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Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella 50+-vuotiaiden naisten koulut-

tautumista ja sitä, mikä motivoi heitä hakeutumaan korkeakouluopin-

tojen pariin, miten he kokevat ne ja miten he arvelevat korkeakoulutut-

kinnon vaikuttavan uraansa ja asemaansa työelämässä ja yhteiskun-

nassa. Lisäksi haluttiin selvittää, millaisia kokemuksia naisilla on iäs-

tään niin opintojen kuin työelämän parista. Tutkimus suoritettiin laa-

dullisena, aineistolähtöisenä tutkimuksena haastattelemalla kuutta 

50+-vuotiasta naiskorkeakouluopiskelijaa. Aineiston analysoinnissa 

hyödynnettiin teemoittelua sekä narratiivisia menetelmiä.  

Korkeakouluopintojen pariin hakeutumisen motiivit liittyivät ha-

luun oppia ja kehittää itseään sekä parantaa omaa asemaa alati muut-

tuvilla työmarkkinoilla. Koulutuksen tuomaa muodollista pätevyyttä 

pidettiin myös tärkeänä. Naiset olivat opintojensa suhteen suunnitel-

mallisia ja realistisia. Heillä oli varma näkemys siitä, mitä opinnoiltaan 

hakivat. Ikää ei koettu rasitteena niin opinnoissa tai työelämässä, vaik-

ka ikärasismin käsite olikin tullut työelämässä tutuksi. Korkeakoulu-

tutkinnolla ei koettu olevan merkitystä naisten asemaan työelämässä 

tai yhteiskunnassa. Sen sijaan sen henkilökohtainen merkitys oli suuri. 

Ikääntyvien korkeakouluopiskelijoiden määrän kasvaessa huomio-

ta tulisi kiinnittää vertaistuen järjestämiseen ja siihen, miten hyödyntää 

heidän pitkä elämän- ja työkokemuksensa opintoja suunnittelussa ja 

toteutuksessa. Tärkeää olisi huomioida ikääntyneiden suoma valtava 

potentiaali teorian ja käytännön kaikupohjana.  
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1 JOHDANTO 

Globalisaation, teknologisen ja sosiaalisten muutosten myötä suurin 

osa ihmisistä kokee elämänsä aikana enemmän muutoksia kuin mi-

kään muu sukupolvi aikaisemmin. Jos ihmiset haluavat elää tyydyttä-

vää ja tuottavaa elämää, heidän on opittava rakentamaan ja ylläpitä-

mään omaa autonomiaansa ja identiteettiänsä, työllistettävyyttään sekä 

sitoutumistaan yhteiskuntaan. (McNair, 2008.) Globalisaation myötä 

kilpailu paitsi yritysten, myös yksilöiden välillä on käynyt yhä kovem-

maksi. Siinä missä yritysten odotetaan vastaavan yhä kovenevaan kil-

pailuun aina vain nopeammin, tehokkaammin ja tulevaisuutta enna-

koiden, samaa odotetaan myös meiltä yksilöiltä.  

Tehokkuuden ja kilpailun korostaminen asettaa keski-iässä kor-

keakoulututkinnon suorittaneet ristiriitaiseen asemaan suhteessa val-

litseviin ihanteisiin. Yhtäältä elinikäistä oppimista edellytetään ja toi-

saalta myöhemmällä iällä kouluttautuminen näyttäytyy ”epätyypillise-

nä” ja ”ei-niin-suotavana” koulutuspolkuna. (Isopahkala-Bouret & Sii-

vonen, 2016.) Kun otetaan huomioon väestön ikääntyminen Euroopas-

sa ja erityisesti Suomessa, huolenaiheeseen tulevaisuuden työmarkki-

noiden tarpeiden tyydyttämisestä sekä väestön ikääntymisestä, on kiin-

nitetty yllättävän vähän huomiota. Kuitenkin vaatimus siitä, että ai-

kuisten pitäisi saada päivittää nyky-yhteiskunnassa tarvitsemansa tie-

dot ja taidot on ilmaistu selvästi eurooppalaisilla koulutuspolitiikan 

aloitteissa kuten esimerkiksi elinikäinen oppiminen ja aktiivinen ikään-

tyminen. (Siivonen ja Isopahkala-Bouret, 2016.) Jatkuvaa oppimista, 

pätevyyden ja kykyjen päivittämistä pidetään avaimina työuran jatka-

miselle ja varhaiseläkkeelle siirtymisen ehkäisemisenä. Samalla se toi-

mii sekä tulevaisuuden työvoiman kuin eurooppalaisen kilpailukyvyn 

takuuna. (Siivonen ja Isopahkala-Bouret, 2016.) 

Elinikäisen oppimisen käsite liittyy siten erottamattomasti ikään 

liittyviin kysymyksiin. Elinikäinen oppiminen koskee kaikkia; niitä, jot-

ka päättävät peruskoulutuksen ilman riittäviä taitoja, ja niitä, jotka 
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päivittävät tietojaan ja taitojaan koko (työ)elämän ajan. Oppimista ei 

pidä kuitenkaan yhdistää pelkästään kilpailukyvyn ja työvoiman edel-

lyttämiin muutoksiin (Sargeant, 2001). Sillä on muita tarkoituksia, ku-

ten esimerkiksi henkilökohtainen kehittyminen tai pelkästään oppimi-

sen ilo. Yksi tärkeä oppimisen näkökohta liittyy kuitenkin taloudellisiin 

vaatimuksiin. Tältä kannalta elinikäinen oppiminen on avainasemassa 

kehitettäessä kilpailukykyistä, monitaitoista työvoimaa. (Sargeant, 

2001.) Yrityksiä tulisikin kannustaa hyödyntämään ikääntyviä ihmisiä 

paremmin muun muassa puuttumalla ikäsyrjintään, poistamalla vero-

kannustimet varhaiseläkkeelle siirtymisestä, edistämällä ikääntyvien 

vahvuuksia ja laajentamalla heidän oikeuttaan pätevyyteen perustu-

vaan ammatilliseen koulutukseen (MacNair, 2009). Monet haluavat py-

syä työssä pidempään työlle ominaisten houkuttelevuuksien tai sosiaa-

listen kontaktien ja aseman takia, mutta suurelle osalle pidempi työura 

on välttämätöntä myös säästöjen keräämiseksi ja eläkkeen täydentä-

miseksi. Jos ihmisten on työskenneltävä pidempään, heidän on myös 

jatkettava opiskeluaan ja kouluttautumistaan huomattavasti nykyistä 

suuremmassa määrin. (MacNair, 2009.) 

Koulutus nähdään edelleen yksilön työmarkkina-asemaan myön-

teisesti vaikuttavana investointina, vaikka työttömyysaste on Suomessa 

ollut pitkään jo korkea ja myös akateeminen työttömyys on ollut kas-

vussa (Isopahkala-Bouret & Siivonen, 2016). Syyt ikääntyneiden koulu-

tukseen hakeutumiselle ovat moninaisia. Osa haluaa edistää omia ura-

tavoitteitaan ja osa lisätä mahdollisuuksiaan lisätä tulojaan. Osa taas 

näkee koulutuksen välttämättömänä askeleena siirtyessään elämänvai-

heesta toiseen. Myös kansalliset ja alueelliset taloudelliset siirtymät, 

kuten esimerkiksi maahanmuutto ja kaupungistuminen, sekä yhä suu-

rempi tarve korkeasti koulutetusta työvoimasta tuovat aikuisia opinto-

jen pariin. (Deutsch & Schmertz, 2011.) Suurin osa ikääntyneistä opis-

kelijoista haluaa oppia uusia tietoja ja taitoja parantaakseen omaa työ-

panostaan, lisäksi osa on huolissaan mahdollisista irtisanomisista (Iso-

pahkala-Bouret 2013; Siivonen & Isopahkala-Bouret 2016). 
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Aikuisten opiskeluun liittyy useita haasteita, joista taloudelliset 

haasteet ovat suurimmat. Asumiseen liittyvät kustannukset, lastenhoi-

to ja muuta taloudelliset velvoitteet yhdistettynä pelkoon ylimääräisen 

velan syntymisestä ovat näistä merkittävimmät. Haasteet kaksikertais-

tuvat, kun niihin liitetään perheeseen liittyvät vastuut. (Deutsch & 

Schmertz, 2011.) Edellä mainitut haasteet ovat omiaan lisäämään ai-

kuisopiskelijoiden ahdistusta ja stressiä. Toisaalta, monella iäkkääm-

mällä opiskelijalla tilanne voi olla päinvastainen. Lainat on maksettu, 

lapset aikuistuneet ja muuttaneet omilleen ja taloudellinen tilanne va-

kiintunut kestävälle, tasaiselle tasolle pitkän ja vakituisen työsuhteen 

myötä.  

Ikääntyneiden, ja erityisesti ikääntyneiden naisten opiskelua, uraa 

ja ikääntymistä on tutkittu viime vuosina melko paljon muun muassa 

koulutuksen ja työelämän muutoksen näkökulmista (esim. Cruce & 

Hillman, 2012; Deutsch & Schmertz 2011; Isopahkala-Bouret 2013, 

2015a, b, c, 2016; Perales & Chesters 2017; Sargeant 2001). Tutkimus-

ta tulisi tehdä kuitenkin lisää, sillä yhteiskunnassamme ja työelämäs-

sämme on käynnissä valtava muutos, mikä näkyy muun muassa ikään-

tyvien opiskelijoiden määrään lisääntymisenä eri koulutusasteilla sekä 

heidän kohtelussaan ja asemassaan työelämässä. Muutosten taustalla 

on monia syitä, mutta suurimmat liittyvät työelämässä tapahtuneisiin 

muutoksiin (muun muassa automatisoitumiseen, tietotekniikan käytön 

lisääntymiseen jne.), syntyvyyden laskuun, työurien pidentymiseen ja 

eläkeiän nostamiseen. 

Tämän pro gradu-tutkielman tarkoituksena on tarkastella yli viisi-

kymppisten naisten kouluttautumista ja etsiä vastauksia siihen, mikä 

motivoi heitä hakeutumaan korkeakouluopintojen pariin, miten he ko-

kevat ne ja miten he arvelevat korkeakoulututkinnon vaikuttavan 

uraansa ja asemaansa työelämässä ja yhteiskunnassa. Tarkoituksena 

on syventää ymmärrystä koulutukseen hakeutumisen syistä ja sen 

merkityksestä naisten uraan ja yhteiskunnalliseen asemaan. Lisäksi 

haluan selvittää, millaisia kokemuksia naisilla on iästään niin opintojen 

kuin työelämän parista. 
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Seuraavissa luvuissa tulen tarkastelemaan lähemmin elinikäisen 

ja elämänlaajuisen oppimisen määritelmää sekä elinikäiseen oppimi-

seen liittyvää paradigmaa. Tarkastelen naisen asemaa perheen, uran ja 

opiskelun näkökulmista sekä yli viisikymppisten naisten kouluttautu-

mista, kouluttautumisen motivaatiotekijöitä, ja kouluttautumiseen liit-

tyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Lisäksi tarkastelen korkeakoulu-

opintojen ja iän merkitystä naisten asemaan työelämässä ja yhteiskun-

nassa sekä ikääntymisen merkitystä koulutuspoliittiseen suunnitte-

luun. Tämän jälkeen avaan tutkimustani, sen toteuttamista sekä saa-

miani tuloksia. Lopuksi tarkastelen tutkimustuloksia suhteessa aikai-

sempiin tutkimuksiin, pohdin tutkimukseni luotettavuutta ja mahdolli-

sia jatkotutkimusaiheita.  
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2 OPPIMISEN ERILAISIA MÄÄRITELMÄ 

2.1 Elinikäinen ja elämänlaajuinen oppiminen  

Pitkäikäisyys ja laskenut hedelmällisyys ovat johtaneet länsimaiden vä-

estön merkittävään ikääntymiseen, ja sen seurauksena monet länsi-

maiden hallitukset ovat kehittäneet kansallisia strategioita väestönsä 

"harmaantumisen" torjumiseksi (Findsen ym., 2011). Monet näistä stra-

tegioista ovat hyödyntäneet "elinikäisen oppimisen" käsitettä osana po-

sitiivisen ikääntymisen aloitteita. Tässä yhteydessä elinikäinen oppimi-

nen on sisältynyt pääosin taloudelliseen retoriikkaan, jonka tavoitteena 

on ammatillisesti keskittyneen koulutuksen tuottama, kansainvälisesti 

kilpailukykyinen työvoima tai vaihtoehtoisesti, erityisesti vanhempien 

aikuisten keskuudessa, kestävän fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin ja 

taloudellisen riippumattomuuden saavuttaminen (Findsen ym. 2011; 

Thang ym. 2019). Jarvis (2009, 9) huomauttaakin, että elinikäisestä 

koulutuksen käsitteestä on tullut itsestään selvyys niin koulutus- kuin 

liike-elämässä ilman että sen merkitystä olisi koskaan kyseenalaistettu. 

Hänen mukaansa käsite sinänsä on itsestään selvä - oppimista kehdos-

ta hautaan - mutta itseselvyyden taustalta on havaittavissa, että itse 

käsitteeseen ja sen soveltamiseen liittyy useita erilaisia, ongelmallisia-

kin tulkintoja. 

Eräs näistä tulkinnoista liittyy Torresin (2013, 9) esiin nostamaan 

elinikäisen oppimisen ja elinikäisen kouluttautumisen välillä olevaan 

käsitteelliseen ja käytännölliseen jännitteeseen. Oppimiskeskustelussa 

on viimeisten vuosikymmenien aikana siirrytty koulutuksesta oppimi-

seen. Painopiste on siirtynyt opettajasta oppijoihin, formaalista ei-

formaaliin ja epämuodollisiin oppimiskokemuksiin niin oppilaitosten 

sisällä kuin niiden ulkopuolella, esimerkiksi työpaikoilla ja virtuaalito-

dellisuuden myötä lähes kaikkialla. Elinikäisen oppimisen myötä 

olemme irrottautuneet instituutioista, jotka ovat tavallisesti määrittä-

neet koulutusta ja oppimista. (Torres 2013, 9.)  



10 

Elinikäisestä oppimisesta on tullut välttämätöntä, sillä yhteiskunta 

muuttuu ja kehittyy yhä nopeampaa vauhtia. Henkilökohtainen kehit-

tyminen ja menestyminen jatkuvasti muuttuvilla työmarkkinoilla sekä 

kyky osallistua yhteiskunnan toimintaan, edellyttävät jatkuvaa oppi-

mista sekä tietojen, taitojen ja osaamisen kehittämistä. Siinä missä 

elinikäinen oppiminen on prosessinomaista ja kestään ns. kehdosta 

hautaan, rinnalle nostetulla käsitteellä, ”elämänlaajuisella oppimisella”, 

viitataan puolestaan koko elämänalan kattavaan oppimiseen eikä vain 

kapeaan sektoriin siitä (Kauppila & Vanhalakka-Ruoho 2008, 68). 

Vaikka Torres (2013, 9) edellä mainitsikin koulutuksen ja oppimisen 

irrottautuneen instituutiosta, valitettavasti se yhä edelleen määritellään 

niin kutsutun formaalin koulutuksen kautta, jolloin oppimisen institu-

tionaalinen sidos säilyy. Oppiminen nähdään yksilön vastuullisena te-

kona ja valintana, jonka tarkoituksena on sekä henkilökohtainen kehi-

tys että yhteiskunnan demokraattisten rakenteiden vahvistaminen. 

(Kauppila & Vanhalakka-Ruoho, 2008, 68–69.) 

Elinikäistä oppimista ja elinikäistä kouluttautumista on käytetty 

pitkään rinnakkain kuvaamaan niitä muutoksia, joita yksilöt tekevät 

elämänsä ajan niin tiedoissa, taidoissa kuin asenteissaankin (Findsenin 

& Formosan, 2011, 21). Wain (2009, 390-391) kuitenkin huomauttaa, 

etteivät elinikäinen oppiminen ja elinikäinen koulutus ole sama asia. 

