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Tiivistelmä 
 

Tutkielmassa paneudutaan yksilön mielikuvien ja mielipiteiden kautta tapahtuvaan 

koulutusvalintaan. Ihmisellä on ainutlaatuisia kokemuksia, jotka vaikuttavat eri tavoin. 

Mistä syy valinnalle syntyy? Jokaisella ihmisellä on omanlaisensa elämäntarina. 

Toimintaan on jokin syy, se voi olla rationaalinen tai irrationaalinen, mutta 

todennäköisesti jotkut taustatekijät vaikuttavat siihen, että henkilö toimii juuri tietyllä 

tavalla. Yksilöllistä elämäntarinaa ja taustaa vasten voi ymmärtää ihmistä helpommin ja 

auttaa häntä siinä todellisuudessa, jossa hän elää. Nämä seikat ovat arkipäivää ohjaajan 

työssä. Tutkielmassa tarkastellaan sosioekonomisia lähtökohtia sekä joitain 

psykologisesti ohjaajan kannalta mielenkiintoisia taustavaikuttimia. Oletuksena on, että 

ohjattava haluaa saada sellaisen tulevaisuudessa sellaisen aseman, kun hän itse toivoo. 

Tutkielman tarkoituksena on tarkastella oppilaan taustan vaikutusta tulevaisuuden 

suunnitelmiin ja tehtyihin valintoihin sekä siitä kumpuavaa ohjauskeskustelua. 

Kysymyksessä ovat tilanteet, joiden pohtiminen ja esittely auttaisivat ohjaajia 

käsittelemään niitä. 

 

 

Tämän tapaisia asioita on hankala tarkastella määrällisellä tutkimuksella. 

Tutkimusmenetelmäksi valitsin laadullisen tutkimustavan, jossa korostuu valitsijan 

autonomisuus. Tutkielmaa varten haastattelin peruskoulun päättöluokkalaisia. 

Teemahaastattelut on jäsennelty aihepiirien perusteella. Aineisto on teemoiteltu 

päätutkimuskysymysten ja alaongelmien mukaan. Tutkielmani metodologia on 

fenomenologinen ja hermeneuttinen, kuitenkin siten, ettei varsinaiseen kielenkäyttöön ja 

dialogiin itseensä ole keskitytty. Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus keskittyy 

inhimilliseen kokemukseen ja elämismaailmaan ts. elettyyn kokemukseen. 

Fenomenologisen filosofian mukaan tutkimuksen perustana olevia filosofisia ongelmia 

ovat ennen kaikkea ihmiskäsitys, eli millainen ihminen on tutkimuskohteena, ja 

tiedonkäsitys, eli miten tuollaisesta kohteesta voidaan saada inhimillistä tietoa ja 

millaista tämä tieto on luonteeltaan. Niin fenomenologisessa kuin hermeneuttisessa 

ihmiskäsityksessä tutkimuksen tekemisen kannalta keskeisiä käsitteitä ovat kokemuksen 

lisäksi merkitys ja yhteisöllisyys. 

 

Tutkielman tuloksista näkyy ohjaajan problematiikan moninaisuus. Tulososassa 

esitellään erilaisia tilanteita, jotka voivat tulla esiin ohjauskeskusteluissa. Kuinka 

esimerkiksi työllistymisen merkitys tulevaisuudessa tai paikkakuntariippuvaisuus voi 

vaikuttaa ohjauksen tarpeeseen. Palkka, työn mielekkyys ja vanhemmilta saatu tuki 

koulun käyntiin ovat niin ikään tutkielman teemoja. Tärkeiksi asioiksi nousivat 

haastatteluissa työpaikan saaminen ja työn mielekkyys. Ongelmakohtia olivat 

paikkakuntariippuvaisuus sekä tiedon puute tulevan opiskelun luonteesta ja peruskoulun 

luonne ulkoa oppimista suosivana feminiinisenä instituutiona. 

 

Avainsanat: oppilaanohjaus, opinto-ohjaus, taustatekijät, koulunkäynti, yhteishaku 
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1. JOHDANTO 

 

Tässä tutkielmassa paneudutaan yksilön mielikuvien ja mielipiteiden kautta tapahtuvaan 

koulutusvalintaan. Se voi olla tiedostettua tai tiedostamatonta. Periaate on joka 

tapauksessa se, että jokaisella ihmisellä on ainutlaatuisia kokemuksia, jotka vaikuttavat 

eri tavoin. Mistä syy valinnalle syntyy? Jokaisella ihmisellä on omanlaisensa 

elämäntarina. Se on yksi merkittävistä seikoista, joka kannattaa muistaa ohjauksen 

henkilökohtaisissa haastatteluissa ja miksei muulloinkin, kun pohtii jonkun ihmisen sen 

hetkistä käytöstä tai suhtautumista. Yleensä kaikkeen toimintaan on jokin syy, se voi 

olla rationaalinen tai irrationaalinen, mutta todennäköisesti jotkut taustatekijät 

vaikuttavat siihen, että henkilö toimii juuri tietyllä tavalla. Yksilöllistä elämäntarinaa ja 

taustaa vasten voi ymmärtää ihmistä helpommin ja auttaa häntä siinä todellisuudessa, 

jossa hän elää. Nämä seikat ovat arkipäivää ohjaajan työssä ja ne ovat myös 

tutkielmassani esillä. Tämän tapaisia asioita on hankala tarkastella määrällisellä 

tutkimuksella. Valitsin tutkimusmenetelmäksi laadullisen tutkimustavan, jossa korostuu 

valitsijan autonomisuus. 

 

Tarkastelen oppilaiden vaihtoehtoisia taustoja, jotka voivat vaikuttaa heidän 

koulutusvalintaan. Keskityn sosioekonomisiin lähtökohtiin sekä ohjaajan kannalta 

psykologisesti mielenkiintoisiin taustavaikuttimiin. Oletuksena on, että ohjattava haluaa 

saada tulevaisuudessa sellaisen statuksen, kuin hän itse toivoo. Monesti tällaisia 

tavoittelun kohteita ovat kiinnostava työ ja hyvä palkka sekä arvostettu asema. Kyseisiä 

tavoitteita oppilaat laittavat useinkin erilaiseen järjestykseen erilaisin painotuksin, mutta 

kolme edellä mainittua seikkaa ovat monien oppilaiden toivomuksissa mukana eri 

muodoissa. Tämän tapaisessa tutkielmassa on tärkeää, että tutkija kertoo omista 

epäilyistään ja ennakkoluuloistaan (Rouhiainen 2009) ja siksi tarkastelen myös omaa 

esiymmärrystäni. 

 

Tutkielmani päämääränä on tarkastella oppilaiden tekemiä koulutusvalintoja heidän 

taustojaan huomioiden. Perheellä on sanottu olevan iso merkitys koulutusvalintoihin, 

mm. tulotaso, perheen koko ja rakenne voivat vaikuttaa koulutukseen (Pekkala 2003). 

On myös väitetty, että mitä myöhemmin valinnat tapahtuvat, sitä pienempi on 
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sosiaalisen taustan vaikutus (Lucas 2001, 1642). Kainulainen (1998, 122-124.) toteaa 

koulutuksen olevan läheisesti yhteydessä sosiaaliluokkaan. Sosiaaliluokan vaikutus 

koulutusvalintoihin on jopa voimakkaampi kuin lahjakkuuden vaikutuksen (Nevala 

1999, 143). Koska taustalla piileviä vaikuttimia on erittäin paljon, olen valinnut 

tutkielmaan muutaman esimerkin, joihin paneudun. Pohdin asiaa työllisyystilanteen, 

paikkakuntariippuvaisuuden, koulumenestyksen ja terveydentilan kannalta. Nostan esiin 

lisäksi kaveripiirin vaikutuksen, koulumenestyksen sekä kotiolot. Käytän vahvasti 

teoriaa aineiston tukena. 

 

Ohjaajan tehtävä ei ole helppo. Toisen asemaan asettuminen ei onnistu keneltäkään 

aina. Realiteetit oppilaiden tulevaisuuden toiveissa, vaatimuksissa ja rajoituksissa on 

oltava selvillä. Onnismaan (2007, 38-42) oppeja noudattaen missiota voi kuitenkin 

helpottaa. Aikaa, huomiota ja kunnioitusta, jotka ovat teoksen olennainen näkökulma, 

antamalla saa hyvät lähtöasetelmat. Onnismaa muistuttaa, ettei ajalla tarkoiteta 

pelkästään käytettyä aikaa tunteina vaan ajan viettäminen ohjattavan kanssa on 

syvällisempää. Se ei ole suoraan kellolla mitattavissa. Tarkoitus onkin löytää sellaisia 

havaintoja, jotka voisivat auttaa ohjaajaa työssään. Koska kaikki tilanteet ovat 

yksilöllisiä, en usko mikrotasolla tilastollisista menetelmistä olevan tämänkaltaisessa 

tutkimuksessa hyötyä. Tilastoista ja kvantitatiivisista tutkimuksista toki löytyy viljalti 

hyödyllistä tietoa, jota on hyvä ottaa huomioon ohjaustyössä. Tällaisia ovat esimerkiksi 

mahdollinen koulutuksellisen huono-osaisuuden periytyminen ja aktiivisten poikien 

muita heikompi koulumenestys. 

 

Tutkimuskysymykseni on: Miten oppilaan taustatekijät vaikuttavat koulutusvalintaan ja 

kuinka se näkyy ohjaustilanteessa. Tutkimusongelma on haastava. Ideana on löytää 

haastatteluista eri tilanteita, joihin oppilaanohjaaja voi joutua ja antaa eväitä näihin 

tilanteisiin. Taustakysymyksiä on työllistyminen, palkka, työn mielekkyys, koulussa 

viihtyminen, koulukiusaaminen, paikkakuntariippuvaisuus sekä intressilähtöisyys 

valintoihin sektorilla koti, koulu ja kaverit. 

 

Haastattelun teemoja on monipuolinen kirjo, eikä tutkielmassani ole keskitytty 

pelkästään yhteen aihepiiriin. Valitsemalla useita eri teemoja, pulmallisia tilanteita – 

joihin tutkielma perustuu – löytyy helpommin pienestäkin määrästä haastateltavia. 
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Vaihtoehtoisesti yhden teeman perusteella tehty haastattelu vaatisi selvästi suuremman 

otoksen. 

 

Ohjaajan kannalta on mielenkiintoista lukea, pohtia ja käsitellä asiaa, joka voi tulla 

eteen tulevaisuudessa tai on jo ollut ongelmana. Tutkielmani toteutumisen yksi tärkeä 

perussyy oli se, että se voisi tuottaa hyötyä käytännön tilanteisiin. 
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2. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 

 

2.1. Tutkimusmetodit 

 

Tutkimusmenetelmää valittaessa on otettava huomioon tutkimuksen tarkoitus, aineisto ja 

kenttä eli se, missä kontekstissa asiaa tarkkaillaan. Mitä tietoa tutkittavasta ilmiöstä on 

tarkoitus saada? Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on suosittu metodeja, joissa kohdejoukon 

näkökulma pääsee hyvin esille. Tällöin tutkimuksen aineisto saa oman äänensä kuuluviin. 

Se on tärkeää, koska muuten tutkimuksen lukija voi olla liikaa tekijän armoilla (Eskola ja 

Suoranta 2003, 180) ja lukijan omalle päättelylle ei välttämättä jää sijaa. Kuitenkaan 

tutkimus ei saa olla vain sitaattikokoelma ja mikäli omaa tekstiä on vähemmän kuin 

aineiston antia, on syytä tarkastella työtä uudestaan (em. 179-180). Tutkimuksen tulokset 

ovat aina sitoutuneet havaintomenetelmään sekä sen käyttäjän päätelmiin. Täysin varmaa 

tietoa ei voida näillä keinoilla saada vaan lopullinen tieto ja sen ulosanti ovat tutkijan oman 

ymmärryksen varassa (Tuomi & Sarajärvi 2003, 19). 

 

Tarkoitukseni on löytää koulutusvalintoihin liittyviä merkityksiä, jotka eivät tule näkyviin 

samalla tavalla kvantitatiivisessa suureen otokseen perustuvassa tutkimuksessa. Vaikka 

todennäköistä on, että vanhempien asemalla, koulumenestyksellä ja paikkakunnalla on 

vähintäänkin jonkin asteinen merkitys, oli ideana ”kaivaa pintaa syvemmältä”. Tähän 

tarkoitukseen sopi parhaiten syvällinen teemahaastattelu. Haastatteluun oli käytössä niin 

paljon aikaa kuin tilanne vaati. Haastattelu sallii täsmentävien lisäkysymyksen tekemisen. 

Tilanteessa haastateltavalta voi kysyä, mitä hän sillä hetkellä ajattelee. Haluttaessa 

tiedustella ihmisten mielipiteitä, koota käsityksiä ja uskomuksia niin, että halutaan 

ymmärtää, miksi ihmiset toimivat tietyllä tavalla, on luonnollista kommunikoida heidän 

kanssaan (Hirsjärvi & Hurme 2000, 11). 

 

Teemahaastattelut on jäsennelty aihepiirien perusteella. Aineistoa on siis teemoiteltu 

päätutkimuskysymysten ja alaongelmien mukaan. Teemoittelun avulla saadaan vastauksia 

parhaiten käytännönläheisiin intresseihin (Eskola & Suoranta 2003, 179-181). 

Haastatteluni aihepiirit olivat valmiiksi päätetyt, mutta kysymyksen tarkka muoto ja 
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järjestys vaihtelivat tapauskohtaisesti. Myös lisäkysymykset ja vastaajan omat näkemykset 

muuttivat haastattelun etenemistä. Analyysi on aineistölähtöinen. 

 

Laadullisen tutkimuksen luonteesta riippuu, kuinka monta haastateltavaa tarvitaan 

kyllääntymiseen (Eskola & Suoranta 2003, 61-62). Koska käsittelen jokaista haastateltavaa 

omana yksilönään ja kokemusta ainutlaatuisena, saturaatioon ei tarvita välttämättä yhtä 

tapausta enempää. Oletan, että ongelma, joka esiintyy yhden kerran, esiintyy myös 

useammin. Tässä tutkielmassa jokaisella yksilöllä oli oma tarinansa, josta oli tarkoitus 

löytää merkityksiä ja hyödyntää niiden tarkastelussa aiempaa tutkimusta. Haastattelin viittä 

oppilasta perinpohjaisesti. Opinto-ohjaaja joutuu jokaisessa haastattelussa yksilöllisen 

tilanteen eteen. Tämän tutkielman antina toivon olevan heterogeenisyyden ja 

yksilökohtaisten menetelmien huomioiminen oppilaan taustan huomioiden. Jottei 

teemoittelu jäisi pelkästään kokoelmaksi erilaisia mielipiteitä ja ihmisvalintoja, pyrin 

liittämään siihen vahvasti teoriaa ja vertailemaan tuloksiani aikaisempien tulosten kanssa. 

En odota löytäväni suoraan mitään heuristisia päätelmiä vaan tarkoitus on pikemmin pohtia 

eri vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia asian tiimoilta. 

 

2.2. Fenomenologinen ja hermeneuttinen metodologia 

 

Tutkielmani metodologia on fenomenologinen ja hermeneuttinen, kuitenkin siten, ettei 

varsinaiseen kielenkäyttöön ja dialogiin itseensä ole keskitytty. Fenomenologis-

hermeneuttissa tutkimuksessa tutkimuskohteena on inhimillinen kokemus ja 

elämismaailma ts. eletty kokemus. Sen mukaan kokemus on ainutkertainen ja muodostaa 

merkityssuhteen laadullisen ytimen Tavoittaakseen sen millainen ihminen 

ainutkertaisuudessaan on, tutkimuksen on tartuttava yksilön kokemukseen. Tärkeää on 

avoimuus tutkimuskohteelle; tutkimuskohteen teoreettinen ja oletuksellinen ennalta 

määrittelemättömyys. Pyrkimyksenä on tavoittaa tutkimuskohde sellaisena kuin se 

itsessään on tai kuin se ilmenee. Viitekehys ja tutkimusongelmat nousevat tutkijan 

elämäntilanteista. Näin ne ja tutkijan subjektiivisuus tulevat osaksi tutkimusta.  

Kokemuksia sinällään pidetään oikeutettuina tutkimuskohteina eikä kokemusten 

luotettavuutta epäillä. Tutkijan esiymmärryksen merkitys aineiston tuottamisessa, 

kuvauksessa ja tulkinnassa on keskeinen. (Rouhiainen 2009.) Tutkijan uskomukset ja 
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ennakkokäsitykset on nostettava esiin, jotta ne voidaan joko hyväksyä tai hylätä. Tuon 

pohdintaosuudessa esiin omia ennakkokäsityksiäni. 

 

Fenomenologisen filosofian mukaan tutkimuksen perustana olevia filosofisia ongelmia 

ovat ennen kaikkea ihmiskäsitys, eli millainen ihminen on tutkimuskohteena, ja 

tiedonkäsitys, eli miten tuollaisesta kohteesta voidaan saada inhimillistä tietoa ja millaista 

tämä tieto on luonteeltaan. Niin fenomenologisessa kuin hermeneuttisessa 

ihmiskäsityksessä tutkimuksen tekemisen kannalta keskeisiä käsitteitä ovat kokemuksen 

lisäksi merkitys ja yhteisöllisyys. Tietokysymyksistä nousevat esille mm. ymmärtäminen ja 

tulkinta. Ihmistä voidaan ymmärtää tutkimalla kokemusta ja elämyksiä. Fenomenologinen 

merkitysteoria perustuu oletukseen, että ihmisen toiminta on suurelta osin intentionaalista 

ja ihmisyksilö on perusteiltaan yhteisöllinen. Fenomenologiseen tutkimukseen 

hermeneuttinen ulottuvuus tulee mukaan tulkinnan tarpeen myötä. Hermeneutiikalla 

tarkoitetaan tällöin yleisesti ymmärtämisen ja tulkinnan teoriaa, jossa yritetään etsiä 

tulkinnalle mahdollisia sääntöjä, joita noudattaen voitaisiin puhua vääristä ja oikeammista 

tulkinnoista. Tässä käsitteistössä hermeneuttinen ymmärtäminen tarkoittaa ilmiöiden 

merkityksen oivaltamista. Ymmärtäminen on aina tulkintaa ja kaiken ymmärtämisen 

pohjana on aiemmin jo ymmärretty. Ymmärtämisen pohjana on siis se, miten kohde 

ymmärretään ennestään eli esiymmärrys. Ymmärtäminen etenee kehämäisenä liikkeenä, 

ns. hermeneuttisena kehänä. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 34-35) 

 

Olen käsitellyt tutkielmassani oppilaiden valintoja taustatietoja vasten peilaamalla. 

Yhteisöllisyys taustalla, on se sitten, luokkatasosta koostuva, kansanryhmästä kumpuava, 

uskonnollinen tai kaveripiiristä koostuva yhteisö on ollut huomion kohteena koko 

tutkielman ajan, vaikka päätutkimuskohde on ihmisessä yksilöllisellä tasolla. Olennaista on 

oppilaan tekemän valinnan ymmärtäminen siinä kontekstissa, jossa tämä on valinnan 

tehnyt. Ohjauksessa ymmärtäminen on aina relevanttia. Tätä tutkielmaa voidaan kutsua siis 

tulkinnalliseksi. Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että kokemuksen tutkimisessa on oletus, 

että tutkittavat ilmiöt ovat sellaisenaan läsnä elämismaailmassa mutta muodossa, joka ei 

avaudu käsitteellistämiselle ja ymmärtämiselle suoraan (Tuomi & Sarajärvi 2003, 35); 

täten on rajattava kokonainen maailma tulkinnan kautta käyttäen apuna tulkittavaa 

aineistoa ja tulkinnan periaatteita. Hermeneuttiset ohjenuorat ovat näin ollen yhtenä 

perustana tämän tutkielman tulkinnan menetelmälle (em. 35). 
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2.3. Konstruktivistinen ohjaus tarkastelukohteena 

 

Konstruktivistinen ohjaaja olettaa, että on olemassa monia todellisuuksia, eikä vain yksi 

oikea, objektiivinen todellisuus. Todellisuudet voivat olla hyödyllisiä tai ei toivottuja, 

parempia tai huonompia. Niitä voidaan erottaa toisistaan. Ihmiset elävät vuorovaikutuksen, 

kommunikaation ja keskinäisissä suhteissa toimimisen kautta konstruoidussa sosiaalisessa 

maailmassa. Sosiaaliset ilmiöt, kuten perheen tai ryhmän normit, yhteisön odotukset, 

kulttuuriset perinteet, instituutiot, lait on konstruoitu ja siihen on vaikuttanut jokainen 

yhteisön jäsen. (Peavy 1999, 42) Nämä muodostavat osaltaan jokaisen omaa todellisuutta. 

 

Ohjattavan toimina ilmenevä ja henkilökohtaisena merkityksenä ilmaistu jokapäiväinen 

elämänkokemus on väline, johon ohjaus perustuu. Ihmisen toiminta suhteessa tämän 

tarkoitukseen on ohjauksen ydin. Konstruktivistinen ohjaaja olettaa, että kieli on tärkein 

merkityksen rakentamisen väline. Ihmiset on neurologisesti esiohjelmoitu havaitsemaan 

hahmoja, samanlaisuutta ja eroja, ja tekemään niin kielellisesti. Ihmisen elämä on 

kielellistä elämää. Niinpä merkitykselliset teot, tarinat, narratiivit, metaforat, konstruktiot 

ja monet muut mielekkään toimimisen tavat muodostavat konstruktivistisen ohjauksen 

perustan. (Peavy 1999, 43) 

 

Konstruktivistisessa ohjauksessa huomioidaan siis hyvin vahvasti kohdehenkilön tausta ja 

todellisuus, jossa tämä elää. Kulttuurilla yleensä ja yksilölle muotoutuneella 

toimintakulttuurilla on merkitys tämän ajatteluun ja toimintaan. Koska ohjaaja ja ohjattava 

elävät ainakin jossakin määrin eri todellisuudessa, välillä huomattavasti toisenlaisessa 

todellisuudessa, ovat konstruktivistisen ohjauksen opit henkilökohtaisessa ohjauksessa aina 

läsnä. Tämän tutkielman valossa konstruktivistinen ohjaus on ohjausteorioiden keskiössä. 

 

2.4. Aineiston analyysi 

 

Tapa jolla saadaan tutkielmani vaativaa henkilökohtaista syvällistä tietoa, on 

teemahaastattelu. Valitsin koulun, ja sieltä viisi oppilasta satunnaisesti. Kohderyhmänä on 

eteläsuomalaisen koulun päättöluokkalaisia, jotka olivat suorittaneet yhteishaun. Pyysin 

jokaiselta haastateltavalta ja heidän huoltajaltaan kirjallisen suostumuksen haastattelua 
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varten. Lisäksi ennen teemahaastattelua, oppilaat täyttivät taustatietolomakkeen. Kaikki 

olivat saamassa päättötodistuksen ja tiesivät mihin pyrkivät jatkokoulutukseen. 

Haastateltavien koulumenestys oli vaihteleva ja perhetaustat hyvin heterogeeniset. 

Poissaolojen määrät koulusta olivat eritasoisia. Haastatteluun osallistuminen oli kaikille 

vapaaehtoista eikä vastaamiseen ollut pakkoa. Haastatteluista tein muistiinpanot käsin ja 

tallensin ne tietokoneelle heti tilanteen jälkeen. Klassisen ajan muistiinpanovälineiden 

käyttö pitkitti haastatteluja. 

 

Nauhuri olisi ollut parempi vaihtoehto. Jätin nauhurin pois, koska kaksi ensimmäistä 

haastateltavaa niin halusivat. Tunnetiloissa tapahtuneet muutokset kirjasin ylös varmuuden 

vuoksi. Nauhalle tallennetut keskustelut antaisivat mahdollisuuden tarkastella aineistoa 

intensiivisemmin ja olisi siten luotettavampi tapa tulkita aineistoa. Toisaalta tämän tapaisia 

tutkimuksia on tehty aiemmin pelkkä kynä apuvälineenä ja osa niistä kutsutaan 

klassikoiksi. Palaan tähän luotettavuutta käsittelevässä kappaleessa. 

 

Haastattelu tapahtui rauhallisessa tilassa ja siihen oli varattu riittävästi aikaa. Välillä 

oppilaiden tarinat, joita he innostuivat kertomaan, poikkesivat tutkimuskysymyksen 

rungosta, mutta kuuntelin mielenkiinnolla, vaikka aikaa kuluikin. Olin tyytyväinen siihen, 

etten ollut aikatauluttanut haastateltavia tiukasti, koska asiassa ehdottomasti pysyminen ei 

olisi luonut yhtä rentoa tunnelmaa, jota pidän hyvänä silloin, kun pyritään mahdollisimman 

rehelliseen ja luonnolliseen lopputulokseen. Omat kysymykseni olivat pääosin valmiiksi 

paperilla, mutta oppilaat saivat kertoa lisäksi asioista, joita halusivat tuoda esiin. 

 

Haastattelin siis oppilaita heidän yhteishakuvalintojensa ja tutkielman rungon pohjalta. 

Muutin muutamia tietoja, jotka saattaisivat paljastaa oikean henkilöllisyyden. Puhetapaa on 

myös muutettu; ne eivät kuvaa suoraan sitä, miten henkilö puhuu. Esimerkiksi yksi henkilö 

puhui murtaen eri tavalla kuin näissä haastatteluissa on kirjoitettu. Puhetapojen avulla 

pyrin lisäksi identifioimaan haastateltavat tekstin paljoudesta omaa käsittelyä varten. 

Oppilaat saivat pohtia erilaisia syitä valinnoilleen. Lisäksi kysyin mm. mikä oli työn 

saannin varmuuden, paikkakunnan, kavereiden, vanhempien tai työn mielekkyyden 

merkitys valinnan kannalta. Keskustelun tarkoituksena oli löytää henkilökohtaisia syitä 

tapahtuneelle koulutusvalinnalle ja löytää myös sellaisia tekijöitä, joita oppilas ei ole 
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eksplisiittisesti itse huomannut. Tiedossani oli myös oppilaiden sen hetkiset 

kouluarvosanat sekä heidän vanhempien sosioekonominen asema. 

 

Oppilaan taustatekijät ovat hyvin moninaisia. Rajasin siksi aihetta tiettyihin teemoihin ja 

haastattelujen jälkeen rajasin aineiston niihin teemoihin, joista suurimmalla osalla oli jotain 

sanottavaa. Teemat valitsin aluksi niiden asioiden perusteella, joita esim. 

koulutussosiologian ja ohjauksen kirjallisuudessa oli laajalti käsitelty. Näin ollen alan 

aiempia tutkimuksia oli varmasti käytettävissä. Rajasin teemoja lisäksi sillä perusteella, 

että ongelma voisi olla aiheellinen koulutusvalintaa tehdessä, koska peruskoulun 

ohjauksessa pidän yhteishaun yhteydessä muotoutuvaa valintaa ohjauksen olennaisimpana 

seikkana. Osa teemoista on suoranaisia syitä monille tehdä valinta, kuten palkka ja 

työllistyminen. Kiusaaminen oli esimerkiksi sellainen teema, joka ei suoraan näy 

vaikuttavan valintaan, mutta implisiittisesti sillä voi olla merkitystä. Aiemmin tapahtunut 

kiusaamistapaus voi muokata käsitystä todellisuudesta siten, että sillä on seuraus valintaan. 

 

Pidin merkityksiä etsiessäni olennaisempana haastattelun syvyyttä kuin haastateltavien 

määrää. Kussakin haastattelussa meni aikaa noin kaksi tuntia. Osalta henkilöistä kysyin 

vielä myöhemmin varmennuksia joihinkin asioihin. Keskustelunäytteet korostavat 

haastateltavien erilaisuutta ja tilanteiden kompleksisuutta. En siis ole yrittänytkään tuoda 

esiin henkilöiden yhteisiä piirteitä, joita toki myös löytyy. Alun perin ajattelin etsiväni 

ideaalityyppejä tyypittelyä käyttämällä, mutta tuon vaihtoehdon jätin pois, koska en 

katsonut sen tuovan tähän aineistoon juuri lisää. Tyypittelyä varten olisin suosinut 

suurempaa joukkoa haastateltavaksi. 

 

Haastattelutilanteessa koetin olla mahdollisimman neutraali. En esimerkiksi kaveerannut 

haastateltavien kanssa käyttämällä sellaista puhekieltä, jolla olisi voinut päästä ehkä vielä 

syvemmälle. Katsoin, että ongelmaksi muodostuisi haastattelijan liian suuri vaikutus. 

Toisinaan ihmisille voi tulla tarve esiintyä jonain muuna kuin itsenään. Ohjaajan työssä 

erilaisia keinoja kyllä kannattaa kokeilla tapauskohtaisesti, mutta tutkimusta tehdessä 

jokaiseen haastateltavan tulee saada yhtäläinen kohtelu. Kysyin haastattelun jälkeen 

tuntemuksista. Oppilaat pitivät poikkeuksetta haastattelutilanteesta ja yksi niistä, joka ei 

halunnut nauhuria eteensä, olisi ollut valmis siihen haastattelun jälkeen. Tuntemukset 
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tuokion jälkeen olivat positiivisia. Yhden mielestä tilanne kesti liian kauan, eikä hän olisi 

jaksanut istua koko aikaa. Hän viittasi nikotiinin tarpeeseen. 

