusturvaetuuksiin ja palveluihin ei tästä käännytys- tai normalisointitehtävästä joh-

tuen ole ehdotonta. Perusturva on aina tarveharkintaista ja siihen sisältyy myös paljon erilaisia vel-

voitteita ja sanktioita (Ohisalo & Määttä 2014, 43–44; Määttä 2012b, 19–23). Kouluttamattomien ja 

työttömien nuorten on esimerkiksi haettava aktiivisesti opiskelu- ja työpaikkoja sekä osallistuttava 

TE-toimiston työllistämistoimenpiteisiin saadakseen työmarkkinatukea tai välttyäkseen viimesijaisen 

etuuden, toimeentulotuen, vähennyksiltä (Kansaneläkelaitos 2015; Palola et al. 2012, 311). Velvoit-

teet ja sanktiot pakottavat siten osallistumaan käännyttäviin toimenpiteisiin. Aktivointitoimenpitei-

den hyödyt nuorille ovat kuitenkin vähäisiä: esimerkiksi työelämään pääsy on vaikeaa työpaikkojen 

puutteen vuoksi, jolloin aktivointitoimenpiteet ovat ainoastaan kurinpitoa tai näennäisen yrittämisen 

vaatimista. (Aaltonen & Berg 2015, 77–84; ks. myös Lähteenmaa 55–56.) Käännyttävien toimien 

kontekstissa normaalin ulkopuolisuus muodostaa uhan yhteiskunnalle, jonka ehkäisy on hyväksyttä-

vää myös lievästi pakottamalla (Ulvinen 2014, 41; Helne 2002, 92–93).  

Nuorten aktivointipyrkimyksiä tai käännyttäviä toimenpiteitä ei pidä tulkita pelkästään vastentah-

toiseksi pakottamiseksi. Osa nuorista kokee hyötyvänsä aktivoinnista ja toimenpiteet myös tukevat 

tiettyjen nuorien kiinnittymistä työhön tai opiskeluihin (ks. Määttä & Aaltonen 2016, 163; Lähteen-

maa 2014; Aaltonen & Berg 2015, 94–95). Sen sijaan ne nuoret, jotka eivät käännytystoimenpiteistä 

huolimatta pääse takaisin näille yhteiskunnan osa-alueille, astuvat poiskäännyttämisen seuraavan 

muodon, siirrännän, piiriin. Siirrännällä kuvataan niitä prosesseja, joissa nuori siirretään perusturva-

järjestelmän piirissä toisen viranomaisen vastuulle. (Määttä 2012a, 150–151; 2012b, 33–34; Hänni-

nen & Karjalainen 2007, 170–172.) Nuorten kohdalla tämä voi tarkoittaa esimerkiksi siirräntää työ-

markkinatuen ja TE-toimiston piiristä sosiaalitoimen vastuulle ja toimeentulotuen piiriin epäonnistu-

neen aktivointitoimenpiteen seurauksena. Ulossulkevasta luonteestaan huolimatta myös siirräntä voi 

olla myös positiivinen ja oikea toimenpide (Hänninen & Karjalainen 2007, 171). Nuori pääsee hänelle 

paremmin sopivan palvelun piiriin, joka voi tarjota hänelle yksilöllisemmin kohdennettua ja tehok-
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kaampaa tukea. Tällaisiin palveluihin pääsy ilman aiempaa viranomaiskontaktia ja viranomaisen to-

teuttamaa siirtotoimenpidettä voisi olla mahdotonta. (Määttä & Keskitalo 2014, 201–204; Aaltonen 

& Berg 2015.) Sirpaleisessa palvelujärjestelmässä vaarana on kuitenkin, että palveluja tarvitsevaa 

nuorta ”pallotellaan” viranomaiselta toiselle, jolloin siirräntää voidaan kutsua myös luukuttamiseksi. 