Ensinäkin elinikäisen oppimisen perustelut eivät ole poliittisia vaan 

käytännöllisiä. Muutoksen nopeuttaminen sisältää riskejä ja aiheuttaa 

epävakautta ja siten henkilökohtaista ja sosiaalista hämmennystä. Pa-

kollinen koulunkäynti, joka valmistaisi ihmisiä elämään, ei riitä vas-

taamaan haasteeseen vaan oppimisen tulisi olla osa kaikkien elämää 

koko elämän ajan. Toiseksi tarve elinikäiseen oppimiseen liitettiin usein 

aikuiskoulutusmahdollisuuksien laajentamiseen ja siten elinikäistä op-

pimista alettiin kutsua erheellisesti aikuiskoulutukseksi. Kolmanneksi, 

elinikäiseen oppimiseen syntyneen liikkeen aikana maailma oli hyvin 

erilainen niin poliittisesti kuin taloudellisesti kuin mitä sen on nyt. Nel-

jänneksi ja viimeiseksi, nykyään on muodikkaampaa puhua elinikäises-

tä oppimisesta, ei elinikäisessä koulutuksessa.  
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2.2 Elinikäisen oppimisen paradigma 

Elinikäinen oppimisen paradigma käsittelee ihmisen pakottavia tarpei-

ta, kuten henkilökohtaista kasvua ja kehitystä, parempaa terveyttä ja 

hyvinvointia, oppimisen ja koulutuksen yhdistämistä työntekemiseen ja 

työllisyyteen, kilpailua globaalissa taloudessa ja innovoinnissa sekä ih-

misen osaa tietoyhteiskunnan yhtenä tuotannontekijänä (Torres 2013, 

9). Käsitteen laajuuden takia, siihen sisältyy myös osallistuminen tek-

nologiseen ja digitaaliseen kehitykseen, kulttuurienvälisiin ja kielellisiin 

suhteisiin, väestön ikääntymiseen sekä heidän valintoihinsa ns. "kol-

mannessa iässä". Elinikäinen oppiminen käsittelee myös kansalaisyh-

teiskuntien poliittisen sosiaalistumisen, osallistumisen ja yhdentymisen 

sekä demokraattisen hallintotavan ydintä, mukaan lukien maahan-

muuton ja monikulttuurisuuden mukanaan tuomia haasteita. (Torres 

2013, 9.) Elinikäinen oppiminen on siten oppimista ”kehdosta hautaan” 

(Barnett, 2010; Jarvis, 2009, 9). 

Oppimista pidetään laajempana käsitteenä, sillä se sisältää oletuk-

sen elinikäisestä ja koko elämästä. Toisaalta koulutus koostuu oppimi-

sesta, joka on sekä järjestelmällistä että tarkoituksenmukaista ja yleen-

sä paikallisesti, kansallisesti ja maailmanlaajuisesti harkitun politiikan 

tulos. Peters (1973) ja Hirst (1974) ovat tutkineet käsitteiden "koulu-

tus", "indoktrinaatio" ja "opetus" (training, indoctrination ja teaching) 

merkityksiä ymmärtääkseen paremmin niiden suhdetta käsitteisiin 

"oppiminen" ja "kasvatus" (learning ja education). Valitettavasti edellä 

mainitut käsitteet ovat hyvin monimerkityksellisiä ja epäselviä. Elian-

sen & Merriamin (1980) mukaan käsitteellisen analyysin tarkoituksena 

on ollut "saada aikaan laaja valikoima käsitteiden kuvailevia käytäntö-

jä, jotta voitaisiin selvittää, miten käsitettä käytetään tietyissä tapauk-

sissa". Petersin (1973) oman analyysin pohjalta oppimisen tulisi pitää 

sisällään jotain sellaista, joka on hyödyllistä ja arvokasta, ja joka yleen-

sä perustuu yksilön henkiseen kehitykseen. (Findsen & Formosa 2011, 

21–22.) 

Barnettin (2011) kuvaus elinikäisestä ja elämänlaajuisesta oppimi-

sesta onkin osuva: jos elinikäinen oppiminen on oppimista, joka vie eri 
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tiloista toiseen koko eliniän, elämänlaajuinen oppiminen on oppimista 

eri tiloissa samanaikaisesti. Elinikäisen ja elämänlaajuisen oppimisen 

erilaiset käsitykset voivat siten korostaa yhtä tai useampaa oppimista-

paa kuten esimerkiksi henkilökohtaista täyttymistä, kansalaisuutta, 

sosiaalista osallisuutta ja oikeudenmukaisuutta sekä työtä ja työllisyyt-

tä. Reischmannin (1986) mukaan aikuiskoulutuksella ja elinikäisellä 

oppimisella ei tarkoiteta vain tarkoituksellista oppimista; se sisältää 

myös tahattoman, piilotetun, pienimuotoisen ja satunnaisen oppimisen. 

Jotta ymmärtäisimme tämän laajuuden, aikuisten koko elämän katta-

vasta oppimisesta tulisi käyttää ilmaisua elämänlaajuinen oppiminen. 

Aikuisilla on käytettävissään laaja tietämys sekä strategiat, jotka hel-

pottavat elämää monimutkaisessa ja muuttuvassa maailmassa (Jack-

son 2012, 4). Riippumatta siitä, mistä näkökulmasta asiaa tarkaste-

lemme esimerkiksi ammatin, perheen, vapaa-ajan, poliittisen, kulttuu-

risen tai sosiaalisen käyttäytymisen tai arvostusten kautta, aikuiset 

omaavat paitsi laajan tietämyksen ja osaamisen mutta myös kykyjä ja 

asenteita, jotka ovat selkeästi peräisin muualta kuin ulkopuolisesti jär-

jestetystä koulutuksesta (Reischmann 1986, Jacksonin 2012,4 mu-

kaan).   
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3 NAISEN ASEMAN TARKASTELUA 

3.1 Nainen, perhe ja ura 

Sukupuoli on tärkeä tekijä erilaisissa elämänmuutoksissa ja -malleissa, 

mutta sen vaikutus on muuttumassa, ja sen merkitys on erilainen eri 

ikäryhmille. Myös sukupuoliroolit ovat muuttuneet. Vanhemmat suku-

polvet viettivät työelämänsä maailmassa, jossa naisten avioituessaan 

odotettiin luopuvan palkkatyöstä, ja viettävänsä suurimman osan elä-

mästään kodin ja lasten hoitoon liittyvissä tehtävissä miehen ansiota-

sosta riippuen. (MacNair, 2009; Perales & Chesters 2017.) Tämä malli 

on hyvin harvinainen nykypäivän nuorille aikuisille, joista melkein 

kaikki naiset työskentelevät kodin ulkopuolella poikkeuksena lyhyet 

tauot perheenperustamisen takia. Nykypäivänä perheen taloudenhallin-

ta on jaettu tehtävä ja nainen voi olla perheen tärkein ja suurin ansait-

sija (MacNairin, 2009). Kuitenkin suurin osa kotiin ja lapsiin liittyvästä 

hoitotyöstä kuuluu edelleen naisille (Deutsch & Schmertz 2011; Find-

sen ym. 2011; MacNair 2009; Reay 2003; Wolf 2009). Naiset kokevat 

usein syyllisyyttä muun muassa koulutukseen osallistumisesta, sillä 

sen katsotaan vievän aikaa ja energiaa heidän vanhemmuuteensa liitty-

viltä velvoitteilta (Reay, 2003).  

Yhä useammat naiset lykkäävät perheenperustamista urasyistä. 

Nuoret aikuiset haluavat myös nauttia pidempään aikuisuuden tuo-

masta itsenäisyydestä. MacNairin (2009) mukaan sekä lykkääntynyt 

perheenperustamisikä että nuorten itsenäisyydestä nauttimiseen kulu-

va aika vaikuttaa myös heidän vanhempiensa, etenkin heidän äitiensä 

elämään pidentäen heidän ”hoitovastuutaan”. Elinajanodotteen nousu 

merkitsee, että he joutuvat oman uransa lisäksi kantamaan vastuuta 

paitsi lapsistaan, myös ikääntyvistä vanhemmistaan ja sukulaisistaan. 

Deutschin ja Schmertzin (2011) mukaan naisilla on suurempia ja risti-

riitaisempia vaatimuksia kuin miehillä heidän erilaisista rooleistaan. 

Naisiin kohdistuu lisäpaineita, jotka aiheutuvat niin kutsutusta ”toises-

ta” (Hochschild & Machung, 1990) ja ”kolmannesta vuorosta” (Gerstel, 
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2000; Gigliotti & Huff, 1995; Perkins & DeMeis, 1996), jotka koskevat 

naisia, jotka huolimatta siitä, että ovat työskennelleet kokopäiväisesti, 

vastaavat suurimmaksi osaksi myös kodista ja lastenhoidosta (Deut-

schin ja Schmertzin, 2011 mukaan). Matalan tulotason omaavilla nai-

silla ei välttämättä ole varaa maksaa ulkopuolisen avusta taloudenhoi-

dossa, ja siten heidän on ponnisteltava enemmän löytääkseen varoja 

perustarpeiden maksamiseksi. Tämä tekee taloudellisesta rasitteesta 

erityisen merkittävän. (Deutsch & Schmertz 2011.) 

Sukupuolella on merkitystä myös työmarkkinoilla. Naiset ansaitse-

vat vähemmän kuin miehet, jopa vertailukelpoisissa työpaikoissa, ja 

heidän urakehityksensä on yleensä erilainen (MacNair, 2009). Useim-

missa ammateissa miesten ura noudattaa tasaisesti nousevaa käyrää, 

jossa status ja tulot kasvavat iän myötä, kunnes he saavuttavat tason, 

joka voi kestää vuosikymmeniä. Tämän jälkeen eläkkeelle siirtyminen 

tapahtuu yleensä nopeasti. Naisten ura on erilainen. Heille työ on to-

dennäköisemmin erilaisten, usein osa-aikaisten pätkätöiden tekemistä 

ilman vahvaa nousevaa kehitystä. (MacNair, 2009.) Esimerkiksi äitiys-

lomien ja perhevapaiden jälkeen paluu työmarkkinoille, samaan tehtä-

vään, jota he olivat tehneet ennen äitiyslomalle ja perhevapaalle jäämis-

tä, saattaa olla vaikeaa ja näin ollen heidän on tyytyminen alhaisem-

man statuksen omaaviin tehtäviin (Egerton & Parry, 2001). Naisille 

eläkkeelle siirtyminen voi olla helpompaa kuin miehille, sillä he siirtyvät 

eläkkeelle usein asteittain (MacNair, 2009). On kuitenkin huomattava, 

että itsenäiseen elämään liittyvissä odotuksissa naisia kohdellaan 

yleensä eri tavalla kuin miehiä ja naisten erilainen kokemushistoria luo 

erityisiä oppimistarpeita. Esimerkiksi taloudenlukutaito saattaa olla 

alhaisempi, koska monet kotiin jäänneistä naisista eivät välttämättä ole 

joutuneet vastaamaan perheen taloudesta ennen leskeksi jäämistä. 

(MacNair, 2009.)  
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3.2 Naiset ja opiskelu 

EU:n vuonna 2009 asettamassaan strategiassa vuodelle 2020 tavoittee-

na on muun muassa se, että 30-34 vuotiasta vähintään 40 % prosentil-

la on korkea-asteen tutkinto. Naisten osalta tämä tavoite saavutettiin jo 

vuonna 2012, jolloin 40,2 % 30-34 vuotiaista naisista oli korkeakoulu-

tutkinto. (Eurostat, 2019b.) Samaisen strategian mukaan, tavoite 25-64 

vuotiaiden osallistumiselle elämänikäiseen oppimiseen oli 15 %. Vuon-

na 2018 tuo tavoite oli vielä saavuttamatta; osuus oli 11,1 %. Naisten 

osuus (12,1 %) elämänikäiseen koulutukseen oli suurempi kuin mies-

ten (10,1 %). (Eurostat, 2019c.) 

Panostus osallistua ja laajentaa korkeakoulutuksen saatavuutta 

edellyttää yhdenmukaista, myönteistä prosessia, mutta etenkin työvä-

enluokkaan lukeutuvien opiskelijoiden kohdalla, todellisuus on usein 

hämmentävä ja täynnä vaikeuksia (Reay, 2003). Niin kutsuttuun työvä-

enluokkaan kuuluvat naiset eivät välttämättä saa korkeakoulutukseen 

hakeutumiselle tukea perheeltään tai opettajiltaan (Findsen ym. 2011). 

Lisäksi koulutukseen liittyvät taloudelliset ja henkilökohtaiset kustan-

nukset saattavat useimmiten olla liian korkeat (Reay, 2003.) Monille 

naisille (ja myös miehille) lisäansioiden ansaitseminen niin itselleen 

kuin perheelleen on useimmiten koulutusta tärkeämpää (Findsen ym. 

2011). 

Naisten koulutukseen hakeutumista on pitkään hallinnut konser-

vatiivinen naiseutta käsittelevä narratiivi, joka on estänyt naisia etene-

mästä koulutuksellisesti (Findsen ym. 2011). Konservatiivisella aika-

kaudella koulutukseen liittyvät alhaiset odotukset olivat läheisesti si-

doksissa naisten sosiaaliseen luokkaan ja asemaan yhteiskunnassa.  

Heidän itselleen asettamansa alhaiset odotukset niin kouluun kuin 

työhön liittyen, ovat seurausta sosiaalisesta luokka-ajattelusta, jossa on 

normaalia, että eri taustoista tulevilla ihmisillä on erilaiset mahdolli-

suudet jatkokoulutukseen. (Findsen ym. 2011.) Naiset tekevät useam-

min osa-aikatyötä, saavat heikompaa palkkaa, eivät etene uralla samal-

la lailla kuin miehen ja kohtaavat sukupuoleen perustuvaa syrjintää. 

Eläkkeelle siirtymisen jälkeen heidän heikommilla eläkkeillänsä ja ta-
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loudellisilla resursseilla voi olla merkittävä vaikutus heidän myöhem-

pään elämänlaatuunsa. Tämän takia ei ole yllättävää löytää iäkkäämpiä 

naisia yhteiskunnan köyhimpien jäsenten joukossa, mahdollisesti hyvin 

marginaalisesta syrjäytyneiden alaryhmästä yhteiskunnassa. (Findsen 

ym. 2011.)  

Nykyään, niin kutsuttuun työväenluokkaan kuuluville naisille ja 

muille heidän kaltaisilleen jatko- ja korkea-asteen koulutukseen osallis-

tuminen aikuisopiskelijana on mahdollisuus irtautua ennalta määrä-

tyistä, rajoittavista rooleista. Se antaa heille tilaisuuden todistaa niin 

itselleen kuin myös muillekin heidän kykynsä ja oikeutuksensa koulu-

tuksessa etenemiseen. (Findsen ym. 2011; Wolf 2009.) He näkevät kes-

ki-iän "mahdollisuutena kasvaa" ja saavat tukea ja vahvistusta tälle 

ikäisiltään (Wolf, 2009). Reayn (2003) työväenluokkaan kuuluvien nais-

ten korkeakoulutukseen liittyvässä tutkimuksessa, naisten sitoutumi-

nen koulutukseen oli vahvasti sidoksissa yksilön sitoumukseen osallis-

tua yhteiskuntaan. Tutkimukseen osallistuneiden naisten toiveiden 

taustalla oli halu muuttaa muiden elämää heidän omien tietojensa ja 

elämänkokemuksensa pohjalta. Reayn (2003) tutkimuksessa naisten 

sitoutuminen ”takaisin antamiseen” antoi heille mahdollisuuden sovit-

taa vaikeita ristiriitoja työväenluokan identiteettiin kuulumisen ja siitä 

pakenemisen välillä. Yhtä lailla, kaikki naiset, mutta etenkin ne, joilla 

oli lapsia, tasapainottelivat jatkuvasti opiskelun, perhevelvollisuuksien 

täyttämisen, rahan ansaitsemisen ja vapaaehtoistyön sitoumusten välil-

lä. Tässä mielessä ajatus opiskelijoiden elämäntyyleistä, johon sisältyy 

itsenäisyyttä, riippumattomuutta, vapaa-aikaa ja akateemista työtä, oli 

heille täysin vieras. Heille opiskelu merkitsi jotain täysin muuta kuin 

heidän nuoremmille opiskelutovereilleen. (Deutsch & Schmertz 2011; 

Reay, 2003.) 

Palkkatyön tarpeen ja naisten haluun oppia liittyy selkeä jännite. 