 

Yritin löytää metodin, jossa tehdään oikeutta tutkittavien ajattelukululle ja omille 

kyvyilleen, kuten Hirsijärvi ja Hurme (2000, 53) suosittelevat. Esittelen haastateltavani ja 

yritän käyttää mahdollisimman paljon heidän omaa ääntään. Kuitenkin niin, ettei tutkielma 

uppoa siihen. Vanhempien työpaikat, koulutuksen ja omat hakuvaihtoehdot olin kysynyt 

valmiiksi lomakkeella. Haastattelun runko on taulukossa 1. 

 

 

 TAULUKKO 1. Haastattelukysymykset 

 

Kavereiden vaikutus omaan toimintaan kiellettiin jyrkästi. Kiusaamista ei tullut niin ikään 

ilmi. Näitä en tämän vuoksi juuri käsittele. Rajaan teemoja pois kaventaen niitä 

aineistolähtöisesti. Esimerkiksi palkan merkitys jäi viime kädessä niin pieneksi, ettei sitä 

Työllistymisen merkitys

Palkan merkitys

Työn mielekkyyden merkitys

Paikkakunnan merkitys

Laita merkitykset tärkeysjärjestykseen

Mitä merkitystä on sillä, minne kaverit hakevat?

Miten sinun vanhempasi auttavat sinua koulunkäynnissä?

Kannustus

Suhtautuminen kouluun

Kuinka itse viihdyt koulussa?

Onko kavereita?

Kiusaatko tai onko kiusattu

Kuinka kaverisi pärjäävät koulussa

Mitä oletat työnantajan toivovan sinulta, kun haet työtä?

Minkälainen perhe sinulla on?

Miten viihdyt?

Hyviä lapsuusmuistoja

Huonoja lapsuusmuistoja

Välit vanhempiin

Onko sinulla mitään sairauksia, allergioita tms.?

Minkälaista on mielekäs työ?
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ole syytä nostaa esille. Aluksi se mainittiin tärkeänä tekijänä, mutta pohdinnan jälkeen 

vähintään yksi kriteeri ohitti sen. Palkan tuli kuitenkin luonnollisesti olla sellainen, että 

sillä tulee toimeen.  Haastateltavia oli viisi: Antti, Jussi Pekka, Jenni ja Elina. 

 

2.5. Tutkielman luotettavuus ja eettiset näkökulmat 

 

Ihmisiä ja heidän henkilökohtaisien asioiden käsittely tutkimuksessa on luonteeltaan 

sellaista, että etiikka moraalisina valintoina on alituisesti läsnä koko tutkimuksen ajan. 

Tässä tutkielmassa tuli niin ikään kohtia, joissa moraalisia valintoja oli tehtävä. Osa 

valinnoista on ristiriidassa tutkielman luotettavuuden kanssa ja valinta pitää tehdä näiden 

kahden tärkeän seikan välimaastossa. 

 

Kerroin haastateltaville, mihin tarkoitukseen heidän kertomuksensa tulevat. Takasin heidän 

henkilöllisyytensä ja annettujen tietojen pysyvän salassa ja säilytettävän lukkojen takana. 

Yhtenä eettisenä ongelmana oli haastateltavien anonymiteetin säilyttäminen. Tein sen 

muuttamalla puhetapaa ja tunnistamiselementtejä tai jättämällä niitä pois. Näitä ovat 

erisnimet, paikkojen nimet ja tarkat henkilökuvaukset. Tiettyjä ainutlaatuisia tapauksia en 

ottanut käsiteltäväksi ollenkaan, koska niistä olisi voinut tunnistaa tapaukseen osallistujan. 

Yhden haastateltavan osalta muutin etnistä taustaa siten, ettei siitä pysty hahmottamaan, 

mihin kansanryhmään hän oikeasti kuuluu. Tutkielman tarkoitus ei ollut selvittää mitään 

jollekin yhteisölle tai kansakunnalle mahdollisia tyypillisiä erityispiirteitä vaan käsitellä 

jokaista tapausta individualistisesti ja kertoa niistä probleemista, jota ohjaaja voi 

yksilötasolla kohdata, vaikka siihen vaikuttaisikin yhteisön toiveet. 

 

Osallistuminen haastatteluun oli täysin vapaaehtoista ja tein selväksi, ettei siihen 

osallistumattomuudesta seuraisi mitään ikävään. Osallistumisesta en luvannut mitään 

palkkiota. Olin saanut koulun rehtorilta luvan haastatella oppilaita kyseistä tutkielmaa 

varten.  

 

Tiettyjen anonymiteettiä suojaavien muutosten lisäksi tutkielman luotettavuutta painoi 

kaksi asiaa. Ensimmäinen oli haastateltavien pieni määrä. Yleistetympiä tuloksia saa 

suuremmalla määrällä vastaajia. Myös ohjaajia voisi hyödyttää sellaisen problematiikan 
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käsittely, joka on työssä toistuvampaa. Oma tarkoitukseni oli käsitellä mahdollisimman 

syvällisesti muutama oppilas siten, että aineistoon pääsisi varmuudella pureutumaan. 

Käytettävissäni oli reilun vuoden verran aikaresursseja ja kävin samaan aikaan 

kokopäivätyössä; tämä rajoitti haastateltavien määrää. Lopputulos ei olisi ollut parempi 

useammalla haastateltavalla, ellei aikaa olisi ollut enemmän käytettävissä. Tutkimusta 

suunniteltaessa on huomioita siihen käytettävissä olevat resurssit ja paras mahdollinen 

lopputulos. Tätä tutkielmaa voisi jatkaa useammalla haastateltavalla. Toinen asia oli 

nauhurin käytön puuttuminen. Vaikka mainitsinkin aiemmin, että suuria klassikoita on 

tehty ilman moderneja tallennusvälineitä, ei nykytekniikkaa kannata jättää hyödyntämättä. 

Monipuolisempaa tutkimuksen käsittelyä varten olisi ollut hyvä, mikäli nauhalta voisi 

tarkastella uudelleen ja uudelleen, kuinka haastateltava asian ilmaisi. Täsmällisillä 

sitaateilla lukija ei myöskään olisi yhtä paljon kirjoittajan armoilla. Yritin ratkaista tätä 

pulmaa niin, etten tehnyt pitkälle meneviä johtopäätöksiä siitä, miten haastateltava asian 

ilmaisi ja mitä tämä todella tarkoitti. Jätin diskurssianalyysin ja sanalliset päättelyt pois 

tutkielmasta. Sanojen käyttö ja rakenne eivät olleet relevantteja lopputuloksen kannalta. 

 

Tämän tyyppiseen tutkielmaan voisi hyvinkin haastatella kymmeniä ja taas kymmeniä 

henkilöitä. Hyöty ei välttämättä edes lisäänny. Oletetaan, että rajauksena olisi pelkästään 

paikkakuntariippuvaisuus. Oli jo hyvää onnea, että tällä tutkimusjoukolla asiaa pääsi 

käsittelemään niinkin laajasta. Oikeasti paikkakuntariippuvaisia voi olla yhtä hyvin vaikka 

viisi sadasta, kun taas tässä oli yksi viidestä. Valitsemalla yhden mainitsemistani 

tutkielman aihepiireistä, voisi haastatella nopeammin useampia henkilöitä ja soveltaa 

triangulaatiomenetelmää. Tämä voisi olla tieteellisesti mielenkiintoisempaa, koska siitä 

saisi vahvasti yleistetymmän ja tietyllä tavalla luotettavammat tulokset. Halusin kuitenkin 

löytää laajemmin käytännöntason ratkaisuja ohjaajan mahdollisesti kohtaamiin pulmiin 

ammatinvalinnan tiimoilta.  
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3. KOULUTUSVALINTOJEN MAHDOLLISIA 

TAUSTAVAIKUTTIMIA 

 

3.1. Työllisyystilanne ja paikkakuntariippuvaisuus 

 

Nuorten siirtyminen koulutuksesta työelämään problematisoitui suomessa vasta 1990-

luvulla suurtyöttömyyden myötä. Nyt on havahduttu siihen, että perinteinen, turvallinen ja 

ennustettava elämänmalli uhkaa hävitä kokonaan. Työttömyys, pitkittyvä epävarmuus ja 

huono-osaisuus eivät enää koske pelkästään kouluttamattomia tai ongelmanuoria. 

(Nyyssölä & Pajala 1999, 10-11.) Tämä on olennainen asia myös ohjauksessa, koska 

työmarkkinoilta syrjäytymistä pidetään syrjäytymisen keskeisenä ulottuvuutena 

(Myllyniemi 2006, 32). Merkittävimmäksi huono-osaisuutta vähentäväksi tekijäksi on 

Suomessa, kuten useissa Euroopan maissa, havaittu sosiaalinen tukiverkosto (Järvinen & 

Vanttaja 2006, 20). Tähän verkostoon voidaan laskea kuuluvaksi myös oppilaanohjaaja. 

 

Ohjauksessa oppilaiden suoriin kysymyksiin vastatessa ohjaajan on hyvä tietää 

paikkakunnan työllisyystilanteesta eri aloilla ja mahdollisesta muuttovalmiudesta toiselle 

paikkakunnalle. Aho & Vehviläinen (1997) toteavat, ettei paikkakunnan 

työllisyystilanteella ole yksiselitteistä vaikutusta koulussa menestymiseen, vaikkakin ne 

vaikeuttavat koulussa pärjäämistä ja koulutukseen sijoittumista. Paikkakuntariippuvaisen 

henkilön kannattaa ehkä ajatella työllistymistään ja elämäänsä omalla paikkakunnallaan. 

Paikkakuntariippuvaisuus voi kyllä vähentyä ajan saatossa tai pakon sanelemana. Ohjaajan 

tehtävä ei ole ”yrittää parantaa potilasta” (Onnismaa 2007). 

 

Paikkakuntariippuvaisen side voi tulla kotoa tai paikkakunnasta. Paikkakunta voi pitää 

sisällään tutun ympäristön, yhteisön ja elämäntavan. Paikkaan kiintyminen (place 

attachment) kertoo yleensä yksilön vahvasta tunnepuolen elämästä; siinä yhdistyy usein 

keskenään oma tieto, luulot ja uskomukset (Altman & Low 1992, 4-5). Paikkaan 

kiintyminen voi tulla lisäksi halusta kuulua johonkin ja sen myötä tuleva turvallisuuden 

tunne kyseistä paikkaa kohti lisääntyy (Brown & Perkins 1992, 300-301). Ihminen on 

tavallisesti sijoittunut sosiaalisesti johonkin ryhmään, jonka hän tuntee hyvin. Tutut 



 

17 

 

normit, tavat, käyttäytymiskoodit ja puhetapa ovat esimerkkejä niistä seikoista, jotka 

saavat jonkin paikan tai ryhmän tuntumaan läheiseltä. Paikkoihin voi liittyä mieluisia 

kokemuksia ja muistoja, jotka vahvistavat kiintymystä esim. kotipaikkakuntaan tai tiettyyn 

lähiöön. Paikoilla voi vastaavasti olla negatiivisia vaikutuksia, jotka voivat johtua 

esimerkiksi koetusta väkivallasta, avioerosta tms.; samoin kiinnostus paikkaan voi 

löyhentyä esim. kasvavan rikollisuuden tai emigraation seurauksena (emt.). 

 

Niin kaveripiiriin kuin paikkaankin kiintymiseen liittyy monesti ns. insiders-outsiders -

ajattelu (Hufford 1992, 246), jolloin ei haluta olla ulkopuolisia vaan turvallisuuden 

tunnetta haetaan tutusta kaveripiiristä ja elinympäristöstä. Hummon (1992, 257-258) on 

havainnoinut, että korkeammassa sosiaaliluokassa oleva on valmiimpi muuttamaan kuin 

matalammissa sosiaaliluokissa olevat. Tähän voi olla syynä koulutuksen mukana tuleva 

tietämys ulkoisesta ympäristöstä sekä ennakkoluulojen ja uskomusten muuttuminen 

realistisemmaksi näkökulmaksi. 

 

Tulevan työllistymisen ja halutun asumisen kanssa voi olla ristiriita, kuten useiden 

muidenkin ohjauksen kysymysten kanssa. Ohjattavan toiminta suhteissa tavoitteisiin voi 

olla realistinen tai epärealistinen. Ohjaaja voi auttaa ohjattavaa reflektoimaan mahdollisia 

ristiriitaisuuksia tms., joka saa kohdehenkilön tutkimaan omaa toimintaansa. Ohjattavaa ei 

saa nolata eikä laittaa tätä pysyvästi puolustautumaan. (Onnismaa 2007, 31.) 

 

Puhuttaessa elämän merkityksellisten asioiden muuttumisesta, onkin tärkeää, että huomion 

ja muutoksen tekee nimenomaan ohjattava eikä ohjaaja. Ohjaaja ei millään voi tuntea tai 

tietää kaikkea, mikä on ohjattavan valintoihin vaikuttamassa. Ohjattavan tulee itse saada 

tehdä onnistumisensa ja virheensä. Ohjaajan on kuitenkin hyvä antaa kaikki tarvittava 

taustatieto, mutta aivan kaikkeen ei kannata puuttua. Työllisyystilanteen kertominen saa 

joskus oppilaan vaihtamaan hakukohdettaan. Onko siis oikein kertoa työllisyystilannetta, 

koska tulevaisuutta voi olla kuitenkin vaikea ennustaa. Mielestäni sen voi kertoa, kunhan 

se pohjautuu asiantuntijuuteen ja todelliseen faktaan eikä kuulupuheisiin tai tuntumaan. 

Hienoisena erona on se, että ohjaaja saa sanoa esim. ”Pukuompelijoiden työllisyystilanne 

täällä Porissa on tällä hetkellä erittäin huono.”, mutta liian pitkälle ohjaaja menee 

sanoessaan ”Sinun ei kannata valita pukuompelijalinjaa, et saa sieltä töitä.” 
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Kun käsittelemme aloja, joilla on suuri työttömyys, kyselen monesti vanhempien ja 

sukulaisten ammateista samalta alalta. Mediassa on uutisoitu yleisesti, että arviolta kaksi 

kolmasosaa nykyisistä työpaikoista ratkeaa henkilökohtaisten suhteiden kautta (esim. 

Savon Sanomat 19.2.2008). Joka tapauksessa määrä on suuri. Tämä on hyvä ottaa 

huomioon tarkastellessa työllisyyden kannalta riskialttiita aloja. Kun ohjattavan kiinnostus 

tällaiselle alalle on suurta, käydään läpi, mitä kannattaa tehdä, että 

työllistymismahdollisuus kasvaa mahdollisimman suureksi. Millaiset paikat ovat hyviä 

työharjoittelupaikkoja työn saamisen kannalta tulevaisuutta ajatellen? Mitä väylää pitkin 

pääsee parhaiten tai sopivimmin opiskelemaan ja ammattiin? 

 

Nuorilla sosiaaliset siteet rajoittuvat yleensä kotiväkeen, sukulaisiin ja kaveripiiriin. 

Yliopiston käyneen, poliittisesti aktiivisen keski-ikäisen ihmisen kaveripiiri voi olla 

statukseltaan nuoren kaveripiiriä merkittävämpi ja tämä voi osata käyttää verkostojaan 

tehokkaammin ja määrätietoisemmin. Varhaisessa iässä on harvinaisempaa tuntea ystäviä, 

jotka ovat korkeissa asemissa kuin vanhempana. Nuoren verkostot ovat monesti hänen 

vanhempiensa verkostot, jolloin koulutettujen vanhempien tuttavapiiri on koulutuskentälle 

sijoittautumista loogisesti ajatellen parempi. 

 

Vaikka verkostojen luominen ja sosiaaliset siteet katsotaankin nykyisillä työmarkkinoilla 

suureksi eduksi, niillä voi olla negatiivinen puoli. Vahvat sosiaaliset siteet voivat tuottaa 

verkostojen kautta haitallisiakin vastakkainasetteluja ja esteitä asettamalla sosiaalisia 

rajoituksia esim. sukuun, paikallisuuteen, sosioekonomiseen asemaan, luokkaan, 

sukupuoleen, etnisyyteen, uskontoon tms. perustuen (Kärkkäinen 2004, 31). 

 

3.2. Vanhempien sosioekonomisen taustan tarkastelua ohjaajan silmin 

 

On väitetty (Kivinen & Rinne 1995a, 1995b), että alemmista sosiaaliryhmistä tulevat 

oppilaat joutuvat jo lähtökohdiltaan paljon heikompaan asemaan koulussa. Ylempien 

sosiaaliryhmien lapset menestyvät usein lahjakkuudestaan riippumatta, mutta perinteisen 

työväenluokan lapset eivät aina menesty vaikka olisivat lahjakkaita. Vanhempien 

sosiaalisella asemalla ei ole kuitenkaan yksiselitteistä vaikutusta koulussa pärjäämiseen 

(Aho & Vehviläinen 1997, 29.) 



 

19 

 

 

Ruotsalaisessa tutkimuksessa syitä koulutuksen periytymiseen on arvioitu seuraavasti. 

Perheen sisäinen koulutuskulttuuri antaa kyvyn sijoittautua korkeammalle helpommin, 

koska kotona on saatavilla asiantuntevampaa apua kuin perheessä, jossa ei ole 

korkeakoulutettuja vanhempia. Varallisuuserot nähdään yhdeksi syyksi, koska 

varakkaammat voivat paremmin tukea rahallisesti lapsensa opiskeluaikaista elämää. 

Lisäksi ylemmästä sosiaaliluokasta tuleva voi kokea oman sosiaalisen statuksensa 

huonommaksi kuin muut kaltaisensa, mikäli hän ei kouluttaudu ja sijoitu kuten muut 

omassa sosiaaliluokassaan. Tämä lisää painetta suorituksiin, jollaisia alemmasta 

sosiaaliluokasta tulevalla ei ole samassa mittakaavassa. (Erikson & Jonsson 1996, 55.) 

 

Kivinen & Rinne (em., 102.) ovat laskeneet kertoimia eli todennäköisyyksiä eri 

sosiaaliluokille saavuttaa akateeminen tutkinto. Akateemisen isän jälkeläisten 

korkeakoulunkäynnin vedonlyönti suhde on 11 kertainen kouluttamattoman isän 

jälkeläiseen nähden. Ammattikoulutettuun isän lapseen nähden korkeakoulutetun isän 

lapsen todennäköisyys korkeakouluttautua on 7-8 kertaa todennäköisempi. 

Opistokoulutetun isän jälkeläisiin nähden suhde on noin kolminkertainen. Isän 

koulutusasteella on selvä ennustearvo tarkasteltaessa nuorten valikoitumista eri 

oppilaitoksiin (Isoaho, Kivinen & Rinne 1990, 21). Äidin ennustearvon on sanottu olevan 

vielä merkittävämpi (Esping-Andersen 2007). 

 

Vanhempien koulutuspääoman ja nuoren sosioekonomisen aseman välillä on havaittu selvä 

yhteys Isoahon, Kivisen & Rinteen (em., 47-48) tutkimuksessa. Kivinen ja Rinne (1995a, 

40-45) osoittavat isän koulutuksellisen pääoman vaikuttavan lapsen kouluttautumiseen ja 

otettaessa mukaan lisäksi äidin koulutus näkemys periytymisestä vankkenee. Kivinen ja 

Rinne tutkivat 20-24-vuotiaiden koulutusvalintoja ja mahdollista periytyvyyttä. Taulukossa 

2. on vertailtu isien ja lasten koulutuksia. 
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TAULUKKO 2.  Lapsen koulutus suhteessa isän koulutukseen  

 

  vuosi Isän koulutustaso 

 Lapsen koulutustaso   Perus Keski Korkea Yht.  

 Ammatillinen 

koulutus 

1985 
70% 26% 4% 100% 

    1990 63% 34% 2% 100% 

  Korkeakoulu 1985 44% 27% 29% 100% 

    1990 41% 40% 19% 100% 

Lähde: Kivinen ja Rinne 1995a 

 

1980-luvulla on jo ollut tiedossa, että koulutuksen vaikutukset sosiaalisen liikkuvuuden 

lisäämiseen ja etenkin yhteiskunnallisen eriarvoisuuden poistamiseen ovat rajalliset; 

Kivinen ja Rinne (1995b, 92.) ovatkin päätyneet lopputulokseen, ettei demokraattisella 

retoriikalla legitimoitu koulutuspolitiikka näyttänyt sanoittavammin tasoittaneen väestön 

syntyperään ja kotitaustaan kytkeytyvää eriarvoisuutta. Määttä (2000, 142-144) sen sijaan 

arvelee sosiaaliryhmien välisen epätasa-arvon lientyneen vuosien 1985-1995 välillä, kun 

mittauskohteena käytettiin korkeakoulutettujen ja vain peruskoulutuksen saaneiden 

vanhempien jälkeläisiä. 

 

Erikson & Jonsson (1996, 91) toteavat, että Ruotsissa koulutuksen periytyvyydestä 

aiheutuvaa eriarvoisuutta on onnistuttu kitkemään 1970-luvulle saakka, mutta kahtena 

seuraavana vuosikymmenenä erot pysyivät stabiilina. Norjassa Tore Lindbekk (1998, 151) 

on päätellyt, ettei koulutuksen periytyminen ole vähentynyt vuosina 1960-1992. Hän (emt. 

161) mainitsee kuitenkin, että Norjan koulutuspolitiikka ja muut toimenpiteet ovat 

näkyneet – vastoin muita kansainvälisiä trendejä – korkeasti koulutettujen palkkaamisena 

riippumatta heidän sosiaaliluokastaan ja koulutusperimästään. 

 

Poliittisessa retoriikassa kuulee näinä päivinä sanottavan, miten luokkajakoja ei enää ole. 

Tämä perustellaan usein niin, että luokkaerot ovat huomattavasti pienemmät kuin 

anglosaksisissa maissa puhumattakaan Etelä-Euroopan valtioista tai kehitysmaista. 

Kuitenkin varallisuuserot ovat selkeästi suurempia kuin aikana, jolloin luokkajaoista 

puhuttiin avoimemmin. Ero näkyy myös koulutuksessa, vaikka onkin supistunut. 

Korkeakouluopiskelijoiden sosiaalisen taustan tarkastelu vuodesta 1945 vuoteen 1995 

osoittaa, että suurin osa heistä on koko aikavälillä ollut ylempien toimihenkilöiden tai 
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yrittäjien jälkeläisiä, eikä määrä ole juuri pudonnut (Nevala 1999, 154). Lisäksi Suomessa 

sosiaaliryhmien väliset kuolleisuuserot ovat melko suuret (Palosuo ym. 2006, 163). 

 

3.3. Suomalaisten köyhyyttä koskevat mielipiteet 

 

Opinto-ohjauksessa nousee usein ensimmäiseksi kysymykseksi: Missä työssä on suurin 

palkka? Köyhyys on yksi asia jota yleensä pyritään välttämään tulevaisuuden 

suunnitelmissa. Oppilaille on monesti tärkeää hyvät ansiot ja työpaikan pysyvyys jo siinä 

vaiheessa kun hän valitsee koulutuspolkuaan. Mielenkiintoista onkin tarkastella, mitä 

suomalaiset ajattelevat köyhyyteen johtaneista syistä. Onko se omaa vai yhteiskunnan 

syytä vai kumpaakin, vai onko kysymyksessä vain tavanomaista huonompi ”tuuri”? 

Olivatpa mielipiteet sitten nuorten tai aikuisten, voisi olettaa, että jollain tavalla erilaiset 

mielipiteet heijastuvat ja vaikuttavat lapsiin ja nuoriin. 

 

Koska elämme monien todellisuuksien maailmassa ja maailmat ovat sosiaalisesti ja 

yhteisöllisesti konstruoitu (Peavy 1999, 47) mielipiteillä niin henkilökohtaisilla kuin 

yleisilläkin on suuri merkitys ihmisen toimintaan. Varallisuustaso yhteisössä ja sen syyt 

postmodernissa yhteiskunnassa ovat yksi mielenkiintoinen tarkastelunkohde ohjauksen 

alalla. Peavy (em. 35-37) väittää yhteiskuntamme olevan murroksessa ekologiseen ja 

holistiseen suuntaan. Mielipiteet köyhyydestä ja sen syistä riippuvat toisinaan vastaajan 

varallisuustasosta, koulutuksesta, ympäristön vaikutuksista ja yhteiskunnasta, jossa 

elämme. Mielipide on pitkälti riippuvainen omista elämänkokemuksista ja eletystä 

elämästä. Oppilaalta kysyttäessä voikin kysyä, miksi hän ajattelee näin. Monesti 

vastauksena tulee käytännön esimerkki, jonkun hänen tunteman henkilön elämästä. 

 

Mikko Niemelä (2007) tutki suomalaisten mielipiteitä köyhyyden syistä. Hän jakaa 

mielipiteet kolmeen ryhmään, yksilölliseen, rakenteelliseen ja fatalistiseen. Näistä 

ensimmäinen korostaa yksilöllisiä tekijöitä. Siinä painottuu yksilön oma käyttäytyminen, 

moraali, älykkyys ja huonot elämäntavat. Tämän kaltainen elämäntapa myös synnyttää 

köyhyys- ja sosiaaliturvakulttuuria, joille ovat ominaisia toisiinsa sidotut sosiaaliset, 

psykologiset ja taloudelliset piirteet, kuten kouluttamattomuus, huono taloudellinen 

tilanne, epäluuloisuus sekä osallistumattomuus yhteiskuntaan ja perhettä laajempaan 
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kanssakäymiseen. Tässä näkökulmassa puhutaan ylisukupolvisuudesta, jossa vanhempien 

elämäntapa, kuten heikko työmoraali ja asenteet sosiaaliturvan vastaanottamisessa siirtyvät 

esimerkkinä sukupolvesta toiseen. 

 

Rakenteellinen lähestymistapa lähtee puolestaan liikkeelle yksilön ulkopuolisista tekijöistä. 

Tämän lähestymistavan mukaan köyhät ovat epäedullisessa asemassa sosiaalisissa 

hierarkioissa. Köyhyys on tulosta rakenteellisista tekijöistä, kuten 

koulutusmahdollisuuksien puutteista tai matalista palkoista. Köyhät ovat rakenteiden 

uhreja. 

 

Fatalistinen selitysmalli puolestaan esittää, että köyhyys on tulosta kohtalosta. Tällaisia 

tekijöitä voivat olla esim. sairaudet tai huono onni. Näihin lähestymistapoihin viitaten 

Niemelä nostaa esiin alla olevan nelikentän. Nelikentässä näkee yksilöllinen ja sosiaalinen 

selitys sekä syytös- että kohtalonäkökulmasta. 

 

Taulukko 3. Köyhyyden selitystyypit ja ulottuvuudet  

 

Köyhyyden selitystyypit ja ulottuvuudet              

             

    Yksilöllinen selitys   Sosiaalinen selitys        

Syytös (toimija) Köyhät ovat laiskoja ja elävät Köyhät ovat muiden toimijoiden ja    

    
moraalittomasti ja 
leväperäisesti sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden uhreja  

                

Kohtalo (ei toimijaa) Köyhät ovat epäonnekkaita Köyhät ovat kontroloimattomien sosiaalisten  

         ja globaalien kehityskulkujen uhreja    

                     

Lähde: Niemelä 2007, 587         

           

 

Aihetta on Niemelän mukaan tutkittu enemmän sosiaalipsykologissa kuin 

sosiaalipolitiikassa, vaikka aihealue on selvästi sosiaalipoliittinen. Aiemmissa 

tutkimuksissa angloamerikkalaisissa maissa on syytetty enemmän yksilöä. 

Sosiaalidemokraattisissa hyvinvointivaltioissa korostetaan puolestaan fatalistisia ja 

rakenteellisia syitä. Konservatiivisen hyvinvointimallin maat sijoittuvat näiden väliin. Post-

kommunistisissa maissa on yksilöä syyttävä kannatus sekä sosiaalista järjestelmää syyttävä 

kannatus, joka on esim. Venäjällä suositumpi kuin ensin mainitut yksityiset syyt. 
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Omassa tutkimuksessaan Niemelä havaitsee suomalaisten enemmistön katsovan 

köyhyyden johtuvan työttömyydestä, liian matalasta palkasta ja mahdollisuuksien 

puutteesta. Nämä viittaavat vahvasti rakenteelliseen syyhyn. Valtaosa väestöstä on myös 

sitä mieltä, että köyhyys johtuu huonosta onnesta. Suomalaiset eivät kannata näkemyksiä, 

joiden mukaan köyhyys johtuu yksilöstä itsestään tai muiden ihmisten vauraudesta. 

Suomalaiset suhtautuvat köyhyyden syihin hyvin samalla tavalla kuin muutkin 

pohjoismaalaiset. 

 

3.4. Menestyminen koulussa 

 

Opinto-ohjaajan yksi tehtävä on saada oppilas menestymään paremmin koulussa. Aho & 

Vehviläinen (1997, 233) ja Kärkkäinen (2004, 228) sanovat, että koulumenestys ennustaa 

pitkälle nuoren sijoittumista jatkokoulutukseen ja sitä kautta työmarkkinoille. Toisaalta 

nykyisin edes korkeakoulutus ei enää automaattisesti takaa korkeita ansioita ja hyvää 

asemaa. Tutkinto on pikemminkin edellytys hyvän työn tavoittelemiselle. Koulutus siis 

kohentaa markkinakapasiteettia, mutta ei vielä takaa menestystä. (Naumanen 2004, 137.) 