Tällaisessa siirrännässä on kyse vastuunsiirrosta viranomaisten välillä. (Määttä & Keskitalo 2014, 

204; Määttä 2012a, 150–151; Metteri 2010, 216; Hänninen & Karjalainen 2007, 170; ks. myös Aal-

tonen & Berg 2015.) Siirräntä voi johtaa torjuntaan tai asiakkaan ohjaamiseen vääränlaisen palvelun 

ja etuuden piiriin (Määttä 2012a, 150–151). Jos palvelujärjestelmässä kukaan ei ota vastuuta hanka-

lassa elämäntilanteessa olevasta nuoresta, siirrännän vaikutukset voivat olla vakavia (Määttä & Kes-

kitalo 2014, 204).  

Poiskäännyttämisen viimeisestä muodosta, torjunnasta, voidaan syrjäytyneiden nuorten kohdalla pu-

hua esimerkiksi tilanteissa, joissa viimesijaista toimeentulotukea leikataan tai jätetään myöntämättä 

toteutumattomien etuuskohtaisten ehtojen vuoksi. Toimeentulotukea voidaan leikata esimerkiksi sil-

loin, kun nuori ei hae koulutukseen (Palola ym. 2012, 311). Torjunnan tilanteissa hyvinvointivaltion 

palvelujärjestelmä siirtää vastuun syrjäytyneen nuoren hyvinvoinnista nuorelle itselleen, tämän lä-

hiyhteisölle tai epävirallisen sektorin toimijoille. Torjutut joutuvat siten tukeutumaan esimerkiksi lei-

päjonoihin sekä perheeltä saatavaan apuun. (Määttä 2012a, 151–152; 2012b, 114–115; Ohisalo & 

Määttä 2014, 55; Hänninen & Karjalainen 2007, 170–171; Aaltonen & Berg 2015, 115.) Tällaisissa 

tilanteissa syrjäytynyt nuori on käytännössä suljettu ulos hyvinvointivaltiosta, jätetty sen lupaaman 

universaalin tukiverkon ulkopuolelle. Hänninen ja Karjalainen (2007, 171) kutsuvatkin torjuntaa 

”[…]pahimmillaan heitteillejätöksi”.  

4.2. Nuoret syrjäytymisdiskurssissa 

Syrjäytymispuhe ei kosketa vain syrjäytyneitä nuoria vaan sen piirissä ovat kaikki nuoret. Työtä ja 

opiskelua painottava syrjäytymisen määritelmä (esim. Myrskylä 2012) asettaa hyvin erilaisissa elä-

mäntilanteissa olevia nuoria samoihin ryhmiin. Ei olekaan yllättävää, että monet nuoret, jotka luokit-

tuvat syrjäytyneiksi, eivät itse koe olevansa syrjäytyneitä (Aaltonen & Berg 2015, 67). Työhön ja 

opiskeluun keskittyvä määritelmä jättää esimerkiksi huomiotta nuorten kiinnittymisen muille elämän-

alueille ja muihin sosiaalisiin verkostoihin, joiden merkitys nuorten kokemalle hyvinvoinnille on 

suuri. Heikkisen (2000) tutkimuksen mukaan työttömyydellä tai koulutustaustalla ei ole yhteyttä 

nuorten sosiaalisten verkostojen laajuuteen. Siten työttömyyden rinnastaminen syrjäytymiseen ei ku-

vaa nuorten todellista tilannetta, jossa korostuvat työelämän ulkopuolinen sosiaalinen tuki ja sen suo-

jaava vaikutus työttömyyden aiheuttamia riskejä vastaan (Heikkinen 2000; ks. myös Hammer 2000). 
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Vanttaja ja Järvinen (2006, 176–181) ovat puolestaan todenneet, että vaikka koulutuksen keskeyttä-

minen ja peruskoulun varaan jääminen nuorena lisää työttömyys- ja pienituloisuusriskiä aikuisiällä, 

myöhemmin suoritetulla koulutuksella voi kuitenkin välttyä näiltä riskeiltä. Koulutuksen puutetta ei 

pidä tietenkään vähätellä, sillä sen negatiivinen vaikutus nuorten hyvinvointiin on selkeä (Vaarama 

ym. 2010, 137–139, 143–145; Ristikari ym. 2016; 99). Pelkän työn ja koulutuksen perusteella syr-

jäytyneeksi luokittelu jättää kuitenkin huomiotta kaikkein huono-osaisimmassa asemassa olevat ja 

eniten apua tarvitsevat, ”aidosti” syrjäytyneet, rinnastamalla heidät monista muista syistä koulutuksen 

ja työelämän ulkopuolella olevien kanssa (ks. esim. Ahonen-Walker & Pietikäinen 2014; Palola ym. 