(Wolf 2009, 57). Jännitteiden ratkaisemiseksi naiset turvautuvat sosiaa-

lisen tuen verkostoihin, joita Wolfin (2009, 57) mukaan kutsutaan 

usein myös sosiaaliseksi pääomaksi. Sosiaalisen pääoman rakenta-

miseksi naisten tulisi laajentaa perhe- ja ystävyyssuhdeverkostojaan 
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sekä saatava mentorointia niin koulutus- kuin työpaikoillaan (Watkins 

& Marsick, 1993, Wolfin 2009, 57 mukaan). Pricen (1991), Snowdenin 

(2001) ja Wolfin (2006) mukaan vanhempien naisten on todettu yleisesti 

ymmärtävän paremmin ihmissuhteita ja niiden muodostumista (Wolfin 

2009, 57 mukaan). Tämän takia naisten tulisi tutkia omia tukijärjes-

telmiään, verkostoiduttava opiskelijoina sekä harjoittelupaikoissa ja 

käytännössä. Price (1991) havaitsi, että keski-ikäiset ja vanhemmat 

naisopiskelijat asettavat itselleen erittäin korkeat tavoitteet ja vaativat 

kannustavaa ja rohkaisevaa palautetta myös opettajiltaan (Wolfin 2009, 

57 mukaan). Koulutusympäristöön sopeutuminen ja luottamuksen 

kasvattaminen opetushenkilökuntaa kohtaan ovat siten keskeisiä tee-

moja vanhemmille naisopiskelijoille. Tämä saattaa olla samaan aikaan 

sekä hämmentävää että voimaannuttavaa. (Wolf 2007, 57.) Keskustelu-

alueet, ryhmä- ja yhteistyöprojektit sekä vuoropuhelu luokkahuoneessa 

tarjoavat eriomaiset puitteet sitoutumiselle ja tuen saamiselle. Jakamal-

la oppimisympäristön ja oppimiskokemukset sekä tunnustamalla tois-

tensa vahvuudet, vanhemmat naiset pystyvät rakentamaan itselleen 

yhtenäisiä verkostoja. (Wolf 2007, 57.) 
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4 YLI VIISIKYMPPISTEN KOULUTTAUTUMINEN  

4.1 Näkökulmia koulutukseen liittyen 

Ihmisten ja yhteisöjen elämänkulkua sävyttävät yhä enemmän muutos-

tilanteet ja siirtymät sekä ennakoimattomat tapahtumat normatiivisten 

kehityskulkujen merkitysten vähetessä. Yksilöt ja yhteisöt joutuvat yhä 

uudelleen määrittämään sitä, mitä minä tai me olemme ihmisinä, työn-

tekijöinä ja kansalaisina, sekä pohtimaan, mikä kussakin tilanteessa ja 

vaiheessa on toimivaa, toivottavaa, hyvää ja arvokasta (Watts 2005, 

Peavy 1999, 2000, Amundson 2005, Guichard 2005, Kauppilan ja Van-

halakka-Ruohosen 2008, 59 mukaan). Jatkuva muutos ja uudelleen-

suuntautumisen tarve edellyttävät yksilöltä halua ja kykyä jatkuvaan 

itsensä kehittämiseen. Jatkuvasta itsensä kehittämisestä ja koulutta-

misesta on pikkuhiljaa muodostunut elämäntapa, jota ei enää kyseen-

alaisteta.  

Funktionalistien perustelut koulutukselle keskittyvät siihen, miten 

myöhään tapahtuva koulutus pystyy vastaamaan ikääntyvien aikuisten 

tarpeisiin. Havighurstin (1953) mukaan koulutuksen tulisi sopeuttaa 

iäkkäämpiä ihmisiä fyysisen vahvuuden ja terveyden vähenemiseen, 

eläkkeelle siirtymiseen, pienentyneeseen tuloon, puolison kuolemaan, 

uuteen ikäryhmään identifioitumiseen, sosiaalisten ja kansalaisvelvoit-

teiden muuttumiseen sekä tyydyttävien, fyysisten asumisjärjestelyjen 

luomiseen. Vastaavasti Hiemstran (1972) mukaan koulutuksen tulisi 

huomioida vanhusten "instrumentaaliset" tarpeet "ekspressiivisten" si-

jaan. Ensiksi mainittu viittaa oppimiseen, joka on suunnattu jotain ul-

koista, yleensä tulevaisuudessa olevaa tavoitetta varten, jälkimmäinen 

taas viittaa oppimiseen itseensä, jossa oppimiskokemus itsessään tar-

joaa tyydytyksen. Birren ja Woodruff (1973) korostavat osallistumisen 

merkitystä iäkkäämpien aikuiskoulutuksessa. McCluskyn (1974) mu-

kaan koulutuksen avulla voidaan täyttää useita ikääntyvien aikuisten 

esimerkiksi selviytymiseen, ilmentämiseen, osallistumiseen ja vaikut-
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tamiseen liittyviä tarpeita, jotka ovat kaikki välttämättömiä auttamaan 

heitä ylläpitämään itsenäisyyden ja autonomian tunnetta.  

Funktionalistinen näkökulma kannattaa koulutusta myös sen ter-

veyteen liittyvien etujen takia. Oppimiskokemusten väitetään pitävän 

aivot aktiivisina niin, että oppijat pystyvät parantamaan tai ainakin säi-

lyttämään fyysisen ja kognitiivisen terveytensä. Koulutus saattaa auttaa 

kehittämään selviytymisvalmiuksia ja strategioita ongelmien ratkaise-

miseksi, jotka puolestaan auttavat kompensoimaan normaalin ikään-

tymisen kognitiivisia vaikutuksia ja viivästyttävät dementian ja muiden 

tautien, kuten Alzheimerin syntymistä. Funktionalistien esittämät ar-

gumentit ovat päteviä, sillä monet ikääntyvät oppijat kertovat koulutuk-

sen olleen osaltaan välttämättömyys ikääntymisen mukanaan tuomien 

ongelmien ja haasteiden ratkaisemiseksi. (Findsen & Formosa 2011, 

90.) 

Ikääntyvien koulutukseen liittyvä liberaalihumanistinen näkökul-

ma nojautuu vanhempiin filosofioihin. Humanistinen koulutus korostaa 

yksilön sosiaalista, emotionaalista, henkistä ja älyllistä kehitystä. Wass 

ja West (1977) toivoivat ikääntyville suunnattujen koulutusohjelmien 

keskittyvän henkilökohtaisiin sisältöihin käyttäytymisen sijaan, eli kou-

lutukseen, jossa painotettaisiin inhimillisen kokemuksen subjektiivista 

näkökulmaa ja kannustettaisiin itseohjautuvaan oppimiseen. Wassin ja 

Westin tavoin Laslett (1989) on esittänyt, että myöhempää elämää kos-

kevaa koulutusta tulisi pitää arvona sinänsä kaikkine tyydytystä tuovi-

ne tietoineen ja taitoineen, huolimatta siitä miten hyödyllisiä ne ovat. 

(Findsen & Formosa 2011, 96.) Näkökulmasta riippumatta ikääntyvien 

koulutusta pidetään suotavana sen monien, niin henkisiin kuin fyysi-

siinkin ominaisuuksiin liittyvien suotuisten vaikutusten takia. Tämän 

lisäksi koulutus auttaa ikääntyviä sopeutumaan muuttuvaan elämänti-

lanteeseen ja sen mukanaan tuomiin muutoksiin. 



20 

4.2 Motivaatiotekijöitä koulutukseen hakeutumiselle 

Työelämässä kyky muutokseen ja itsensä kouluttautumiseen ovat 

nousseet yhdeksi merkittävistä tekijöistä ikääntyvän aikuisen työuran 

ja urakehityksen kannalta. Egertonin ja Parryn (2001) mukaan 1970- ja 

1980-luvuilla tapahtuneet teollisuuden uudelleenjärjestelyt tekivät mo-

nista työpaikoista vanhentuneita ja myöhemmin moni toimistotyötä 

tehnyt joutui irtisanoutumaan. Käsityö-, toimisto- tai johtotehtävissä 

aloittaneiden ihmisten piti monissa tapauksissa kouluttautua uudel-

leen työttömyyden välttämiseksi, ja monet päättivät tehdä sen korkea-

koulututkinnon suorittamisen avulla. Sama koskee myös niitä yksilöitä, 

jotka ovat jääneet työttömiksi työelämässä tapahtuneiden, esimerkiksi 

automatisaatiosta ja tietotekniikan käytön yleistymisestä johtuvien 

muutosten myötä. Aholan ja Gallin (2012) mukaan rationaalisesta ura-

suunnittelusta onkin tullut vaikeaa juuri urien pirstoutuneisuuden ja 

muuttuneiden ammattikuvien takia. Jotkin ammatit ovat vanhentunei-

ta ja uusia luodaan koko ajan. 

Findsen ym. (2011) ja McNair (2009) mukaan koulutukseen ha-

keutumisen motivaatiotekijät voidaan jakaa kolmeen osaan: 1) identi-

teettipääomaan (identity capital), 2) inhimilliseen pääomaan (human ca-

pital) sekä 3) sosiaaliseen pääomaan (social capital). Identiteettipääoma 

antaa yksilölle mahdollisuuden kehittää ja ylläpitää itsetuntoaan, iden-

titeettiään, itseluottamustaan sekä sitoutumista toisiin ihmisiin. Tämä 

on tärkeää sekä fyysisen että psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. Tähän 

liittyy myös luovuuden ja reflektiokyvyn kehittäminen. (McNair, 2009.) 

Inhimillinen pääoma antaa yksilölle mahdollisuuden kehittää tietoja ja 

taitoja, joita tarvitaan työpaikkojen hankkimiseen ja ylläpitämiseen. 

Nopeasti muuttuvilla työmarkkinoilla, tämä voi olla hankalampaa eten-

kin jo pitkään työelämässä olleille. Sosiaaliseen pääomaan katsotaan 

kuuluvaksi kaksi tasoa: toinen antaa yksilölle mahdollisuuden ylläpitää 

ja rikastuttaa suhteita perheen ja ystävien kanssa ja toinen auttaa yksi-

löä sitoutumisessa ja osallistumisessa laajempaan yhteisöön tai yhteis-

kuntaan. (Findsen ym. 2011; McNair, 2009.) 
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Findsenin ym. (2011) työväenluokkaan kuuluvien, ikääntyvien 

naisten ja miesten kouluttautumiseen liittyvässä tutkimuksessa älylli-

nen stimulaatio ja oppimisen nautinto oli päämotivaatio monille koulu-

tukseen uudelleen hakeutuneille vanhemmille opiskelijoille. Henkilö-

kohtainen kehittyminen oli erityisen vahva motivoiva teema erityisesti 

naisopiskelijoille, joista monet kertoivat perheeseen liittyvien velvoittei-

den evänneen heiltä mahdollisuuden jatkokoulutukseen hakeutumi-

seen. Nyt, kun kotiin ja perheeseen liittyvät velvoitteet olivat vähenty-

neet, heillä oli mahdollisuus toteuttaa jo aikaisemmin olemassa olleita 

henkilökohtaisia kiinnostuksen ja kasvun alueita. Päätös koulutukseen 

hakeutumisesta nähtiin aikaisempien sitoumusten poistamisen lisäksi 

sosiaalisen eristyksen korvaamisella lisääntyneen ajan rakentavammal-

la käytöllä. Sitoutuminen koulutukseen ja muodolliseen oppimiseen 

nähtiin positiivisena ja tyydyttävänä tekona. (Findsen ym. 2011.) Työ-

hön liittyvien (inhimilliseen pääomaan) motivaatiotekijöiden havaittiin 

olevan erityisen vahvoja 50- ja 60-vuotiaiden opiskelijoilla, jotka halusi-

vat yhä jatkaa palkkatyössä. Findsenin ym. (2011) tutkimuksessa tun-

nistettiin kaiken kaikkiaan viisi yleistä työhön liittyvää motivaatioteki-

jää: pakollinen oppiminen, työn suorituskyvyn parantaminen, urakehi-

tys, uranvaihto ja tulojen luominen. Lisäksi esiin nousi myös työllistet-

tävyyden ylläpitäminen. Sosiaaliseen pääomaan liittyvät motivaatioteki-

jät liittyivät Findsenin ym. (2011) tutkimuksessa lähinnä perheen, las-

ten ja lastenlasten keskinäisen kommunikaation edistämiseen, sosiaali-

sen kanssakäymisen lisäämiseen sekä yhteisön muiden jäsenten aut-

tamiseen.  

Paitsi edellä mainittujen pääomien kasvattaminen, motivaationa 

opiskeluun on myös saada tunnustettu tutkinto, joka antaa ammattipä-

tevyyden, kelpoisuuden, vahvistaa aikaisemman työkokemuksen- ja 

menestyksen sekä mahdollistaa hyvän työtehtävän ja -aseman ylläpi-

tämisen (Isopahkala-Bouret 2013; 2015b; Perales & Chesters 2017; 

Sargeant 2001; Thang ym. 2019). Yleisimmät syyt korkeakoulututkin-

non suorittamiseen ovat työsidonnaisia. Lisäksi osa vanhemmista opis-

kelijoista haluaa hankkia uutta tietoa, edistää ura- ja palkkakehitys-
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tään tai pätevöityä parantaakseen työnsaantiaan. Jotkut ovat lisäksi 

huolissaan työpaikkojensa irtisanomisesta. (Deutsch & Schmertz 2011; 

Findsen ym. 2011; Illeris, 2007, 208-209; Isopahkala-Bouret 2015b; 

Perales & Chesters 2017; Sargeant 2001; Thang ym. 2019). Päätökseen 

opintojenpariin hakeutumiselle vaikuttavat myös demograafiset tekijät 

(esimerkiksi ikä, sukupuoli ja paikkakunta), sosioekonomiset tekijät 

(esimerkiksi aikaisempi koulutustaso, tulot, työllisyystilanne) sekä ta-

loudelliset tekijät kuten esimerkiksi koulutukseen liittyvät kustannuk-

set (Cruce & Hillman, 2012.) 

Suuri enemmistö yli 50-vuotiaista näkee tunnustetun pätevyyden 

tärkeänä syynä korkeakouluopintoihin hakeutumiselle. Taustalla saat-

taa olla esimerkiksi se, että nykyään edes työtehtävien vaihtaminen 

saman organisaation sisällä, nykyistä työtehtävää vastaaviin tehtäviin 

ei välttämättä ole mahdollista ilman päivitettyä tutkintoa (Isopahkala-

Bouret & Siivonen, 2016). Erityisesti maisterintutkinnon suorittaneet 

uskovat, että uudella tutkinnolla on myönteinen vaikutus heidän tule-

vaan uraansa. Vaikka moni vanhempi työntekijä on pätevöitynyt omalla 

toimialallaan pitkän työuran kautta, heidän koulutustasonsa ei välttä-

mättä vastaa nykyisiä vaatimuksia ja näin ollen heidät arvioidaan työn-

hakutilanteessa samoilla kriteereillä kuin nuoremmat (Isopahkala-

Bouret & Siivonen 2016; Siivonen & Isopahkala-Bouret 2016). Ikäänty-

villä työntekijöillä on saavutuksia ja menestystä joillakin elämänalueil-

la, mutta muodollisen pätevyyden puute johtaa kielteisyyteen, turhau-

tumiseen ja jopa umpikujaan ammatillisessa urakehityksessä. (Britton 

& Baxter, 1999, Davey 2002, Jamieson 2007, Isopahkala-Bouretin 

2015b, 87 mukaan.) Muodollista pätevyyttä ja kelpoisuutta arvostetaan 

yhä enemmän kuin pitkää ja monipuolista työkokemusta, mikä jo sinäl-

lään nostaa iäkkäämpien motivaatiota lisäkoulutukseen. 

4.3 Koulutukseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet 

Koulutukseen, olkoon sitten mikä ikäinen tahansa, liittyy aina sekä 

haasteita että mahdollisuuksia. Darkenwaldin ja Merriamin (1982) ovat 
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jakaneet ikääntyvien opiskelijoiden esteet / haasteet neljään eri katego-

riaan: 1) tilanteeseen (situational) liittyvät haasteet liittyvät usein olo-

suhteisiin, joita henkilö kokee tietyssä ajassa, kuten esimerkiksi elämää 

kohdannut kriisi, 2) institutionaaliset (instutional) esteet liittyvät usein 

opetusta ja koulutusta tarjoaviin organisaatioihin, jotka toimivat (tahat-

tomasti) esimerkiksi tiettyjen ryhmien poissulkemiseksi, 3) informatiivi-

set (informational) esteet liittyvät koulun kyvyttömyyteen kommunikoida 

asianmukaisesti koulutustarjonnastaan ja mahdollisuuksistaan ja 4) 

psykososiaaliset (psychosocial) esteet liittyvät muun muassa asenteelli-

siin uskomuksiin, käsityksiin tai arvoihin, jotka estävät henkilön osal-

listumisen. Haasteita saattavat aiheuttaa myös yksilön sosiaaliluokka, 

sosiaalinen tausta, sukupuoli ja rotu / etnisyys. (Findsen & Formosa 

2011, 123–128.) 