Aho & Vehviläinen (24) varoittavat lisäksi tutkintoinflaatiosta, joka vaikeuttaisi niin 

koulutettujen kuin kouluttamattomienkin asemaa.  Suomen lisäksi monissa Euroopan 

valtioissa on joka tapauksessa havaittu, että alhainen koulutustaso altistaa huono-

osaisuudelle (Järvinen & Vanttaja 2006, 20). Vaikka Suomessa tutkintojen suhteellinen 

arvo onkin laskenut, koulutuksella on tärkeä merkitys ihmisten elämänuriin, työmarkkina-

asemaan sekä elintasoon (Em., 32). 

 

Koulumenestys ei puhtaasti vaikuta menestykseen tulevaisuudessa, jos punnitaan 

sosioekonomista statusta. Korkeakoulupaikan saaminen, johon menestyksekäs 

koulunkäynti helpommin johtaa ei ole tae menestykseen ja suuri palkkaisen työn äärelle. 

Nuoret naiset ovat opiskeluvuosiin ja arvosanoihin nähden keskimäärin selvästi 

koulutetumpia kuin nuoret miehet. Silti miesten ansiotaso on parempi. Työllisyystaso on 

puolestaan miehillä heikompi. Ansiotasoon vaikuttaa usein oma verkosto ja välillä 

nepotismi. Palkan määrän säätelee usein myös alakohtainen kiinnostus. Hyvät 

matematiikan taidot ja rakennustekniset kyvyt voivat olla paljon tuottavampia 

matalammalla koulutuksella kuin esim. kasvatus- tai sosiaalialalla työskentelevillä. 
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Oppilaat voivat olla ajatuksissaan kahden välillä, esimerkiksi vuoroin kiinnostavamman ja 

vuoroin rahaa tuottavamman uran välillä. 

 

Vaikkei koulumenestys takaakaan huippuansioita se kuitenkin mahdollistaa useampien 

jatkokoulutuspaikkojen valinnan ja tätä kautta kiinnostavan työpaikan saamisen. 

Olennaisimpia seikkoja on saada oppilaalle jokin tavoite, jonka eteen hän on valmis 

puurtamaan. Kun tavoite on innostava ja realistinen oppilaan kapasiteettiin nähden, on 

koulun käyminenkin monesti mukavampaa. Onnismaan (2007, 31) mukaan ohjaajan tulisi 

auttaa ihmisiä löytämään vahvuuksiaan, koska välillä niiden löytäminen itsestään voi olla 

vaikeaa. Vahvuuksien löytäminen on myös omiaan motivoimaan oppilasta eteenpäin. 

 

Lukiossa ohjaaja kohtaa yhä enemmän masentuneita nuoria, mikäli mielipidesivustoja on 

uskominen. Lukiossa on runsain mitoin luettavaa ja monet oppilaat stressaavat siitä paljon. 

Oppimistekniikkaa voi kehittää ja tehostaa ja tunneilla olemista valvoa. Yksi tärkeä seikka 

on opintojen laittaminen järkevään järjestykseen ja suunnitella opinnot siten, että oppilas 

näkee kaiken sujuvan aikataulussa jaksamisensa mukaan. Helpointa tämä on silloin, jos 

oppilas tietää, minne haluaa mennä lukion jälkeen. Tällöin opetussuunnitelmaa voi 

vahvistaa niiden oppiaineiden osalta, jotka ovat koulutuksessa relevantteja ja etenkin 

niiden aineiden osalta, jotka oppilas kirjoittaa yo-kirjoituksissa. Kaikkien kyvyt eivät riitä 

saamaan kiitettäviä numeroita jokaisesta aineesta eikä se ole rationaalistakaan. Monesti 

tärkeintä on keskittyä juuri niihin tiettyihin oppiaineisiin senkin uhalla, että muista 

kursseista tulee suhteellisesti heikompia arvosanoja. Lukiossakin motivointi on ohjaajan 

yksi tärkeimmistä tehtävistä. Ohjaus on yksilöllisiin tarpeisiin sovitettu käytännöllinen 

ongelmanratkaisumenetelmä, joka tähtää ohjattavan elämänsuunnitteluun kokonaisuutena 

(Peavy 1999, 21). 

 

3.5. Oppilaitoksen imago 

 

Jo peruskoulussa koulutusvalintaa tekevällä esteeksi voi nousta oppilaitoksen imago. 

Kuvitellaan että yliopisto on joku sellainen paikka, joissa pärjäävät vain ”hikipingot”. 

Ajatellaan, että kaikissa korkeakouluissa täytyy ”päntätä ja päntätä”. Aho & Vehviläinen 

(em., 233) korostavat, että työväenluokkaisen nuoren on koulutusrintamalla pärjätäkseen 
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otettava etäisyyttä taustastaan, koska hyvin usein myös työväenluokkalaiset vanhemmat 

kannustavat lapsiaan menestymään koulussa. Matalan koulutuksen omaavat vanhemmat 

toivovat usein jälkikasvulleen korkeaa koulutusta, mutta heidän kykynsä ohjata siihen 

suuntaan voi olla ratkaisevasti heikompi kuin korkeasti koulutetuilla, jotka tuntevat ainakin 

oman kouluasteensa. 

 

Opinto-ohjaajan yksi tehtävä on auttaa oppilaita saamaan realistinen käsitys erilaisista 

oppilaitoksista. Ammattikouluissa tehdään enemmän käytännön asioita, tämän yleensä 

tietävät kaikki oppilaat, lukiossa taas sanan mukaisesti luetaan. Yliopistossa kuitenkin 

paljon ulkoa oppimista tärkeämpää on asioiden ymmärtäminen ja kiinnostus niistä, aivan 

kuten muissakin oppilaitoksissa. Korkeakoulu ei ole mikään kympin oppilaiden lukukehto 

vaan paikka, jossa halutaan spesialisoitua johonkin itseään kiinnostavaan alaan perin 

pohjin. Jotkut keskitason oppilaat, joita kiinnostaa jollain tavoin lukeminen ja 

kirjoittaminen, mutta vihaavat ulkoa opettelemista, surevat sitä, että heidän lempialansa on 

yliopistossa, ”työn ja tuskan takana”. 

 

He kuitenkin ilahtuvat kuullessaan, ettei se ole mikään ”tylsä pänttäysopisto” vaan siellä 

luetaan ja kirjoitetaan juuri sellaisesta aiheesta, joka heitä itseään kiinnostaa. Monesti 

yliopistossa opiskelu on hitailla perfektionisteilla, jotka yrittävät saada täysiä arvosanoja 

joka kurssista ja jopa pro gradusta, joka on kuitenkin joissain koulukunnissa melkein 

mahdotonta. Välillä näkee, että välttävän arvioinnin oppilaat läpäisivät yliopiston nopeasti 

keskitason arvosanoilla ja sijoittuvat nopeasti alansa töihin. Työelämässä arvostetaan usein 

ihan muita asioita kuin kouluarvosanoja. 

 

Koulumenestys voi olla kovan työn takana. Motivaatiota on välillä hyvin vaikea löytää. Se 

voi edellyttää ohjaajalta useiden tuntien keskustelua ja aina oppilaan motivaatio-ongelmaa 

ei edes ole mahdollista keskusteluilla ratkaista. Rento ja leppoisa asenne ovat mielestäni 

tässä tärkeitä. Kun on aito itsensä ja jaksaa kuunnella toista niin saa aikaan hyvän ja 

luotettavan tuntuisen ilmapiirin, jossa on helppoa ja vaivatonta puhua vaikeistakin asioista. 

Onnismaa (2007, 33) muistuttaa, etteivät huumori ja vakavuus ole toisiaan poissulkevia 

asioita. Sopivalla huumorilla voi hyvinkin keventää vakavaa asiaa ilman, että sen 

todellinen vakavuustaso siitä muuttuu. 
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Monilla ohjaajilla on kova tarve puhua ja tuoda itseään esiin. Se on varmaan tyypillinen 

vika sosiaalisissa ammateissa. On tärkeää, että puhutaan siitä aiheesta, joka ohjattavaa 

kiinnostaa ja siten, että ohjattava saa puhua ja on myös kiinnostunut kuulemaan. Välillä 

taas voi olla vaikea keksiä puhuttavaa. Ohjaukseen kuuluvat myös hiljaisuus ja tauot; 

näennäisellä puheella ei vääjäämättä tarvitse täyttää tyhjää tilaa vaan ajattelutauko voi olla 

hyvinkin tervetullut (em., 32). 

 

Britannialaisen työväestön lasten kouluhaluttomuutta tutkinut Paul Willis (1984, 64-73, 

151) väittää työväenluokan koulunvastaisen kulttuurin luovan ympäristön, jossa pojat 

halveksivat koulussa menestyviä yksilöitä ja haluavat itse tehdä ruumiillista työtä ja kuulua 

omaan ryhmään. Hän sanoo koulunvastaisella kulttuurilla olevan syvällisiä yhteyksiä 

työpaikkakulttuuriin, jossa korostuvat maskuliiniset ja sovinistiset arvot; näihin töihin 

tämän kulttuurin jäsenet peruuttamattomasti ohjautuvat. Willis lisää, ettei sovinismin, 

kovuuden ja machismon erityinen yhdistelmä työpaikalla ole aikansa elänyttä, eikä se 

välttämättä kuole pois, kun teollisen työn muoto muuttuu. Hän näkee lisäksi 

luokkahuoneissa tähän kulttuuriin kuuluvien ottavan samaan tapaan käyttöönsä omat 

epäviralliset aikataulunsa kuin heidän vanhempansa työpaikoilla; ts. työnjohtaja/opettaja ei 

kontrolloi työtilaa vaan työmiehet/oppilaat. Myös kielenkäyttö ja tavat kopioidaan omasta 

kulttuurista ja koulussa käytettävä erilainen kieli ja porvarillisemmat tavat vaikuttavat 

etäisiltä. 

 

Willisin tutkimusta on kuitenkin kritisoitu liiasta yksipuolistamisesta (mm. Töttö 2000, 

57). Willis esittää, että enemmistö britannialaisista työväenluokkalaisista nuorista 

suhtautuu kouluun välttävää menestystä hakien ja ne oppilaat, jotka haluavat nopeasti 

koulusta töihin jäävät vähemmistöön. Toisaalta työväen luokasta kotoisin olevat 

suhtautuvat harvoin kouluun mahdollisena sosiaalisen nousun välineenä. Suomessa 

kulttuuriset erot eri yhteiskuntaluokkien välillä on todettu melko vähäisiksi. (ks. Aho & 

Vehviläinen 1997, 28; 232.)  On myös huomioitava, että Willisin tutkimus sijoittuu 

Britanniaan, jossa luokkajaot ovat suuremmat kuin Suomessa. Kielenkäytön erot ja useat 

muut seikat eivät ole Suomessa työväenluokan ja keskiluokkalaisten nuorten välillä yhtä 

suuria kuin Saarivaltakunnassa. Suomessa kouluttamattomiksi nuoriksi jää nykyään hyvin 

pieni vähemmistö. Willisin perspektiivistä on kuitenkin olla hyötyä tätä vähemmistöä 

koulutettaessa tai työllistäessä; se tulee lähteä heidän todellisuutensa ymmärtämisen kautta. 
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Tässä klassikon anti on edelleen suuri. Maskuliinisia, koulua väheksyviä poikia voi olla 

lapsesta asti tunnollisen opettajan hyvin vaikea oikeasti ymmärtää. 

 

3.6. Millaisen työntekijän työnantaja haluaa? 

 

Perusopetuksen ryhmäohjaukseen kuuluu työpaikkahaastatteluja ja erilaisia ryhmätilanne 

harjoituksia. Peruskäytöstavat ja muu protokolla opetetaan tai on jo opetettu ensin. 

Relevanteimpana asiana olen pitänyt sitä, että oppilaat oppivat ajattelemaan mitä toinen – 

tässä tapauksessa työnantaja – ajattelee. Millaisen kuvan työnhakija haluaa itsestään antaa. 

On tietenkin naurettavaa selittää konepajalle tai merimieheksi haluavalle kravateista yms. 

pukeutumisesta, jotka aloilla tulkitaan helposti epäsopivuudeksi. Päättöluokkalaisen pitäisi 

jo jonkin verran tietää mitä eroa on jos menee koulutus- tai työpaikkahaastatteluun 

kauppaan ja pankkiin tai vaihtoehtoisesti hitsaajaksi tai nuorisotyöntekijäksi. Välillä on 

järkevää opettaa yleisiä käytöstapoja ja siisteyttä, koska niillä harvoin hävitään mitään 

haastattelussa. Ohjaus on toimintaa, joka tuottaa sosiaalisessa elämässä suunnistamiseen 

tarvittavia kattoja (Peavy 1999, 23). 

 

Monet yksittäiset työnantajat eivät pidä koulutusta keskeisenä menestystekijänä, vaan sen 

sijaan suuret välilliset työvoimakustannukset ja kova kotimarkkinakilpailu ovat heidän 

kannaltaan merkittävämpiä esteitä pärjäämiselle kuin kehityksen mukana pysyminen tai 

koulutetun työvoiman saatavuus, kun taas teollisuuden yritysten suurimmat ongelmat ovat 

työmarkkinoiden jäykkyys ja kova kansainvälinen kilpailu; työntekijöiden sitoutuminen 

työlleen ja asenteet ovat työnantajapuolen silmin usein tärkeämpiä kuin koulutus 

(Naumanen & Silvennoinen 1996, 100). Koulutus ei takaa työpaikkaa. Se kuitenkin 

minimoi todennäköisyyttä jäädä työttömäksi tai vajota sosiaalisella asteikolla; koulutuksen 

avulla voi esim. tietää mistä hakee apua ongelmiinsa eli koulutus on resurssi, joka 

vahvistaa yksilön mahdollisuuksia (Naumanen 2004, 156).  

 

Vastavalmistuneiden osaamisen puutteita työnantajien silmin koettiin Naumasen & 

Silvennoisen suorittamissa haastatteluissa kaikilla eri koulutusasteilla, joskin puutteet 

lisääntyvät koulutushierarkiaa alaspäin mentäessä. Yliopisto- tai ylemmän 

korkeakoulututkinnon suorittaneiden suhteellisen vahvoja alueita ovat yleissivistys ja 
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kielitaidot, kun taas ammatilliselta korkea-, opisto- tai kouluasteelta valmistuneiden 

vahvempi puoli ovat perustaidot, kuten voi nähdä ao. taulukosta. Siinä esitetään eri 

koulutusasteilta valmistuneiden puutteita karkeasti tarkastellen. Tarkasteltavassa joukossa 

ovat mukana vain kyllä (puutetta on) ja ei (puutetta ei ole) -vastaukset, ei osaa sanoa -

vastaukset on jätetty pois. Esim. yleissivistyksessä on puutetta 37 % ylemmästä 

korkeakoulusta valmistuneesta, kun taas ammattikoulusta valmistuneella vastaava luku on 

79 %. 

 

Taulukko 4. Vastavalmistuneiden puutteita työnantajan näkökulmasta 

Osaamisalue 
Ylempi 

korkea-

koulu 

 Amm. 

korkea 

tai 

opisto 

 Amm. 

koulu 

 Amm. 

kurssi 

 

 N % N % N % N % 

Yleissivistys 97 37 101 62 92 79 60 93 

Amm. perustaidot 102 79 104 68 100 71 71 89 

Amm. erityisosaaminen 98 79 101 80 96 83 68 93 

Kielitaidot 99 52 100 88 93 97 63 95 

Sosiaaliset taidot 87 83 93 90 85 95 59 98 

Taloudellinen osaaminen 95 78 98 92 86 99 64 98 

Lähde: Naumanen & Silvennoinen 1996, 102 

 

 

Naumasen ja Silvennoisen (1996, 9) tutkimuksessa lähdetään liikkeelle työelämän 

koulutustarpeista. Koska koventuvassa kilpailussa osaaminen ja tehokas tuotanto ovat 

tärkeitä, tämä laittaa myös julkisen koulutuksen ottamaan järjestelyissään huomioon 

työelämän eriytyneet, paikalliset ja alakohtaiset erityistarpeet. Naumasen ja Silvennoisen 

mukaan korkeaan työllisyyteen, laadukkaaseen työelämään ja asianmukaiseen 

koulutukseen tähtäävien toimenpiteiden koordinointi lähtisi sujuvammin liikkeelle, jos 

ensin harjoitettaisiin työn ja siihen valmennuksen yhteisajattelua eli työ- ja 

koulutuspolitiikkaa ei saisi tehdä toisista irrallaan 
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Tulevaisuuden yhteiskunnassa yksi tärkeimmistä tekijöistä vaikuttaa olevan työllistymisen 

kannalta korkealaatuinen koulutus. Nyky-yhteiskunnassa parhaiten ovat työllistyneet 

nimenomaan hyvin koulutetut (Blom, Melin & Pyöriä 2001, 216-217); toisaalta 

koulutuksen laajentaminen tai pidentäminen tai kansallisen kilpailukyvyn kehittäminen 

eivät sellaisenaan ole ratkaisu. Mittavatkaan koulutusinvestoinnit eivät yksin johda 

positiivisiin työllisyyslukuihin varsinkin, jos lasketaan niihin kulutetut rahat. Pitää ottaa 

huomioon, mitä koulutusta missäkin ajassa tarvitaan ja miten paljon. 

 

Korkeakoulutettujen työllisyysprosentti on toki osaltaan pehmeämpi miltä se päällisin 

puolin näyttää. Monilla aloilla suuri prosentti ei työskentele oman alan töissä. 

 

3.7. Terveydentilan merkitys ammatinvalintaa tehdessä 

 

Rauhalan (1988, 21) ja Nettletonin (1995, 160-167) mukaan sosiaalinen status korreloi 

pitkälti terveydentilan kanssa. Rauhala painottaa koulutuksellisen ja Nettleton taloudellisen 

-huono-osaisuuden merkitystä. Sosiaalisen pääoman merkitystä terveyteen on mittauksissa 

pidetty huomattavana tekijänä kysyttäessä koettua terveydentilaa (Tilastokeskus). 

Johanssonin ja Vuoren (1999, 82) tutkimuksessa havaittiin masennusoireiden olevan 

suhteellisen vahvassa yhteydessä kotioloihin. 

 

Oppilaanohjaaja tarkastelee asiakkaansa terveydentilaa ainakin siltä kannalta, voiko 

kyseinen henkilö tehdä haluamaansa työtä. Työn tekemisen esteenä voi olla alakohtaisesti 

esim. värisokeus, allergiat, astma ja fyysiset rajoitteet. Hyvin todennäköistä on, että jos 

allergikko menee pintakäsittelyalalle tai reumaa lievästikin sairastava rakennusalalle, voi 

alan koulutus mennä hukkaan. 

 

Oppilaanohjaaja voikin omalla tavallaan edesauttaa terveydellisesti vääriä 

koulutusratkaisuja. Huono terveydentila korreloi matalan palkan ja aseman kanssa 

(Nettleton 1995), mutta oikeilla uravalinnoilla tätä voidaan yksilökohtaisesti vähentää. 

Ohjaaja voi auttaa myös antamalla neuvoja, kuinka tietyissä tapauksissa kannattaa toimia, 

ettei sairaus haittaa työntekoa. Ohjaaja voi lisäksi kertoa mistä saa minkälaista apua, oli 

sitten kysymys oikeudellisesta avusta tai terveydenhuollosta. Ohjaaja auttaa ohjattavaa 
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löytämään tarvitsemansa ja haluamansa tiedon. Täytyy muistaa, että ohjaaminen on myös 

toivon antamista.  

 

 

3.8. Intressit kouluttautumiseen – kotoa, koulusta vai kavereilta 

 

Nuorilla on monesti vaikeuksia tehdä itseään koskevia päätöksiä koskien heidän tulevaa 

uraansa. Nuoren silmin useat ammatit ja mahdollisuudet ovat hämärän peitossa. Tietyt 

konkreettiset työt, kuten opettaja, poliisi ja palomies ovat helppoja hahmottaa; niiden 

ammatinkuva on melko selvä ja koulutusreitti määritelty. Akateemisissa ammateissa on 

kuitenkin runsaasti nuoren käsityskyvyn ulkopuolella olevia toimia. Osa voi kuulostaa 

energiaa pursuavan ja virikkeitä vaativan nuoren korvissa erittäin tympäännyttäviltä ja 

puuduttavilta töiltä. He eivät osaa kuvitella mitä hauskaa tai luovaa voi kuulua esim. 

sosiologien toimenkuvaan. Työelämäntutkija kuulostaa tylsemmältä kuin rikosetsivä, 

opettaja selvemmältä kuin kouluttaja jne. Ei ole lainkaan harvinaista, että stereotyyppisten 

ammattien koulutusväylät ovat suosittuja ja niihin on hankala päästä. 

 

Kannustaminen on yksi asia, joka auttaa koulussa pärjäämiseen. Kannustaminen kuuluu 

niin ikään opinto-ohjaajien tehtäviin. Koulunkäyntiin kannustaminen on lähes 

poikkeuksetta hyvä asia. Koulutukseen tai tietylle alalle kannustaminen voi taas olla jopa 

haitallista. Kannustaminen on hieno asia silloin, kun se suuntautuu kohteeseen, joka todella 

kiinnostaa oppilasta. Jos alalla on hyvät työnäkymät, niin sen parempi. Olennaisinta on 

kiinnostus, innostus ja mahdollisuus pärjätä alalla. Vanhemmat, sukulaiset, opettajat ja 

opinto-ohjaajat innostavat osaltaan koululaisia johonkin ammattiin tai johonkin suuntaan. 

Usein innostus herää enemmän aikuisessa kuin lapsessa, joka on ehkä vain tiedustellut 

kyseisestä alasta. Riski on etenkin silloin, jos ala sattuu kuulumaan neuvoa antavan 

henkilön suosikkeihin. Peavya (1999) siteeraten: pitäisi vain muistaa, että kyseessä on ihan 

erilainen henkilö, mitä itse on.  

 

Korkeasti koulutettujen perheessä akateemisten ammattien ymmärtäminen ja 

hahmottaminen on helpompaa kuin työväenluokkaisissa perheissä (Kivinen ja Rinne 

1995a). Tosin vanhempien työt saattavat vaikuttaa tylsiltä ja niihin halutaan etäisyyttä. 
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Lapsen tietoisuus lisääntyy iän noustessa; 16-vuotiaan valinta voikin olla selvästi erilainen 

kuin 24-vuotiaan. Nuoren mahdollisuudet saada tietoa tulevat mm. oppitunneilta, kodista, 

kavereilta ja opinto-ohjaajilta. Mielenkiintoiselta kuulostava tieto voi synnyttää intressin. 

Etenkin kavereilla on havaittu olevan huomattava merkitys koulutusvalintaa tehdessä 

(Ylikoski 2004, 10-11,16). Kaverit voivat vaikuttaa mielipiteeseen esim. kertomalla 

positiivisia asioita koulusta (Em., 47). Lopullinen päätös voi tuntua omalta, vaikka kaikki 

informaatio tulisi kaverilta. 

 

Kaveripiiri vaikuttaa välillä valintoihin suoraankin. Tämän olen huomannut ohjaajana mm. 

peruskoulun valinnaisaineissa. Voidaan valita sellaisia aineita, joissa ei pärjätä vain sen 

vuoksi, että kaveritkin valitsevat. Osaltaan on sattumaa millaisia kavereita seuraan 

hakeutuu. Kaikki joutuvat tekemisiin elämänsä varrella varmasti sekä hyviä että kehnojen 

ideoiden ja neuvojen kanssa. Yksilön henkilökohtaisista kyvyistä tulkita toisia riippuu, 

minkälaisia henkilöitä hän uskoo. Siihen vaikuttavat myös yksilön intressit, millaisesta 

retoriikasta hän pitää eli minkälaisten ihmisten parissa hän mieluiten viettää aikaansa sekä 

kasvatustausta, vanhempien valinnat ja elinympäristö. Listaa voisi jatkaa loputtomiin 

pohtien geneettisen perimän vaikutusta, luonnetta ja yksilön eri kypsyysvaiheita eri 

elämäntilanteissa. 

 

3.9. Kodin heikko ilmapiiri ja avioerot 

 

Lapsen käytökseen vaikuttaa tavalla tai toisella kodin ilmapiiri. Kodin huono ilmapiiri oli 

selvässä yhteydessä heikkoon koulumenestykseen Johanssonin ja Vuoren (1999, 57-59) 

tutkimuksessa. Muuttuneet elämäntilanteet ja kireä tunnelma voi olla syy muuttuneeseen 

koulumenestykseen tai käytökseen. Tällaista voi olla hankala huomata, koska murrosiässä 

käytöksen muuttuminen on normaali ilmiö. 

 

Ydinperheen ja avioeron merkityksestä on käyty kiivasta keskustelua monella foorumilla. 

Näiden tekijöiden on arveltu vaikuttavan lapsen henkiseen kehitykseen, koulutukseen ja 

pärjäämiseen elämässä. Kysymykset ovat monesti filosofisia ja täysin riippuvaisia ajasta, 

paikasta ja tilanteesta. Kun palataan ajassa takaisin niihin vuosikymmeniin, jolloin 

avioerojen yleisyys oli vähäistä ja eroaminen paheksuttua, voidaan päätellä ainakin kaksi 
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asiaa verrattaessa erolasten tilannetta silloin ja nyt. Silloin avioero otettiin vankemmilla 

perusteilla kuin nykyään. Perhe joka silloin hajosi, oli todennäköisemmin selvästi 

suuremmissa ongelmissa kuin keskimäärin nykyajan hajonnut perhe. Postmodernissa 

yhteiskunnassa avioliiton perusteena eivät ole taloudelliset intressit ja lapsista saatava 

hyöty, vaan kyse on ennen kaikkea omasta emotionaalisesta tarpeentyydytyksestä (Beck & 

Beck-Gernsheim 1995, 24). 

 

Avioerolla ja yksinhuoltajuudella on vaikutusta koulutuksen keskeyttämiseen ja 

syrjäytymisriskiin; erityisen suuri tämä on pojilla (Johansson &Vuori 1999, 57-59). 

Avioerossa lapselle on vaikeaa samaa sukupuolta olevan vanhemman lähtö kotoa ja 

lapseen ehkä tiedostamattakin kohdistunut torjunta ja katkeruus, vanhempien muuttuvat 

puheet toisistaan ja se, ettei lapsella ola mahdollisuutta ymmärtää vanhempiensa 

muuttuneita asenteita eikä vaikuttaa elämänsä kokonaismuutokseen. Lisäksi taloudellinen 

asema heikkenee monesti eron myötä. (Kärkkäinen 69.) Avioero tai muu tunteita herättävä 

tapahtuma tuo mukanaan psyykkisiä vaikeuksia, jotka voivat olla osasyynä koulun 

keskeyttämiseen. 

 

Yksinäisyyden kokemisella on esimerkiksi todettu olevan yhteys koulutuksen 

keskeyttämiseen (Larsen 2000). Yksinäisyyttä synnyttää myös kavereiden puute ja muut 

asiat, kuten matala koulutustaso (Routasalo & Pitkälä 2003). Mielenkiintoisia ovat 

kuitenkin havainnot, joiden mukaan yksinäisyyden kokeminen on täysin yksilöstä kiinni. 

Perheen ja ystävien ympärillä oleva voi kokea itsensä yksinäiseksi ja yksin elävä voi taas 

kokea päinvastaista, kun sukulaiset tulevat häntä katsomaan. Yksinäisyyden kokemiseen ei 

näyttäisi olevan syynä esim. ikä vaan se, miten terve henkilö on ja tunteeko hän 

kuuluvansa johonkin. Esimerkiksi työttömyys ja huono terveys siis lisäävät yksinäisyyden 

tunnetta. (Moisio & Rämö 2007.) 

 

Itse avioero sinällään ei välttämättä ole vaikein asia muuttuneissa olosuhteissa. Yhdessä 

eläminen siten, että vanhemmat eivät siedä toisiaan, voisi olla pahempi vaihtoehto kaikille. 

Olennaisempaa on se, kuinka olot muuttuvat. Lisääntyykö taloudellinen niukkuus ja miten 

vanhemmat suhtautuvat toisiinsa ja mitä he puhuvat lapselle. Näiden seikkojen huomioon 

ottaminen ohjauksessa vaatii tarkkaa räätälöintiä eikä tähän voi antaa mitään yleispätevää 

ohjetta paitsi klassiset apukeinot: empatia, kuunteleminen ja ymmärtäminen. 
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3.10. Kiusaaminen ja minä -kuva 

 

Kiusaaminen ei ole suomalaisessa ympäristössä erityisen laaja ilmiö, mutta kiusatulle se on 

vakava asia (Räsänen 1992). Kiusattu voi yhtä hyvin olla koulussa se, joka pärjää hyvin tai 

se joka ei pärjää lainkaan. Varmaa on joka tapauksessa se, että kiusaamisella on 

negatiivinen vaikutus lapsen kehitykseen. Koulukiusattujen oppilaiden on tutkittu voivan 

huonosti; he ovat tyypillisesti mm. ahdistuneita ja kärsivät koulupelosta (Salmivalli 2002, 

98). Sillä on katsottu olevan vaikutusta terveydentilaan (Pitkänen & Rouvinen, 2008). 

Oppilashuoltoryhmä ja moniammatillinen koulun sisäinen yhteistyö on tärkeä tukipilari. 