2012, 310). 

Helneen (2002, 117–121) mukaan syrjäytymisdiskurssille on ominaista luoda jako meihin ja toisiin, 

jossa me edustaa yleisesti hyväksyttyä ja normaalia elämäntapaa ja toiseus tämän ulkopuolisuutta, 

syrjäytymistä normaalista. Syrjäytymisen käsitteellä on eräänlainen kaksoistehtävä: se paitsi luokit-

telee ihmisiä ulkopuolisiksi, myös kuvaa yhteiskunnan normaalia ja yhteisyyttä. Syrjäytyminen on 

uhka tälle yhteisyydelle ja tämä uhka oikeuttaa ulkopuolisten kontrolloinnin ja pyrkimykset palauttaa 

syrjäytyneet yhteiskunnan normaalin piirin. Lisäksi syrjäytymisen käsite kuvaa prosessia, jossa yksi-

lön vastuu korostuu. Huono-osaisuudesta tulee moralisoinnin kohde, kun sen syyksi nähdään yksilön 

kyvyttömyys kantaa vastuuta omasta itsestä. Syrjäytyneen käsite leimaa syrjäytyneet epäonnistujiksi 

ja puutteellisiksi, yhteiskunnan ulkopuolisiksi. (Helne 2002.) Nuoriin kohdistettu työ- ja opiskelukes-

keinen syrjäytymisen määritelmä toteuttaa Helneen ajatuksia käytännössä. Määritelmä esittää yhteis-

kunnan jäsenyyden ehdollisena, jossa jäsenyys kansalaisen perusoikeutena korvautuu työmarkki-

noille osallistumisen jäsenyyskriteerillä. Tällainen ehdollinen jäsenyys korostaa uusliberalistisia 

ihanteita, toisin sanoen yksilön vastuuta, aktiivisuutta ja itsenäisyyttä, joihin syrjäytyneitä nuoria py-

ritään normalisoimaan. (Hirvonen 2014.) Syrjäytyneet nuoret, jotka eivät täytä työelämään osallistu-

misen jäsenyysvaatimusta tai pyri kehittämään itseään täyttääkseen nämä jäsenyyskriteerit, on siten 

suljettu ulos uusliberaalin yhteiskunnan kansalaisuudesta.  

Julkusen (2006, 58–61) kuvaama suomalaisen hyvinvointivaltiollisen eetoksen muutos vahvasta val-

tion vastuusta ja universalismista kohti markkinoilla pärjäämisen merkitystä, yksilöllistä vastuun kan-

tamista ja kilpailussa menestymistä korostavaa ajattelutapaa näyttäytyykin myös suomalaisiin nuoriin 

kohdistetuissa odotuksissa ja ”epäonnistuneiden” nuorten määrittelyissä. Jaolla syrjäytyneisiin ja 

”normaaleihin” nuoriin onkin eräänlainen kasvatustehtävä: nuoret pyritään saamaan kiinnittymään 

työelämään yhteiskunnan jatkuvuuden turvaamiseksi (Ulvinen 2014, 41) ja omaksumaan itsepärjää-

misen ja yrittämisen eetos (Lähteenmaa 2011, 54–58). Nuorten kasvattaminen ”tunnollisiksi veron-
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maksajiksi” on täysin ymmärrettävä tavoite, sillä pohjoismaisen hyvinvointivaltion perusperiaattei-

siin sisältyy eräänlainen täystyöllisyyden vaatimus kattavien palvelujen rahoittamiseksi. Toisaalta 

pohjoismaisen mallin mukaisen hyvinvointiregiimin tavoitteena on tukea myös yksilön vapautta ja 

yksilöllisiä mahdollisuuksia. (Esping-Andersen 1990, 27–28.) Syrjäytymisdiskurssissa yksilölliset 

vapaudet ja mahdollisuudet taataan syrjäytyneille nuorille, jos nämä vapaudet hyödyttävät kansanta-

loutta. 