Deutsch ja Schmertz (2011) nostavat esiin samansuuntaisia haas-

teita. Heidän mukaansa suurimman haasteen aiheuttavat taloudelliset 

paineet. Asuntolaina, lastenhoitokustannukset sekä muut taloudelliset 

tarpeet yhdistettynä pelkoon mahdollisesta lisävelasta, luovat vaikeita 

taloudellisia tilanteita aikuisopiskelijoille. Erityisen vaikeita ne ovat 

perheellisille, jotka sukkuloivat useiden eri roolien välillä. Näihin liitty-

vät vaatimukset ja stressi saattavat erityisesti naisilla aiheuttaa ahdis-

tusta ja masennusta. (Deutsch & Schmetz, 2011.)  

Kaikki edellä mainitut haasteet ja esteet voidaan nähdä myös 

mahdollisuuksina. Jotta näin kävisi, tulisi niitä lähestyä täysin erilai-

sesta näkökulmasta. Ikääntyneen opiskelijan sen hetkinen tilanne saat-

taa olla monin verroin parempi kuin nuoremman opiskelijan. Elämä on 

tasaantunut ja lapset muuttaneet omilleen, joten aikaa on käytettävissä 

enemmän.  Taloudellinen tilanne on usein myös parempi, eikä se ole 

välttämättä esteenä koulutukseen hakeutumiselle. Myös koulutusta 

tarjoavat organisaatiot ovat kohdentaneet koulutustarjontaansa yhä 

tarkemmin. Samalla kun koulutusta tarjotaan laajasti kaikille iästä, 

sukupuolesta, sosiaalisesta asemasta tai taustasta riippumatta, tarjolla 

on myös yksilöidysti räätälöityä koulutusta. Erilaisista koulutusmah-

dollisuuksista myös tiedotetaan laajasti ja kynnys lisätietojen saa-
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miseksi on tehty matalaksi. Koulutus saattaa joissakin tilanteissa myös 

toimia apuna psykososiaalisiin ongelmiin. Se saattaa auttaa yksilöä ra-

kentamaan omaa identiteettiään ja itseluottamustaan, ja näin edesaut-

taa oman elämän uudelleenrakentamisessa ja pääsemistä takaisin 

omille jaloilleen. (Deutsch & Schmertz 2011; Findsen ym. 2011; Illeris, 

2007, 208-209.) Se saattaa olla myös ainoa mahdollisuus rikkoa ja 

päästä ulos niin kutsutusta ”kestämättömästä tilanteesta”, tunteesta, 

jossa paluu entiseen ei ole enää mahdollista (Deutsch & Schmertz 

2011). Samalla se tarjoaa mahdollisuuden yhteisöllisyyteen, ”me”-

hengen tunteen kokemiselle muiden saman ikäisten ja samanlaisessa 

tilanteessa elävien opiskelijoiden kanssa (Deutsch & Schmertz 2011).  

Lisäkoulutukseen hakeutuneiden aikuisten osaamista tulisi arvioi-

da kokonaisuutena, jossa huomioitaisiin paisi heidän aikaisempi koulu-

tuksensa, myös työuran pituus ja sisältö sekä sen aikana hankittu 

osaaminen. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen eli niin 

sanotun AHOT-menettely on menetelmä, joka on samalla sekä haaste 

että mahdollisuus. Kun epävirallisesti hankittujen pätevyyksien olete-

taan olevan samanlaisia kuin muodollisessa koulutuksessa hankittu-

jen, on olemassa tietty riski, että tärkeät osaamiset määritellään merki-

tyksettömiksi (Colardyn ja Bjornavold 2004, Comesin ja Lucio-Villegasin 

2009, 79 mukaan). Aikaisemmin opitun tunnistaminen muodostuu 

usein pitkäkestoisista ja vaativistakin virallisista yhteydenotoista, ja 

edellyttää erityisiä käsitteellisiä ja käytännönläheisiä tietoja ja taitoja, 

joita ei välttämättä ole saatavilla muodollisissa ja akateemisissa yhteyk-

sissä tai niiden asiantuntijoilla. Itse asiassa, aikaisemmin opitun tun-

nistaminen ja oikeaksi todistaminen on jo sellaisenaan ristiriidassa ym-

päristössä, jossa koulutusta on totuttu toteuttaa konservatiivisia ja pe-

rinteisiä tapoja noudattaen. Haaste ei liity vain perus- ja keskiasteen 

oppilaitoksiin ja muihin koulutusta tarjoaviin instituutioihin, vaan 

myös korkeamman asteen oppilaitoksiin, joissa käsite ”ei tyypillinen 

opiskelija” (non-traditional student) esiintyy ja joissa uusia tapoja tar-

kastella elinikäistä ja elämänlaajuista oppimista suunnitellaan. (Comes 

& Lucio-Villegas 2009, 81–82.)  
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AHOT-menetelmään liittyvän prosessin sujuvuus ja hyödyntämi-

nen voivat rohkaista ikääntyvää hakeutumaan lisäkoulutukseen ja si-

ten edistää hänen opintojaan huomattavasti. Tunnustus ja arvon an-

taminen aikaisemmin työuran aikana opitulle on merkityksellistä paitsi 

henkilölle itselleen myös hänen pitkälle uralleen. Kenties kuitenkin tär-

kein lisäkoulutukseen tuoma mahdollisuus liittyy ikääntyvien työllistet-

tävyyteen ja mahdollisuuteen edetä urallaan. Kuten Siivonen ja Isopah-

kala-Bouret (2016) toteavat, aikuisiässä opiskeluun motivoivat tekijät 

ovat pääasiassa lisääntyneet vaihtoehdot jatkokoulutuksessa ja / tai 

hyvien työpaikkojen saaminen tai niiden ylläpitäminen. 
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5 KORKEAKOULUTTUTKINNON MERKITYS 

NAISEN ASEMAAN YHTEISKUNNASSA JA 

TYÖELÄMÄSSÄ 

5.1 Koulutuksen merkitys yhteiskunnassa ja työelä-

mässä 

Ikääntyneiden osuus työmarkkinoilla on lisääntynyt viime vuosikym-

meninä dramaattisesti. Vuonna 2002 55-64 vuotiaiden osuus EU:n työ-

voimasta oli 38,4 % ja vuonna 2018 58,7% (Eurostat, 2019a). Miesten 

osuus työvoimasta on naisia suurempi (Eurostat, 2019a). Korkeasti 

koulutettujen osuus EU:n työvoimasta vuonna 2018 oli 85,8 % ja 

alemman koulutusasteen suorittaneiden osuus 56,8 % (Eurostat, 

2019a). Vaikka ikääntyneempien osuus työmarkkinoilla onkin kasvanut 

tasaisesti, näyttäisi työmarkkinoille pääsyn olevan vaikeaa missä iässä 

tahansa. Se vaatii suurta joustavuutta ja kekseliäisyyttä sekä ”kovia” 

että ”pehmeitä” taitoja (MacNair, 2009). Erityisen vaikeaa se on ihmisil-

le, jotka eivät pysty osoittamaan kykyjään muodollisen pätevyyden tai 

viimeaikaisen työkokemuksen kautta. MacNairin (2009) mukaan suu-

rimpaan riskiryhmään kuuluvat elämän myrskyisissä muutosvaiheissa 

elävät nuoret (pääasiassa naiset), jotka palaavat katkon jälkeen takaisin 

työelämään sekä yli 50-vuotiaat.  

Ennen yksilön asemaan yhteiskunnassa vaikutti hänen varallisuu-

tensa. Vuosisataa myöhemmin, yksilön asemaan yhteiskunnassa vai-

kuttaa hänen hankkimansa koulutus, jonka avulla hänen on mahdol-

lista säädellä asemaansa paitsi yhteiskunnassa, myös työmarkkinoilla. 

Baker (2012) kirjoittaa, että ajan myötä eri ammatteihin liittyneet todis-

tukset ovat nousseet ennen merkityksettömästä tai parhaimmillaan 

täydentävästä asemasta, hallitsevaan asemaan. Hänen mukaansa 

muodollinen koulutus on luonut kyvyn säädellä ammatteihin pääsyä, ja 

näin toimiessaan se on heikentänyt perinteisten koulutusmuotojen legi-

tiimiyttä siihen pisteeseen, että monille ammateille niiden käytöstä on 
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muodostunut tabu. Hän jatkaa, että sen lisäksi, että muodollinen kou-

lutus on tullut laajasti osaksi ammatillista prosessia, myös itse todis-

tusten luonne on vahvistunut edelleen. Hänen mukaansa työmarkkinat 

ja yhteiskunta olettavat yksilön koulutuksen järjestettävän pelkästään 

formaalin akateemisen tutkinnon kautta. Näin ollen koulutuksesta ja 

suoritetuista tutkinnoista on nopeasti tulossa yleisesti synonyymi yksi-

lön ammatilliselle kyvykkyydelle. Myös formaalin koulutuksen muodolla 

näyttäisi olevan merkitystä työnantajille. Isopahkala-Bouretin (2015a) 

mukaan kaikki maisteritutkinnot eivät omaa samaa uskottavuutta ja 

statusta. Morley ja Aynsleyn (2007) mukaan työnantajien keskuudessa 

on vahvoja ennakkoluuloja siitä, millaisen tutkinnon suorittaneet ovat 

niin sanotusti hyviä rekrytointeja, perustuen aiempaan rekrytointiko-

kemukseen ja muualta saatuun palautteeseen. Esimerkiksi englanti-

laisten työnantajien keskuudessa perinteisten yliopistojen ja niin kut-

suttujen uusien yliopistojen (entisten ammattikorkeakoulujen) välillä on 

edelleen voimakas kaksijakoisuus; perinteisten yliopistojen tutkinnon 

suorittajien uskotaan olevan pätevämpiä kuin toisten. (Morley ja Ayns-

ley 2007, Isopahkala-Bouretin 2015a, 1292 mukaan.) Vaikka Pohjois-

maissa on yleensä suhteellisen homogeeninen ja tasa-arvoinen korkea-

koulujärjestelmiä, vastaava suhtautuminen on havaittavissa myös tääl-

läkin. Esimerkiksi perinteisen yliopisto ja ammattikorkeakoulu tutkin-

non suorittaneita arvostetaan ja arvioidaan suomalaisten työnantajien 

keskuudessa eri tavalla (Isopahkala-Bouret 2015a).  

Billsin (2003) mukaan tällä on merkitystä myös yksilön sosioeko-

nomiseen menestykseen, ei korkeammin koulutettujen ylivoimaisten 

tietojen ja taitojen vuoksi, vaan pikemminkin heidän kyvyillään hallita 

pääsyä eliitin tehtäviin. Koulutus tarjoaa markkinoitavissa olevia tieto-

ja, taitoja ja kykyjä, jotka liittyvät paitsi työn suorittamiseen, myös työ-

paikan saamiseen. Tämä tekee korkea-asteen koulutuksen saaneista 

hakijoista arvokkaampia työnantajille, mikä nostaa heidän ansiotulo-

jaan ja mahdollisuuksiaan saada työpaikkoja (Becker, 1964; Bowman, 

1966; Mincer, 1958, 1989; Schultz, 1962, Billsin 2012 mukaan). kor-

keakoulututkintojen status luodaan jakamalla kulttuurinen ymmärrys 
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tärkeimpien sidosryhmien kesken. Siten koulutusmuotojen statukseen 

liittyvät erot perustuvat sosiaalisiin käsityksiin siitä, miten työnantajat, 

ammattiliitot, yliopistojen henkilökunta, vanhemmat ja opiskelijat / 

tutkinnon suorittaneet näkevät eri oppilaitosten tarjoaman koulutuksen 

laadun ja hyödyllisyyden. (Isopahkala-Bouret 2015a.) Työnantajien pää-

töksellä käyttää koulutusta valintakriteerinä ei näyttäisi kuitenkaan 

olevan mitään merkitystä todellisiin pätevyysvaatimuksiin, työntekijöi-

den tuottavuuteen, vaihtuvuuteen tai muuhun (Berg 1971, Billsin, 

2013 mukaan). 

Työelämässä uusi formaali koulutus tai tutkinto ei välttämättä 

kuitenkaan riitä. Yksilölliset ja yrittäjämäiset kyvyt, henkilökohtaiset 

ominaisuudet, kuten esimerkiksi aloitteellisuus, innovatiivisuus, ris-

kinottokyky, joustavuus sekä sosiaaliset taidot ovat nousseet yhä tär-

keämmiksi työllistettävyyttä määritteleviksi tekijöiksi (Isopahkala-

Bouret & Siivonen 2016; Siivonen & Isopahkala-Bouret 2016). Tämä on 

ymmärrettävää, sillä esimerkiksi kansainvälisyys, verkostoituminen se-

kä yrittäjyys ovat nousseet merkittäviksi menestyneen yritystoiminnan 

kulmakiviksi ja tällöin on luonnollista, että yritys pyrkii hakemaan juuri 

sellaisia työntekijöitä, joilla on vahva osaaminen ja näyttö edellä maini-

tuista ominaisuuksista. Muita koulutuksen rinnalle nousseita, työllis-

tymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat Siivosen ja Isopahkala-Bouretin 

(2016) mukaan sukupuoli, sosiaaliluokka, etnisyys ja ikä.  

Työllistettävyys on eri asia kuin työllisyys tai työllistyvyys. Brown, 

Hesketh ja Williams (2003) mukaan työllistettävyys mahdollistaa työllis-

tymisen, vaikka se ei sitä välttämää takaakaan (Isopahkala-Bouretin 

2016, 247 mukaan). Työntekijän on yhä uudestaan todistettava työnan-

tajalleen olevansa työllistettäväksi kelpaava. Työllistettävyydestä onkin 

tämän myötä tullut yksi keskeisimmistä yhteiskuntakelpoisuuden mit-

tareista. Tutkimuksissa on todettu, että keskiluokkaiset valkoihoiset 

naiset, joilla on korkea tulo- ja koulutustaso, osallistuvat todennäköi-

simmin korkea-asteen koulutukseen (Lamb & Brady 2005, Findsen & 

Formosa 2016, 133–134 mukaan.) Tuloista ja koulutustasosta tai päte-

vyydestä riippumatta, naisten osallistuvuus on miehiä korkeampi. Ja-
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mieson (2007a) on todennut, että 40- ja 50-vuotiaat opiskelijat ajatteli-

vat, että tunnustettu pätevyys parantaisi heidän työnsaantimahdolli-

suuksiaan ja työolojaan ja että he nuorten tavoin kokivat tunnustetun 

kelpoisuuden saamisen henkilökohtaisena etuutena. (Findsen & For-

mosa 2016, 133–134 mukaan.) 

Nopeasti ikääntyvä työvoima ja jatkuvassa muutoksessa oleva ym-

päristö ovat johtaneet siihen, että aikuisopiskelijoiden määrä erilaisissa 

koulutusinstituutiossa on kasvanut. Ikääntyvien aikuisten halu jatkaa 

tuottavassa ja tyydytystä tuovassa roolissaan / tehtävässään sekä elä-

keiän nouseminen ovat lisänneet työntekijöiden keskimääräistä ikää. 

Jatkuvat muutokset työympäristössä edellyttävät uusia tietoja, taitoja 

ja kykyjä, ja pysyäkseen työllistettyinä, ikääntyvät tuntevat yhä enem-

män tarvetta lisäkoulutukseen. Findsenin yms. (2016, 135) mukaan 

OECD-maissa lähes 25 % vanhemmista työntekijöistä (55+) todettiin 

osallistuneen koulutusohjelmiin. Japanissa keskimääräinen osallistu-

misprosentti oli jopa 51 %. OECD:n (2006) tutkimuksissa todettiin, että 

koulutuksella on myönteinen vaikutus ikääntyneiden työntekijöiden 

työllistymisnäkymiin, sillä se lisää muun muassa heidän työllisyytensä 

turvaa, auttaa saamaan korkeampaa palkkaa ja säilyttämään heidän 

työpaikkansa. (Findsen & Formosa 2016, 135.)  