 

Kiusattu voi olla keskimääräistä herkempi, mutta silti häneen tulisi suhtautua kuten 

muihinkin oppilaisiin. Hän voi hakea enemmän huomiota ja tätä tuleekin antaa jokaiselle 

sen verran kuin he sitä tarvitsevat. Elämässä pärjäämiseen olisi kuitenkin kiusattu kuten 

kiusaajakin hyvä saada reflektoimaan omaa käyttäytymistään ja muuttamaan sitä. Kiusattu 

ei ole aina täysin syytön omaan tilanteeseensa. Monesti samaa oppilasta kiusataan, 

vaihtoipa tämä luokkaa tai koulua. Tietenkään sitä ei tule sallia, mutta koska ohjaaja ei 

pysty eksplisiittisesti vaikuttamaan seuraaviin oppilaitoksiin ja muihin ihmisiin kuin 

ohjattaviin, tulee hänen keskittyä ohjattavaansa. Kiusattu voi huomata, miksi häntä 

kiusataan ja ymmärtää sen. Tämä täytyy tehdä niin hienovaraisesti, ettei kiusattu koe 

itseään syyllistettävän. Hänen tulisi löytää keinot itse, vaikka ne piilo-opetuksen tavoin 

hänelle tarjoiltaisiin. 

 

Ohjaus on minä-kuvan vahvistamista ja kiusaamistapauksissa sillä on suuri merkitys. 

Palasissa olevan nuoren ihmisen on vaikea hahmottaa tulevaisuuttaan ja uskoa pärjäävänsä 

siellä. Hyvällä itsetunnolla varustettua itsevarmaa yksilöä hänestä ei helposti tule, ellei 

minä -kuvaa saada vahvistettua. Usein oppilaat pitävät seitsemännen luokan itsensä 

löytämisen -harjoittelutehtäviä naurettavana pelleilynä ja ”lastentarhameininkinä”. Syynä 

on monesti se, etteivät nuoret näe tehtävissä merkitystä tulevaisuuden kannalta. Tehtävät 

koetaan helppoina, itsestään selvinä ja hyödyttöminä. 
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Erilaisilla harjoitteluilla ja niiden avulla käydyllä keskusteluilla voidaan alkaa yhdessä 

rakentamaan kuvaa itsestä omana yksilönään. Se on pitkä ja vaativa prosessi, mutta 

ohjattavalle siitä saattaa olla hyötyä. 

 

3.11. Mielekkääseen työhön 

 

Määrittelen sen, mitä tarkoitan mieluisalla työllä seuraavasti. Yksinkertaistettuna työ on 

mieluisaa, kun sitä tehdessä tuntee mielihyvää. Monille ihmisille se merkitsee eri asiaa. 

Osa pitää tärkeänä työn joustavuutta, vapaa-aikaa, haasteita, työilmapiiriä jne. Joillekin 

tärkeimpiä asioita työssä ovat palkka, status, imago tai tunne siitä, että on osa jotakin, on 

hyödyksi ja tarpeellinen. Mieluisa työ onkin yleensä yksilön itse määriteltävissä. 

Tulososassa annan myös aineistoni puhua puolestaan. 

 

Alasoini (2006, 53) havaitsi työolobarometrin aineiston pohjalta, että suomalaisten 

palkansaajien käsitykset työnteon mielekkyyden muutoksesta olivat 2000-luvun alussa 

kääntyneet negatiivisemmiksi ja irtaantuneet oman työpaikan taloudellista tilannetta 

koskevista odotuksista. Työnteon mielekkyyden muutoksen balanssiluku saavutti vuosina 

2004 ja 2005 negatiivisimmat arvonsa koko 14 vuoden tarkasteluajanjaksona. Vuosien 

2002 ja 2003 balanssiluvut olivat puolestaan koko ajanjakson kolmanneksi ja neljänneksi 

negatiivisimmat. 

 

Juha Antilan (2006, 5-6) tekstistä ilmenee työn mielekkyydestä seuraavia asioita: 

 

1. Suomalaisten kärkitoiveena ei ole helppo työ, jossa olisi paljon lomaa ja hyvät 

ylenemismahdollisuudet. Suomalaisten mielestä työ saa olla kohtuullisen kovaakin, kunhan 

työskentelyolosuhteet ovat kunnossa ja työn sisältö on mielekäs. Palkka on tietysti 

palkkatyössä tärkeä, mutta vain noin joka kuudennelle palkansaajalle se on ehdottomasti 

tärkein asia työssä. 

 

2. Työviihtyvyys lisääntyy eniten kehittämällä palkansaajien työskentelyn itsenäisyyttä, 

sosiaalisia suhteita työpaikalla ja työn mielenkiintoisuutta. Vain harva suomalainen on 

ihannetyössä (8 %), mutta noin puolet palkansaajista on lähellä ihannetyötä. 
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3. Toimintatavoilla ja johtamiskäytännöillä on erittäin suuri merkitys palkansaajien 

työnteon mielekkyyden kokemuksiin. Proaktiivinen toimintatapa lähtee liikkeelle ihmisten 

kunnioittamisesta ja luottamuksesta, jolloin palkansaajat otetaan huomioon täysikasvuisina 

ajattelevina ihmisinä, joilla on aito mahdollisuus päättää työskentelyyn liittyvistä asioista. 

Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään palkansaajien autonomisoimisesta. Palkansaajilta myös 

odotetaan ja vaaditaan tuloksia. Onnistuneen työn organisoinnin tuloksena onkin usein 

tilanne, jota voi kuvailla sanonnalla ’kovempaa mutta kivempaa’. Työtä tehdään tosissaan, 

mutta sen tekemisen sisältö ja työskentelyolosuhteet on pistetty pääpiirteittäin kuntoon. 

Palkansaajien ja työnantajien kohdalla voidaan puhua ns. ”win-win” tilanteesta, jossa 

kumpikin osapuoli on hyötyy. 

 

Mielekkäällä työllä voi olla negatiivisia efektejä. Työpaikan viihtyvyys, mielekäs työ, 

mukavat työtoverit, onnistumisen elämykset ja arvostuksen kokeminen voivat toimia 

magneetin lailla. Töitä tai työkavereita ei ehkä haluta jättää työpäivän päätyttyä. Työ 

tarjoaa positiivisia tunne-elämyksiä ja se vetää puoleensa. Työn tai työpaikan vetäessä 

liikaa puoleensa lähestytään eräänlaista ”hunajaloukkua” jossa työ tuottaa elämyksiä ja 

onnistumisia, ja huomio keskitetään siihen muiden elämänalueiden kustannuksella. (Antila 

2005, 172.) 

 

Ohjaajan ei kannata kuvitella, että vaikka omat mieltymykset olisivat omasta mielestä 

erinomaisia, niin kaikki muutkin haluaisivat tavoitella samaa asiaa. Ihmistuntemus ja 

tarkka analyysi ja kuunteleminen saavat ohjaajan tietämään, mikä on mielekästä työ 

kullekin henkilölle. Ainahan sitä ei voi edes ratkaista, koska ihmiset muuttuvat alati ja niin 

myös innostuksen kohteet ja muut ambitiot. 

 

3.12. Pohdintaa valituista taustatekijöistä 

 

Työllisyystilanne on toisinaan paikkakuntakohtaista. Paikkakunnalle jääminen voi riippuu 

saatavasta työpaikasta. Nykyään ohjattavia vaikuttaisi kiinnostavan yhä enemmän 

alakohtainen työllisyystilanne (TAT 2009). Ammateista puhuttaessa kysymys 

työmarkkinatilanteesta tulee usein esiin ja jopa hyvin kiinnostava ammattikuvitelma voi 
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haihtua, kun työministeriön sivuilta luetaan, ettei kyseinen ala työllistä hyvin. 1990-luvun 

lama jätti jälkensä todennäköisesti ympäri Suomea ja aikuisten kautta myös lapsille on 

välittynyt tieto työpaikan ja sen pysyvyyden merkityksestä. Ajatusmaailma on ainakin 

hitusen muuttunut siitä, mitä se oli ennen lamaa. Työllisyys on ollut uutisoinnissa tärkeä ja 

aina – etenkin nyt 2010 – ajankohtainen teema. 

 

Perheen sosioekonomisen statuksen on katsottu vaikuttavan kvantitatiivisissa 

tutkimuksissa lapsen tulevaan koulutusvalintaan. Kvalitatiivisissa tutkimuksissa käy ilmi, 

että myös muut tekijät voivat olla merkittäviä. Ohjauksella on tärkeä tehtävä mm. 

tiedonjakajana ja neuvojana. Vanhempien matalan koulutuksen ja aseman tuomaan 

vaikutukseen voidaan todennäköisesti ainakin tapauskohtaisesti vaikuttaa. Tämän ei tule 

olla kuitenkaan mikään itseisarvo, jossa ammatillinen koulutus katsottaisiin aina 

korkeampaa koulutusta epäsopivammaksi ja huonommaksi vaihtoehdoksi. Oman 

kiinnostuksen tulisi määritellä valittavaa koulutusta, mutta saadun tiedon koulutuksesta 

tulisi olla adekvaatti kaikissa sosiaaliluokassa. 

 

Paikkakuntariippuvaisuus voi olla ongelma etenkin pienillä paikkakunnilla, jossa on hyvin 

rajallinen mahdollisuus kouluttautua. Se on ohjaajan ja asiakkaan kannalta siinä mielessä 

ongelma, jos tavoitteena on löytää juuri se oikea koulutus tai ammatti. Toisaalta jos 

paikkakunta on muita asioita tärkeämpi, tulee se myös ottaa huomioon. Vaikka henkilö 

kuinka sopisi lääketieteen tutkijaksi Helsinkiin, voi hänelle olla se mieluisampi paikka 

yhteisönsä parissa pienessä pitäjässä. Paikkakuntariippuvaisuus voi kohdistua myös 

kaupunkiin tai lähiöön. Siihen voi vaikuttaa kaverit, sukulaiset, miljöö, elämäntapa ja 

monet muut omaan identiteettiin juurtuneet seikat. Paine saada hyvä asema verrattuna 

kanssaihmisiin kyseisessä sosiaaliluokassa voi lisätä halua liikkuvuuteen. Ohjaaja voi 

kertoa mukavia tarinoita sekä positiivisia puolia oppilailleen muuttamisesta toiselle 

paikkakunnalle sekä opiskelusta sieltä ja opiskelijaelämästä yleensä. 

 

Koulumenestys kuvastaa usein myös tulevaa koulumenestystä. Ohjaajan kannattaa aina 

kannustaa hyvään koulumenestykseen ainakin oppilaan vahvoissa aineissa. Vahvat ja 

mielenkiintoiset oppiaineet tulisi löytää minä-kuvaa rakentamalla. Koulumenestys 

tulevaisuudessa ja elämässä pärjäämiseen ei ole kuitenkaan ehdoton edellytys. Välillä 

oppilaalla voi olla mielestään huomattavasti suurempia ongelmia kuin kouluarvosanat. 
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Oppilas voi esimerkiksi kokea asemansa kaveripiirissä paljon tärkeämmäksi. Syvälliset 

keskustelut auttavat nuorta nostamaan omaa itsetuntoaan sekä kasvattamaan 

itsetuntemustaan. Itsensä tunteminen on polku sellaiseen menestykseen jota oppilas haluaa; 

se ei ole välttämättä sitä mitä opinto-ohjaaja tai ihmiset yleensä haluavat. 

 

Kotiolot kannattaa huomioida ohjattaessa. Elämäntarinan kertominen ja elämän läpi 

käyminen positiivisessa valossa ohjaajan kera esimerkiksi jo kahdeksannella luokalla ei ole 

paha asia. Puutteellinen ohjaus aiheutuu yleensä joko puutteellisesta resursseista tai 

tiedoista. Kannattaa miettiä mikä on kodin merkitys millekin asialle, entä kaveripiirin ja 

mikä on omaa itseään. Myös terveydentila tulee ottaa huomioon jo puhtaasti käytännön 

syistä. 

 

Kotioloista puhuttaessa avioerolapset ovat olleet keskustelujen keskiöissä. Näinä päivinä 

avioeroon liittyy yhä useammin sopimaton henkilökemia ja narsismi. Jos perhe hajoaa 

vakavien ongelmien seurauksena – kasautuneiden ongelmien, kuten alkoholismin, 

perheväkivallan ja taloudellisen ahdingon vuoksi – siinä ympäristössä kasvavat lapset ovat 

kokeneet keskimäärin traumaattisempia kokemuksia kuin sellaisen perheen lapsi, joka on 

kokenut eron esim. vanhempien erimielisyyksien tai partneriin kyllästymisen seurauksena. 

Muutamassa kymmenessä vuodessa avioerot ovat yleistyneet huomattavasti ja eroja 

otetaan aiempaa kevyemmin perustein. 2000-luvulla avioeron seuraukset eivät siis 

välttämättä näy yhtä suurina kuin 1970-luvulla. Nykyajan avioerolapsi on siis yhä 

useammin nk. hyvästä perheestä. Kysymys ei aina oikeastaan ole avioeron seurauksista 

vaan siitä, mitä lapsi on joutunut käymään läpi ennen eroa. Huomiota ei kannata kiinnittää 

siihen, ovatko vanhemmat eronneet vai eivät, vaan siihen, millainen koti lapsella on ollut ja 

on nyt. 

 

Sosiaalisista kysymyksistä köyhyys on selvästi resurssikysymys, johon ohjaaja tuskin voi 

paljon vaikuttaa. Psykososiaalisia ongelmia ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvää 

problematiikkaa taas ei välttämättä voi ratkaista tulonsiirroilla. Monissa tapauksissa 

henkilö tarvitsee erilaista tukea; asianomaisen lisäksi olisi panostettava niihin ihmisiin, 

joiden kanssa ko. henkilö on vuorovaikutussuhteessa. (Rauhala emt., 17.) Ohjaaja ei pysty 

tämän tapaisia ongelmia ratkaisemaan itse vaan tähän tarvitaan moniammatillista 

yhteistyötä. Ohjaaja on yksi tämän verkoston osa. Seppo Palander & Airi Pouke (1996, 81-
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82) toteavat yksilön jäämisen sosiaalisten verkostojen ulkopuolelle luovan vakavan 

syrjäytymisriskin; yksilön omatkin valinnat voivat johtaa sosiaaliseen syrjäytymiseen, 

kuten jos joku vetäytyy vapaaehtoisesti syrjään, mutta tätä ei tule pitää ihmissuhteista 

syrjäytymisenä.. He sanovat sosiaalisesti syrjäytyneillä voivan olla keskinäisiä 

vuorovaikutussuhteita ja nämä voivat muodostaa omia osakulttuureitaan. 
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4. HUONO-OSAISUUS JA KOULUTUSVALINTA 
 

Kun oppilas tekee koulutusvalintaa, hänen aikaisemmalla historiallaan ja taustallaan on 

suuri merkitys. Lopputulokseen vaikuttaa oma tietämys, kokemus sekä mahdollisesti 

omien arvojen lisäksi myös muiden arvot. Lisätieto kuten tiedon puutekin voi johtaa 

erilaiseen valintaan. Tiedonjanon tulisi lähteä ohjattavan tarpeista. Ohjaaja ottaa huomioon 

ohjattavan tarpeita suhteessa hänen resursseihinsa. Ohjaajalla on oma arvomaailma ja omat 

ennakkoluulot, jotka voivat saada hänen itsensä uskomaan tietävänsä, mitä asiakas 

tarvitsee silloinkin, kun näin ei ole. Käsittelen tässä erilaisia taustavaikuttimia, jotka voivat 

tulla vastaan ohjauksessa. Esittelen huono-osaisuuden eri lajeja, joiden tunteminen voi 

auttaa ehkäisemään syrjäytymistä. Tämän tutkielman kannalta aihealueet ovat erittäin 

mielenkiintoisia, koska erilainen huono-osaisuus on jatkuvasti vahvasti läsnä alueella, 

jossa haastattelemani oppilaat asuvat. 

 

Puhuttaessa heikosta asemasta työmarkkinoilla, fyysisestä tai psyykkisestä 

terveydentilasta, vallankäytön mahdollisuuksista tai pärjäämisestä elämässä ylipäätään, 

voidaan periaatteessa käyttää termiä huono-osainen. Syrjäytyneistä taas on kirjoitettu ja 

puhuttu enemmän konteksteissa, joissa huono-osaisuus on kasautunut. Joissain 

asiayhteyksissä syrjäytynyt -termin määrittelijä on halunnut sijoittaa kohteensa sellaiseen 

ryhmään, josta tämä ei itsenäisesti selviä. Työmarkkinoilta syrjäytymistä pidetään 

syrjäytymisen keskeisenä ulottuvuutena (Myllyniemi 2006, 32). 

 

Huono-osaisuudella on vakavia niin taloudellisia kuin inhimillisiäkin seurauksia. 

Kasautunut huono-osaisuus voi tulla hintavaksi koko yhteiskunnalle. Jouko Kajanoja 

(2001, 200-201.) on todennut seuranta-aineistojen perusteella, että syrjäytyminen on usein 

jo lapsuusiässä alkava prosessi. Hän korostaa, kuinka hintavaksi tulee työmarkkinoilta 

pysyvästi syrjäytynyt yksilö; menetetyt verotulot ja sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen 

kasvu aiheuttavat mittavia menetyksiä yhteiskunnalle. 1990-luvulla sosiaalisesti 

syrjäytyneiden määrä kasvoi voimakkaasti. 

 

Kajanojan huomio osoittaa, miten tarpeellista on huono-osaisuuden ja sen periytymisen 

ehkäiseminen. Merkittävimmäksi huono-osaisuutta vähentäväksi tekijäksi on Suomessa, 

kuten useissa Euroopan maissa, havaittu sosiaalinen tukiverkosto (Järvinen & Vanttaja 
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2006, 20). Huono-osaisuudella ei välttämättä tarkoiteta pelkästään yhtä asiaa, kuten 

köyhyyttä tai työttömyyttä, vaan sillä on useampia ulottuvuuksia. Urho Rauhala (1988) on 

listannut huono-osaisuuden eri tyyppejä. Niissä tulee hyvin esille, miten monella sektorilla 

ihminen voi joutua osattomaksi. Niiden avulla on lisäksi helppo jäsentää yksilöiden 

kasautunutta huono-osaisuutta. Rauhala luetteli huono-osaisuuden dimensioita seuraavasti: 

 

1. Taloudellisesti huono-osaiset 

2. Sosiaalisesti huono-osaiset 

3. Vallankäytöstä ja osallistumisesta syrjäytyneet huono-osaiset 

4. Terveyden suhteen huono-osaiset 

5. Koulutuksesta syrjäytyneet 

6. Asuntomarkkinoilta syrjäytyneet 

7. Työmarkkinoilta syrjäytyneet 

 

4.1. Taloudellisesti huono-osaiset 

 

Taloudellisesti huono-osaisilla tarkoitetaan henkilöitä tai perheitä, joiden mahdollisuudet 

käyttää rahaa ovat muita selvästi keskimääräistä heikommat. Mittaustapoja on erilaisia ja 

ne antavat kukin omanlaisiaan tuloksia riippuen kohteiden asumistavasta, siviilisäädystä, 

asuinpaikasta yms. Köyhyyden on sanottu olevan monitahoinen ilmiö, jota ei voi 

määritellä yksiselitteisesti (ks. Hämäläinen 2006, 14). Rauhala (emt., 15-16) pitää hyvänä 

laskutapana toimeentulotuen asiakkuutta, koska toimeentulotukipäätöstä tehtäessä otetaan 

huomioon käytettävissä olevat tulot ja välttämättömät menot sekä perheen rakenne; 

ryhmästä olisi kuitenkin poistettava tilapäisesti tukea saavat. Köyhyyden on havaittu 

periytyvän (Airio ym. 2004). 

 

Taloudelliset ongelmat voivat näkyä ohjauksessa joko implisiittisesti tai eksplisiittisesti. 

Epäsuorasti ongelmat voivat kummuta oireiluna, jota ei ole välttämättä helppo yhdistää 

vanhempien taloudellisiin vaikeuksiin ja niistä aiheutuviin riitoihin. Oireet voivat tulla 

esiin monellakin tavalla ja niitä voidaan pitää murrosikään kuuluvina tai jostain muusta 

seikasta johtuviksi. Näistä asioista oppilaan voi olla hankala puhua ja niitä voidaan hävetä. 

Henkilö joka joutuu toistuvasti kokemaan rahan käytöstä tai puutteesta aiheutuvaa 
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pahanolon tunnetta ja syyllisyyttä reagoi jollain tapaa siihen, piti itseään syyllisenä 

tapahtumiin tai ei. 

 

Suoraan taloudelliset ongelmat voivat tulla ohjaajalle vastaan oppilaan kertomuksina tai 

esitettynä syynä, minkä vuoksi ei ole mahdollista tehdä jotain tiettyä asiaa, joka vaatisi 

rahallista satsausta vanhemmilta. Vaihto-oppilasvuosi tai kielikurssi voisivat olla 

esimerkkejä tästä. Ohjaajan on hyvä tietää faktatietoa rahoituksellisista asioista, ettei 

ohjattavan hanke kaadu tietämättömyyteen. Esimerkiksi lukion kirjoihin menevät 

kustannukset on mahdollista saada sosiaalitoimiston kautta. 

 

Pohjoismaissa on yritetty minimoida taloudellisten ongelmien haittavaikutuksia erilaisin 

subventioin. Koulutus on ollut yksi merkittävä tekijä, joka on pyritty mahdollistamaan 

kaikille sosiaaliluokille tasapuolisesti. Todennäköistä siis on, että mikäli asiakkaalla tuntuu 

olevan taloudellinen este koulutuksen suhteen, siihen on jo ratkaisu olemassa. Uusina 

mahdollisuuksien tasa-arvon estäjänä ovat tosin nähty mm. hintavat valmennuskurssit. 

Ensikertalaisen on todella hankalaa päästä lääketieteelliseen tai oikeustieteelliseen 

tiedekuntaan ilman valmennuskurssia. 

 

4.2. Sosiaalisesti huono-osaiset 

 

Sosiaalisista kysymyksistä köyhyys on selvästi resurssikysymys. Psykososiaalisia 

ongelmia ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvää problematiikkaa ei välttämättä voi 

ratkaista tulonsiirroilla. Monissa tapauksissa henkilö tarvitsee erilaista tukea; asianomaisen 

lisäksi olisi panostettava niihin ihmisiin, joiden kanssa ko. henkilö on 

vuorovaikutussuhteessa. (Rauhala emt., 17.) Palander & Pouke (1996, 81-82) toteavat 

yksilön jäämisen sosiaalisten verkostojen ulkopuolelle luovan vakavan syrjäytymisriskin; 

yksilön omatkin valinnat voivat johtaa sosiaaliseen syrjäytymiseen, kuten jos joku vetäytyy 

vapaaehtoisesti syrjään, mutta tätä ei tule pitää ihmissuhteista syrjäytymisenä. He sanovat 

sosiaalisesti syrjäytyneillä voivan olla keskinäisiä vuorovaikutussuhteita ja nämä voivat 

muodostaa omia osakulttuureitaan. 
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Sosiaalista perimää on määritelty lähtökohdistaan käsin eli siitä, mitä kautta voimavarat 

periytyvät, ts. vuorovaikutustapojen ja sosiaalisten suhteiden kautta; sekä sisällöstään käsin 

eli siitä, millaisia voimavaroja periytyy (Kärkkäinen 2004, 29-30). Kärkkäinen esittää 

lisäksi sosiaalisen perimän vaikuttavan yksilön kykyyn käyttää ja kartuttaa voimavarojaan. 

 

Pierre Bourdieun sosiaalinen pääoma on sosiologinen käsite, jossa keskeisiä ovat 

elämäntapa, erilaiset arvostukset ja niiden vaikutus valintoihin. Tässä keskeinen on myös 

kulttuurinen pääoma, keskeisimpänä koulutuksen kulttuuripääoma, arvot ja tavoitteet. 

Bourdieun sosiaalinen perimä sisältää sosiaalisia taitoja, habitusta, sosiaalisen toiminnan 

sääntöjä ja sosiaalisia suhteita. (Kärkkäinen emt., 90.) Suppeassa merkityksessä sosiaalinen 

perimä on kattanut vain sosiaalisen pääoman periytymisen sosiaalisten taitojen ja suhteiden 

antamina elämänhallinnallisina voimavaroina. 

 

Sosiaaliset verkostot ovat tärkeitä työllistymisen kannalta. Ne ovat tärkeitä 

mielenterveyden kannalta. Ne ehkäisevät kiusatuksi joutumista. Ne voivat olla eduksi 

opiskelun kannalta, vaikka toisaalta ne voivat olla hidastavakin tekijä, jos sosiaaliset 

verkostot vievät kaiken ajan. Sosiaalinen pääoma auttaa rakentamaan näitä verkostoja. 

Sosiaalisen pääoman kehittäminen ja oman itsensä löytäminen ovat olleet ohjauksen yksi 

osa-alue. Ne ovat taitoja, jotka usein kehittyvät iän myötä, mutta eivät kuitenkaan aina. 

Peavyn (1999, 23) mukaan ohjauksella on tässä tärkeä rooli; hän näkee ohjauksen 

mahdollisuutena etsiä uutta sijaa sosiaalisessa elämässä. 

 

4.3. Vallankäytöstä ja osallistumisesta syrjäytyneet 

 

Vallankäytöstä ja osallistumisesta syrjäytyneet huono-osaiset ovat syrjäytyneet 

yhteiskunnallisesta osallistumisesta ja heidän sosiaaliset verkostonsa ovat kehittymättömiä. 

He ovat poliittisesti passiivisia henkilöitä, jotka eivät esim. äänestä tai ole millään tavalla 

kiinnostuneita yhteiskunnan kehittämisestä. Heidän uskonsa vaikuttamisen 

mahdollisuuksiin on olematon. Tätä tilannetta on sosiologiassa kuvailtu mm. anomialla. 

Työmarkkinoilla vallankäytöstä ja osallistumisesta irti olemisen yksi esimerkkitapaus on 

ammattijärjestöihin kuulumattomuus, joka työttömyyden kohdatessa heikentää asemaa 

suhteessa järjestöön kuuluvaan (Palander & Pouke 1996, 83). Konkreettisia eroja 
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järjestöihin kuulumattomien ja kuuluvien kohdalla niukempien tulojen lisäksi on esim. 

mahdollinen ilmainen oikeusapu ja monet muut palvelut, joita monet järjestöt tarjoavat. 

 

Kouluista olisi hyvä saada tietoutta järjestöistä ja siitä, milloin kannattaa kuulua mihinkin. 

Niin sanotun täystyöllisyyden aikaan jotkut työntekijät eivät kuuluneet ammattiliittoihin, 

koska pitivät omaa työllisyyttään niin varmana. 1990-luvun lama laittoi monet liittoihin 

kuuluvat ja kuulumattomat hyvin eriarvoiseen taloudelliseen asemaan. Koulun tehtävä 

aktivoida nuoret yhteiskunnan vaikuttaviksi jäseniksi ei ole helppo. Nuorten kiinnostus 

politiikkaan on hyvin laimeaa. Tehtävä on monesti käytännössä sijoitettu yhteiskuntaopin 

opettajalle ja opinto-ohjaajalle. 

 

4.4. Heikko terveydentila 

 

Huono-osaisten fyysinen ja henkinen terveys on keskimääräistä heikompi. Tämä voi 

haitata saavuttamasta useampiakin tavoitteita ja edesauttaa syrjäytymistä. Koulutustason 

suhteen sairastavuus vaihtelee erittäin selvästi; alimpaan ja ylimpään koulutusryhmään 

kuuluvien ikävakioimattomat sairastavuuserot ovat Suomessa peräti kolminkertaiset ja 

ikävakioitunakin erot ovat varsin selvät (Rauhala emt., 21). Sosiaalisen aseman on katsottu 

vaikuttavan terveenä pysymiseen; vähävaraisemmat sairastelevat keskimääräisesti 

enemmän ja kuolevat varakkaampaa väestönosaa aiemmin (Nettleton 1995, 160-167). 

Suomessa sosiaaliryhmienväliset kuolleisuus erot ovat melko suuret (Palosuo ym. 2006, 

163).  

 

Huono terveyden tila voi synnyttää huono-osaisuutta. Rakennusmies huomaa, ettei raskas 

fyysinen työ sovikaan hänelle ja jää työttömäksi ilman, että keksii mitään, mitä tekisi sen 

jälkeen työkseen. Maalari havaitsee allergiansa valmistuttuaan; muut opiskelukaverit 

menevät alan töihin, itse pitäisi keksiä uusi ammatti. Opinto-ohjauksessa terveydentila 

huomioidaan yleensä siten, että jätetään hakematta niihin ammattialoihin, joihin 

terveydentila ei sovi. Täten vähennetään hukkaan heitettyjä opintovuosia ja vähennetään 

asiakkaan turhautumista tulevaisuudessa. 
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Henkinen terveyden tila on yksi syy sairaspoissaoloihin ja elämässä jaksamiseen. 

Huonovointisuuteen voi olla viljalti eri syitä. Yksi ohjauksen kannalta mielenkiintoinen 

syy on ammatti, joka ei kiinnosta. Työ voi tuntua yhdentekevältä tai jopa hyödyttömältä. 

Työssä voidaan kokea liian vähän haasteita tai liian suurta problematiikkaa. Aikaa ei ole 

riittävästi. Työntekijä ei tunne, että hänen työtään arvostettaisiin. Työkaverit ja työilmapiiri 

ovat myös syitä viihtymiseen. 