Syrjäytymisdiskurssin yhtenä vaarana on, että syrjäytyneiksi luokitellut omaksuvat syrjäytyneen 

identiteetin (Helne 2002, 28–34). Uusliberaalissa eetoksessa menestymättömyys kilpailullisten arvo-

jen yhteiskunnassa, toisin sanoen normaalista syrjäytyminen, voidaan siten tulkita goffmanilaisena 

stigmana. Syrjäytymisen stigma vaikuttaa sekä normaalin elämäntavan piirissä olevien tekemiin tul-

kintoihin syrjäytymisestä että syrjäytyneen käsitykseen omasta itsestä normaalista poikkeavana 

(Goffman 1990 [1963]). Vaikka syrjäytyneet nuoret eivät välttämättä koe itseään syrjäytyneiksi, he 

puhuvat kuitenkin itse syrjäytymisen käsitteestä ulkoa tulevana leimana, joka ei kuvaa nuorten oikeaa 

tilannetta ja joka unohtaa syrjäyttävät rakenteet (Aaltonen & Berg 2015, 67, 122–123). Tätä taustaa 

vasten onkin syytä kysyä, onko mielekästä leimata kaikki normaalista elämäntavasta poikkeavat 

nuorten tekemät ratkaisut syrjäytymiseksi, joka käsitteenä korostaa yksilön vastuuta jättäen ulossul-

kemisen näkökulman huomiotta. Nuorten aktiivisuuden ja oman vastuun korostaminen ei myöskään 

auta huonoimmassa tilanteessa olevia nuoria, jolloin vaarana on nuorten tarpeita kohtaamattomien 

palveluiden tarjoaminen (Aaltonen, Berg & Ikäheimo 2015b, 128–131). Epätarkoituksenmukaiset 

palvelut voivat puolestaan ajaa nuoren edellä kuvattuun poiskäännyttämisen prosessiin. Syrjäyty-

neistä nuorista puhuminen ei ole vaaratonta. 

5. Johtopäätökset 

Suomalaisessa tutkimuskirjallisuudessa ulossulkemista on käsitelty melko vähän. Tässä kirjallisuus-

katsauksessa hyödynnetyt lähteet tarkastelevat pääasiassa syrjäytymisen käsitteen ja palvelujärjestel-

män problematiikkaa. Tätä viitekehystä on täydennetty tutkimuksilla nuorten kokemuksista palvelu-

järjestelmästä, kantaaottavilla puheenvuoroilla sekä tutkimuksilla muun muassa koulutuksen puut-

teen yhteyksistä nuorten huono-osaisuuteen. Kirjallisuuskatsauksen perusteella näyttäisi siltä, että 

palvelujärjestelmän rakenteelliset epäkohdat ovat suurimpia syrjäytyneiden nuorten hyvinvointiin 

vaikuttavia ulossulkevia mekanismeja. Näitä mekanismeja on edellä esitelty poiskäännyttämisen pro-

sessin näkökulmasta. Tälle prosessille on olennaista vastuun siirtely viranomaisten välillä ja lopulta 

vastuusta vetäytyminen, joka kiteytyy perusturvan tarvitsijan torjumisessa. Ilmiön kuvaaminen pro-

sessina antaa kuitenkin hyvin deterministisen kuvan viranomaisten toiminnasta. Määttä (2011, 152–

153) onkin esittänyt, että poiskäännyttämistä palvelujärjestelmässä kuvattaisiin ”poiskäännyttämisen 
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kehänä”, jossa prosessin vaiheet seuraavat jatkuvasti toisiaan ja prosessi kulkee molempiin suuntiin. 