Mitä tulee koulutuksen vaikutukseen työttömien ja työelämän ul-

kopuolella olevien iäkkäämpien henkilöiden työllisyyden palauttami-

seen, tutkimustulokset ovat kahdensuuntaisia. Mayhew yms. (2008) 

mukaan koulutuksen vaikutus on yleensä pieni, vaikkakin positiivinen, 

mutta todennäköisesti sillä ei ole vaikutusta koulutukseen osallistujiin. 

Ikääntyneiden työntekijöiden kouluttautuminen voi kuitenkin johtaa 

periteisten ja sukupuolittuneiden työtapojen rikkoutumiseen ja siten 

parantaa työvoimantarjontaa ja -kysyntää. Descyn (2006) mukaan on 

selvää, että ikääntyneiden työntekijöiden tarve päivittää tietojaan ja tai-

tojaan on vakava haaste etenkin siksi, että heillä ei ole samaa muodol-

lista pätevyyttä kuin nuoremmilla työntekijöillä. Lisäksi he ovat usein 

aliedustettuina koulutukseen ottamisessa. Iäkkäämmille työntekijöiden 

suunnattujen koulutusohjelmien tulisi olla hyvin suunniteltuja ja pe-
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rusteltuja ja vastata sen hetkiseen tilanteeseen toimialan tilasta. Koulu-

tusohjelmat sisältävät usein myös jonkinlaisen työpaikkainvestoinnin, 

mikä jo sinällään motivoi ansioluettelon kirjoittamiseen ja päivittämi-

seen, työpaikkahaastatteluun valmistautumiseen erityisesti ikääntynei-

den työttömien tapauksessa, sekä koulutusohjelmaan panostamiseen jo 

heti kättelyssä. (Findsen & Formosa 2016, 136 mukaan.) 

Isopahkala-Bouret (2015a) kirjoittaa, että korkeasti koulutetun 

työvoiman stratifiointi luo epätasa-arvoisen pääsyn niukkoihin, hyvin 

palkattuihin ja palkitseviin työpaikkoihin. Hän jatkaa, että maisterin-

tutkinnon suorittaneiden määrän kasvaessa, kaikille ei pystytä takaa-

maan koulutustasoa vastaavaa työpaikkaa. Matalamman koulutusta-

son suorittaneiden neuvotteluasema on tässä suhteessa vielä huonom-

pi. Isopahkala-Bouretin (2015a) mukaan tämä luo niin kutsutun reser-

vin pätevistä ihmisistä, jotka saattavat työskennellä satunnaisesti al-

haisemman tason matalapalkkaisissa töissä, mutta voivat joustavasti 

siirtyä ja ottaa suurempia vastuita, jos työmarkkinoilla on enemmän 

kysyntää. Siten yliopistotutkintojen eriyttäminen luo uudenlaisia am-

matillisia hierarkioita. Hierarkiassa korkeammat olevat hyötyvät tilan-

teesta suhteellisen enemmän. 

5.2 Iän merkitys koulutuksessa ja työelämässä 

Ihanneominaisuuksia täyttävää työnhakijaa etsiessä, ikä saattaa nous-

ta erottelevaksi tekijäksi työntekijöitä rekrytoitaessa. Morelockin ym. 

(2017) mukaan kronologisen iän kasvamisen myötä miehet ja naiset 

kohtaavat yhä enemmän ikääntymiseen liittyviä odotuksia, jotka ovat 

sopimattomia, ei toivottuja tai jotka eivät ole linjassa eletyn kokemuk-

sen kanssa. Miten ikää tulisi sitten lähestyä? Isopahkala-Bouret (2013) 

näkee iän historiallisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakennettuna: 

ikää voidaan lähestyä samanaikaisesti kronologisena, biologisena, psy-

kologisena, sosiaalisena, juridisena, subjektiivisena, rituaalisena ja 

symbolisena kokonaisuutena. ikää ei siis määritetä pelkästään kronolo-

gisella iällä (syntymän jälkeisten vuosien lukumäärällä) tai ikääntymi-
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seen liittyvällä biologisella kypsymisprosessilla (biologinen tai fysiologi-

nen ikä). Ikääntyminen yleensä ja erityiset ikäryhmät (kuten esimerkik-

si 50) liittyy kulttuurisesti erilaisiin käsityksiin ja käytäntöihin, jotka 

määrittelevät sen, mitä yksilön odotetaan tekevän. Sosiaalisella iällä 

tarkoitetaan sosiaalista asennetta ja käyttäytymistä, jota pidetään sopi-

vana tietylle kronologiselle iälle (Arber & Ginn, 1995, Isopahkala-

Bouretin 2013, 286 mukaan). Eri ikävaiheille on ominaista erilaiset so-

siaaliset tilat, oikeudet ja velvollisuudet ja tietyt ikäryhmät liittyvät tiet-

tyihin sosiaalisiin rooleihin (Vincent 1995; Rantamaa 2001, Isopahkala-

Bouretin 2013, 286 mukaan). Ikään liittyvät rooliodotukset perustuvat 

siten normatiiviseen ja ihanteelliseen käsitykseen siitä, milloin yksilöi-

den tulisi käydä läpi erilaisia elämänvaiheita (Isopahkala-Bouret, 2013). 

Toisaalta, ikääntyminen voidaan kuvata myös myönteisesti lisäänty-

neen vapauden, priorisoinnin, itsensä ja muiden hyväksynnän lisään-

tymisen, muiden mielipiteistä välittämisen vähenemisen ja kokemusten 

hyödyntämisen aikana (Trethewey 2001, Isopahkala-Bouretin 2015c, 1 

mukaan). 

Iän merkitys on suhteellinen ja riippuu siitä kenen kanssa ja mi-

hin vertaamme itseämme. Ikää määriteltäessä on tyypillistä, että teem-

me vertailuja eri ikäryhmien välillä. Meitä ympäröi jatkuvasti myös 

joukko erilaisia ikään liittyviä instituutioita, joissa toimimme kuten 

kronologinen ikämme velvoittaa, odottaa tai sallii meidän toimivan (Ar-

ber & Ginn, 1995, Isopahkala-Bouretin 2013, 287 mukaan). Edellä ku-

vattu näkyy erityisen hyvin työ- ja yrityselämää koskevissa muutoksis-

sa. Sargent (2001) kirjoittaa, että iäkkäät ihmiset voivat poistua työ-

markkinoilta suoraan syrjivillä keinoilla, kuten irtisanomisen kautta, 

tai epäsuoremmin syrjivillä keinoilla, kuten kannustamalla varhais-

eläkkeelle. Hänen mukaansa varhaiseläkejärjestelmä on keino kannus-

taa ikääntyviä työntekijöitä poistumaan työmarkkinoilta. Tätä on mah-

dollista kutsua myös vapaaehtoiseksi prosessiksi, jossa työntekijät te-

kevät päätöksen varhaiseläkkeelle jäämisestä vapaaehtoisesti.  Toisaal-

ta, varhaiseläkejärjestelmä voidaan nähdä myös osoituksena siitä, 

kuinka ikäsyrjinnästä on tullut hyväksyttävä menetelmä vähentää työ-
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voiman määrää. Varhaiseläkkeelle siirtyvät työntekijät, jotka valitaan 

usein ammattiliittojen suostumuksella, valitaan useimmiten heidän 

kronologisen ikänsä perusteella. Tämä on esimerkki epäsuorasta syr-

jinnästä, jolla on suurin vaikutus ikääntyneisiin työntekijöihin. Samalla 

siitä on tullut hyväksytty tapa, jolla vältytään muihin ikäryhmiin liitty-

viltä irtisanomisilta. (Sargeant, 2001.) Englannin hallitus julkaisi vuon-

na 1999 iän monimuotoisuutta työssä koskevan säännöstön (Code of 

Practice on Age Diversity in Employment), jonka tarkoituksena on auttaa 

työnantajia parantamaan henkilöstöhallintoa organisaatioissaan, kehit-

tämään rekrytointia ja henkilöstön ylläpitoa, poistamaan epäoikeuden-

mukaista ja lyhytnäköinen ikäsyrjintää, ymmärtää ja ylläpitää hyviä 

käytäntöjä sekä tunnistamaan monipuolisen työvoiman ikärakenteen 

suomat liiketoiminnan edut. (Sargeant, 2001.) Vastaavanlaiselle sään-

nöstölle olisi käyttöä laajemminkin.  

Ikä luokittelee meidät myös erilaisiin sosiaalisiin asemiin. Arberin 

ja Ginnin (1995) mukaan ikäluokat (vanhat ja nuoret) ovat hierarkkisia 

ja luovat eroja ja epätasa-arvoa (Isopahkala-Bouretin 2013, 287 mu-

kaan). Isopahkala-Bouretin (2013; 2015c) mukaan tämä luokittelu on 

tilanne ja konteksti sidonnaista ja lisäksi ne eivät ole neutraaleja. Ikä-

luokat määrittelevät sen, mikä on mahdollista, odotettavissa ja sopivaa 

tietyssä paikassa. ”Vanhojen” ikäluokka vaikuttaa esimerkiksi korkea-

asteen koulutuksen motiiveihin ja toiveisiin sekä mahdollisuuksiin ja 

koettuihin seurauksiin. Sargent (2001) mukaan tämä näkyy esimerkiksi 

siinä, että muodollinen koulutus on keskittynyt nuoriin, ja mitä van-

hempi työntekijä on, sitä epätodennäköisempää on, että he hyötyisivät 

vastaavasta koulutuksesta. Taustalla saattaa olla epäilys siitä, ettei 

ikääntyneillä työntekijöillä katsota olevan nykyaikaisia taitoja (esim. IT-

taitoja), jotka vaikuttaisivat positiivisesti heidän työllistettävyyteensä. 

”Väärän” iän katsotaan rajoittavan vanhempien opiskelijoiden toimintaa 

ja näin ollen he joutuvat neuvottelemaan niihin liittyvistä odotuksista 

(Isopahkala-Bouret, 2013). Heidän valintaansa opiskella yliopistossa 

vanhemmalla iällä asettaa kyseenalaiseksi normatiivisen ymmärryksen 

siitä, mikä on sopivaa yli 40- ja 50-vuotiaille naisille ja mikä on sopiva 
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ikä opiskelijalle. Vanhempaa ikää ei kuitenkaan aina tulkita ”vääräksi” 

iäksi. Korkeampi ikä saattaa estää pääsyä joihinkin sosiaalisiin, kult-

tuurisiin, taloudellisiin ja symbolisiin resursseihin, mutta se saattaa 

myös mahdollistaa muiden resurssien saatavuuden. (Isopahkala-

Bouret, 2013.) 

Ikääntyminen mielletään ominaisuudeksi, joka pikemminkin hei-

kentää kuin parantaa työllistettävyyttä (Irni 2010, Jyrkinen & Mckie 

2012, Isopahkala-Bouret & Siivosen 2016, 248 mukaan).  Viitasalo 

(2015, 49-55) toteaa väitöskirjassaan, että yli 55-vuotiaat naiset ovat 

yleisimmin kokeneet ikäsyrjintää työssään. Ikäsyrjintä tuli Viitasalon 

(2015, 55) mukaan ilmi kielteisinä asenteina, arvostuksen puutteena tai 

rekrytointiin tai palkkaukseen liittyvissä tilanteissa. Tätä tukee myös 

Vaahtion (2003) ja Browinin, Heskethtin ja Williamsin (2003) tekemät 

havainnot, joiden mukaan 55-vuoden ikää voidaan koulutuksesta huo-

limatta pitää rajana, jonka jälkeen yksilön ei ole mahdollista ylittää ja 

todistaa työllistettävyyttään työnantajalle (Siivosen & Isopahkala-

Bouretin 2016, 364 mukaan). Toisaalta, myös päinvastaisia tuloksia on 

havaittu. Ikääntyneet aikuiset, joilla on korkeakoulututkinto, ovat työ-

elämässä vähemmän alttiita ikään perustuvalle syrjinnälle (Isopahkala-

Bouretin, 2013). Ikääntyneiden työntekijöiden vahvuuksiksi voidaan 

lukea myös esimerkiksi paremmat työrutiinit, työhön paneutuminen, 

hiljainen tieto ja työyhteisön ja yrityskulttuurin tuntemus, laajojen ko-

konaisuuksien hallinta, vahva työmoraali ja työhön sitoutuminen, lo-

jaalius ja luotettavuus (Ruoholinna, 2009, 109). Nuorten vahvuuksina 

voidaan vastaavasti pitää tuoreita tutkintoja sekä nuoruuteen liittyviä 

ominaisuuksia, kuten esimerkiksi uuden oppimisen nopeutta, tietotek-

nistä osaamista, nykyaikaisen työ- ja toimintakulttuurin tuntemusta, 

ennakkoluulottomuutta, innokkuutta ja oppimisen halua (Ruoholinna 

2009, 109). Iällä näyttää siten olevan merkitystä työllistettävyyteen, 

mutta se ei automaattisesti heikennä tai vahvista käsitystä henkilön 

työllistettävyydestä.  

Paloniemen (2009, 89-95) mukaan on iällä ei näyttäisi olevan vai-

kutusta siihen, kuinka hyvin henkilöstö hoitaa työnsä. Tästä huolimat-
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ta työpaikoilla esiintyy ikään liittyviä stereotypioita. (Isopahkala-Bouret 

2015c; Sargeant 2001.) Isopahkala-Bouret (2015c) on nostanut niistä 

esiin muun muassa seuraavat: 1) ikääntyvien työntekijöiden työpanok-

set odotetaan heikentyvän heidän alentuneen kyvykkyyden ja motivaa-

tion takia, 2) ikääntyvät väsyvät nopeammin eivätkä täten pysy nuo-

rempien työtekijöiden perässä, 3) alentunut kyky oppia ja muutosvasta-

rinta on ikääntyvien työntekijöiden kohdalla yleisempään kuin nuorten 

ja 4) ikääntyvien tietotekniset taidot eivät yllä nuorempien tasolle. Sar-

gentin (2001) muistuttaa myös, että vanhemmilla työntekijöillä on suu-

rempia vaikeuksia palata palkattuun työhön, oltuaan työttömiä mistä 

syystä tahansa. Hänen mukaansa ei ole merkkejä siitä, että lisä- ja / tai 

jatkokoulutusta hankkineet menestyisivät yhtään sen paremmin. On-

gelmana on se, että työnantajat hylkäävät tietyn ikäisten henkilöiden 

hakemukset automaattisesti. Automaattinen hylkäys voi heikentää 

vanhempien työnhakijoiden työnhakua siihen liittyvien vaikeuksien ta-

kia. (Sargeant, 2001.) Isopahkala-Bouret (2013) nostaakin esiin käsit-

teen ikäneutraalisuudesta, jolla tarkoitetaan tässä yhteydessä työhön 

liittyviä yhtäläisiä mahdollisuuksia. Monet vanhemmista työntekijöistä 

eivät halua, että heihin sovelletaan töissä mitään erityistä ikäpolitiik-

kaa. Heistä ikä pitäisi määritellä yksilöllisesti sillä kronologinen ikä ei 

aina vastaa yksilön omaa kokemusta iästään. (Isopahkala-Bouret 2013; 

Morelock ym. 2017.) 