 

4.5. Koulutuksesta syrjäytyneet 

 

Puutteellinen tai olematon koulutus on yleensä yli 40-vuotiaiden ongelma (Rauhala 1988, 

29; Kautto 2002, 80-81), mutta sitä esiintyy myös nuorten keskuudessa. Koulutuksesta 

syrjäytyneitä voivat olla kouluttamattomien lisäksi mm. vanhentuneen koulutuksen 

omaavat tai henkilöt joilla on koulutus, joka ei vastaa työnantajapuolen tarpeita ts. jolla ei 

ole kysyntää. Koulutusvaje koskee harvemmin nuorta ihmistä kuin vanhempaa sukupolvea. 

Kuitenkin nuorella voi olla useitakin eri koulutuksia, mutta siitä huolimatta ei oman alan 

työtä. 

 

Tässä kohdassa voisi ajatella vaihtoehtoista syrjäytymisgenreä. Sellaiset henkilöt joilla ei 

ole oman alansa työtä, voisivat olla työllistävästä koulutuksesta syrjäytyneitä. Varsinainen 

koulutuksesta syrjäytyminen ei ole huomattava prosentuaalinen ongelma, toisaalta 

koulupudokkaita kuitenkin on. Monet ammatit tarvitsevat koulutuksellisen kvalifikaation, 

jota ilman ei voi saada alan työpaikkaa. 

 

Toisen maailman sodan jälkeisten vuosikymmenten ajan länsimaista koulutuspolitiikkaa 

ovat viitoittaneet näkemykset koulutuksesta hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistäjänä. 

Koulutuksen on katsottu lisäävän kansallista varallisuutta saattamalla lahjakkuusreservit 

hyötykäyttöön. Toisaalta koulutus on nähty myös kilpailuna kapenevista reiteistä niukasti 

tarjolla oleviin arvostettuihin asemiin. Suodatinteorian mukaan koulutuksen tärkeä tehtävä 

on yksinkertaisesti kansalaisten työvoiman lajittelu yhteiskunnan eri tehtäviin. (ks. Kivinen 

& Rinne 1995b, 90.) 
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Suomen lisäksi monissa Euroopan valtioissa on havaittu, että alhainen koulutustaso altistaa 

huono-osaisuudelle (Järvinen & Vanttaja 2006, 20). Perinteisesti koulutuksen onkin 

ajateltu tarjoavan yksilölle varman väylän menestykseen palkkatyön markkinoilla 

(Kauppila 2002, 98). Koulutukseen on liittynyt lupaus hyvästä työstä. Nykyisin edes 

korkeakoulutus ei enää automaattisesti takaa korkeita ansioita ja hyvää asemaa. Tutkinto 

on pikemminkin edellytys hyvän työn tavoittelemiselle. Koulutus siis kohentaa 

markkinakapasiteettia, mutta ei vielä takaa menestystä. (Naumanen 2004, 137.) Aho & 

Vehviläinen (1997, 24) muistuttavat lisäksi tutkintoinflaatiosta, joka vaikeuttaisi niin 

koulutettujen kuin kouluttamattomienkin asemaa. 

 

Juha Kauppila (2002, 22; 91) sanoo koulutusinflaation ulottuvan peruskouluun ja lukioon; 

koulutuksen kasvu ei ole johtanut koulutuksen subjektiivisen merkityksen kasvamiseen, 

vaan tyhjenemiseen. Niistä on tullut itsestään selvyyksiä. Tutkintoinflaation välttämiseksi 

vaaditaan tarkkoja ja ennakoivia alakohtaisia laskelmia siitä, paljonko työmarkkinoilla on 

tai tulee olemaan kysyntää. Kaikkia muutoksia on kuitenkin vaikea ennakoida. Työvoiman 

kysynnän ja tarjonnan muutoksia tulisi arvioida jo siinä vaiheessa, kun päätetään 

oppilasmääristä. Vaikka Suomessa tutkintojen suhteellinen arvo onkin laskenut, 

koulutuksella on tärkeä merkitys ihmisten elämänuriin, työmarkkina-asemaan sekä 

elintasoon (Järvinen & Vanttaja 2005, 32). 

 

Koulutuksen työvoiman tuottamiseen liittyviä tehtäviä kutsutaan koulutuksen 

kvalifikaatiotehtäviksi; kvalifikaatioilla tarkoitetaan yleensä tietoja, taitoja, asenteita ja 

valmiuksia (Naumanen 2002, 72). Koulutus on eriytyneessä yhteiskunnassa työnantajan 

näkökulmasta keino valita pätevimmät työntekijät laajoilta työmarkkinoilta, joilta 

valikoiminen muuten olisi erittäin hankalaa. Koulutus periaatteessa antaa ainakin 

mahdollisuuden vähemmän lähipiiriä suosivaan rekrytointiin. Tuttavuussuhteet eivät niin 

ikään ole välttämättömiä työllistymisen kannalta, vaikka verkostoituminen onkin 

kannattavaa ja edesauttaa työllistymistä yleensä sekä paremman statuksen saavuttamista. 

 

Nykyaikainen yhteiskunta muuttuu alituisesti, ja tarpeet monella työmarkkinoiden 

sektoreilla lisääntyvät. Usein korkeastikin koulutetun on hiottava taitojaan ja hankittava 

lisäkoulutusta. Oppilaitosten kannattaa panostaa koulutukseen, jolle riittää kysyntää 

tulevaisuuttakin ajatellen.  
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Tulevaisuuden yhteiskunnassa yksi tärkeimmistä tekijöistä vaikuttaa olevan työllistymisen 

kannalta korkealaatuinen koulutus, nyky-yhteiskunnassa parhaiten ovat työllistyneet 

nimenomaan hyvin koulutetut (Blom, Melin & Pyöriä 2001, 216-217). Toisaalta 

koulutuksen laajentaminen tai pidentäminen tai kansallisen kilpailukyvyn kehittäminen 

sellaisenaan ei ole ratkaisu, mittavatkaan koulutusinvestoinnit eivät yksin johda 

positiivisiin työllisyyslukuihin (emt.). Pitää ottaa huomioon, että huippuosaajia tarvitaan 

loppujen lopuksi aika vähän, joten näitä uusia koulutettuja varten olisi perustettava uusia 

työpaikkoja tai houkuteltava perustamaan omia yrityksiä ja sitä kautta luomaan uusia 

työpaikkoja. 

 

4.6. Asunnottomuus ongelmana 

 

Asuntomarkkinoilta syrjäytyneet jakaantuvat täysin asunnottomiin, tilapäisissä asunnoissa 

asuviin ja puutteellisissa oloissa asuviin. Asunnottomuus kohtaa miltei yksinomaan 

huonopalkkaisia, yksinäisiä miehiä; se leimaa ihmisen ja sulkee hänet yhteiskunnan 

ulkopuolelle, hänen on lähes mahdotonta solmia ihmissuhteita ja hankkia kunnollista 

työpaikkaa (Rauhala emt., 27). Asunnottomalle on monesti kasautunut muitakin ongelmia, 

kuten keskimääräistä heikompi terveydentila, työttömyyttä ja päihteiden liiallista käyttöä. 

 

Nuorilla voi asunnottomuuden suhteen olla erilaisia ongelmia. Esimerkiksi asutaan 

vanhempien luona, mutta siellä ei ole opiskelurauhaa. Perheessä ei välttämättä ole 

mahdollisuutta omaan rauhaan. Oman asunnon saaminen voi olla työn takana. 

Maahanmuuttajien perhekäsitys on valtaväestöä laajempi eikä esim. Helsingissä ole 

mahdollista saada tarvittavan kokoisia asuntoja. Kymmenen henkilön kotitalouksissa voi 

olla hankalaa keskittyä opiskeluun, vaikka huoneiden lukumäärä olisikin neljä. 
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4.7. Työmarkkinoilta syrjäytyneet 

 

Työttömyydellä on taloudellisia, sosiaalisia, poliittisia ja moraalisia vaikutuksia. 

Työttömyys vaikuttaa asianosaiseen itseensä, tämän perheeseen, lähipiiriin sekä koko 

yhteiskuntaan ja siinä oleviin työllisiin. Yksilöiden yhteiskunnallinen asema on pääosin 

riippuvainen heidän taloudellisesta osallistumisestaan yhteiskunnassa. Kyky hankkia ja 

vaihtaa hyödykkeitä eli kyky kuluttaa lisää olennaisesti yksilön valinnan mahdollisuuksia. 

Kyky tuottaa ja vaihtaa hyödykkeitä antaa yksilölle lisää valtaa suhteessa muihin ihmisiin. 

Mikäli yksilö jää työttömäksi, hän menettää tai tuntee menettävänsä helposti myös 

valinnan mahdollisuuksiaan ja sosiaalista asemaansa. Työttömyys voi vaikuttaa henkiseen 

jaksamiseen ja lisätä psyykkistä sairastelua. 

 

Osallisuuden ja sosiaalisen aktiivisuuden kannalta työttömyyden tuomat vaikutukset ovat 

kuitenkin ristiriitaisia. Pitkittyessään työttömyys voi alentaa työttömän 

työnhakuaktiivisuutta. Se voi tosin kohottaa yksilön muunlaista yhteiskunnallista 

aktiivisuutta, kuten itsensä kehittämistä, vapaaehtoistyöhön ryhtymistä tai perheen parissa 

olemista (mm. Kokkonen 2003; Fryer 1992; Kortteinen & Tuomikoski 1998). Riippuu 

pitkälti yksilöstä, kuinka hän suhtautuu saamaansa vapaa-aikaan. Hän voi pitää sitä 

osattomuutena tai osallisuutena, joutilaisuutena tai mahdollisuutena satsata muihin elämän 

osa-alueisiin. 

 

1990-laman aikana nuorten työnhakijoiden avoimen työllisyyden todennäköisyys kasvoi 

huomattavasti (Hämäläinen 1999, 57). Raimo Blomin (2001, 174) mukaan kaikista 

ahtaimmalle on joutunut perhe, jossa toinen vanhemmista on työtön ja toinen joko 

opiskelija tai kotiäiti; pahiten 1990-luvun lama koetteli työttömiä yksinhuoltajaäitejä. 

 

Koska työttömyys on yksi merkittävimmistä syrjäytymistä edistävistä tekijöistä (Palander 

& Pouke 1996, 80-81), on syytä tarkastella hieman sen periytymistä. Vanhempien 

työttömyys kasvattaa jälkeläisen todennäköisyyttä työttömyyteen (Österbacka 2004, 129-

131). Kaikkein huono-osaisemmiksi on paikannettu vähimmäisturvan varassa elävät 

työttömät (Kautto 2002, 86). Paitsi työttömät, myös heidän lapsensa ovat selvästi 

useammin huono-osaisempia kuin työssäkäyvät, he uhkaavat jäädä kilpailun jalkoihin 

(Blom 2001, 172-173). Esimerkiksi Ek:in työryhmä on tutkinut työttömyyden ja 
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kasvuolojen suhdetta. Tulosten mukaan lapsen riski jäädä aikuisena työttömäksi kasvaa, 

jos äidin mielestä on parasta tyytyä perheen elinoloihin, eikä yrittää muuttaa niitä itse. 

Miehillä työttömyysriskiä kasvattaa lisäksi äidin asenne, joka korostaa yhteiskunnan 

vastuuta perheen elinoloista (Ek, Saari, Viinamäki ym. 2004). 

 

Ilkka Virmasalo (2002, 84.) on tutkinut työttömyyden periytymistä sen perusteella, milloin 

nuoret ovat siirtyneet työmarkkinoiden käytettäväksi. Hän on jakanut nuoret alle 19-, 19-

21- ja yli 21-vuotiaisiin. Virmasalon mukaan työttömyyden periytyminen alle 19-

vuotiaiden ikäryhmässä on hämmentävän voimakasta kun huomioidaan, että selvästi 

enemmän työttömiä on 19-21-vuotiaiden ryhmässä. Poikkeuksellisen nuorina 

työmarkkinoille tulevat ovat ensinnäkin melko harvinaisia. Toiseksi he eivät ole ryhmänä 

mitenkään huonossa asemassa, koska työttömänä heitä on vähemmän kuin 19-21-vuotiaita. 

Työttömänä olleet ovat huomattavan usein perheistä, joissa on muitakin työttömiä. Vain 

harvat nuoret siis näyttävät edes yrittävän työmarkkinoille ennen kuin ovat hankkineet 

jonkinlaisen koulutuksen, ellei perheestä löydy työtöntä vanhempaa. 

 

Vanhempien sosioekonomisen aseman yhteys nuorten työttömyyteen on Virmasalon 

(2002, 84-85.) tutkimuksessa ilmeinen. Ylempien toimihenkilöiden ja yrittäjien lapset eivät 

työttömyysriskiltään poikkea merkitsevästi toisistaan, mutta erottuvat kaikista muista 

ryhmistä varsin selkeästi. Etenkin työntekijöiden lasten työttömyysriski on näihin 

verrattuna melko korkea, vaikka henkilökohtaiset ja työmarkkinatilanteeseen liittyvät 

taustatekijät otetaan huomioon. Työntekijöiden lapset ovat siis huomattavan usein 

työttömiä, mutta toisaalta heidän työttömyytensä ei liity erityisen voimakkaasti 

vanhempien työttömyyteen. Toisaalta yrittäjien lapset ovat harvoin työttömiä, mutta heidän 

työttömyytensä liittyy varsin voimakkaasti vanhempien työttömyyteen. Vanhempien 

työttömyys säilyy merkitsevänä nuorten työttömyyden ennakoijana, vaikka yllä esitetyt 

ympäristöön, perheeseen ja nuorten henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvät tekijät on 

huomioitu. 
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4.8. Pohdintaa ohjaajan mahdollisuuksista vaikuttaa 

 

Ohjaaja voi harvoin suoraan ratkaista kenenkään taloudellisia ongelmia. Samoin hänen 

mahdollisuutensa vaikuttaa niihin ulkoisilla toimilla, ovat heikot. Ohjaaja voi neuvoa 

hakemaan tietoa ja selviytymään tiedollisesti rahankäyttöä koskevissa kysymyksissä. Kun 

on kyse nuorista, heidän taloudelliset huolet ovat lähes poikkeuksetta heidän vanhempiensa 

ongelmia. Puhuminen, kuunteleminen ja toivon antaminen paremmasta tulevaisuudesta 

ovat jo paljon. Lapset voivat oppia aikuisten virheistä. Ohjaaja voi auttaa resurssiensa 

mukaan ja joka tapauksessa neuvoa, mistä ja miten saa tarvittavaa apua. 

 

Usein he, jotka tarvitsisivat ongelmiinsa eniten apua, ovat ongelmanratkaisuun luoduista 

organisaatioista ja järjestöistä vähiten kiinnostuneita. Usko omiin 

vaikutusmahdollisuuksiin on monesti heikkoa, eikä asioihin edes yritetä vaikuttaa. 

Järjestöihin ja politiikkaan kiinnostusta ei välttämättä kannattaisi yrittää luoda politiikasta 

tai järjestöstä itsestä käsin vaan pikemminkin asialähtöisesti. Ei siis niin, että käydään 

ensin poliittinen valtarakenne ja puolueet läpi ja sitten kerrotaan niiden tehtävistä ja 

kysytään mihin haluat kuulua. Kuvailemalla jonkin ongelman ja pohtimalla siihen 

hiljalleen ratkaisua, henkilö huomaa, missä kyseistä asiaa on mahdollista muuttaa tai siihen 

vaikuttaa. Kiinnostus syntyy näin ollen tarpeen kautta. Ohjaajan yksi tehtävä työmarkkina 

ja koulutusrintamalla olisi saada ohjattavat ajamaan vähintäänkin omaa etua ja saada heidät 

kiinnostumaan heitä itseään koskevien asioiden hoidosta. 

 

Suomi on protestanttisen työetiikan maa, jossa työ otetaan välillä liiankin tosissaan. Työ 

määrittelee suurta osaa omasta elämästä ja sen tekemistä pidetään tärkeänä ja joutilaisuutta 

joskus jopa negatiivisena asiana. Ihmiset valittavat kiirettä kuin kiire olisi jo jokin arvo 

sinällään. Kiire muodostuu mielestäni kolmesta eri syystä. Ei osata organisoida omia 

tehtäviä. Työtä on annettu yhdelle ihmiselle liikaa. Yritetään antaa itsestä toimelias kuva 

muille ja ehkä jopa pelätään, että työtehtävät lisääntyvät, jos tällaista kuvaa ei anna. Max 

Weber havaitsi aikanaan, että protestanttinen työetiikka on syntynyt moniin länsimaihin 

kalvinismista, jossa työnteko määriteltiin tärkeimmäksi elämän ohjenuoraksi. On kuin 

katsoisi tämän päivän monia suomalaisia työelämäkäytäntöjä, kun lukee Sennettin (2002) 

mustaa kuvausta työntekijästä riistokapitalismin keskellä. 
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Suomalaisista on mediassa yritetty luoda kuvaa työteliäänä kansana ja sisua kuvattu 

kansalliseksi piirteeksi. Tämä näkyy mainoksissa, julkisessa keskustelussa ja pulpahtelee 

esiin jos mistäkin asiayhteydestä. Bjarne Kallis totesi eräässä television vaalipaneelissa, 

että ”tämä yhteiskunta ja hyvinvointi on rakennettu suomalaisella työllä eikä millään 

muulla. Ne suomalaiset, jotka heräsivät aamu seitsemältä töihin ja…” Kuulosti 

vakuuttavalta, mutta väittikö hän samalla, että niissä maissa, joissa ei ole samanlaista 

hyvinvointia, ei ole tehty työtä. Useissa köyhissä maissa työnteko ei ole todellakaan jäänyt 

kahdeksaan eikä edes kahteentoista tuntiin vuorokaudessa. Tällaista ajattelun taustaa 

vasten ajatellen nuorisotyöttömyys voi muodostua suureksi henkiseksi ongelmaksi. 

 

Ohjaaja tuskin voi vaikuttaa ratkaisevasti työttömyyslukuihin, mutta hän voi toimia tukena. 

On esitetty, että ohjaajan tulisi kannustaa nuoria avaamaan uusia yrityksiä ja työllistämään 

itse itsensä. Tästä perspektiivistä katsottuna lukuja voisi muuttaa myös ohjauksella. 

Toisaalta on aika rohkeaa kannustaa peruskoulun tai lukionkaan päättänyttä perustamaan 

oma yritys ottaen huomioon mitä sitten käy, jos liikeidea ei toimi. Oppilaisiin pitäisi yrittää 

nykytrendin mukaisesti iskostaa yrittäjyyttä, sisäistä ja ulkoista. Erilaisia poliittisia ja 

taloudellisia ideologioita kaupataan ratkaisuina ongelmiin. Näin saataisiin toimimattomat 

työmarkkinat viime kädessä työttömän nuoren syyksi korostaen tämän omaa vastuuta. 

 

Asunnottomuudesta ja oikeudesta omaan tilaan tuli mieleeni eräs tapaus. Yksi oppilas 

ilmoitti minulle, ettei hänen lisäopetusluokan suorittamisesta tule mitään, koska hänen 

vanhemmillaan on niin vähän tilaa, eikä koulunkäyntiin ole rauhaa. Perheessä oli myös 

vauva, jolla oli koliikki. Katsoimme yhdessä mistä kaupungin asunnon voisi saada. Hän oli 

käynyt jo paikan päällä kaksi kertaa tuloksetta. Kirjoitin lausunnon, jossa painotin asunnon 

tärkeyttä. Sosiaalitoimisto kirjoitti pyynnöstä samanlaisen lausunnon. Kerroin että 

prosessia voi nopeuttaa, jos vanhemmat kirjoittavat häätöpaperin. Neuvoin sitten oppilasta 

ottamaan yhteyttä asunnontarjoajaan joka päivä. Asunto vapautui viikossa. Asunnon 

saamiseen auttaa ihan suoraan, jos tietää kuinka niitä tulee hakea sellaisin tavoin, joita ei 

lue missään virallisessa paperissa. 

 

Oppilaat pitävät omaa työllistymistään tärkeänä kriteerinä valintaa tehdessään. Pelko 

työttömyydestä itää jo peruskouluvaiheessa. Mielenkiintoista on, että meidän 

yhteiskunnassamme opinto-ohjaajilta kysytään taajaan, pääseekö jotain tiettyä 
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koulutustietä pitkin töihin. Opinto-ohjaaja voi sitten näyttää muutamaa koulutusväylää ja 

sanoa epävarmasti, että näitä pitkin todennäköisesti pääsee. 
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5. TEEMAPOHJAISET HAASTATTELUT JA TULOKSET 
 

5.1. Työllisyystilanteen merkityksestä koulutusta valittaessa 

 

Jokainen aineiston haastateltava koki alakohtaisen työllisyystilanteen itselleen tärkeäksi. 

Kuitenkaan selkeää ensimmäistä sijaa se ei saanut kuin Pekalla. Muut kokivat 

tärkeämmäksi pysymisen paikkakunnalla ja työn mielekkyyden. Alalla johon haastateltavat 

uskoivat olevan huonot mahdollisuudet työllistää itsensä, ei sikäli ollut kiinnostusta 

kenelläkään. Valmiimpia yrittämään olivat kuitenkin ne, ketkä joutuisivat muuten 

epämieluisaan työhön tai kauemmas opiskelemaan. Pekalla oli mielestään selkeä 

tulevaisuuden visio, mitä kannattaa tehdä. Palkkaa ei kukaan sinällään pitänyt ensisijaisena 

kriteerinä, tosin Pekalla sekin näytteli tärkeää roolia. 

 

Pekka: ”Mä menisin tonne autoalalle tai jos ei riitä pisteet ni sinne prosessikemiaan.” 

Tuomas: ”Pisteet riittäisivät paremmin, jos kävisit hitusen enemmän tunneilla. Täällä 

näyttäisi olevan poissaoloja melkein kaksisataa tuntia eikä taatusti kaikkia ole merkattu. Ei 

sua sitten muut alat kiinnosta tai pisteiden nostaminen, että varmistaisit autoalalle 

pääsyn?” 

Pekka: ”En mä jaksa tätä paskaa. Se on vaan niin vitun tylsää. Ja se matikan ope, siis ei 

sen kaa voi kukaan tulla toimeen. En mä vaan voi olla siel tunneilla. Mulle riittää se 

prosessikemia ihan hyvin. Siellä maksetaan hyvin ja lyhyt koulutus. Yks faijan kaveri on 

töissä siellä ja tienaa ihan vitun hyvin.” 

Tuomas: ”Tykkäisitkö sä sellaisesta hommasta?” 

Pekka: ”En mä tiijä. Pääasia on että siitä maksetaan riittävästi ja tärkeintä on, että sinne 

pääsee varmasti töihin. En mä haluu olla mikään kirvesmies, jolla ei oo hommia. 

Tuomas: ”Eikö kirvesmiehille sitten ole töitä? Mistä tiedät, että prosessipuolelle sitten 

on?” 

Pekka: ”Se tyyppi (isän kaveri) on sanonu niin, et pääsen sinne vaikka heti, mut faija 

haluu, et meen jonneki kouluun ekaks. Kaikki työ kai on perseestä, mut siitä saa rahaa.” 

Tuomas: ”Mulla on yksi kaveri, joka on hitsari. Se sanoo aina, että mieluummin se on 

töissä kuin kotona. Sanoin siihen, että kiva kun pidät työstäsi. Kaveri sanoi siihen, että mä 

vihaan mun työtäni.” 

Pekka: ”Nii, kai sillä työn kivuudellaki on mut kauheempaa se ois jos ei tykkäis olla 

kotona. Rahaa ku tienaa ni kotiasiat on hyvin. Meillä on tullu kaikki tappelut rahan 

vähyyden takia. Tärkeint on et ylipäänsä saa töitä.” 

 

Paljon kysymyksiä herätti se, millä alalla työtä on ja millä ei ole. Se oli yksi selkeä 

valintakriteeri, joka pudotti pois koulutuspaikkoja valintalistalta, vaikka työnsaannin 

yleistä epävarmuutta olisi vain hieman tuonut esiin. Ala josta kerroin, että parhaat alan 

osaajat tai hyvin verkostoituneet saavat hyvin töitä, mutta muuten se voi olla hankalaa tai 
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pätkätyötä, veti kiinnostuksen hyvin helposti pois. Kotoa oli selvästi tullut viesti työpaikan 

saamisen tärkeydestä, joka parissa haastattelussa kävikin suoraan ilmi. 

 

Antti: ”Kyl mun äidi aina varottelee, et älä mee sinne tai et mee tänne ku siel ei oo töit. Isä 

on taas vähä sellanen, et se uskoo et mä selviin, mihin meenki. Mut kyl mä kuiteski katon et 

silt alalta työtä saa, ni ei tartte jäädä kotiin tai kotinurkille. Ei se kuiteskaa tärkein pointti 

oo vaan se et se on kivaa rai edes joteski siedettävää. Siis se mitä tekee työks.” 

 

Ensimmäisessä haastattelussa Jenni tunsi tulevaisuutensa työn suhteen olevan turvattu. 

Häntä oli kuitenkin varoiteltu menemästä sellaisille aloille, joille ei työllisty. Näitä Jenni 

mainitsi olevan taito- ja taidepohjaiset alat sekä tiettyjä yliopisto-opintoja, joista hän muisti 

alana nimeltä vain historian. 

 

Jenni: ”Mulle on sanottu, et kyllä mä aina työtä saan, ainaki kodin kautta, jos en muuten. 

Sitten on kyllä varoteltu eri töistä ja kouluista, ettei niistä saa työtä. Oishan se harmi 

käydä pitkäänki koulua ja palata tekemään samaa työtä, mitä ois tehnyt vaikka ilman koko 

koulutusta.” 

 

Toisessa haastettelussa Jenni ei ollut enää niin varma kotiyrityksensä varmasta 

työllistämisestä. Äiti vietti paljon enemmän ajastaan kotona tällöin kuin kolme kuukautta 

ennen. Alan epävarmuus oli näyttäytynyt varsin nopeasti taantuman alettua. Elinalla 

työllistyminen oli mielestään varmaa, joskaan tällä hän ei tarkoittanut varsinaista 

palkkatyötä. Tärkeintä oli tulevaisuudessa saada viettää aikaa oman sukunsa parissa. 

 

Elina: ”Todennäkösesti mää jään hoitamaan omia (tulevia) ja sukulaisten lapsia. 

Ompelutyö on kanssa semmonen, joka kiinnostaa ja jota tulen tekemään.” 

Tuomas: ”Et ilmeisesti pelkää, että jäät ilman töitä tulevaisuudessa.” 

Elina: ”En todellakaan. Työtä on jo nyt enemmän kuin ehtii tehdä. Vielä pitäisi olla 

koulussakin.” 

 

 

5.2. Paikkakuntariippuvaisuus puolin ja toisin kohderyhmässä 

 

Kolmella oppilaalla ei ollut nimellistä merkitystä vaihtuuko paikkakunta vai ei. 

Esimerkiksi Pekka kommentoi ”Ei niinku paskaakaa välii”. Aineiston kahdella 

haastateltavalla ei ollut puolestaan minkäänlaista halua vaihtaa paikkakuntaa. He pitivät 

tärkeämpänä pysymistä kotiseudulla kuin opiskelupaikan mielekkyyttä tai tulevia ansioita. 
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Henkilöillä oli kuitenkin hyvin erilaiset syyt jäädä paikkakunnalleen, vaikkei toinen heistä 

osannut sitä suoraan selittääkään. 

 

Jussi: ”Emmä täältä lähde. Emmä tiiä miks, mut… se on vaan niin.” 

Tuomas: ”Entä jos juuri haluamasi koulutuspaikka sijaitsisi toisella paikkakunnalla ja se 

olisi juuri sellainen työ, jota sä haluaisit tehdä?” 

Jussi: ”Sit se ei ois sellanen duuni. Mun ihanneduunis mä oon täällä.” 

Tuomas: ”Onko se juuri se olennaisin asia, eikä esimerkiksi palkan määrä tai työpaikan 

viihtyvyys?” 

Jussi: ”Se on just se tärkein. Mä en usko, et viihtysin muual.” 

 

Haastattelussa ei ilmennyt mitään rationaalista syytä sille, miksi juuri tämä paikkakunta 

olisi se oikea. Jussi uskoi saavansa kavereita muualtakin ja osa sukulaisista asui toisaalla ja 

niiden luona oli hauska vierailla. Hänellä oli erittäin hyvät muistot lähiseuduistaan, jossa 

hän oli viettänyt koko lapsuutensa ja nuoruutensa. Hän oli syntynyt eri paikkakunnalla ja 

muuttanut kaksivuotiaana nykyiselle alueelle. 

 

Jussi: ”Mä muistan, kuinka me ollaan retkeilty ja syöty eväitä isän kanssa noilla kalliolla. 

Aurinko paisto ja ne oli tulikuumia, mut silti niillä oli kiva makaa. Kavereiden kanssa 

ollaan myöhemmin sit myös krossailtu siel.” 

Tuomas: ”Voisiko tällaisilla kultaisilla muistoilla, joita sulla on kuitenkin todella paljon, 

olla mitään tekemistä sen asian kanssa, ettet halua muuttaa?” 

Jussi: ”Ehkä, mut emmä sit tiä. Tarkotan et on mul huonojaki muistoja.” 

Tuomas: ”Haluatko kertoa millaisia ne on esimerkiksi?” 

Jussi: ”No mua kiusattiin neljännellä luokalla. Se oli yks Jape joka sai sit yhen toisenki 

mukaan siihen. Se, kiusaaminen siis, loppu ku se muutti takas sinne, mistä oli tullutki. 

Jonneki Raaheen tai sellaseen.” 

 

Elinalla oli puhtaasti konkreettiset syyt, minkä vuoksi muutto ei tullut kysymykseenkään. 