Kehämäisesti mallinnetussa poiskäännyttämisessä siirrännästä voi ajautua torjuntaan tai sulkeumaan, 

joka voi johtaa uuteen siirräntään tai muihin prosessin vaiheisiin. Tässä kehässä edellä esitelty kään-

nytys näyttäytyy osana siirräntää, ei omana itsenäisenä vaiheenaan. (Määttä 2011, 152–153.)  Kehän 

toimintaan vaikuttavat hyvin eri tasoiset rakenteelliset tekijät, jotka ulottuvat perusturvan ominai-

suuksista yksittäisten työntekijöiden ja toimipisteiden käytäntöjen kautta koko perusturvajärjestel-

mään (Määttä 2014, 123–128).  

Tällainen kehämäinen kuvaus ilmentää poiskäännyttämisen ”luukuttavaa” luonnetta, syrjäytyneiden 

nuorten pallottelua ja vastuun siirtoa prosessimaista näkökulmaa paremmin. Eri tasoisten rakenteel-

listen tekijöiden huomioiminen saattaisi mahdollistaa myös poliittisen päätöksenteon, diskurssien lei-

maavuuden ja järjestelmän epäkohtien laajemman havainnoinnin. Vaikka yksittäisillä työntekijöillä 

on usein suuri vastuu asiakkaidensa hyvinvoinnin toteutumisesta, ei palvelujärjestelmän epäkohdista 

aiheutuvaa poiskäännyttämistä voi asettaa yksittäisen viranomaisen syyksi kuin poikkeustapauksissa 

(Määttä & Keskitalo 2014 202–205; ks. myös Metteri 2012, 210–228). Kyse on enemmän perusturva- 

ja palvelujärjestelmän yhteensopimattomuudesta nuorten tarpeisiin sekä työmarkkinoihin liittyvistä 

ongelmista. Nuorisotakuuseen sisältyvä kaunis ajatus kaikkien nuorten auttamisesta ei voi toteutua, 

jos työ- tai opiskelupaikkoja ei ole riittävästi. Erilaiset aktivointitoimet eivät auta tilanteissa, joissa 

työmarkkinoille ei ole pääsyä tai nuorella ei ole siellä tarvittavia voimavaroja. Tarvetta on aktivoinnin 

sijaan kuntouttaville palveluille, hyvinvoinnin tukemiselle sekä työnomaiselle toiminnalle, josta mak-

settaisiin kunnollinen korvaus. Osa nuorista saattaisi hyötyä myös yhdestä paikasta saatavalla koko-

naisvaltaisesta palvelusta. (Aaltonen, Berg & Ikäheimo 2015b, 130–132.) Tärkeää olisi panostaa 

myös nuoren elämän siirtymävaiheisiin tarjottavaan tukeen ja viranomaisten väliseen yhteistyöhön, 

jotta poiskäännyttämisen kehää ei pääse syntymään. Poiskäännyttämisen kehän näkökulmasta tehty 

tutkimus yhdistettynä laajoihin rakenteellisiin tekijöihin tarjoaakin oivallisen viitekehyksen aiheen 

jatkotutkimuksille nuorten näkökulmasta sekä palvelujärjestelmän kehittämiselle.  

Yksi mahdollinen ratkaisu palvelujärjestelmän ongelmiin voisi olla perustulo, jota ovat ehdottaneet 

esimerkiksi Wacquant (2008, 252–256) ja Jordan (1996, 149, 219–220, 247). Myös Suomessa perus-

tulokeskustelu on ollut esillä pitkään. Perustulon puolustajien mukaan perustulo vähentäisi väliinpu-

toamista sirpaleisessa palvelujärjestelmässä ja lisäävän yksilön itsemääräämisoikeutta (Perkiö 2013, 