Ikä kietoutuu yhteen monimutkaisella tavalla muiden yhteiskun-

nallisten erojen, kuten koulutustaustan ja sukupuolen kanssa, ja siten 

rakentavat yhdessä ikääntyvien työntekijöiden suhteellista asemaa ja 

mahdollisuuksia työelämässä (Irni 2010, Viitasalo 2015, Siivonen & 

Isopahkala-Bouret 2016, Isopahkala-Bouret & Siivosen 2016, 248 mu-

kaan). Ikä voidaan Isopahkala-Bouretin (2013) mukaan nähdä joko 1) 

resurssina, 2) yhtenä erilaisuuden ulottuvuutena tai 3) rajoittava teki-

jänä. Hänen tekemässään tutkimuksessa, ikääntyneet naiset kokivat 

iän resurssina, joka pohjautui heidän useamman vuoden työhistoriaan 

erilaisissa työtehtävistä. Heidän oli helpompi ymmärtää opintojensa si-

sältöä ja soveltaa oppimaansa työelämään. Valmistumisen jälkeen he 
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pystyivät ottamaan vastuuta suuremmista kokonaisuuksista ja saavut-

tamaan parempia tuloksia kuin nuoremmat tutkinnon suorittaneet, 

joilla ei ollut aikaisempaa työkokemusta. Heidän ei siis tarvinnut ope-

tella kaikkea aivan alusta pitäen, sillä he olivat oppineet paljon jo työ-

uransa aikana. Työkokemus yhdistettynä opintoihin tarjosi heille myös 

asiantuntijuutta aloittaa työtapojen kehittäminen heti valmistumisen 

jälkeen. Lisäksi he pystyivät helpommin kontekstualisoimaan eri teoriat 

konkreettisiksi käytännöiksi niin työssä kuin yhteiskunnassa. (Isopah-

kala-Bouret, 2013.) Olla opiskelija myöhemmällä iällä on hyvin erilaista 

kuin mitä se on nuorempana. Monet Isopahkala-Bouretin tutkimukseen 

osallistuneista aikuisista naisista suorittivat opinnot työnsä ohessa. Li-

säksi osa suorittivat kursseja etäopiskeluna ja saivat hyvitystä aiem-

mista opinnoistaan tai työkokemuksestaan. He viettävät vähemmän ai-

kaa kampuksella ja heillä oli vähemmän vapaa-aikaa seurustella mui-

den opiskelijoiden kanssa. Opiskelijaelämä oli vähemmän intensiivi-

sempää ja kollektiivisempaa kuin nuoremmilla opiskelijoilla. Toisaalta, 

korkeampi ikä ei aina ole huono asia. Iäkkäämmät opiskelijat pystyivät 

oman työ- ja elämänkokemuksen perusteella nostamaan keskusteluissa 

esiin uusia, erilaisia näkökulmia ja samalla oppia myös uusia ja tuo-

reempia näkökulmia nuoremmilta opiskelutovereiltaan. (Isopahkala-

Bouret, 2013.) Tutkimukseen osallistuneet naiset kokivat iän rajoitta-

vana tekijänä tulevaisuuden suunnitelmia tehtäessä. Ikä ja hankitut 

oikeudet rajoittivat heidän riskinottoaan ja lisäksi he olivat kokeneet 

ikäsyrjintää rekrytointitilanteessa. Adshead ja Jamieson (2008) ovat ha-

vainneet, että vanhemmat yliopisto-opiskelijat ovat hyvin tietoisia ajas-

ta, ja siksi punnitsivat opiskeluvaihtoehtojaan huolellisesti ja asettavat 

niille selkeät tavoitteet (Isopahkala-Bouretin 2013, 294 mukaan). Monet 

Isopahkala-Bouretin tutkimukseen osallistuneista naisista oli erittäin 

keskittyneitä ja halusivat opintojensa olevan suoraan sovellettavissa 

heidän nykyiseen tai tulevaan työhönsä. Lisäksi monet naisista väitti-

vät, että heidän valintansa olivat erilaisia kuin mitä ne olisivat olleet, 

jos he olisivat tehneet ne nuorempana. Nuorempana he olisivat voineet 

ottaa enemmän riskejä ja määritellä opintojen tavoitteet laajemmin. 
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5.3 Ikääntymisen merkitys koulutuspoliittiseen suun-

nitteluun 

Väestörakenteen muutos ja eliniän pidentyminen näyttäytyy useimmille 

monimutkaisena ja vähemmän ennustettavissa olevana ilmiönä kuin 

mitä se oli aiemmille sukupolville. MacNairin (2009) mukaan, tämä li-

sää kysyntää tietyntyyppiselle oppimiselle ja tarvetta kehittää uusia 

opetussuunnitelmia uusia elämänvaiheita varten, jotta ihmiset voivat 

ylläpitää omaa hyvinvointiaan ja antaa edelleen hyödyllisen panoksen 

laajempaan yhteiskuntaan. Ilman oppimista jotkut muutokset voivat 

vahingoittaa (joskus pysyvästi) yksilön ja heidän ympärillään olevien 

hyvinvointia ja aiheuttaa kustannuksia sekä yksilölle että yhteiskun-

nalle yleisemmin. Myrskyisemmässä tilanteessa elävien ihmisten tarve 

uraneuvoille ja -ohjeille on lisääntynyt, jotta he ymmärtäisivät heille 

avoimia vaihtoehtoja ja sitä, miten ne voitaisiin liittää osaksi yksilön 

henkilökohtaista tilannetta. (MacNair, 2019.)  

Vuonna 2016, 45,2 % 25-64-vuotiaista aikuisista otti osaa formaa-

liin tai informaaliin koulutukseen (Eurostat, 2019d). Luku kasvoin edel-

liseen mittausajankohtaan (2011) verrattuna 4,9 %. Vastaava luku 

vuonna 2007 oli 35,2 %. Suurin osa koulutuksesta, 42,7 %, oli infor-

maalia koulutusta ja vain 5.8 % formaalia koulutusta. Informaalilla 

koulutuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä koulutusjärjestelmän ul-

kopuolella tapahtuvaa koulutusta ja formaalilla tunnistetun julkisen tai 

yksityisen koulutusjärjestelmän tarjoamaa koulutusta. Valtaosa (79,4 

%) informaalista koulutuksesta oli työhön liittyvää. Miesten osuus in-

formaaliin koulutukseen osallistuneista oli 83,6 % ja naisten 75,4 %. 

(Eurostat, 2019d.) Työhön liittyvästä informaalista koulutuksesta suu-

rin osa (69,5 %) oli työnantajan kustantamaa. Työnantajien kustanta-

ma koulutus kohdistui useimmiten miehiin (74,8 %), naisten osuuden 

(65,2 %) jäädessä hieman pienemmäksi. Miesten ja naisten osuuksia 

informaalissa koulutuksessa saattaa selittää osittain se, että naisten 

työllisyys oli vuonna 2016 oli alhaisempi kuin miesten. Naisten työlli-

suus oli 67,0% kun miesten oli 79,3 %. Tarkasteltaessa työnantajien 

kustantamaa informaalia koulutusta ikäryhmittäin, 25-34 vuotiaiden 
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osuus oli 67,7 %, 35-44 vuotiaiden 72,4 %, 45-54 vuotiaiden 73,4 % ja 

55-64 vuotiaiden 63,4 %. Työhön liittyvän informaalin koulutuksen 

määrä siis kasvoi hieman aina 55-64 vuotiaiden ikäryhmään saakka. 

(Eurostat, 2019d.) 

Avoin yliopisto ja ammattikorkeakoulu ovat tarjonneet monelle ai-

kuiselle mahdollisuuden täydentää omaan ammatillista tai henkilökoh-

taista osaamistaan. Lisäksi oppilaitosten välinen yhteistyö on helpotta-

nut opiskelijoita, myös vanhempia, täydentämään aikaisemman am-

mattitutkinnon korkeakoulututkinnoksi. Edwards (1997) on yksilöinyt 

kolme nykyisiin koulutuskäytäntöihin liittyvää diskurssia. Ensimmäi-

nen diskurssi liittyy institutionaaliseen muutokseen, jossa rakenteiden 

ja käytäntöjen odotetaan muuttuvan mahdollisimman erilaisten opiske-

lijoiden osallistumisen maksimoimiseksi. Toinen diskurssi liittyy järjes-

telmän muutokseen, jossa koulutustarjontaa muutetaan yhä enemmän 

etäopetuksen suuntaan. Kolmas diskurssi liittyy kulttuuriin ja valtaa, 

joissa politiikkaa toteutetaan. Näistä huolimatta useimpien yliopistojen 

valmius avata oviaan vanhemmille opiskelijoille on yhä vähäistä. (Find-

sen & Formosa 2016, 129 mukaan.)  

Kaikki toimialat luottavat korkeasti koulutettuun työvoimaan. Jo-

pa kouluttamattomat työnantajat edellyttävät tulevilta työntekijöiltään 

korkeakoulututkintotodistusta. Koulutuksella säännellään siten sitä, 

miten organisatoriset statukset ja resurssit, kuten hyvät työpaikat, kor-

kea palkka ja ihmisarvoinen työympäristö hierarkkisesti kohdennetaan 

eri ihmisryhmille. (Isopahkala-Bouret 2015a; 2015b.) Isopahkala-

Bouret (2015b) jatkaa, että erilaiset, ei tutkintoon johtavat koulutusoh-

jelmat voivat antaa uutta tietoa ja taitoja ikääntyville työntekijöille, 

mutta muodollinen korkeakoulututkinto tarjoaa kuitenkin mitattavam-

pia etuja. Koulutuspoliittiselta kannalta tämä tarkoittaa sitä, että tut-

kintoon johtavien yliopisto-ohjelmien tulisi olla kaikkien ikäluokkien 

saatavilla ja niiden tulisi myös huomioida vanhempien opiskelijoiden 

vakava tavoite kohti tunnustettua tutkintoa. Ikääntyville työntekijöille 

tulisi myös tarjota taloudellista ja muuta tukea, jotta osallistuminen ja 

tutkinnon suorittaminen mahdollistuisivat. Koulutusjärjestelmät ja -
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instituutiot, jotka pystyvät ymmärtämään naisten ”akateemisia” painei-

ta, edesauttavat naisia selviytymään elämänsä erilaisista rooleista sekä 

kampuksella että yksityiselämässä (Deutsch & Schmertz, 2011). Deut-

schin ja Schmertzin (2011) mielestä koulutusjärjestelmät ja -

instituutiot voivat poistaa koulutukseen liittyviä haasteita ja esteitä 

yrittämällä paremmin ymmärtää naisten elämäkokemuksia ja ymmär-

tämällä "keitä he ovat" sekä kampuksen ulkopuolella että luokkahuo-

neissa. Heidän mukaansa oppilaitokset voivat hyödyntää myös omia, 

osittain rajoitettuja vahvuuksiaan aikuisten naisten palvelemisessa 

esimerkiksi tarjoamalla pysyvää akateemista yhteisöä, jonka luominen 

kattaa sekä tiedekunnan että opiskelijat.  

Deutschin ja Schmertzin (2011) mukaan tiedekunnan henkilökoh-

tainen tuki voi olla välttämätöntä opiskelijoiden menestymiselle ja pysy-

vyydelle. Naisten korkeakoulut ovat erityisen vahvoja luomaan mento-

rointisuhteita tiedekunnan ja opiskelijoiden välille, mutta naisten elä-

män luonne saattaa vaikeuttaa tällaista mentorointia. Toimenpiteet, 

joissa tiedekunnat saavat resursseja ja kannustimia mentorointisuhtei-

den luomiseen aikuisten naisopiskelijoiden kanssa, voivat auttaa aka-

teemisessa suorituksessa, sopivuuden tunteiden kokemisessa sekä ai-

kuisten naisten etsimän yhteisön luomisessa. Naisten on lisäksi tunnet-

tava, että korkeakoulu on ”heidän oma paikkansa” institutionaalisen 

kulttuurin ja ”sukupuolisen älyllisen kapasiteetin” luomisen kannalta. 

Tämä on helpommin saavutettavissa vain naisille suunnatuissa oppilai-

toksissa, mutta on saavutettavissa myös muun tyyppisissä oppilaitok-

sissa. Tämä edellyttää tietoista yhteisöllisyyden edistämistä ohjauksen, 

opetussuunnitelmien ja fyysisten tilojen kehittämisen avulla. (Deutsch 

& Schmertz, 2011.) 

Findsenin ja Formosan (2011, 143) mukaan poliittisten päättäjien 

tulisi kiinnittää tulevaisuudessa enemmän huomiota opiskelun mahdol-

listavien taloudellisten resurssien kehittämiseen. Tämän lisäksi oppilai-

tokset voivat harkita yhteistyötä päätöksentekijöiden kanssa sellaisten 

opiskelijatukijärjestelmien luomiseksi, jotka on suunnattu vastaamaan 

aikuisten (naisten) opiskelijoiden ainutlaatuisia tarpeita (Deutsch & 
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Schmertz, 2011). Esimerkiksi Suomessa lukukausimaksuton korkea-

asteen koulutus lisää huomattavasti keski-ikäisten mahdollisuuksia 

suorittaa korkeakoulututkinto. Isopahkala-Bouretin (2015b) toteaa kui-

tenkin, että tasavertaisten työpaikkojen luomista ei saavuteta vain 

ikääntyvien työntekijöiden pyrkimyksillä panostaa jatkokoulutukseen ja 

ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Jotta välttäisimme ikääntyvien 

työntekijöiden sosiaalisen syrjäytymisen, meidän on kyseenalaistettava 

normatiivista uskoamme tutkintojen yhä suurempaan merkitykseen ja 

käsitellä kriittisesti ikään ja ikääntymiseen liittyviä käytäntöjä.  
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6 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUKYSY-

MYKSET 

Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella yli viisikymppisten naisten 

kouluttautumista ja etsiä vastauksia siihen, mikä motivoi heitä hakeu-

tumaan korkeakouluopintojen pariin, miten he kokevat ne ja miten he 

arvelevat korkeakoulututkinnon vaikuttavan uraansa ja asemaansa 

työelämässä ja yhteiskunnassa. Tarkoituksena on syventää ymmärrystä 

koulutukseen hakeutumisen syistä, koulutukseen ja opiskeluun liitty-

vistä kokemuksista, sekä siitä, millainen merkitys iällä on ollut koulu-

tukseen ja opiskeluun liittyen. Pyrkimyksenä on myös selvittää, miten 

naiset arvioivat korkeakoulututkinnon vaikuttavan heidän uraansa ja 

asemaana työelämässä ja yhteiskunnassa. Lisäksi haluan selvittää, mil-

laisia kokemuksia naisilla on iästään niin opintojen kuin työelämän pa-

rista. 

Tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat seuraavat:  

1. Mikä motivoi yli viisikymppisiä naisia korkeakoulututkinnon suorit-

tamiseen? 

2. Millaisia kokemuksia yli viisikymppisillä naisilla on korkeakoulu-

opintoihin liittyen?  

2.1. Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita naiset ovat kokeneet kou-

lutukseen ja oppimiseen liittyen? 

2.2. Millainen merkitys ikääntymisellä on koulutukseen ja oppimi-

seen liittyen? 

3. Millaisia vaikutuksia korkeakoulututkinnolla on yli viisikymppisten 

naisten mielestä heidän uraansa ja asemaansa työelämässä? 

3.1. Miten naiset arvelevat korkeakoulututkinnon vaikuttavan hei-

dän urakehitykseensä? 

3.2. Miten naiset arvelevat korkeakoulututkinnon vaikuttavan hei-

dän asemaansa yhteiskunnassa?  
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7 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

7.1 Tutkimuksen lähestymistapa 

Tutkimuksen suoritettiin laadullisena, aineistolähtöisenä tutkimukse-

na, jonka lähtökohtina olivat ennalta määritellyt teemat. (Hirsjärvi ym. 

2010, 208-209, 224.) Tarkoituksena oli tavoittaa laajempi ymmärrys yli 

viisikymppisten naisten syistä hakeutua korkeakouluopintojen pariin, 

heidän kokemuksistaan opinnoista ja niiden mahdollisista vaikutuksis-

ta heidän uraansa ja asemaana yhteiskunnassa. Samalla haluttiin saa-

da näkemys siitä, miten he kokevat ikänsä ja ikääntymisensä suhteessa 

opiskeluun ja työelämään.  

Tutkimuksen teemoja lähestyttiin naisten omiin kokemuksiin ja 

käsityksiin pohjautuen. Siten naisten kertomuksiin liittyy olennaisesti 

narratiivisuus. Heikkisen (2018, 178) mukaan narratiivisuus pohjautuu 

konstruktivistiseen käsitykseen tiedosta, jonka mukaan ihminen muo-

dostaa tietonsa aikaisemman tietonsa ja kokemuksensa varaan. Ihmiset 

siis rakentavat, konstruoivat, tietonsa ja identiteettinsä. Tieto on siten 

alati kehkeytyvä kertomus, joka rakentuu ja muuttaa muotoaan jatku-

vasti. (Heikkinen 2018, 178.) Vastaavasti Hirsjärven ym. (2010, 218) 

mukaan narratiivisuus viittaa lähestymistapaan, jossa ajatellaan ker-

tomuksia tapana ymmärtää omaa elämää ja tehdä oman elämän tapah-

tumia merkityksellisiksi. Hyvärinen (2017b, 174-175) kirjoittaa, että 

kertomukset toimivat kokemustiedon välittäjinä ja tuottajina ja niihin 

liittyy väistämättä merkityksenanto ja tärkeiden, poikkeuksellisten asi-

oiden korostaminen. Hänen mukaansa kertomus voi koskea koko elä-

mänkertaa, tai vain lyhyttä osaa tai osa-aluetta siitä. Heikkinen (2018, 

180) mukaan kertomukset ovat suullisesti tai kirjallisesti esitettyä ker-

rontaa, joilla on tunnusomaista se, että niillä on alku, keskikohta ja 

loppu, sekä ajassa etenevä juoni. Toisaalta, vaikka narratiivinen tutki-

mus käsittelee ajallisia prosesseja, sen aineisto kerätään tavallisesti 

poikkileikkausasetelmalla (Hänninen 2018, 195). Tarkoituksena on tie-
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tää, miten kertoja kerrontahetkellä tulkitsee menneisyyttään. (Hänni-

nen 2018, 195.) 