Side tuli hyvin selvästi kotoa ja suvusta. 

 

Tuomas: ”Sä et siis suostuisi vaihtamaan paikkakuntaa, vaikka jäisit muuten ilman 

koulutuspaikkaa? Voisitko valaista mua, että mikä menee sen edelle?” 

Elina: ”En mää oikeestaan vaan voi muuttaa. Jos mää muutan jonnekin toiseen 

kaupunkiin niin siellä on vaara, että joku sellanen tekee mulle pahaa, jolle mun isä tai veli 

on tehny pahaa. Ymmärrät sää? On vaan tiettyjä paikkakuntia, joihin mää voin mennä, 

mutta muihin en.” 

Tuomas: ”Eli mille paikkakunnille sä voisit ajatella muuttavasi?” 

Elina: ”Mulla on täällä velvollisuuksia, että en mää oikeestaan voi muuttaa. Pitää hoitaa 

mummia ja mun pikkusiskoa, joka on vielä vauva.” 
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Toisilla haastateltavilla oli taas päinvastaisia tunteita omaa kotikontuaan kohtaan. Antti 

olisi esimerkiksi valmis vaihtamaan paikkakuntaa koska tahansa. 

 

Antti: ”Melkeen se o sama minne meen, kuhan pääsen vaan helvettiin täältä. 

Mahdollisimman kauas pois.” 

Tuomas: ”Että ei ilmeisesti tule ikävä vanhoja kotinurkkia. Miksi sä haluat muuttaa täältä 

noin kiihkeästi. Onko sulla jotain epämielyttäviä muistoja täältä?” 

Antti: ”Kato ny tätä mestaa. Ihan saatanan ankee. Ei vittu, kato näitä ihmisiä. Ei täällä voi 

kukaan täysjärkinen jaksaa viettää… Oletsä käyny tuolla ostarilla? Käy kattomassa siellä 

ni tajuut, miks mä haluan täältä pois.” 

Tuomas: ”Kyllä mä olen käynyt, toisaalta musta on mielenkiintoista tutkia köyhyyttä, että 

mä katson varmaan eri perspektiivistä.” 

Antti: ”Sit tää on varmaan sulle must. Se o kyl iha eri asia asua tääl ku käydä töissä tai 

vähä kattoo ja ihmettelee. Mä oon vaan tyytyväine ku pääsen veks. Mä e vaan tunne 

kuuluvani tänne. Mä oon iha erilainen kun noi.” 

Tuomas: ”Onko sulla täällä kavereita?” 

Antti: ”On yks ja seki kyl haluu veke täält.” 

 

 

Kysyin Antilta vielä, mitä hän tarkoitti sillä, että on erilainen kuin muut. Antin ainoa 

perustelu oli jahkaamisen jälkeen se, ettei muilla ole mikään kiire pois samoilta nurkilta. 

Jenni puolestaan tuntee, että hänellä on paikkakunnalla laaja sosiaalinen verkosto, 

sukulaisia ja perhe, mutta silti hän voisi ajatella jossain vaiheessa muuttamista. 

 

Jenni: ”Mun äidillä ja isäpuolella on täällä firma, johon voisin mennä töihin. Se missä 

olin tetissäkin ja oon ollut myös kesätöissä siellä. Sen vuoksi tämä (painotekniikan 

suunnittelu) voisi olla hyvä koulu mulle. On kyllä paljon muutakin, joka kiinnostaa.” 

Tuomas: ”Niin. Sä olet ilmaissut kiinnostuksesi erilaisista yliopisto-opinnoista, jotka 

kylläkin valitset sitten vasta lukion jälkeen. Mitäs ajattelisit jos joutuisit muuttamaan 

opiskelupaikan vuoksi?” 

Jenni: ”Kyllä voisin ihan hyvin muuttaa joskus myöhemmin. On tosin paljon kavereita, 

mutta saahan niitä muualtakin.” 

 

 

5.3. Vanhempien sosioekonominen asema ja suhtautuminen 

koulunkäyntiin 

 

Tässä osiossa käyn läpi jokaisen haastateltavan vanhempien koulutuksen. 

Tilastoaineistojen perusteella vanhempien koulutuksella näyttäisi olevan selvä merkitys 

koulutuspaikan valintaan. Toisaalta yksittäistapauksissa massiivisilla tilastollisilla 
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todennäköisyyksillä ei ole luotettavuutta. Oppilaiden mietteitä tuon esiin suhtautumisesta 

koulunkäyntiin ja jatkokoulutukseen. Miten he menestyvät koulussa ja pitävätkö he 

ylipäänsä koulun käymisestä? Esittelen lisäksi jokaisen haastateltavan keskiarvon ja 

koulutusvalinnan. 

 

Mielenkiinnosta kysyin lisäksi millainen imago haastateltavilla on korkea-asteen 

koulutuksesta. Imagoseikka on kiinnostava tässä yhteydessä siksi, että mielestäni yliopisto 

antaa erilaisen kuvan sellaiselle, jonka vanhemmat ovat sen käyneet verrattuna matalasti 

koulutettuihin. Aika usein matalasti koulutetun jälkeläisillä yliopisto imagoarvo vaikuttaisi 

olevan korkeammalla kuin korkeasti koulutetun jälkeläisillä. 

 

Alla olevasta taulukosta selviää pintapuolisesti oppilaan valittu koulutus, vanhempien 

koulutusaste sekä oppilaan keskiarvo. Korkeakoulututkintoja on kaksi. Muut ovat toisen 

asteen koulutusta tai vähemmän. Jakoa on sovellettu näin, koska tutkielman kannalta oli 

tarkoitus selvittää suhtautumista yliopisto-opiskeluun ja mikä on siinä kodin rooli. Pelkkä 

taulukko ei kuitenkaan kerro paljoakaan. Irrallisena objektina se voi tuottaa jopa täysin 

virheellisiä havaintoja ja yksinkertaistettuja totuuksia. On siis syytä mennä syvälle pinnan 

alle. 

 

Taulukko 5. Haastateltavien koulutusvalinta ja vanhempien koulutustaso 

  oma valinta 
vanhempien 
koulutus keskiarvo 

    isä/äiti   

Antti lukio korkea/matala 8,4 

Jussi merkonomi matala/matala 7 

Pekka 
autoala, 
prosessik. matala/matala 5,5 

Jenni lukio ei ole/korkea 9,3 

Elina catering matala/matala 6,3 

 

 

Koulun valinta ei itsessään kerro juuri mitään. Valittu koulutus voi olla seurausta siitä, ettei 

hakijalla ole mitään tietoa mihin haluaa ja joku kohde on laitettava. Se voi olla yhtä lailla 

vanhempien kuin oma valinta tai joskus jopa opinto-ohjaajan. Lukion valitseminen kertoo 

sen, että oppilas ei todennäköisesti vierasta hirveästi lukemista ja kirjoittamista; enempää 

se ei välttämättä kerro. Ammattikoulu voi kertoa oikean alan löytymisestä, mutta myös 
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siitä, ettei todistuksella ole päässyt kuin juuri tietylle alalle. Se voi kertoa paljon enemmän 

kuin pelkkä vilkaisu taulukkoon ja siitä tehty nopea päätelmä. 

 

Vanhempien koulutuksen merkitys pienessä aineistossa voi selvitä vain erittäin tarkalla 

aineiston keräämisellä ja analyysillä. Siihen sopii parhaiten syvällinen teemahaastattelu. 

Keskiarvo puolestaan viestii pärjäämisessä kouluaineissa keskimäärin tietyssä 

ympäristössä. Se ei kerro siitä tuleeko jostain henkilöstä huippukemisti, liikemies tai 

automekaanikko. Erittäin matala keskiarvo voi kertoa enemmän, mutta ei läheskään 

kaikkea millään tavoin luotettavasti. Peruskoulun viiden keskiarvolla läpäisseitä löytyy 

yliopiston tohtoreista korkeissa asemissa oleviin poliitikkoihin ja konserninjohtajiin 

saakka. Alhainen keskiarvo voi aiheutua ristiriidoista opettajien kanssa tai omaan 

mukavuuteen panostamisesta. Se voi olla viesti siitä, ettei sillä hetkellä opiskelu vain 

kiinnosta. Erittäin korkea keskiarvo voi puolestaan pitää sisällään ahdistusta, masennusta, 

perfektionismia ja muita ääritilanteissa negatiivisia ilmiöitä. 

 

Antilla on todistuksessa kaksi tasaista riviä yhdeksikköjä ja kahdeksikkoja. Häntä on 

kannustettu koulun käyntiin lupaamalla rahaa kiitettävistä numeroista. Hänen isänsä on 

kohtuullisen korkeassa valtion virassa ja äitinsä työskentelee myyjänä. Antin toisen asteen 

koulutusvalinta on lukio, jonka keskiarvoraja on ollut yleensä hieman alle kahdeksan. Oma 

kiinnostus tulevaisuuden ammattia koskien oli kaupan alalla tai itsenäisenä yrittäjänä tai 

kumpanakin. Perheessä ei ole kehotettu kaupan alalle eikä oman yrityksen perustamiseen 

vaan ne ovat Antin mukaan hänen omia ajatuksiaan. Korkeakoulua hän piti kouluna, jossa 

tehdään juuri sitä mitä halutaan ja erikoistutaan omaan alaan. 

 

Tuomas: ”Sulla näyttäisi koulu sujuvan erittäin hyvin, vaikka et mielestäsi viihdy täällä…” 

Antti: ”Niin, no joo. Kyl mä sellai koulus niinku viihyn, hissan tunneilla ja matikka on ihan 

yes. Ja yhteiskuntaoppi, vai mikä se oli, on iha kivaa. Kokeist vaa tulee hyvii vaik emmä 

niihi mitenskää erityisesti lue. 

Tuomas: ”Näyttäisi siltä, että olet ainakin tunneilla ollut hyvin paikalla.” 

Antti: ”Mä opin niin parhaiten, siis muistan hyvi mitä tunnilla on puhuttu. Pakkohan sitä 

on sitä paitsi saada niitä numeroita, et pääsee minne haluu. Matikka ja tällaset on kuiteski 

aina ollu pirun kivoja jo ala-asteelt. Mä varmasti tartten sitä myös, jos perustan jonku 

oman kaupan tai jonku muun sellasen.” 

Tuomas: ”Onko sulla joku syy, miksi sä haluat perustaa oman yrityksen, etkä esimerkiksi 

mennä toisen yritykseen töihin.” 

Antti: ”Emmä oikee tykkää siit et muut päättää ja sanoo mitä mä teen, mä haluun enemmä 

tehä niinku ite tahon. Sit ei tartte mielistellä muita.” 
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Tuomas: ”Paitsi varmaan asiakkaita. Jouduthan sä niille olemaan mieliksi, että saat ne 

pidettyä.” 

Antti: ”Joo, mut nehän mun palkanki tavallaan maksaa ja se kuuluu työhön.” 

Tuomas: ”Jos sä olet toisen yrityksessä, niin eikö silloin se työnantaja maksa sun 

palkkasi…” 

Antti: ”Nii, tavallaan, mut se vittu  vie voiton sielt välistä.” 

 

 

Jussi oli niin ikään kiinnostunut kaupallisesta alasta, joskin kiinnostuksen kohteita olisi 

voinut olla yhtä lailla muitakin. Kaupanala tuli ensimmäiseksi mieleen siksi, että sieltä saa 

kuulemma työtä mistä tahansa. Näin ainakin saa työtä läheltä. Koulun käyntiin oli 

kannustettu palkkioin yli seitsemän numeroista. Hänen isänsä työskentelee 

rakennusmiehenä ja äiti kangaskaupassa. Rakennustyöstä isä on vastikään lomautettu 

määräaikaisesti. Koulumenestystään Jussi kuvaa tavalliseksi, jota olisi voinut nostaa, jos 

tekee läksyjä ja lukee enemmän kokeisiin. Hän toteaa valintapisteiden riittävän joka 

tapauksessa haluamaansa jatkokoulutukseen. Pääsykokeista hän uskoo selviävänsä hyvin. 

Suhtautuminen korkean asteen opintoihin poikkesi kuitenkin selvästi Antin 

suhtautumisesta. Antin ajatellessa jatko-opintoja juuri itseä kiinnostavaan alaan 

paneutumisena, Jussi puolestaan epäili niiden olevan liian haasteelliset. 

 

Jussi: ”Emmä kyl yliopistoon mee. Se on enemmän sellasten hikkejen paikka. Mä en 

jaksais päntätä päivätolkullta ja vuosikaudet.” 

Tuomas: ”Luetko sä kotona mitään? Ja kuinka paljon?” 

Jussi: ”Luen, mut se on eri asia. Ne on kiinnostavii kirjoja ja mä tykkään niistä.” 

Tuomas: ”Jos sä menet opiskelemaan alaa, joka sua kiinnostaa, niin eikö ne kirjat sitten 

voisi olla kiinnostavia kirjoja?” 

Jussi: ”Vois varmaan, mutta siel on taatusti sellasta pänttäämistä ja turhan ulkoa 

muistamista.” 

Tuomas: ”Se tietenkin riippuu siitä, mitä sä menisit lukemaan, tuleeko siellä mitään 

tollasta. Yleensä kuitenkin oman alan asiat kiinnostavat ja niitä haluaakin lukea ja niistä 

voi tulla jopa harrastus. On ihan eri asia opiskella kielten laitoksella kuin vaikka valtio-

opin tai kauppakorkeassa. Ja se mitä sanoit niistä pingoista, jotka vain hakevat yliopistoon 

niin olen kyllä nähnyt, että kaikista laiskimmat selviävät sieltä joskus helpoiten. Meidän 

laitoksella ei ollut läsnäolopakkoa ja sai valita mitä kirjoja tentti. Usein riitti pelkkien 

sisällysluetteloiden ja johtopäätösten lukeminen. Kirjat oli tosin usein niin 

mielenkiintoisia, että ne tuli luettua.” 

Jussi: ”Miks sit just ne kenellä on parhaat keskiarvot ni menee sinne ja varmasti 

pääseeki?” 

Tuomas: ”Pääsykoe yliopistoon on eri asia. Silloin sun täytyy oikeasti päntätä 

pääsykoekirja viisi kertaa päähäsi ja tehdä tarkat muistiinpanot. Se onkin mun mielestä 

vaikein kohta yliopistossa. Lopuksi kun tehdään opinnäytetyö niin siinä ei pänttäys tai 

ulkoa oppiminen auta. Se on monelle niin sanotulle hyvälle oppilaalle paha paikka. Ei 

korkeakouluja kannata pelätä, jos ala on oikea.” 
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Jussi: ”Voisinki kysyy viel noista Helsingissä olevista yliopistoist, et onko semmosesta 

alasta…” 

 

 

Pekkaa on muiden edellä mainittujen tavoin kannustettu rahan voimalla opiskelemaan. 

Poikkeuksena edellisiin, häneltä ei ole kuitenkaan tarkistettu läksyjä kotona eikä tentattu 

koetta varten. Tähän hän ei olisi mielestään suostunutkaan. Hänen isä on ollut jonkin aikaa 

työttömänä sairautensa vuoksi. Koulutukseltaan isä on ylioppilas. Pekan äiti on 

peruskoulupohjalta töissä Fazerilla tehdastyössä. Korkeakouluista hänellä oli vahva 

ennakkoasenne. 

 

Tuomas: ”Mitä sä ajattelet yliopisto-opiskelusta noin niin kun yleensä?” 

Pekka: ”Aattelin sittenki, et must tulee lääkäri tai kallonkutistaja... No vitut, homojen 

hommaa.” 

Tuomas: ”Tarkoitin enemmän sellaista, että ajatteletko sen olevan jotain saavuttamatonta. 

Sähän olet kuitenkin pärjännyt valtakunnallisissa kokeissa ihan hyvin ja huonot arvosanat 

johtuu todennäköisesti tästä valtavasta poissaolomäärästä.” 

Pekka: ”Miks sä tuhlaat aikaa edes kysyy tota? Näätsä mul rillej? Siel täytyy lukee ja 

toistaseks mä en jaksa lukee paskaakaa. Eihä sitä sit tulevaisuudest koskaa tiä. Jos joudun 

joskus poseen, ni siel ois ainaski aikaa lukee.” 

Tuomas: ”Meinaatko, että voit joskus joutua vankilaan?” 

Pekka: ”En varmaa, vois se kyl olla siistii. Halpoja tatskoja, ilmanen lukkosepän 

koulutus...” 

 

Jennin isäpuolella on oma yritys, jossa äiti on osakkaana tai/ja töissä. Jenni on ollut itse 

harjoitteluissa ja on menossa kesätöihin yritykseen. Taantuman vuoksi kesätyöpaikka ei 

ole kuitenkaan varma. Isäpuolella on ammatillinen tutkinto ja erikoistumisopintoja omalle 

alalleen. Äidillä on korkeakoulututkinto taideteollisesta korkeakoulusta. Koulumenestys on 

Jennillä kiitettävää. Häntä ei palkittu rahalla hyvistä numeroista; sen sijaan äiti sanktioi 

häntä sanallisesti keskiverroista ja huonoista arvosanoista. Hän myös muistaa, kuinka 

kokeen arvosana seitsemän istutti häntä useat seuraavat päivät koulukirjojen ääressä. Tätä 

tapahtui aluksi äidin toimesta ja myöhemmin oma-aloitteisesti. Lukion Jenni on valinnut 

sen vuoksi, koska pitää sitä parhaimpana väylänä yliopistoon. 

 

Jenni: ”Oon jo valmiiksi katellu paljon yliopistojen eri linjoja. Siellä on tosi paljon 

kiinnostavii aineita tai siis vaihtoehtoja. Yhteiskunnalliset ja lääkkis ja bilsa ja sitte on 

näitä jotka ei anna työpaikkaa just millään, mitä mä jo sanoinki.” 

Tuomas: ”Minkälaista sä ajattelet, että yliopistoelämä ja opiskelu on?” 

Jenni: ”Täytyyhän siinä lukee paljon enemmän ja olla vielä ahkerampi ja siihen menee 

paljon aikaa.” 

Tuomas: ”Sä olet ollut aika ahkera jo nyt. Luuletko että vielä tarvitsee tikistää lisää?” 
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Jenni: ”Jos haluaa pärjätä hyvin. Siellä on kokonaisia kirjoja jotka täytyy osata ku täällä 

ja  voi selvitä yhdestä kokeesta lukemalla annetut osa-alueet.” 

Tuomas: ”Esimerkiksi yhteiskuntatieteet; luuletko, että siellä pitää päntätä ulkoa ne kaikki 

kirjat, jotka tenttii?” 

Jenni: ”Eiks sitte pidä? Varmaan jos haluaa hyvän arvosanan.” 

Tuomas: ”Tärkeintä on käsiteltävän asian ymmärtäminen. Sitten kun on lukenut ja tuntee 

alan paremmin, usein riittää, että lukee yhteenvedon. Samoin sisällysluetteloa 

silmäilemällä voi jättää ne asiat pois, jotka ovat jo itselle tuttuja. Tulee aika paljon toistoa. 

Niitä parhaita arvosanoja tarvitaan yleensä silloin, jos halutaan jäädä yliopistoon 

tutkijaksi. Työnantaja harvemmin niistä välittää. Yliopistollekin sillä lopputyöllä on se 

suurin merkitys, ei niinkään yksittäisillä tenttinumeroilla.” 

Jenni: ”Ehkä, mutta mun on vaan silti saatava hyvä numero aina, et voin olla itseen 

tyytyväinen.” 

 

Puhuimme Jennin kanssa myös joutilaisuuden tärkeydestä sekä vapaa-ajasta. Jennin oma 

mielipide oli vahvasti protestanttiseen työetiikkaan kallellaan. Lisäksi hän mainitsi 

nauttivansa itselleen järjestämästään ”rääkistä”. Hänestä vapaa-aika piti ansaita hyvin, että 

se tuntuu mukavalta. Monet mielipiteet olivat suoraan kopioituja äidin mielipiteistä, jonka 

Jenni myönsikin. On vaarana, että henkilöt, jotka laittavat peliin kaikkensa koulu- ja 

työelämässä, tulevat kyynisiksi niitä kohtaan, jotka eivät menesty. Helposti ajatellaan, että 

se on henkilön oma syy ja laiskuuden vika. Kysyin myös eikö häntä harmita se, että toiset 

näkevät paljon vähemmän vaivaa, mutta silti sijoittuvat työelämään ja yhteiskuntaan yhtä 

korkealle. 

 

Jenni: ”Haluaisit sä, että mä alkaisin laiskottelemaan vai?” 

Tuomas: ”Välillä sitä kannattaisi kokeilla. Viisaaksi ei tulla pelkästään lukemalla. 

Pohtiminen tarvitsee paljon joutoaikaa.” 

Jenni: ”Jokaisella on varmasti oma tapansa menestyä ja pärjätä. Tämä vaan sopii mulle 

parhaiten.” 

Tuomas: ”Tuo oli erittäin hyvä pointti. Suorastaan loistava. Yritä tosiaan löytää se oma 

tiesi. Ei minun tie, ei isäpuolesi tie, ei äitisi tie vaan se minkä todella tunnet omaksesi.” 

Jenni: ”Mulla ei ole aina ollu mahdollisuutta valita. Äitini on kyllä vaikuttanut aika 

paljon.” 

Tuomas: ”Oletko nähnyt ostarilla sellasta pitkäpartaista vanhaa äijää, jolla on aina 

punainen liivi yllä (tuntomerkit varmuuden vuoksi vaihdettu)?” 

Jenni: ”Kaikki sen juopon on nähnyt. Otanko mä siitä esimerkkiä (hymyilee)?” 

Tuomas: ”Se on väitellyt tohtorismies. Tämän paikan varmaan koulutetuin kaveri.” 

Jenni: ”Se ei ole varmaan saanut töitä omalta alaltaan.” 

Tuomas: ”Itseasiassa on. Työstä voi tulla pakkomielle ja muu voi unohtua. Kaveri 

kirjoittelee välillä vieläkin. Se teki toisen maisterin lopputöistään juomatapatutkimuksen 

puolelle.” 
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Elinalla oli hyvin erilainen tilanne yhteishakua tehtäessä kuin toisilla. Hän piti itse lähes 

varmana sitä vaihtoehtoa, että koti työllistää hänet joka tapauksessa. Hänestä oli sama mitä 

valinnoiksi laittaa. Ongelmia valinnoissa oli muitakin. Ikä estäisi kohta häntä puhumasta 

monien eri henkilöiden kanssa. Tämä rajoittaa selvästi työnsaantia ja koulutuspaikan 

valitsemista. Toisekseen pukeutuminen, jonka Elinan kulttuurissa täysi-ikäisyys velvoittaa, 

ei sovellu kaikkiin työpaikkoihin. Kannustus koulun käymiseen oli niin ikään erilaista kuin 

muissa perheissä. 

 

Tuomas: ”Kannustettiinko sua koulun miten käymiseen?” 

Elina: ”Aika moni oli sitä mieltä, ettei kannata tuhlata aikaa siihen ollenkaan. Sukulaisista 

kaikki ei osaa lukea. Osa oli sitä mieltä, että opettelet lukemaan ja siinä se.” 

Tuomas: ”Entä sun vanhempasi, mitä mieltä ne oli? Palkittiinko sua hyvistä 

arvosanoista?” 

Elina: ”Oikeestaan niiden mielipide vaihteli aika paljon. Välillä koulu oli hyvä juttu, mutta 

sitten kun oli paljon töitä niin se ei ollut enää niin tärkeää.” 

Tuomas: ”Ei sitten palkittu millään lailla vai? Olet saanut aika hyviä numeroita joistain 

kokeista.” 

Elina: ”Veljet on palkinneet pilkkaamalla, mutta ei siihen muuten oo huomioo kiinnitetty. 

Setä välillä on kiusoitellu, et ylioppilaashan se täst tytöst tulloo.” 

 

 

5.4. Kokemuksia kodista 

 

Tässä osiossa oppilaat saavat kertoa, kuinka he viihtyvät kodissaan ja millainen on suhde 

vanhempiin. Pekka piti vanhemmistaan, vaikka riitoja esiintyi. Ongelmien syynä hän piti 

perheen ulkopuolisia asioita, jotka vaikuttavat jokapäiväiseen elämään. Tällaisia ovat 

työttömyys ja niukka sosiaaliturva. Väkivaltaa hän ei ollut kokenut, paitsi mielestään 

oikeutettuja selkäsaunoja silloin kun oli tehnyt jotain kiellettyjä. Pekalla on yksi itseään 

huomattavasti nuorempi pikkusisko. Hänen vanhempansa eivät asu yhdessä ja pikkusisko 

on saatu äitipuolen kanssa. Suhteet äitipuoleen ovat Pekan mukaan kunnossa. Tämä ei 

sekaannu asioihin, jotka eivät sille kuulu ja antaa joskus rahaakin. Pekka tapaa säännöllisin 

väliajoin äitiään. 

 

Pekka: ”Vanhemmat on kyl ihan hyvii tyyppej. Välillä riidellään, mut nii kai kaikki.” 

Tuomas: ”Aivan varmasti. Mainitsit aikaisemmin kuitenkin haluavasi oman asunnon.” 

Pekka: ”Faija on yes, mut se ei antais mun pitää muijii. Omas kämpäs ois helpompaa.” 

Tuomas: ”Se varmaan pelkää, että pamautat jonkun pupun paksuksi.” 

Pekka: ”Se on sen muijan huoli. Ihan sama mulle.” 

Tuomas: ”On se sunki huoles, sä joudut maksamaan 17 vuotta elatusmaksuja joka 

kuukausi.” 
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Pekka: ”Sit mä tapan sen sinne mahaan.” 

Tuomas: ”Voin vakuuttaa, että se on vielä kalliimpi vaihtoehto. Eiköhän se isäs sun etua 

ajattele.” 

Pekka: ”No emmä kyl haluis myöskää olla kuuntelemas yhtenää valitusta miten rahat ei 

riitä. Myydään padat ja pannut. Myydään vaatteet päältä. Se o ihan uskomatonta mikä 

valitusvirsi voi tulla jos pyytää vaik vaa fessee.” 

 

Jussi pitää kotiolojaan vaatimattomina, mutta mukavina. Hän on aina tullut toimeen niin 

isänsä kuin äitinsäkin kanssa. Isästä hän muistaa monia hauskoja asioita. Tämän mielipiteet 

ovat järkeviä ja vitsit ovat hyviä. 

 

Jussi: ”Jos ei raha-asioit lasketa niin kai mulla aina on varsin hauskaa ollu. Välillä 

ihmettelen miten ne rahat saatiin riittämään, mutta jotenkin aina vaan selvittiin. Että 

valuutassa on kyllä tehnyt tiukkaa ja musta tuntuu, että niitä ongelmia on yritetty salata 

multa. Välillä ajattelin että onneks ei ole veljee tai siskoo, et sillon ei varmaa mulle riittäis 

enää just mitään.” 

 

Antti ei osaa kuvailla kotiolojaan sen kummemmin. ”Iha tavallinen perhe.” Perheeseen 

kuuluu isä, äiti ja kaksi sisarusta. Antti ei välitä puhua perheestään paljoakaan. Hän 

kuvailee sitä aika tylsäksi ja vanhempien touhuja puuduttaviksi. Sisarusten kanssa hän 

pelailee pelikonsolilla jonkin verran, mutta pääosin viettää aikaa parhaan kaverinsa kanssa. 

 

Tuomas: ”Tässä taannoin yksi oppilas kertoi, että hänen isällään oli hyviä vitsejä ja muuta 

sellaista. Ei tule sulle mitään pieniä hauskoja tapahtumia mieleen?” 

Antti: ”Vitsit on ainaki iha perseest. Ei mulle tuu tosiaan mitään mieleen. No semmosen 

mä muistan et sitä kusetettiin autokaupoissa ku se ei ymmärrä niiden päälle mitään. No 

anyway, kyl mä arvostan mun isääni, mut se on oikeesti ihan tappavan tylsä tyyppi.” 

 

Jennin isä kuoli vaikeaan sairauteen hänen ollessa ala-asteella. Isä oli sairastellut pitkään ja 

se oli myös koetellut psyykkisen kantokyvyn lisäksi perheen taloudellisia rajoja. Äiti ei 

ollut koskaan saanut varsinaisesti oman alansa työtä ja tämä teki usein sellaista työtä, mistä 

ei pitänyt. Äidillä oli paljon sairauspoissaoloja työstä jaksamisensa vuoksi. Jenni tunsi 

usein, ettei hän halua tuottaa pettymystä äidilleen. Kun isäpuoli tuli perheeseen, 

rahaongelmat väistyivät. Suhde isäpuoleen on Jennin mukaan ihan hyvä, toisaalta isäpuoli 

on lähes aina töissä. Avioliiton kautta hän on saanut velipuolen, joka on huomattavasti 

vanhempi. Velipuolella on jo oma perhe ja tämä työskentelee sähkömiehenä. 

 

Jenni: ”Ikävin lapsuusmuisto oli varmaan se ku sai tietää, että isä kuolee. Se itse 

kuoleminen ei enää tuntunu niin pahalta, kun sen jo valmiiksi tiesi. Mä muistan kun mä 

ihmettelin ku äiti itki niin paljon ku sai tietää sen (kuuli itse kuolemasta), vaikka asia oli jo 

selvä. Mä olin surru jo paljon ennen sitä ja jälkikäteen se itse kuoleminen oli jollain tapaa 

helpotus. Toivottavasti mä en kuulosta julmalta.” 
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Tuomas: ”Et suinkaan. Kaikilla meillä on oma tapa käsitellä asioita. Tuota voi olla vaikea 

ajatella, kuinka paljon noin ikävä asia vaikuttaa koko elämään. Pääseekö siitä koskaan 

lopullisesti ylitse?” 