224–227). Lisäksi se voisi poistaa myös harkinnanvaraiseen perusturvaan liittyviä stigmatisoivia te-

kijöitä: selektiivisiin etuuksiin yhdistyy usein leimaavuus, joka voi estää hakijoita hakemasta tukea 

sen tuottaman häpeän takia (Esping-Andersen 1990, 22). Juha Sipilän hallitusohjelmaan kirjattu pe-

rustulokokeilu on alkamassa vuonna 2017 (Kansaneläkelaitos 2016). Tämän kokeilun ja osaltaan 
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myös vuoden vaihteessa tapahtuvan toimeentulotuen Kela-siirron tuottamat tulokset tarjoavat tule-

vaisuudessa uusia tutkimuskohteita universalismin lisäämisen vaikutuksista huono-osaisille. Viime-

aikaisten poliittisten päätösten ja puheenvuorojen perusteella universalismin tulevaisuus hyvinvoin-

tivaltiota ohjaavana periaatteena vaikuttaa kuitenkin olevan vaakalaudalla. Sipilän hallitus (HE 

210/2016 vp) on esittänyt aktivointitoimenpiteiden lisäämistä ja työttömyysturvan leikkaamista ja 

Kelan tuore pääjohtaja on pitkälti samoilla linjoilla verratessaan sosiaaliturvaa ”maksuksi olemisesta” 

(Valkama 2016). Pyrkimykset siirtyä kohti liberaalimpaa hyvinvointivaltiota ja siirtää hyvinvointi-

vastuuta valtiolta yksilölle ovat selviä. Tällaisessa poliittisessa ilmapiirissä ei näytä todennäköiseltä, 

että sosiaaliturvajärjestelmässä siirryttäisiin kohti kattavampia etuuksia, kuten elämiseen riittävää pe-

rustuloa.  

Uusliberaali poliittinen ilmapiiri ja siitä nousevat tavat puhua ja käsitellä huono-osaisuutta toimivat 

myös ulossulkevina mekanismeina. Näitä mekanismeja on tässä tutkielmassa tarkasteltu syrjäytymi-

sen käsitteen valossa, keskittyen etenkin nuoriin. Samankaltaisia analyyseja olisi mahdollista tehdä 

esimerkiksi työttömistä ja heihin kohdistetusta syyllistävästä puhetavasta, jossa työttömyys nähdään 

laiskuutena ja passiivisuutena. Tällaisessa diskurssissa työttömien aktivointi mihin tahansa työtä 

muistuttavaan toimintaan ja heidän rankaisemisensa etuuksia leikkaamalla nähdään oikeutettuna.  

Helne (2002, 3–11) on esittänyt, että syrjäytymisdiskurssiin liittyviin ongelmiin ratkaisuna on tarkas-

tella yhteiskunnan vastuuta syrjäytymisprosesseissa. Tässä tutkielmassa on pyritty noudattamaan tätä 

neuvoa tarkastelemalla suomalaisen yhteiskunnan normatiivisia odotuksia, jotka kytkeytyvät puhee-

seen syrjäytyneistä nuorista. Yhteiskuntaan ja sen tuottamaan ulossulkemiseen on syytä kiinnittää 

huomiota myös jatkossa, ainakin, jos pyrkimyksenä on edistää huonommassa asemassa elävien ih-

misten hyvinvointia ja heidän tasa-arvoista yhteiskunnan jäsenyyttään. Syrjäytyneiden nuorten koh-

dalla on ehdotettu myös nuorten toimijuuden huomioivia tutkimusasetelmia (ks. esim. Palola ym. 

2012). Nuorten toimijuuden huomioiminen yhdistettynä yhteiskunnan rakenteisiin kohdistuvaan tar-

kasteluun ja tarvittaessa kyseenalaistamiseen tuottaisivat tietoa ja politiikkasuosituksia, jotka eivät 

asettaisi syrjäytymisen määritelmää ulkoapäin ja tutkisi nuorten syrjäytymistä sen aiheuttamien kus-

tannusten kautta, leimaamalla syrjäytyneet kulueriksi. Ulossulkevien mekanismien ja diskurssien nä-

kökulmalle on selkeästi lisätarvetta paitsi osana huono-osaisuustutkimusta, myös sosiaalipolitiikan 

kehittämisen eteen tehtävässä työssä. 
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