Haastattelu on yksi menetelmä kerätä kertomuksia. (Heikkinen, 

2018, 180; Hirsjärvi ym. 2010, 218; Hänninen, 2018, 193) Haastattelua 

tehtäessä on hyvä muistaa, että nojaamalla liikaa kysymyksiin, saa-

daan vastaukseksi pelkkiä raportteja kertomusten ja kokemusten si-

jaan. Narratiivisuuden perusideana onkin kysyä mahdollisimman vä-

hän ja tukeutua vain joustaviin jatkokysymyksiin. (Hyvärinen 2017b, 

177-178.) Heikkinen (2018, 180) mukaan narratiivista tutkimusaineis-

toa ei voi tiivistää yksiselitteisesti numeroiksi eikä kategorioiksi, vaan 

sen jatkokäsittely edellyttää aina tulkintaa. Heikkinen jatkaa, että nar-

ratiivisessa analyysissä kertomukset luokitellaan erilaisiin luokkiin 

esimerkiksi tapaustyyppien, metaforien tai kategorioiden avulla. Narra-

tiivisessa analyysissä painopiste on uuden kertomuksen tuottamisessa 

aineiston kertomusten perusteella. (Heikkinen, 2018, 181.)    

7.2 Tutkimukseen osallistujat 

Tutkimukseen osallistui kuusi yli viisikymmentä (ka 55) vuotiasta nais-

ta, jotka suorittivat korkeakoulututkintoa Jyväskylän yliopistossa. Tut-

kittavat olivat jo aiemmin opiskelleet avoimessa yliopistossa, suoritta-

neet yhden tai useamman tutkinnon tai koulutuksen ja olleet sen jäl-

keen pitkään työelämässä.  

Tutkimuksen osallistuneet muodostuivat aikuiskasvatuksen-, ter-

veyskasvatuksen sekä matematiikan opiskelijoista. Tutkimukseen osal-

listuneet valikoituivat pääasiassa lähettämällä haastattelupyyntö (liite 

1.) Jyväskylän yliopiston kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoi-

den ainejärjestön Emile ry:n sähköpostilistan kautta. Tämän lisäksi 

käytettiin niin kutsuttua lumipallo-otantaa, jossa tutkijalla on aluksi 

joku avainhenkilö, joka johdattaa hänet toisen informantin luokse (Saa-

ranen-Kauppinen & Puustniekka, 2006).   

Tutkimukseen osallistuneista naisista osa oli opintovapaalla ja osa 

suoritti opintoja työnsä ohessa. Tutkimukseen osallistuneiden naisten 
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koulutus- ja työtausta muodostui pääasiassa opetus-, terveydenhoito- 

ja luonnontieteelliseltä alalta. 

7.3 Aineiston keruu  

Aineistonkeruu tapahtui yksilöhaastatteluiden tekemisellä. Syy yksilö-

haastattelun valinnaksi aineistonkeruumenetelmäksi liittyi sen tarjoa-

maan mahdollisuuteen tutkia ja ymmärtää asioita syvällisemmin. 

7.3.1 Teemahaastattelu aineisto keruumenetelmänä 

Haastattelumuodoksi valikoitui teemahaastattelu. Valinnan takana oli 

ajatus vapaamuotoisesta keskustelusta, jonka ohjaavana työkaluna oli 

konkreettinen haastattelurunko. Konkreettisen haastattelurungon avul-

la kerättyä aineistoa voidaan lähestyä jossain määrin jäsentyneemmin. 

Lisäksi teemahaastattelun etuna on se, että haastattelussa voidaan 

tarkentaa ja syventää kysymyksiä haastateltavien vastauksiin perustu-

en (Tuomi & Sarajärvi 2018, 87-88). Haastattelurungosta huolimatta, 

teemahaastattelu antaa vastaajalle mahdollisuuden puhua varsin va-

paamuotoisesti, jolloin kerätyn materiaalin voidaan katsoa edustavan 

vastaajien puhetta itsessään. (Eskola & Suoranta 2005, 86-87; Hirsjärvi 

& Hurme 2014, 47-48.)  

Haastattelu on eräänlainen keskustelu, jossa tutkija pyrkii vuoro-

vaikutuksessa saamaan selville haastateltavilta tutkimuksen aihepiiriin 

kuuluvat asiat (Eskola & Vastamäki 2015, 27). Teemahaastattelu erot-

tuu sekä kysely- tai lomakehaastattelusta, joissa kysymysten muotoilu 

ja järjestys ovat samat kaikille vastaajille, sekä avoimesta haastattelus-

ta, jossa saatetaan edetä vain yhtä kysymystä käyttäen tai keskustel-

laan tietystä aiheesta, mutta kaikkien haastateltavien kanssa ei käydä 

läpi kaikkia teema-alueita. (Eskola & Vastamäki 2015, 29.) Teemahaas-

tattelussa haastattelun aihepiirit, teema-alueet, on ennalta määrätty, 

mutta siitä puuttuu strukturoidulle haastattelulle tyypillinen kysymys-

ten tarkka muoto ja järjestys, jotka takaavat kaikille vastaajille samat 

kysymykset ja vastausvaihtoehdot. Haastattelijalla on jonkinlainen tu-
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kilista käsiteltävistä asioista mutta ei välttämättä tarkkoja kysymyksiä. 

Haastattelun aikana varmistetaan, että ennalta päätetyt teema-alueet 

käydään haastateltavan kanssa läpi, vaikka niiden järjestys ja laajuus 

voivat vaihdella haastattelusta toiseen. (Eskola & Suoranta 2005, 86; 

Eskola & Vastamäki 2015, 29) 

Teemahaastattelun tarkoituksena on pyrkiä löytämään merkityk-

sellisiä vastauksia tutkimuksen tarkoituksen, ongelmanasettelun tai 

tutkimustehtävän mukaisesti. Tuomen ja Suorannan (2018, 88) mu-

kaan etukäteen valitut teemat perustuvat tutkimuksen viitekehykseen, 

eli tutkittavasta ilmiöstä jo tiedettyyn. Tämän tutkimuksen haastattelu-

runko (liite 1) rakentui kolmen teeman ympärille: 1) korkeakouluopinto-

jen pariin hakeutumisen syihin, 2) kokemuksiin korkeakouluopinnoista 

sekä 3) korkeakoulututkinnon merkityksestä uraan ja asemaan yhteis-

kunnassa. 

7.3.2 Haastattelujen toteutus 

Pyyntö osallistua haastatteluun lähetettiin Jyväskylän yliopiston kasva-

tus- ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoiden ainejärjestön Emile ry:n 

sähköpostilistan kautta lokakuun puolivälissä 2019. Sähköpostin tuotti 

neljä haastateltavaa. Täydentävä pyyntö osallistua haastatteluun lähe-

tettiin myös terveyskasvatuksen maisteriopiskelijoille lokakuun lopussa 

2019. Terveyskasvatuksen maisteriopiskelijat valikoituivat kohderyh-

mäksi tutkijan oman kiinnostuksen ja suorittamien sivuaineopintojen 

myötä. Täydentävä pyyntö tuotti yhden haastattelun. Kuudes haastatel-

tava löytyi yhteiseltä terveyskasvatuksen maisteritutkintoon liittyvältä 

kurssilta. 

Haastattelujen aluksi haastateltaville esiteltiin haastattelun run-

gon. Heille kerrottiin, että haastatteluun osallistuminen on vapaaehtois-

ta, ja jos haastateltava haluaisi vielä perääntyä haastattelusta, se olisi 

yhä mahdollista. Lisäksi heille kerrottiin, että jos haastateltava jostain 

syystä ei haluasi haastattelua käytettävän tutkimuksen tutkimusaineis-

tona, peruminen onnistuu ottamalla yhteyttä tutkijaan joko puhelimitse 

tai sähköpostilla.   
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7.4 Aineiston analyysi 

Tutkimusaineiston keräämisen jälkeen haastattelut olivat äänitallentei-

na. Tutkimusaineiston analyysin ensimmäinen vaihe oli tallenteiden 

puhtaaksi kirjoittaminen eli litterointi. Litteroitua tekstiä tuli tässä tut-

kimuksessa yhteensä 47 sivua (rivinväli 1 ja kirjaisinkoko 8). Yhden 

henkilön haastattelusta litteroitua tekstiä tuli keskimäärin kahdeksan 

sivua. Kaikki haastattelut luettiin useaan kertaan läpi mahdollisimman 

tarkan kuvan saamiseksi aineistosta. Jokaisella lukukerralla aineistoa 

analysoitiin temaattisesti alleviivaten ja värikoodaten tekstikatkelmia, 

lauseita ja sanoja, jotka liittyivät tutkimuskysymyksiin. Tämä ja use-

ampi lukukerta mahdollistivat uusien asioiden ja näkökulmien havait-

semisen aineistosta. Samalla aineisto jäsentyi ja siitä alkoi muodostua 

kokonaiskuvia tutkimuksen teemoista ja tutkimuskysymyksistä. Haas-

tateltujen anonymiteetin säilyttämiseksi haastatelluille annettiin uudet 

nimet (Liisa, Päivi, Leena, Anne, Soile ja Marja). Tuloksissa heihin tul-

laan viittaamaan käyttämällä samoja nimiä.  

Tutkimuksen aineiston analysoinnissa käytetiin kahta eri mene-

telmää, teemoittelua sekä narratiivista analyysiä. Teemoittelu tarkoittaa 

aineiston jäsentämistä teemojen mukaisesti, eli sen pelkistämistä. (Es-

kola & Suoranta 2005, 43; Hirsjärvi & Hurme 2008, 173.) Teemoittelu 

on periaatteessa luokittelun kaltaista, mutta siinä painottuu se, mitä 

kustakin teemasta on sanottu (Tuomi & Sarajärvi 2018, 105). Aineistos-

ta ei siten koskaan itsestään nouse mitään, eikä aineisto puhu, vaan 

tutkimuskysymys/-kysymykset sekä tutkijan tapa lukea, tulkita ja vali-

ta ohjaavat ja jäsentävät aineiston käsittelyä (Ruusuvuori ym. 2010, 

15).  

Aineistoa teemoiteltaessa siitä muodostettiin useampia taulukoita, 

joissa aineistosta nousseet, kaikille haastatelluille yhteiset piirteet ja 

tutkimusongelmaa valottaneet teemat kirjattiin ylös tutkimuskysymys-

ten ja teema-alueiden mukaan. Haastatelluille yhteisistä piirteistä ja 

teemoista muodostettiin ensin alateemoja, joiden tarkoituksena oli jä-

sentää ja selkeyttää esiin nousseita yhteisiä piirteitä ja teemoja. Tämän 

jälkeen yhteisiä piirteitä ja teemoja selkiytettiin ja yksinkertaistettiin 
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vielä lisää, muodostaen niistä muutaman sanan tai lauseen sisältäviä 

pääteemoja. Taulukoinnissa käytettiin hyväksi sekä Word- että Excel-

ohjelmia. Ala- ja yläteemoja muodostaessa aineisto tiivistyi ja siitä voi-

tiin havaita selkeitä vastauksia asetettuihin tutkimuskysymyksiin.  

Tutkimusainestoa tarkasteltiin myös narratiivisen tutkimusmene-

telmän kautta. Hännisen (2018, 195) mukaan narratiivisia analyysime-

netelmiä on lähes loputon ja jatkuvasti kasvava joukko, ja jopa niiden 

luokitteluja eri päätyyppeihin on monenlaisia. Narratiivisessa analyy-

sissä painopiste on uuden kertomuksen tuottamisessa aineiston kerto-

musten perusteella (Heikkinen 2018, 181). Se ei siten kohdista huomio-

taan aineiston luokitteluun, vaan se muodostaa aineiston pohjalta uu-

den kertomuksen, joka pyrkii tuomaan esiin aineiston kannalta keskei-

siä teemoja. Tämä edellyttää aina tulkintaa. (Heikkinen 2018, 180-181.) 

Plummerin (2001) mukaan yksi narratiivisen tutkimuksen keskeisistä 

osista on avainteemojen analysointi, jotka auttavat järjestämään tari-

nan tai kertomuksen kerrontatapaa (Phoenix 2013, 76 mukaan). McA-

damsin (1997) mukaan nämä teemat klusteroituvat tarinoissa toistuvan 

sisällön ympärille (Phoenix 2013, 76 mukaan). Toistuvan aiheen tunnis-

taminen tarjoaa siten hyödyllisen tavan tunnistaa keskeiset teemat 

(Phoenix 2013, 76).  

Aikaisemmin kuvailtu aineiston teemoittelu oli siten välttämätöntä 

aineiston ymmärtämisen, pilkkomista ja kertomusten uudelleen raken-

tamisen kannalta. Yksittäisiä haastatteluja teemoiteltaessa, niistä jä-

sentyi ja tiivistyi vähitellen yhden sivun mittaisia kertomuksia. Saatuja 

kertomuksia vertailtiin tutkittavien kesken korkeakouluopintojen pariin 

hakeutumisen syiden, korkeakouluopintoihin liittyvien kokemusten se-

kä korkeakoulututkinnon merkityksestä uraan ja asemaan yhteiskun-

nassa saatujen vastausten osalta. Tarkoituksena oli selvittää, millaisia 

samankaltaisuuksia ja eroja kertomusten välillä esiintyi. Kaikkien aihe-

piirien paitsi korkeakouluopintoihin liittyvien kokemusten välillä oli 

vahvaa samankaltaisuutta. Lopulta kuudesta erillisestä kertomuksesta 

muodostettiin yksi tarina, kertomus, joka rakentui koko aineiston, sekä 

niistä tehtyjen tiivistelmien pohjalta.  
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7.5 Eettiset ratkaisut 

Tutkimukseen osallistuneet haastateltavat ilmoittautuivat tutkimuk-

seen vapaaehtoisesti. Haastatteluajankohta ja -paikka sovittiin kunkin 

haastatellun kanssa erikseen. Kaikki haastattelut suoritettiin hiljaises-

sa ja rauhallisessa tilassa, joka takasi myös yksityisyyden suojan. 

Haastateltavat antoivat suostumuksensa haastatteluun sähköpos-

tilla. Heille kerrottiin tutkimuksen tarkoitus, haastattelun rakenne ja 

että aineistoa tullaa käsittelemään luottamuksellisesti ja että haastatel-

tujen anonymiteetti säilytetään myös tuloksia raportoitaessa. Haastatel-

luilla oli myös mahdollisuus kieltäytyä haastattelusta tai kieltää haas-

tattelun käyttö tutkimuksessa. Kukaan haastatelluista ei kuitenkaan 

tehnyt näin. Tulososiossa haastateltuihin viitattiin keksityillä etunimil-

lä.  

Keksittyjen nimien, tarkkojen ikien sekä koulutus- ja työtaustan 

kertomatta jättämisen taustalla oli se, että 50+ vuotiaita naisia on Jy-

väskylän yliopistossa suhteellisen vähän, ja edellä mainittujen tietojen 

paljastaminen olisi saattanut vaarantaa anonymiteetin paljastumisen. 

Tulososiossa esitetyissä aineistokatkelmien valinnassa käytettiin eri-

tyistä huolellisuutta. Katkelmia, haastateltujen siteeraamissa kiinnitet-

tiin huomiota siihen, etteivät ne paljasta mitään henkilökohtaista tai 

arkaluonteista haastateltavista itsestään. Tämän takia joitakin informa-

tiivisia ja mielenkiintoisia siteerauksia jätettiin pois, ja sen sijaan niiden 

sisältämä informaatio sisällytettiin tekstiin.    