Jenni: ”Mä sain siihen sitten hoitoa ja oon yrittäny ajatella, että se mitä koin myös 

vahvistaa.” 

Tuomas: ”Aivan varmasti vahvistaa...” 

 

Perheessä on ollut paljon käytännön ongelmia rahahuolista työttömyyteen. Suhde äitiin on 

ollut kiinteä ja Jenni mainitsi tuntevansa itsensä välillä taistelukumppaniksi. Varsinaista 

kodin ilmapiiriä on pystynyt ajattelemaan vasta, kun kovat ajat ovat takana päin. Jenni 

arveli, että monen mielestä heikohkokin ilmapiiri voisi tuntua koetun jälkeen 

miellyttävältä. Ilmapiiriä hän pitikin hyvänä. 

 

Elinan kotona ilmapiiri on hänen kertomansa mukaan loistava. Perhekäsitys on laaja. 

Siihen kuuluu setiä, tätejä, enoja ja viljalti naimakauppojen kautta tulevia sukulaisia. 

Kotitalousyksikkö jossa hän asuu, pitää sisällään isän, äidin, mummon, kaksi veljeä ja 

yhden siskon. Veljekset tappelivat keskenään aika paljon aikanaan, mutta nykyään ne 

viettävät paljon aikaa yhdessä ja tappelut kohdistuvat perheen ulkopuolisiin. Elina kertoi 

henkilöistä, jotka tarkoituksella tulevat haastamaan riitaa ja aiheuttavat tappeluita. Poliisiin 

ei kuulemma voi luottaa. Asiat on pakko selvittää itse. Selkeä työnjako on vähentänyt 

keskinäistä riitelyä. Jokaisella henkilöllä on oma roolinsa ja omat työnsä perheessä. Kuri ei 

Elinan mukaan ole kovaa, jos sitä vertaa siihen mitä se on ollut ennen hänen syntymäänsä. 

Nykypäivänä lapset voivat joskus jopa haistatella vanhempiaan. 

 

Elina: ”Mitä mää sanoisin isästä ja äidistä. Ne on hoitaneet niiden hommansa ja mää 

arvostan niitä kovasti ja toivon, että mua arvostettaisiin samallailla.” 

Tuomas: ”Mitä sä tarkoitit muuten tuolla, ettei poliisiin voi luottaa?” 

Elina: ”No kerran kävi esimerkiksi niin, että kun kaksi miestä viilteli meiän autoa ja siitä 

meinasi tulla tappelu, mutta poliisit ehti väliin kun me oltiin ne soitettu. Näille kahdelle ei 

sit tehty niinkun mitään, mutta mun veli kyllä vietiin. Lisäksi poliisit lopuks vei meiän 

autosta renkaat.” 

Tuomas: ”Ei ollut varmaan velipoika iloinen kun olitte poliisit soittaneet.” 

Elina: ”No ei todellakaan. Se käytti sellasta kieltä mulle ja äitille, ja löiki mua.” 

Tuomas: ”Niin, vaikka ehkä pelastit sen hengen.” 

 

 

 

5.5. Kiusaaminen haastatteluissa 
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Ketään haastateltavista ei oltu heidän omien sanojen mukaisesti kiusattu yläasteella. Ala-

asteella Jussia lukuun ottamatta kukaan ei kokenut tulleensa kiusatuksi, vaikka nimittelyä 

ja tappeluita koettiinkin. Jussin mukaan hänen oma kiusaamisensa alkoi, kun toiselta 

paikkakunnalta tuli uusi oppilas. Hän muistaa itse ensin naureskelleensa tulokkaan 

puhumistavalle, muttei mitenkään pahantahtoisesti. Tilanne kärjistyi, kun uusi oppilas sai 

kaverin paikkakunnalta ja he alkoivat yhdessä kiusata Jussia. Kiusaaminen oli tönimistä, 

huutelua, haistattelua joka yltyi tappeluksi. Tulokas osoittautui paremmaksi tappelijaksi ja 

ensimmäisestä yhteenotosta lähtien kiusaaminen oli lisäksi fyysistä. Se ilmeni potkimisena 

ja lyömisenä. Opettajat puuttuivat asiaan koulussa, mutta kiusaamista jatkui koulun 

ulkopuolella. Se lakkasi, kun kiusaaja vaihtoi paikkakuntaa. Jussi epäili kiusaamisella 

olevan vaikutusta vieläkin. Hän on vähän varuillaan edelleenkin. On sellainen olo, että 

jostain voi heilahtaa nyrkki. Jussi piti kokemusta tavallaan vahvistavana. Oman lapsen 

kiusaamista hän ei aio katsoa yhtään. 

 

Kysyin muilta ovatko he itse kiusanneet tai nähneet ketään kiusattavan. Toisen 

kiusaaminen voi olla helpompi myöntää kuin oma. Kiusaaja on aika usein myös kiusattu. 

Jos taas jotain nähdään kiusattavan, voi alkaa kysellä näkijän roolia tapahtumassa. Pekka 

sanoi olevansa syytettynä kiusaamisesta. Hän oli ollut tappeluissa ja selvittänyt 

nokkimisjärjestystä. Poika joka hänet oli haastanut hävisi ja syytti Pekkaa kiusaajaksi. 

 

Pekka: ”Kyllähän sitä otetaan matsia ku selvitetää kuka liidaa tai tulee vaa muuta mis ei 

auta puhe. Välillä tulee turpaan, välillä taas voittaa. Aina o joku vahvempi, ei sille mitää 

voi. Mut et se ois sitte kiusaamista ni e-hei.” 

Tuomas: ”Sä siis et jatkanut voittosi jälkeen seuraavina päivinä pöllytystä?” 

Pekka: ”En yleensä. Mut sit jos on tämmöne tyyppi, joka ei tottele ni sitte sitä jatketaan. 

Jos niinku tähän leikkiin lähtee ni kyl se pitää kestää.” 

Tuomas: ”Oletko itse saanut montakin kertaa selkääsi?” 

Pekka: ”Vaik kuinka monta. Jos iha snadist aattelee, ni iha vitusti. Nykyää ei enää ku se 

asema on niinku vahvistunu. Sä tiedät mihin sä kuulut. 

 

Elina oli ollut paljon tappeluissa poikien kanssa. Hän ei ollut itse kiusannut ketään, mutta 

katsonut montaa tapausta vierestä. Yleensä kyseessä on ollut kaksi tai useampi poika, jotka 

ovat eri tavoin nöyryyttäneet yhtä. Tyttöjen keskinäistä kiusaamista hän ei ollut havainnut. 

Hän oli kuullut jonkin verran sanallista ivailua, mutta jättänyt ne omaan arvoonsa. Jenni oli 

nähnyt hyvin paljon nimenomaan tyttöjen kiusaamista: porukasta erottamista, hiljaista 

naurua ja kuiskuttelua selän takana. Välillä häntä suorastaan hävetti olla tyttö. Joskus ala-
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asteella hänkin lähti mukaan kyseiseen touhuun, mutta kuudennen luokan jälkeen 

tapaukset olivat pikemminkin hävettäneet. 

 

Jenni: ”Aivan varmasti puutun jos nykyään nään sellasta... joskus ne tapaukset on kyllä 

tosi hankalii ku sen kohteena on sellanen joka on iteki tehny niin. En ainakaa lähde siihen 

mukaan. Kaikki tollanen on niin noloo.” 

 

Antti on kokenut haukkumista, muttei pidä sitä mitenkään pahana. ”Huutelen takasi, siihen 

se on jääny. Jos kimittävät jotaki, ni siinähän kimittävät.” Hän on nähnyt muutamia 

kiusaamistapauksia, mutta ne on sittemmin selvitetty. Osa kiusaajista ja kiusatuista on jopa 

kavereita keskenään. Osa oli jo ennen tapahtumaa. Tyttöjen keskinäistä kiusaamista hän ei 

pitänyt minään kiusaamisena vaan ”...hiekkalaatikkotouhuna, jolla ei ole väliä, jos ei 

kerran verta tule. Sitte kehtaavat sanoa, että pojat kehittyvät hitaammin.”.  

 

 

5.6. Terveydentilasta koituneita ongelmia 

 

Pekalla, Antilla ja Elinalla ei ole ollut missään elämänsä vaiheessa ongelmia 

terveydentilansa kanssa. Jenni on kokenut masennusta, johon hän ei ole ottanut lääkitystä. 

Masennus on toistuvaa ja on osaltaan kokijan itsensä mukaan kausiluontoista; huonot 

arvosanat ovat myös syynä masennukseen. Oireilu ei ole Jennin mielestä vakavaa eikä 

siihen liity minkään asteista itsensä rankaisua ”...ellei nyt väkisin nokan laittaminen kirjaan 

päiväksi sitä tarkoita”. Jennin masennus ei vaikuta hänen mielestään millään tapaa hänen 

koulutusvalintaansa. Jussilla puolestaan ilmeni heti ensimmäisellä opinto-ohjaajan 

käynnillä ammatinvalintaan vaikuttava sairaus. 

 

Tuomas: ”Allergioita ja pahan laatuinen astma sä sanot. Sähän olit menossa 

pintakäsittelyalalle?” 

Jussi: ”Nii no joo. Se voi kyl varmaan vähän haitata sitä.” 

Tuomas: ”Niinkin voisi sanoa. Rohkea veikkaukseni on, että jos niistä mainitset 

pääsykokeessa niin et pääse sisään.” 

Jussi: ”Eli ei kantsi mainita.” 

Tuomas: ”Se on kaksipiippuinen juttu. Jos sä joudut jäämään sairaseläkkeelle ja lukemaan 

myöhemmin uuden ammatin sen vuoksi, ettet voi olla siellä työssä niin se on pahempi juttu. 

Riippuu tietenkin kuinka paha allergia ja astma on.” 

Jussi: ”Kauppis on se toinen joka mua kiinnostaa...” 
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Kahden päivän päästä haastattelusta Jussin äiti soitteli ja sanoi jo pitkään hokeneensa, ettei 

tuolla terveydentilalla voi mennä pintakäsittelyalalle. Tähän asti se oli ollut turhaa. Hän 

hämmästeli, miten ihan samalla tiedolla voi olla eri vaikutus riippuen lähteestä. Hän kertoi, 

että Jussin kaveri on menossa pintakäsittelyalalle ja Jussi itse haluaa niin ikään sinne. 

 

5.7. Työnantajan odotuksista oppilaan silmin 

 

Yksi oppilaani ei ollut päässyt mihinkään työpaikkaan, jossa oli ollut haastattelussa. Hänen 

oli vaikea ymmärtää, miksi kehotin häntä välttämään haastattelussa hänen 

suosikkitakkiaan, joka on täynnä hampunlehtien kuvia. Yleensä tällaiset itsestään 

selvyydet tajutaan suoraan, mutta välillä ne voivat tuottaa hämmennystä. Ensivaikutelma 

on yleensä tärkeämpi kuin koulutodistuksen arvosanat. Monille aloille toki kvalifikaatio on 

välttämättömyys, mutta arvosanoihin niissäkään harvemmin katsotaan. Tärkeitä seikkoja 

työnantajalle on se miten tulee toimeen ihmisten kanssa ja millainen ihminen hakija on. 

Kannattaakin lähteä haastatteluun levänneenä ja sopivasti itsensä ravinneena. 

 

Kaikki haastateltavani ovat olleet oppilaanohjauksen tunneilla, joissa käsitellään työpaikan 

hakemista, työpaikalla käyttäytymistä ja monia näitä koskevia perusasioita. Yhdellä 

oppitunnilla oppilaille näytettiin kalvolla työntekijän ominaisuuksia, joita työnantaja 

arvostaa. Tällä voi olla merkitystä siihen, mitä haastateltavat vastaavat, mutta yritän 

kysellä myös perusteluita. Pekka pitää itsestään selvyytenä sitä, mitä työnantaja vaatii. 

 

Tuomas: ”Muistatko kun sulle esitettiin taululle työnantajan vaatimia ominaisuuksia?” 

Pekka: ”E.” 

Tuomas: ”Siinä oli joustavuudesta nöyryyteen lueteltu vaikka mitä ja sanoit, ettei sulla ole 

niistä mitään ominaisuuksia.” 

Pekka: ”Ai nii, se oli se paska. Joo emmä ala ketään nuolee. Teen sen verran ku pitää, 

mielellää vähemmän tietty ja sit meen himaa.” 

Tuomas: ”Mites työhaastattelut, mahdatko päästä niistä läpi noin tulisella asenteella?” 

Pekka: ”Emmä ny mikään tyhymä oo. Totta kai persettä nuollaan sen yhen kerran, mut se 

jää sit siihen. Kättely, pukeutuminen ja oikeet sanat oikeeseen paikkaan ja muu paska. 

Siinä se.” 

Tuomas: ”Mitenkäs se työpaikan pitäminen onnistuu?” 

Pekka: ”Kyllä se onnaa ja meen heti liittoon ni ei pääse kapiainen käyttää hyväks. Jos 

tulee fudut, ni saan ainaki ilmasta rahaa, kunnes saan seuraavan duunipaikan.” 

Tuomas: ”Sun kannattaakin varmasti heti liittoutua kun pystyt. Mites luulet, että 

työkaverit...” 
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Pekka: ”Niis paikois mis oon ollu ni aatellaan niin ku mäki. Faijaki on samaa mielt. 

Tuomas: ”Huono työnjohto synnyttää tuollaista puraa, mutta ei kannata ottaa 

ennakkoasennetta. Toimi vasta silloin, kun on syytä siihen. Voit muuten vipata syytöntä 

kivellä. On hyviäki tyyppejä.” 

Pekka: ”Saa nähä.” 

 

Yleensä työpaikoilla, joissa on hyvä ja joustava johto, työilmapiiri on myös hyvä. Pekan 

tapauksessa häntä vanhemmat työssä olevat kaverit ja isä on luonut ennakkoasenteita 

tulevaa työnantajaa kohtaan. Siinä mielessä se on hyvä, että osaa taistella etujensa puolesta 

silloin kun on sen aika. Vaarana on kuitenkin päätyä rähjäämään yleisesti kaikesta pienestä 

ihan olemattomista syistä. Pekan mukaan työntekijöiden keskinäiset välit olivat hyviä 

hänen tuntemissaan työyhteisöissä. Johtavassa asemassa olevia vihattiin sekä 

luottamusmiehestä Pekalle oli jäänyt huono kuva. Hän on itse onnistunut aina saamaan 

kesätyöpaikan ja työharjoittelupaikan. 

 

Pekalla oli selkeä käsitys siitä, mitä työnantaja haluaa. Tämä voi riittää 

työpaikkahaastattelussa, koska lupautuminen joustamaan ja muuhun, mitä työnantaja 

ehdottaa ei vaasi näyttelijänlahjoja. Työpaikan paljastuttua mukavaksi ja reiluksi, 

työntekijä voikin olla valmis myönnytyksiin, vaikka kuinka ajattelisi aluksi toisin. Ihmiset 

kasvavat ja kehittyvät ja luovat omia mielipiteitään. Mikäli työnantaja taas yrittää käyttää 

hyväkseen työntekijää, voi kyseisestä asenteesta olla hyötyä. 

 

Antti ajatteli pitkälle samoin työllistymisestään kuin Blom, Melin & Pyöriä (2001) 

tietotyöstä; työtä hän arvelee saavansa ja korkea koulutus helpottaa hänestä selvästi 

työnsaamista ja lisää valintoja. Työnantajan logiikkaa hän pitää itsestään selvänä. Hänestä 

työnantaja tähtää maksimaaliseen voittoon ja työntekijän pitää ottaa tämä huomioon. 

Työntekijän ja työnantajan edut ovat monesti ristiriitaisia, tällöin joutuu työntekijä usein 

taipumaan, koska työnantajalla on enemmän valtaa. Tämä oli yksi syy siihen, miksi Antti 

halusi perustaa oman yrityksen. Hän halusi itse olla se työnantaja. Kysyin miten hän itse 

valitsisi työntekijän. Oletettiin, että hän on kauppias, joka rekrytoi uutta työvoimaa. Antin 

tavoitteena oli saada maksimaalinen voitto ja hyvä työntekijä. 

 

Antti: ”Kysyisin suostuisko se ylitöihin ja neuvottelisin näist joustoista ja palkasta samaan 

aikaan ja kirjaisin ne työsopimukseen.” 
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Tuomas: ”Entä jos työntekijä lakkaa joustamasta heti koeajan jälkeen ja rupeaa 

näennäisesti sairastelemaan tai keksii jotain muuta. Sulla on helposti liitto kimpussa ja 

korvausrahat maksettavana jos sä rupeat sitä ulos heittämään.” 

Antti: ”Kai se pitää saada sielt joteski pois. Aina joku keino löytyy.” 

Tuomas: ”Entäs pitämään työstään. Jos työpaikalla on mukavaa niin sen eteen tehdään 

töitä.” 

Antti: ”Mä vaan pelkään, et voitto kärsii. Kai se o laskettava kumpi tulee halvemmaks.” 

Tuomas: ”Tuollaisen laskeminen on erittäin hankalaa. Pitää myös ottaa huomioon 

maine...” 

Antti: ”Niin. Suurin osa ihmisist o työntekijöitä. Ei ne varmaa arvosta huonoo kohteluu.” 

 

Antti kertoi, kuunteli ja otti kantaa erittäin mielenkiinnolla asioista, jotka kannattaa nähdä, 

kun yrittää tehdä voittoa kauppiaana. Hän oivalsi itse sen, että ruokakaupan kauppiaana 

hänen voiton tuottaa pienituloisten ansioiden nousu ja mahdollisuus kuluttaa. Kun taas 

huviveneiden tai luksusautojen myyjänä hän hyötyisi tilanteesta, jossa varallisuuserot 

kasvavat. Kyyninen suhtautuminen kanssaihmisiin voi muuttua jopa oman ahneudenkin 

kautta inhimillisen näköiseksi. 

 

Antti: ”...ne kaikki sosiaalipummit mua vituttaa...” 

Tuomas: ”Jos sä näkisit yhden tukehtumassa oksennukseensa kadulla, ni auttaisitko?” 

Antti: ”No en varmaa. Ainakaa jos kukaa ei näkis. Tiedän kyl et se on muka rikos.” 

Tuomas: ”Ne sosiaalipummit tuo ne sossun maksutositteet sulle sinne kauppaan. Ne saa 

rahaa meiltä kaikilta, mutta kantaa ne pääosin peruskauppaan. Joskus myös Alkoon, mutta 

ne tulee takas valtiolle. Eli marketin kauppias hyötyy siitä suhteessa eniten. Kannattais 

auttaa.” 

Antti: ”Nii-i. Totta muuten. Ja ne on niit vähän tienaavii. Itte asiassa tukia pitäis sittenki 

nostaa.” 

Tuomas: ”Ja varmaan antaa ne maksutositteina, joilla saa vain ruokaa ja vaatetta.” 

 

Työnantajan hyödyt ovat moniulotteiset. Elinalla ei ollut mitään sanottavaa työnantajan 

vaatimuksista. Hän ei uskonut menevänsä kodin ulkopuolelle töihin. Hän oli kyllä kuullut 

työnantajan riistämisestä ja huijaamisesta. Hän piti oikeutettuna riistää ja huijata takaisin. 

Jennin suhtautuminen oli huomattavasti sallivampi. Hänet oli kasvatettu siihen, että annetut 

työt tehdään ja ei aleta valittamaan turhasta. Äidin jääminen sairaslomalle oli muuttanut 

jonkin verran mielipiteitä työn tekemisen tärkeydestä suhteessa omaan terveyteen. 

 

Jenni: ”Työnantaja haluaa, et mä oisin kunnollinen, ahkera, tunnollinen ja kuuliainen. 

Sellasen työntekijän mä ainaski ite haluun.” 

Tuomas: ”Oletko sä sitten sellainen? Vai koskeeko toi vain työhaastattelua?” 

Jenni: ”Tietty, emmä huijais. Se ois väärin ja se tulis kuiteski ilmi.” 
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Tuomas: ”Nykyään puhutaan paljon stressistä ja siitä, että työnantaja yrittää imeä kaikki 

mehut.” 

Jenni: ”Oommä sen nähny ihan läheltä niinku tiijät. Kysymys on väärästä työstä. Jos sä 

teet väärää työtä ni siitä kärsii nii työnantaja, asiakkaat ku säki.” 

Tuomas: ”Entäs jos pitää työstään, mutta työnantaja yrittää laittaa sua tekee toisenki 

työt.” 

Jenni: ”Kyl sillon pitää uskaltaa sanoo, ettei se käy.” 

Tuomas: ”Uskaltaisit sä? Jos työnantaja ärähtää, ettei se käy.” 

Jenni: ”Toivottavasti sellast ei tapahu. Emmä osaa iha oikeesti sanoo. Emmä tiä.” 

 

Välillä kuulee, että tytöt kasvatetaan liian nöyriksi työelämän suhteen. Jos kasvatus on 

tapahtunut jo kotona, en tiedä mikä vaikutus on yrityksillä muuttaa sitä ja tuleeko sitä 

muuttaa, jos se ei ole henkilölle itselleen luontaista. Tärkeää on kuitenkin se, että henkilö 

tietää mistä voi saada apua erilaisiin ongelmiin. 

 

5.8. Työn mielekkyys oppilaiden silmin 

 

Pyysin haastateltavia kuvailemaan, millaista olisi mielekäs työ. Tästä teemasta oli 

huomattavan vaikea saada pintaa rikki. Haastateltavat eivät millään tuntuneet keksivän 

millainen työ voisi olla mielekästä. Aluksi kuvaukset kattoivat olemattoman lyhyttä 

työaikaa, suurta palkkaa ja pitkiä vapaita. Yritin kuitenkin selvittää, millaisessa työssä 

oppilaat oikeasti viihtyisivät, koska kuvailun kohteen työpaikkoja ei juuri ole tarjolla. 

Toisten kanssa se oli oikeiden kysymysten kanssa aika helppoakin kun he pääsivät 

vauhtiin. 

 

Tuomas: ”Millainen työn pitäisi olla, että voisit tehdä sitä mielelläsi vaikka vapaa-aikana. 

Antti: ”Hulluks sä oot. En mä haluis tehä sitä ees työaikana.” 

Tuomas: ”No, mitä sä teet vapaa-aikana? Kerro vaikka viime lauantaista.” 

Antti: ”Olin koneella, söin... käytiin kaverin kanssa yhdes kaupassa ja sit taas söin.” 

Tuomas: ”Kyllä varmaan tollasiakin töitä on. Mitä sä teit koneella, chattasit, pelasit, luit 

lehtiä?” 

Antti: ”Kauppalehden ja jotain muita sieltä luin, niinku aika usein. Ja pelasin pokeria.” 

Tuomas: ”Missä kaupassa te muuten kävitte?” 

Antti: ”Kateltiin vaan hintoja oikeestaan useemmassaki eri kaupassa, kaikkii siistejä 

tuotteita.” 

Tuomas: ”Mitä ostat sitten ku rikastut vai?” 

Antti: ”Toivottavasti en. Ne on nii ylihintasii. Mieluummi myyn.” 

Tuomas: ”Jätkähän on tehnyt täyden työpäivän. Nuohan kuuluu businessmiehen 

arkipäivään; vaan se myyminen puuttuu, mutta sitäkin teet kokoajan mielessäsi.” 

Antti: ”Varmaan se o tylsempää sillo ku on pakko. Niin, tosta tuli mielee...” 
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Elinan kanssa päädyttiin jälleen siihen, että se työ ja vapaa-aika on tosiaankin ihan oikeasti 

sama asia jo nyt. Hän sanoi nauttivansa elämästä ja sanoi aikaa jäävän itselleen enemmän, 

kunhan koulu loppuu. Elina muistutti, että häntä hoidetaan hänen ollessa vanhus. Samaan 

tapaan kun hän hoitaa nyt mummoaan, saa hänkin viettää vanhuutensa kotipiirissä. Jennin 

kanssa palattiin mielekkääseen työhön pariinkin otteeseen. Hän arveli pääsevänsä jo jäljille 

siitä, mitä se voisi olla. 

 

Jenni: ”Toi on kyl edelleenkin tosi vaikee kysymys. Mä oon miettinyt sitä. Kyllähän sen 

pitäis olla semmosta, josta nauttis. Varmaan jotain haastavaa, muttei liian haastavaa. Ois 

kiva et siinä sais olla tekemisissä ihmisten kaa. Sellanen missä tuntee olevansa hyödyksi ja 

auttavansa muita.” 

 

 

Pekalle tuli mieleen varsin erikoisiakin tapoja saada työstään tyydytystä. Aluksi hän ei 

keksinyt juuri mitään, mutta myöhemmin hän loisti ja oli koonnut jopa paperille 

mietteitään. 

 

Pekka: ”No tässä näitä nyt tulee. Jos työssä sais tehdä hyvännäkösille muijille mitä 

haluaa. Pornolehti vois olla hyvä paikka tai parittaja ku siinä ei tartte nii kirjottaa. Ois 

kiva jos herättäis pelkoo muis, ainaki nois ---- ja nois ----. Joku magee auto vois kuuluu 

siihe ja ase ja arskat. Se arskat oli sit vitsi. Mut sit siin ei sais ite delata tai joutuu ainakaa 

pitkäks aikaa posee. Sitä pitäs voida tehä sillon ku ite tahtoo.” 

Tuomas: ”Oliko nämä nyt ihan tosissaan kaikki mietittyjä?” 

Pekka: ”Tavallaan mut nää ei voi kaikki toteutuu, ku ne kumoo ite toisensa niinku se, et ei 

saa delata ja toi ase homma. Miks mä pitäisin asetta, jos ei ois vaaraa. 

Tuomas: ”Koska se on susta cool. Siksihän sä noita aurinkolasejakin täällä sisällä pidät.” 

Pekka: ”Totta. Totta. Mut tienaaks nois pornofilmeissä tai nois oikeesti mitään?” 

Tuomas: ”Sä olet pikkasen nuori ohjattavaksi sinne saralle, koska sä näet vaan asiasta 

positiivisen puolen. Se on niitä harvoja aloja, joissa naiset tienaa paljon enemmän ku 

miehet. 

Pekka: ”Niimmä aattelinki, mut vois sitä vaik ilmaseks. Suosittele ite mulle jotain.” 

Tuomas: ”Mites ulosottomies, herättää pelkoa, kädet aseena, auto oltava, ei voi delata, 

naiset kyl täytyy itse hommata. Tai meet kalastusalalle. Herätät pelkoo kaloissa, veitsi tai 

nuotta aseena...” 

Pekka: ”Oon kuullu et Norjassa kalajutskissa on tienannu iha hyvin. Vois muute ottaa 

selvää kui sinne pääsee. Tota mä oon muuten joskus aatellu. 

Tuomas: ”Nyt tiedän miltä sokeasta kanasta tuntuu ku se on löytäny jyvän. Katotaanko 

oikeasti?” 

Pekka: ”Jos vaan siel ei tartte osata mitää muut ku suomee tai vähä enkkuu. 

 

Useasti tämän tyyppiset löydöt jäävät vain ajatuksen tasolle. Kuten toistaiseksi tässäkin 

tapauksessa. Joskus tulevaisuuden ahdingossa kuitenkin tieto jostain mahdollisuudesta voi 

tulla tarpeeseen. Tieto siitä, että erilaisia vaihtoehtoja on, on hyvä olla olemassa. Yleensä 
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kun pyydetään suosittelemaan jotain koulutusta, sitä ei kannata tehdä, koska sitä lähinnä 

luulee tuntevansa toisen. Tunninkin keskustelu on niin lyhyt, että siinä useimmiten oppii 

tuntemaan vain sen kuvan, jonka oppilas haluaa itsestään ohjaajalle antaa. Jussi kuvaili 

ihanne työtään seuraavasti: 

 

”Se olis niinku semmonen, jossa mä tapaisin ja näkisin tuttuja päivittäin ja rupateltas 

kaikesta mikä kiinnostais. Työ ei sais olla raskasta, eikä puuduttavaakaan, eikä 

paikallaolemista. Ois hyvä jos siinä sais välillä liikkua, välillä istua ja välillä vaikka 

jumakauta maata. Ei ulkotyötä. Ehdottomasti sisätiloissa paitsi jos on kaunis sää ja haluu 

ulos.” 
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6. POHDINTA 

 

Peruskoulussa annettu ohjaus voisi olla hyvätasoisena erittäin tärkeä syrjäytymisen 

ehkäisijä. Miksi juuri perusopetuksen ohjaus on siinä niin olennaista, eikä toisen asteen tai 

korkea-asteen ohjaus, jotka ovat myös hyvin tarpeellisia. Syrjäytymisestä puhuttaessa 

suurimmassa vaarassa ovat vailla ammatillista koulutusta olevat nuoret (Numminen 2002, 

127-128) ja näihin ei välttämättä muiden asteiden ohjauksella päästä vaikuttamaan, mikäli 

jatkokoulutusvalintaa ei tule. Peruskouluvaiheessa muodostetut asenteet ja oppimiskyky 

ovat olennaisia seikkoja, joihin ohjauksella voidaan hyvissä ajoin vaikuttaa. 

Syrjäytymiseen liittyy monesti myös useita eri huono-osaisuuden dimensioita, joita 

kirjallisuuskatsauksessa toin esiin. Ottamalla nämä yksilöllisesti huomioon, ohjaajalla 

saattaa olla mahdollisuus ehkäistä tai ainakin vähentää syrjäytymisen riskiä. Pohdin 

teemakohtaisesti kuinka ohjaaja voi vaikuttaa. Tarkoituksena on herättää ennemminkin 

ajatuksia kuin ratkaista tai käsitellä ongelmia kokonaisvaltaisesti. Kokonaisvaltainen 

käsittely vaatisi tutkimuksen kustakin teemasta erikseen. Jatkotutkimus voisi olla esim. 

erikseen paikkakuntariippuvaisuus ja siihen johtavat tekijät tai mitkä kotoa juontavat seikat 

vaikuttavat palkan tärkeyteen valinnassa. 

 

Jokainen aineiston haastateltava piti työllisyystilannetta tärkeänä. Olennaisin asema sillä 

oli ainoastaan yhdellä henkilöllä. Muut kokivat tärkeämmäksi pysymisen paikkakunnalla ja 

työn mielekkyyden. Osan työllisyys luultavasti voidaan järjestää joka tapauksessa kotoa 

käsin. Työllisyystilanne alalla, jonne pyrkii, on yleisesti huomioitu seikka, joka saattaa olla 

ratkaiseva valintakriteeri. Työpaikan saamista ei pidetä itsestään selvyytenä. Ohjaukseen 

tämä antaa haasteen; miten työllisyystilanne tulisi tuoda esiin oppilaalle valinnan 

yhteydessä. Voi olla hankala ennustaa, onko jollain alalla työvoimatarvetta kolmen tai 

kahdeksan vuoden päästä, jolloin oppilas mahdollisesti valmistuu ammattiin. 

Työministeriöiltä löytyy valintaoppaisiin laitettuja näkemyksiä niukanlaisesti. Ohjaajan 

päättelyllä ja jonkin asian korostamisella voi olla merkitystä valintaan ja omia 

kannanottoja kannattaa tarkastella kriittisesti. 

 

Paikkakuntariippuvaisuus oli merkittävässä roolissa valintaa tehdessä. Jussi oli 

romantisoinut paikkakuntansa muun maailman yläpuolelle. Rationaalisella tasolla hän 

ymmärsi, ettei ruoho ole välttämättä sen vihreämpää aidan kummallakaan puolella. Hän 
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myönsi asuinpaikkansa sosiaaliset ongelmat, joskaan ei ollut koskaan kokenut 

turvattomuutta. Vahvana olivat luulo, oma tieto, uskomukset sekä ylipäänsä tunnepuolen 

elämä, kuten Altmanin ja Low:n (1992, 4-5) havainnoissa. Perimmäisessä ajattelussa hyvä, 

tuttu ja turvallinen vaikutti tulevan kotipaikasta ja tuntematon ja turvattomuus, kuten 

häneen kohdistettu kiusaaminen toisilta paikkakunnilta. Peavy (1999, 54-57) kertoo 

ihmisen mahdollisuuksista ratkaista asioita juuri siinä kontekstissa, jossa kohdehenkilö sen 

näkee; tunnepohjaiset kokemukset voivat valintatilanteessa painaa paljon enemmän kuin 

järkiperäiset. Ne voivat Peavyn mukaan estää tai mutkistaa refleksiivistä ja kognitiivista 

harkintaa tai kieltää sen merkityksen. 

 

Brown & Perkins (1992, 300-301) mukaan nimenomaan negatiivinen kokemus voi 

sinetöidä oman mielipiteen jostain paikasta. Tätä voisi mielestäni soveltaa molempiin 

suuntiin; uhka voi tulla joko ulkopaikkakunnista, kuten Jussi sen koki tai suoraan omasta 

paikkakunnasta. Elinalla oli puolestaan perheestä ja suvusta johtuvat syyt jäädä 

paikkakunnalle. Vahvat sosiaaliset siteet voivat tuottaa verkostojen kautta haitallisia 

vastakkainasetteluja ja esteitä asettamalla sosiaalisia rajoituksia esim. sukuun, 

paikallisuuteen, sosioekonomiseen asemaan, luokkaan, sukupuoleen, etnisyyteen, 

uskontoon tms. perustuen, kuten (Kärkkäinen 2004, 31) muistuttaa.  Muunlaista 

paikkakuntariippuvaisuutta ei ollut havaittavissa. Huffordin (1992) Insiders-outsiders 

ajattelussa muut haastateltavat kuuluivat selvästi enemmän sisäpiiriin paitsi Antti, joka ei 

missään tapauksessa halunnutkaan kuulua kyseiseen yhteisöön. Brownin ja Perkinsin 

tutkimusten pohjalta voisi alkaa miettimään, mitkä olivat Antin niin ehdottomat syyt 

vaihtaa paikkakuntaa. Kiusaamista tai muuta sellaista hän ei myöntänyt. Hetken 

tunnetilakaan se ei ollut, koska Antti oli myös myöhemmin samoilla linjoilla. 

 

Valinnoille tunteilla ja luulotiedolla voi olla yhtä suuri merkitys kuin järkiperäisellä 

tiedolla. Kiintymys johonkin paikkaan, yhteisöön tai elämäntapaan ovat tunteisiin 

vaikuttavia asioita ja niiden kautta voidaan tehdä valintoja. Ohjaaja voi esitellä luokassa 

erilaisia elämäntapoja, oppimisympäristöjä, asuntoloissa asumista ja niiden positiivisia 

puolia. Niitä ei tulisi kuitenkaan markkinoida parempana vaihtoehtona vaan yhtenä 

mahdollisuutena muiden joukossa. Henkilökohtaiset ja perhekohtaiset syyt saattavat 

vaikuttaa paljonkin oppilaan mahdollisuuksiin muuttaa alaikäisenä toiselle paikkakunnalle. 
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Muita käytännön esteitä tai haittoja ovat esimerkiksi ylipitkät koulumatkat tai rajoitukset 

opiskella toisessa oppimisympäristössä. 

 

Vanhempien ja kodin merkitys osalla haastateltavista koulutusvalinnan suhteen oli 

ilmeinen. Tietenkään tämän kokoinen otos ei ennakoi millään tavalla sitä, onko 

vanhempien koulutuksella merkitystä yleensä lapsen koulutusvalintaan. Korkeakoulutetut 

vanhemmat suhtautuivat positiivisesti opiskeluun ja pystyivät kertomaan 

korkeakouluopinnoista. Jälkeläiset suhtautuivat niin ikään myötämielisesti 

jatkokoulutukseen ja koululaitokseen. Elinan kohdalla suoraan koulutusvalintaan sikäli 

vanhempien mielipiteellä ei ole merkitystä, mutta hän itse ennakoi, ettei tule edes 

menemään mihinkään toisen asteen koulutukseen. Tässä näkyy taas selkeästi vanhempien 

kanta. Muutoin kahden muun matalasti koulutetun jälkeläisillä oli käsitys, että heidän 

vanhempansa suhtautuivat koulunkäyntiin varsin positiivisesti. 

 

Muita haastateltavia kannustettiin koulun käymiseen käyttämällä rahaa porkkanana hyvistä 

arvosanoista, paitsi Jenniä ja Elinaa. Jennille pärjääminen oli pikemminkin velvollisuus. 

Elinan velvollisuus oli puolestaan kotona. Yleensä ottaen koulun käyntiin kannustetaan 

suomalaisissa perheissä, olivatpa vanhemmat korkeasti koulutettuja tai eivät. Mistä sitten 

johtuu, että kiinnostus opiskeluun, pärjääminen koulussa ja etenkin menestys myöhemmin 

työmarkkinoilla ovat usein korkeammin koulutettujen jälkeläisten polku? Näissä 

tapauksista yhdellä matalasti koulutettujen lapsista oli hyvin vahva asenne etenkin korkea-

asteen jatko-opintoja kohtaan. Paul Willisin haastattelemat nuoret kokivat koulun 

feminiinisenä paikkana, eivätkä halunneet olla osa sitä. Samankaltainen maskuliinisuus oli 

tässä tapauksessa, jossa yliopistoon menevät yhden haastateltavan mukaan ”rillipäiset 

homot”. Myöhemmissä keskusteluissa hän myönsi tietävänsä ihan hyviä tyyppejä, jotka 

ovat käyneet yliopiston, maskuliinisia sellaisia. Yliopisto-opintojen affektiivisessa ehkä 

aggressiivisessakin vähättelyssä voi olla mukana oman egon nostamista ja itsensä 

suojaamista alemmuuden tunnolta. 

 

Kodin vaikutus suhtautumisessa koululaitokseen näkyy usein tavalla tai toisella. Tämän 

tutkielman tapauksissa osa piti koulua tärkeänä ratkaisijana saada työtä. Osalle se taas 

merkitsi mahdollisuutta tienata rahaa sen verran, ettei omassa elämässä ole rahahuolia. 

Koulutusta pidettiin polkua mielekkääseen työhön. Koulutus nähtiin jopa mahdollisuutena 
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päästä pois kotoa tai paikkakunnalta. Kotona oli nähty työttömyyttä, rahaongelmia ja työn 

tekemistä työpaikassa, joka ei ole mieleen. Toisaalta koulutuksen koettiin olevan rahan 

ansaitsemisen kannalta hyödytöntä, koska tienata voi matalallakin koulutuksella ja 

heikoilla koulupapereilla. Korkeakoulu nähtiin työläänä siihen nähden, mitä sillä voi 

saavuttaa rahallisesti. Yhdessä tapauksessa jatkokoulutuksesta oli turha kummemmin edes 

puhua, koska tulevaisuuden suunnitelmat olivat jo vanhemmilla, ja tätä kautta lapsella, niin 

selvillä. 

 

Kodilla on kiistatta jonkinlaista merkitystä siihen, millaiseksi oppilaan todellisuus on 

muodostunut ja minkä perusteella hän tekee valintojaan. Kodista saadut arvot, tavat, 

kannustus ja suhtautumineen kouluun tai erilaisiin töihin antavat lapselle taustan, johon 

hän luo omat arvonsa ja totuutensa. Rikkinäinen koti ei aina tarkoita huonoa ilmapiiriä eikä 

kodin kulissit sisäistä viihtyvyyttä. Kodilla on niin paljon erilaisia ulottuvuuksia, jotka 

vaikuttavat myöhempiin valintoihin, että niitä varten tarvitsisi useampia erillisiä 

tutkimuksia. Tässä tutkielmassa kodista lähtevä arvostus tuli esiin eri tavoin. Se ilmenee 

mm. kapinointina tai oman todellisuuden perusteluna kodista saatujen perusteiden avulla. 

 

 

Koulumenestys oli niiltä osin hyvää, kun puhuttiin kouluaineista, jotka kiinnostivat ja 

joissa oli oppilaan mielestä hyvät opettajat. Hyvä yleinen koulumenestys liittyi 

ahkeruuteen ja läsnäoloihin. Yhdessä tapauksessa sillä haluttiin myös tehdä äitiä 

tyytyväiseksi. Toisessa tapauksessa taas päinvastoin äitiä tehtiin tyytyväiseksi 

pikemminkin tekemällä ahkerasti töitä kotona koulutöiden sijaan, jos tarve niin vaati.  Aho 

& Vehviläinen (em., 233) kertoivat, että työväenluokkaisen nuoren on pärjätäkseen 

koulussa otettava etäisyyttä taustastaan. Kahta työväenluokkaista jälkeläistä kannustettiin 

kotoa rahallisesti, mutta Ahon ja Vehviläisen mukaan taustaelementtejä on monia muita, 

josta etäisyys on otettava. Erittäin huono asia koulutusta ajatellen on toki se, että kotona 

kouluun suhtaudutaan vähätellen. Elinan olisikin otettava huomattavasti etäisyyttä 

taustastaan pärjätäkseen, tosin riski jäädä oman yhteisön ulkopuolelle on niin suuri, että 

sen kannattavuutta voi vakavasti harkita. 

 

Pojat pitivät kaikki pänttäämistä hieman nolona ja eivät myöntäneet itse niin tekevänsä. 

Pärjääminen oli hyvä asia, kunhan sen eteen ei tehty sellaista työtä, jolla leimautuisi 
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”hikeksi”. Perusteluna oli myös se, että pääsee muuttamaan pois kyseisestä paikasta. 

Koulumenestys oli joka tapauksessa hyvin vaihtelevaa. Numeroita laskivat huonot välit 

opettajien kanssa sekä poissaolot. Näillä voi olla myös keskenään jotain tekemistä. 

Koulussa epävirallista ohjaustyötä tekevät käytännössä aika monet ihmiset, aina opettajista 

oppilaisiin. Ohjaajat ovat syntyneet ja kasvaneet tietyssä arvomaailmassa ja voivat 

tietämättään välittää tätä eteenpäin huolimatta siitä, mitä ulkopuolisessa alati muuttuvassa 

maailmassa tapahtuu (Peavy 1999, 134-136). Tietoa korkeakouluopiskelusta oli hieman 

vähemmän niillä keiden kummallakaan vanhemmalla ei ole siitä kokemusta. Saattaa olla, 

että pyrittäessä yliopistoihin tiedon merkitys kasvaa huomattavasti. On paljon linjoja, joita 

ei tiedosteta. Kuinka yliopistoon pääsee sisälle, on varmasti yksi olennainen tieto. 

 

Vaikkei koulumenestyksellä olisikaan suoraa yhteyttä jatko-opinnoissa tai elämässä 

pärjäämisen kanssa, se kuitenkin auttaa konkreettisesti pääsemään helpommin ja 

nopeammin eri kouluihin. Kiinnostunut koululainen voi myös löytää oppitunneilta itseään 

kiinnostavia asioita, joista ehkä myöhemmin voisi tulla hänelle ammatti. Vanhemmat 

voivat auttaa lasta menestymään koulussa mm. tarjoamalla erilaisia porkkanoita ja 

asettamalla rajoja. Ohjaaja voi olla tässä avuksi. Koulun yleisellä ilmapiirillä saattaa olla 

merkitystä koulussa viihtymiseen. Tiukat ja muodolliset säännöt ovat tärkeitä joidenkin 

oppilaiden viihtymisen kannalta. Toisille taas esim. kristinuskon myötä tulleet 

keskiluokkaiset säännöt, tavat ja traditio ovat merkkejä siitä, ettei koululaitos ole häntä 

varten. Näinkään ei kuuluisi olla vaan koulussa jokaisen tulisi viihtyä. Onko se sitten 

mahdollista vai ei? 

 

Taustaa voivat olla kaverit; haastateltavat olivat aika vahvasti sitä mieltä, ettei kavereiden 

mielipiteillä ole väliä yhteisvalinnassa tai muutenkaan. Toisaalta Pekan koulumenestys on 

heikkoa, kuten hänen lähimpien kavereidensakin. Lisäksi Jussin aluksi suunnittelema 

yhteishaun valintakohde oli sama kuin parhaalla kaverilla huolimatta alalle pääsyn 

estävästä sairaudesta. Kavereita oltiin selvästi kuunneltu, mutta niiden suoraa vaikutusta ei 

haluttu myöntää. Välistä poimittuja kommentteja löytyi mm. ”Justus kerto mulle siit 

mestast, et siel ei tartte tehä paljo mitää ja silti saa hyvii numeroita.” ja ”Oishan se tylsää, 

jos ei ois ketään tuttua siinä koulussa.” sekä ”Mul on yks kaveri siellä ja se on ainaki 

tykänny...Joo, se on semmonen keheen mä luotan.” Voidaan siis epäillä, että kavereilla on 

vähintäänkin informaatiota lisäävä vaikutus valintaan. Yli-Kosken (2004) havaintoja oli 
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vaikea olla huomioimatta myös omassa aineistossa. Kavereilla vaikutti olevan merktirystä 

valintaa, mutta lopullinen päätös koettiin itsenäiseksi. 

 

Moni oppilas väittää, ettei kavereiden mielipiteillä omaan valintaan ole mitään väliä. 

Kuitenkin valinnat voivat olla hyvin yhdenmukaiset kaveripiireittäin. Kyseessä voi olla 

samanhenkisten nuorten ryhmä. Henkilökohtaisissa keskusteluissa oppilaan selviää 

mielenkiinto, mikäli tällä vielä sellaista on. Se voi myös syntyä keskusteluissa. Niin ikään 

keskusteluissa ystävien tai vanhempien kanssa. Olennaisinta on se, että valinta on 

oppilaalle mieleinen ja ala kiinnostava. Poikaystävän perässä opiskelupaikan valinneita on 

minulla ollut ohjauksessa useampia, jotka suhteen katketessa ovat lopettaneet opiskelun. 

Vahingosta viisastuu, mutta kysyä voi, mikä tulisi olla ohjaajan rooli tämän tapaisissa 

tilanteissa. Elämänkokemus voi olla joskus tärkeämpi kuin koulukokeilu. Asiat ovat hyvin 

yksilöllisiä. Olisi kuitenkin hyvä, että oppilaalla olisi varasuunnitelma ja paikka, josta 

hakee ohjausta kun sitä taas tarvitsee. 

 

Eriksonin ja Jonssonin tutkimuksissa (1996, 55) havaittiin lähipiirin korkean koulutustason 

tuovan paineita pärjätä koulutusrintamalla itsekin. Tätä oli varauksella havaittavassa 

kummassakin haastateltavassa, jonka toinen vanhemmista oli korkeasti koulutettu. 

Haastatteluista löytyi kaksi kohtaa, jotka viittasivat siihen jonkin verran. Jenniltä: ”Oishan 

se tietty noloa sanoa äidille, etten haekaan yliopistoon ku siit on puhuttu niin paljon.” 

Antilta puolestaan puoliksi huumorilla heitetty kommentti: ”Kai ne yliopistojutut helppoja 

on, ku jopa mun faijaki sieltä on selvinnyt.” Kenelläkään haastateltavista ei kuitenkaan 

ollut sellaista sukua, jossa suurin osa olisi korkeasti koulutettuja. Yliopiston käyneitä löytyi 

vanhemmasta ikäpolvesta vain vähän myös niiltä kenen oma huoltaja oli korkeasti 

koulutettu. Mitään traditiota ei siis ollut kerinnyt muotoutua. 

 

Oppilaalle on erittäin hyödyllistä oppia löytämään itse tietoa ja erilaista informaatiota 

useammista lähteistä. Tällöin on mahdollista aina kiinnostuksen herättyä ottaa itse selvä 

asioista, silloinkin kun omia vanhempia tai ohjaajia ei ole käytettävissä. Tiedon ja 

informaation jakaminen on yksi tärkeä osa ohjausta. Tämä näytti korostuvan niiden 

oppilaiden kanssa, joiden vanhemmilla ei ollut tietoa tai henkilökohtaista kokemusta jatko-

opiskelumahdollisuuksista. Korkeakoulut nähtiin peruskoulussa kiitettäviä numeroita 

saavien jatkopaikkoina ja sellaisten ihmisten, jotka lukevat alituisesti ja noudattavat 
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orjallisesti sääntöjä. Tämä on yksi syy sille, miksi korkeakoulutettujen jälkeläiset 

kouluttautuvat matalasti koulutettujen jälkeläisiä korkeammin riippumatta 

koulumenestyksestä. Ohjaajan olisi hyvä tuoda esille se, ettei todellisuus ole aina sama 

kuin mielikuva. Kiinnostus haluamalleen alalle on tärkeää. Useimmilla aloilla erikoistutaan 

ja laajan yleissivistyksen ja aikaisemman koulumenestyksen merkitys jää vähäisemmäksi. 

 

Oppien ulkoa opetteleminen oli haaste tämän tutkielman pojille. Sitä pidettiin häpeällisenä, 

mutta joskus pakollisena, mikäli halusi pärjätä. Asioiden uudelleen ja uudelleen läpi 

käyminen sopii joihinkin elämänvaiheisiin tiettyjen oppiaineiden osalta, jotta perusasiat on 

mahdollista omaksua, esimerkiksi matematiikassa kertotaulu. Tässä on yksi opetuksen 

kehittämisen paikka, jota on yritettykin korjata. Kaikki vanhat oppimistavat eivät lisää 

luovuutta tai kekseliäisyyttä. Oppilaiden pitäisi ymmärtää kokonaisuuksia, eikä yksittäisiä 

nimiä. Esim. miten lintu voi lentää -asian ymmärtäminen, on huomattavasti tähdellisempää 

kuin osata sadan linnun nimet. Kuinka tuulet ja pilvet syntyvät ovat hyödyllisempää tietoa 

kuin erilaisten tuulten tai pilvien nimien ulkoa opetteleminen. Oppilaiden tulisi saada 

toteuttaa itseään ja tuntea kehittyvänsä. Oppilaanohjauksessa pidetään tärkeänä sitä, että 

jokaista oppilasta pidetään omana yksilönään ja hänelle räätälöidään omanlaisensa 

suunnitelma oppilaan intresseistä käsin. Tätä tulisi soveltaa laajemminkin; esim. erilaiset 

projektityöt mahdollistavat yksilökohtaisen oppimistarpeiden huomioon ottamisen. On 

muita tapoja, jotka eivät syö erityisen paljon resursseja. Ohjaaja voi pyrkiä vaikuttamaan 

näihin hienovaraisesti omassa työympäristössään 

 

 

 

Kiusaaminen on lehtien mielipideosastoilla herättänyt paikoin kiivastakin keskustelua. 

Syyllisiä on etsitty ja kiusaajia vaadittu tilille. Kannanotoissa on annettu ymmärtää, että 

kiusaajaa on pidetty uhrina ja kiusattua on syyllistetty. Mielipiteissä on esiintynyt kiusatun 

oman vastuun ottamista tapahtumista. Kiusaaminen on henkilökohtainen kokemus. Se on 

jonkun pois sulkemista ryhmästä. Se on myös paljon muuta. Sen käsittelemättä jättäminen 

voi jättää jälkensä, jotka vaikuttavat tulevaisuuteen ja omaan minä -kuvaan. Ohjaaja voi 

auttaa tässä keskustelemalla niin yleisesti kuin ryhmässäkin. Yleensä ymmärtäessään 

toisen toimintaa se myös hyväksytään helpommin. Esimerkiksi elokuva, jossa seurataan 

jonkun ihmisen laitonta toimintaa tämän itsensä näkökulmasta antaa paremman 
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mahdollisuuden ymmärtää tekijää kuin filmi, jossa laiton toimija on sivuosassa. Ohjaaja 

voi kuvailla asioita vastakkaisista näkökulmista ja lisätä ymmärrystä puolin ja toisin. 

 

Kiusaamista oli kokenut yksi vastaajista. Jussi muisti kokemukset ala-asteelta vieläkin ja 

arveli niiden painuneen alitajuntaan. Kaikki olivat sitä nähneet ainakin jossain 

mittakaavassa. Sanallista ja henkistä kiusaamista pojat eivät pitäneet yhtenä kiusaamisen 

muodoista. Jenni sen sijaan uskoi sillä olevan haitallisia vaikutuksia ja sen aiheuttavan 

ahdistusta. Kiusaamista piti sinällään pahimpana se, joka oli sitä kokenut. 

 

 

Terveydentila ei saisi jäädä ohjauksessa huomiotta. Rajoitukset voivat estää ammatissa 

toimimisen ja lisätä turhilta tuntuvia vuosia esim. toisen asteen ammatillisessa 

koulutuksessa. Oppimisongelmat voivat rajoittaa opiskelua. Lukion matematiikkaa voi olla 

huomattavan hankala läpäistä, mikäli se on peruskoulussa mukautettu eikä kohtuullinen 

numero vastaa edes perusopetuksen viittä. Perusopetuksen ohjaajan, matematiikan 

opettajan ja lukion ohjaajan olisi hyvä käydä mahdollisuuksia läpi vanhempien kanssa. 

Fyysiset rajoitukset voivat estää opiskelua käytännössä; esim. pyörätuolin käyttöä ei ole 

huomioitu kaikissa kouluissa. 

 

Huono terveydentila on merkittävä tekijä ammatinvalinnassa silloin kun sairaus tms. osuu 

alalle, joka muuten kiinnostaisi. Haastateltavista yksi joutui vaihtamaan sen vuoksi 

valintakohdettaan. Mikäli sairaus ilmenee silloin, kun on valmistunut työhön, on tilanne 

harmillisempi. Vielä ikävämpi se on silloin, jos juuri on ottanut auto- ja asuntolainan. 

Vaikka tässä kannattaakin olla tarkkana, pitää kuitenkin ottaa huomioon, onko sairaudesta 

todella alalle haittaa vai onko kyseessä vain oma epäilys. Huono terveyden tila on vahvassa 

yhteydessä matalan palkan ja aseman kanssa (Nettleton 1995), mutta oikeilla uravalinnoilla 

tätä voidaan yksilökohtaisesti vähentää. Tässä kohdassa on opinto-ohjaajan mahdollisuus 

kaunistaa tilastoja. Työministeriön ammatinvalinnan sivuille www.mol.fi/avo on 

kiitettävästi lisätty kohta ammatin rajoitukset. 

 

 

Mitä työnantaja haluaa? Työnantajan toiveet ja vaatimukset voivat vaihdella viljalti 

riippuen työpaikasta, työn luonteesta ja henkilöstä itsestään. Ohjauksessa opastetaan 

http://www.mol.fi/avo
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noudattamaan tiettyjä käyttäytymisen normeja ja yleisesti hyväksyttäviä tapoja. Tärkeää 

olisi ohjata nuorta ajattelemaan, mitä vastapuoli haluaa. Mikä mahdollisesti työnantajalle 

on olennaista? Onko se rahallinen voitto, hauska työtoveri, sama ideologia, ahkera ja 

mistään valittamaton, luova ja innovatiivinen, itseään ja alaansa kehittävä? Nämä riippuvat 

monesta asiasta tapauskohtaisesti. Ajattelemisen taito auttaa käyttäytymään, pukeutumaan 

ja keskustelemaan asianmukaisesti. Korostan ettei sana asianmukaisesti tarkoita samaa 

kuin asiallisesti. Pankissa ollaan eri tavalla kuin konepajalla; kaupassa pidetään eri asioita 

tärkeinä kuin painotalossa. Kuinka tällaista ajattelun taitoa sitten kehitetään? Sitä voidaan 

avittaa vuorovaikutuksen kautta ja tuuppimalla pohtimaan monipuolisesti. 

 

Työnantajan vaatimuksista haastateltavilla oli selkeitä näkemyksiä. Kaikilla 

haastateltavista oli aikalailla eri mielipiteet, kuinka kannattaa suhtautua työnantajaan. 

Oppilaanohjauksen kannalta otan esiin muutaman seikan. Koska työntekijöiden 

sitoutuminen työlleen ja asenteet ovat työnantajapuolen silmin usein tärkeämpiä kuin 

koulutus (Naumanen & Silvennoinen 1996, 100), kannattaa oppilaanohjauksessa painottaa 

opetuksessa kuinka sitoutuminen ja vaadittu asenne saadaan näkyviin. Tämä nousi pinnalle 

Pekan kanssa keskusteltaessa. Pekka tiedosti hyvin, mitä työnantaja halusi ja voi 

hyödyntää sitä myöhemmin itselleen parhaaksi näkemällä tavalla. 

 

Haastateltavilla ei ollut kovin epärealistisia suunnitelmia tulevaisuuden varalle. En siis 

joutunut juuri pohtimaan, olivatko tavoitteet keskinäisessä ristiriidassa vai eivät. Onnismaa 

(2007, 31) varoitteli, ettei ohjattavaa saisi laittaa pysyvästi puolustautumaan. Yritin haastaa 

kerran tai kaksi kunkin haastateltavan mielipidettä suhteessa hänen suunnitelmiinsa. 

Yksikään haastateltavista ei toisaalta ollut ujo tai syrjäänvetäytyvä, joten mielestäni 

tällaisia ongelmia ei tullut. 

 

Tärkeintä mielestäni on tällaisessa vuorovaikutuksessa olevan kohtelu. Kohtelemalla 

ohjauksessa oppilasta kuin aikuista ja keskustelemalla pitkään ja syvällisesti saa mielestäni 

hyvää tulosta aikaiseksi. Antin sai silmin nähden ajattelemaan asioita monista 

näkökulmista. Edellyttäen että aikaresurssit siihen ovat riittäviä. Oppilas joutuu itse 

ajattelemaan asioita useammasta eri vinkkelistä. Tämä auttaa kaikkia ihmisiä ajattelemaan. 

Tulevaisuudessa oppilaat ovat suurin osa työntekijöitä tai työnantajia. Tällöin on hyvä, että 

yleissivistävästä koulusta on jäänyt käteen muutakin kuin paperi ja pohjatiedot 



 

81 

 

lukuaineista. Oppilaita tulisi opettaa ajattelemaan, ymmärtämään ja kritisoimaan. Tähän 

suuntaan ollaan nähdäkseni menossa. 

 

Omista oikeuksista, työuupumuksesta ja stressistä sekä muista ajankohtaisista 

kysymyksestä voisi olla enemmän tietoa saatavilla. Kun työelämä tulee vastaan, niin aika 

usein oppii vasta kantapään kautta, mistä saa apua. Koulun tehtävänä on mielestäni antaa 

tietoa siitä, mistä voi saada apua erilaisiin ongelmiin. Naumasen (2004, 156) tavoin olen 

samoilla linjoilla siitä, että koulutus on resurssi joka vahvistaa yksilön mahdollisuuksia 

tämän kaltaisen tietoisuuden kautta. Se kuka tietää, kenellä on tieto ja mistä saa tietoa, 

käytännössä Internet -aikakaudella tietää tiedon jo valmiiksi. 
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