Kuutta haastattelua voidaan pitää liian pienenä määränä tutki-

muksen aineistoksi. Tuomen ja Sarajärven (2018, 98) mukaan laadulli-

sessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin vaan kuvaamaan 

jotain ilmiötä tai tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa tai an-

tamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta jollekin ilmiölle. Tässä mielessä 

tiedonantajien valinnan ei pidä olla sattumanvaraista vaan harkittua ja 

tarkoitukseen sopivaa. Tuomi ja Sarajärvi (2018, 98) jatkavat, että tut-

kimuksen tekijä päättää kussakin tapauksessa mitä harkinnanvarai-

suus ja sopivuus tarkoittavat. Koska kyse on pro gradu-tutkielmasta, 

katsoin että kuusi haastattelua on sopiva määrä. Tätä tukee myös Es-
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kola (2007), jonka mukaan kuusi – kahdeksan haastateltavaa on sopiva 

määrä, kun puhutaan opinnäytetyöstä (Tuomen ja Sarajärven 2018, 98 

mukaan).  

Tutkimusaineistoa, haastatteluja, säilytetään siihen saakka, kun-

nes pro gradu-tutkielma on arvioitu ja hyväksytty. Sen jälkeen elektro-

nisina tiedostoina säilytetyt haastattelut tuhotaan tutkijan tietokoneel-

ta. 
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8 TULOKSET  

Tutkimuksen tulokset kuvataan tutkimuskysymyksiä ja teema-alueita 

noudattaen. Ensimmäisessä luvussa kuvataan haastateltujen syitä ja 

motiiveja hakeutua korkeakouluopointojen pariin. Tämän jälkeen tar-

kastellaan heidän kokemuksiaan korkeakouluopininnoista. Kolman-

nessa alaluvussa tarkastellaan haastateltujen näkemyksiä ja kokemuk-

sia korkeakoulututkinnon merkityksestä heidän asemaansa ja uraansa 

työelämässä. Viimeisessä alaluvussa tarkastellaan haastateltavien ko-

kemuksia ja näkemyksiä iästä ja sen merkityksestä opiskeluun ja työ-

elämään.  

Aineistoa teemoiteltaessa siitä nousi esiin useita pääteemoja tut-

kimuskysymyksiin liittyen. Teemat on esitelty taulukossa 1. Pää- ja ala-

teemojen yksinkertaistaminen ja tiivistäminen vain muutamiin lausei-

siin tai sanoihin ei tuntunut mielekkäältä, sillä tiivistämällä aineistoa 

vielä lisää, vain muutaman teeman tai sanan ympärille, ne eivät olisi 

enää kuvanneet aineiston sisältöä riittävällä tarkkuudella.   

TAULUKKO 1. Tutkimuskysymyksiin liittyvät pää- ja alateemat 

Tutkimuskysymys / 

teema 

Pääteemat Alateemat  

Mikä motivoi yli viisikymp-
pisiä naisia korkeakoulu-

tutkinnon suorittamiseen? 

Elinikäinen ja elämänlaa-
juinen oppiminen 

Työelämämuutokset ja 

oman osaamisen ylläpitä-

minen ja monipuolistami-

nen 

Harrastus, kiinnostus, 
innostus, motivaatio ja 

halu oppia 

Muuttuneet työolot, päte-

vöityminen, oman osaami-

sen täydentäminen 
Työttömyys, uusi ura, uusi 

työpaikka, uusi toimiala 

Millaisia kokemuksia, 

haasteita ja mahdollisuuk-

sia, yli viisikymppisillä 

naisilla on korkeakoulu-
opintoihin liittyen?  

Positiivisuus 

Kokonaisvaltaisuus 

Omakuva  

Teorian ja käytännön vas-
taamattomuus 

Opetusmenetelmät 

Vertaistuki  

Positiivisuus, helppous, 

ylpeys, akateemisuus  

Itseluottamuksen ja itse-

tuntemukset lisääntymi-
nen 

Tyytyväisyys kokonaisuu-

teen 

Teorian ja käytännön ref-

lektointi ja ajoittainen vas-

taamattomuus  
Uudet oppimismetodit ja 

tietojärjestelmät, lukujär-

jestyksen tekeminen, oh-

jeistus, läsnäolovelvolli-
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Tutkimuskysymys / 

teema 

Pääteemat Alateemat  

suus  
Vertaistuen puute 

Negatiivisuus (suhtautu-

misessa) 

Millainen merkitys ikään-

tymisellä on koulutukseen 

ja oppimiseen liittyen? 

Asiantuntijuus 

Oman itsensä tunteminen 

Prioriteettien asettaminen  

Laaja perspektiivi asioihin 

Kokonaisuuksien parempi 

hahmottaminen 
Teorian ja käytännön yh-

distäminen 

Kateus   

Millaisia vaikutuksia kor-

keakoulututkinnolla on yli 

viisikymppisten naisten 
mielestä heidän urakehi-

tykseensä ja asemaansa 

työelämässä?  

Asiantuntijuuden ja kilpai-

lukyvyn ylläpitäminen ja 

lisääminen 
Urakehitys 

Uuden ja vanhan tiedon 

yhdistäminen 

Alan ja työpaikan vaihta-
minen 

Muodollinen pätevyys 

Asiantuntijuus   

Arvostus 

Miten naiset arvelevat kor-

keakoulututkinnon vaikut-

tavan heidän asemaansa 
yhteiskunnassa? 

Yhteiskunta-, toimiala- ja 

työtehtäväkohtainen ase-

ma ja arvostus 

Arvostus 

Asemaa parantava ja edis-

tävä tekijä 
Yhteiskunta-, toimiala- ja 

työpaikkakohtaisuus 

Iän merkitys opiskelu- ja 

työelämässä 

Yhteiskunta-, toimiala- ja 

työtehtäväkohtaisuus 

Tehtävä ja toimialakohtai-

suus 

Fyysiset ominaisuudet ja 

muutokset  

 

8.1 Koulutukseen hakeutumisen motiivit 

Motiivit korkeakouluopintojen pariin hakeutumiselle oli kaikilla haasta-

telluilla samantyyppisiä. Esille nousi erityisesti aito halu oppia ja kehit-

tää itseään sekä kiinnostus oppia uutta. Kaikille haastatelluille yhteistä 

oli se, että heillä oli takanaan jo yksi tai useampi koulutus. Useammalle 

opiskelu oli aluksi ollut harrastus ja niitä oli suoritettu useamman vuo-

den aikana muun elämän ohessa. Opintoja oli suoritettu muun muassa 

avoimessa yliopistossa sekä suorittamalla työnantajan tarjoamia ja kus-

tantamia kursseja. Myöhemmin harrastus oli muuttunut tutkintotavoit-

teiseksi toiminnaksi kuten esimerkiksi Leena totesi. 

No tietenki se että siis alun perin ku mä oon lähteny opiskelemaan ni mä oon 
ajatellu että mä opiskelen tavallaan harrastuksena että se on semmonen. Ja sit 
ku sitä aikansa oli harrastanu sit katto että ei nyt, kyllähän tästä nyt kannattaa 
ehottomasti tutkintoki ottaa ku näin pitkälle ollaan päästy. (Leena) 
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Aikaisemmista opinnoista oli monelle jäänyt kipinä, ajatus jatkaa opin-

toja vielä jossain vaiheessa pidemmälle. Väliin oli kuitenkin tullut per-

heen perustaminen tai työ, jotka olivat siirtäneet opintojen alkua tule-

vaisuuteen. Ajatus opintojen jatkamisesta eli kuitenkin vahvasti mieles-

sä kuten Liisan ja Soilen puheesta käy ilmi.   

Kolmisen vuotta sitte mä olin työhöni liittyen yhdessä koulutuksessa. Se oli 
tämmönen, joku lyhytterapiakoulutus tai tämmönen ja, se oli tosiaan ihan parin 
päivän koulutus vaan. Siellä mä innostuin kun, se oli, siellä oli toi psykologi pi-
tämässä sitä luentoo. Ja mä innostuin ihan hirveesti ja mä aattelin että nyt on 
se aika et mä lähen jatkaa opintoja. (Liisa) 

Ja itse asiassa, ne mun jatko-opinnot mä muistan sillon ku mä fysioterapeutiksi 
valmistuin, niin mä sillon jo mietin että, mä varmaan tästä jatkan. Jollain lailla 
se kyti siellä aina elämän varrella. (Soile) 

Toisena motiivina koulutuksen pariin hakeutumiselle olivat työssä 

tapahtuneet muutokset, tyytymättömyys nykyiseen työhön ja työtehtä-

viin sekä työttömyys. Hyvänä esimerkkinä suurista käynnissä olevista 

muutoksista on Liisan esiin nostama Sote-uudistus, joka toteutuessaan 

tuo runsaasti muutoksia sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle.  

Ja sit siinä vaiheessa valmistu tää sote-soppa että, nää ammattikorkeakoulu-
opiskelijat häipyy mun ammattikunnasta pois ja meillä, meiän asiakaskunta pu-
too puoleen. Ja siellä tulee tapahtuu isoja muutoksia. (Liisa) 

Muuttuneet työtehtävät ja työnkuvat edellyttävät uutta, erilaista osaa-

mista. Useat haastatelluista ilmaisivat halun vaihtaa työpaikka tai jopa 

toimialaa, tämä kuitenkin edellytti usein lisäkouluttautumista. Muun 

muassa Päivi ja Soile nostivat esille asianmukaisen pätevyyden hank-

kimisen, mikä heidän kohdallaan tarkoitti korkeakoulututkinnon suo-

rittamista.  

Muodollisesti pätevä joo siinä ei nii ku auta mitään ja sit mä totesin et mun on 
pakko tehdä sille asialle jotain, jos mä haluun saada jonkun viran jostain viel 
joskus. Vaikka se, eihän sekään nyt viel takaa mitään mut kuitenki sitte. (Päivi) 

Tulevaisuushan on auki. Ja, tietenkin en mä oo niin kun huvin vuokseni, omak-
si ilokseni lähteny opiskelemaan. Vaan kyllähän siellä kuitenki tavotteena, sit on 
se että, mä pystysin vielä tekemään tai saisin jotakin muita työtehtäviä. Ja se-
hän nyt toki edellyttää sitten sitä korkeakoulututkintoa. (Soile) 

Kolmas tärkeä motiivi hakeutua korkeakouluopintojen pariin oli 

oman asiantuntijuuden ja osaamisen kehittäminen. Korkeakouluopin-
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tojen katsottiin täydentävän jo aikaisemmin hankittua koulutusta sekä 

työelämässä saatua kokemusta. Oman asiantuntijuuden ja osaamisen 

kehittäminen nähtiin myös osana oman työn merkityksellisyyden ja 

mielekkyyden lisäämistä. Lisäksi haastatellut kokivat sen vaikuttavan 

myös heidän työhyvinvointiinsa.   

Mä haluun opiskella, ja laajentaa sitä näkemystä ja tietoo ja, kaikkee mitä sii-
hen kuuluu, uudet ihmiset ja uudet ympäristöt. (Päivi) 

Se on niin iso asia mulle se että olis sitä asiantuntijuutta, ja osaamista sitten 
tähän työtehtävien hoitoon. Et se oma asiantuntijuus siinä edelleen kehittyis ja 
sehän vaikuttaa just siihen motivaatioon. Ja mitä suurimmassa määrin sitten 
myöskin ihan oman työn hallintaan. (Marja) 

8.2 Korkeakouluopintoihin liittyvät kokemukset 

Korkeakouluopintoihin liittyvät kokemukset olivat pääsääntöisesti posi-

tiivisia. Suurin osa haastatelluista koki, että opinnot ovat antaneet 

enemmän kuin mitä he olivat odottaneet. Opiskelua pidettiin elämänta-

pana, joka toi merkitystä ja sisältöä elämään. Opiskelulla oli myös laa-

jempia vaikutuksia haastateltujen elämään. He kokivat saaneensa 

enemmän itseluottamusta ja oppineensa tuntemaan itseään paremmin 

myös sen suhteen mitä elämältä ja tulevaisuudelta toivoivat. Tästä on 

hyvänä esimerkkinä Soilen kuvaus omasta kokemuksestaan.  

Kyl nää on vastannu odotuksia ja, tietyl tavalla antanu enemmänkin. Tällä mä 
nyt tarkotan sitä, että en mä tänne tullessani osannu ajatella, että miten koko-
naisvaltasesti omaan persoonaan nää opinnot vaikuttaa. Että sieltä on sit niitä 
kytkötkiä sitten moneen muuhunki elämän osa-alueelle. Tavallaan sitä itseluot-
tamusta on tullu ihan hirveesti. Ja itsetuntemusta ja, sit tosiaan ehkä voi jo 
vaikka tossa sanoin, että elämä on avoin enkä mä oikein tiijä, ei mul oo yhtä ai-
nutta suuntaa, että mihin, mitä työtä mä haluaisin tehä mutta jollain lailla kui-
tenki oppinuki et no mikä on mun juttu ja mikä ei. (Soile) 

Opintojen alkaessa uudet opetusmetodit ja -tavat sekä erilaiset tie-

tojärjestelmän ja ohjelmat tuottivat hieman haasteita, mutta niihin so-

peutuminen ja ohjelmien käytön oppiminen tapahtui kuitenkin suhteel-

lisen nopeasti. Ohjausta ja tukea olisi saanut olla kuitenkin enemmän 

tarjolla. Kurssien päällekkäisyys asetti haasteita opintojen suunnitte-

luun ja aikatauluttamiseen samoin kuin yliopistossa juuri käyttöön 

otettu opintojärjestelmä.  
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Et tavallaan ennen ku pääsin sisään tähän uuteen opiskelusysteemiin ja kaiken 
maailman ryhmätöihin ja muihin niin se oli se ehkä semmonen pieni, kummas-
telun paikka. (Liisa) 

Myös opiskelun koulumaisuus yllätti jotkin haastatelluista, kuten Lee-

nan kommentista käy ilmi. Akateeminen vapaus näyttäytyi hieman eri-

laisessa valossa kuin mitä sen ajateltiin olevan. 

No se yllätys oli se, että miten koulumaista tää on et tunneille on pakko mennä. 
Että yhelläki kurssilla että siitä huolimatta vaikka ne videoitiin, niin oli hirveen 
isot sellaset lisätehtävät, jos et mee sinne. Että se ei ollu vapaaehtosta että 
meetkö vai etkö. Et mä ymmärrän sen jotenki tuolla Movin kursseilla, niissä kie-
liopinnoissa, että siellä on läsnäolopakko mutta et joistaki tullu yllättäväks, että 
ei kyllä akateemista vapautta ollu läheskään niin paljo, ku mä kuvittelin. (Leena) 

Alun hankaluuksista huolimatta, akateeminen ympäristö koettiin kotoi-

saksi ja innostavaksi ja sen jäsenyydestä koettiin jopa ylpeyttä. Haastel-

luilla oli varsin rento ja realistinen ote opiskeluun. He osasivat suhteut-

taa opiskeluun liittyvät haasteet oman elämän, ajankäytön ja osaami-

sen suhteen. Tämä tuli hyvin esiin Marjan kertomassa kuvauksessa 

omasta opiskelustaan.  

Et se oli kauheen dramaattista joskus aiemmin et joku tehtävä ei mee eteenpäin, 
pyörii, niin sekin on hirveesti kehittyny et se on nyt jääny jumiin, et jätetääs vä-
hä sivummalle tai tehään jotain, ja annetaan sen vähän muhia. Semmosetkin 
ihan tämmöset, sietää ja ymmärtää, et se kuuluu siihen prosessiin, että se on 
välillä aivan tukossa ja välillä on aivan, että enhän mä ymmärrä tästä mitään ja 
välillä on. Tääkin minusta liittyy silleen ikään ja siihen kokemukseen. Että näin 
tää kulku vähän menee että, ei oteta turhia murheita siitä, että jätetään vähän 
hautumaan. (Marja) 

Kurssien sisältöihin suhtauduttiin yleisesti positiivisesti, mutta 

kritiikkiäkin annettiin. Reflektointi, opitun peilaaminen käytäntöön ja 

omaan kokemukseen nousivat esiin usean haastattelun puheesta. Ref-

lektointi koettiin yhtenä merkittävimpänä tapana sisäistää opittua ja 

sen soveltamista käytäntöön. Aikaisemmat opinnot sekä työ- ja elä-

mänkokemus koettiin tässä kohden merkittävinä oppimisen edesautta-

jina. Iän, työn sekä elämän myötä tullut kokemus auttoivat tunnista-

maan itselleen merkitykselliset ja tärkeät asiat, ja tämä näkyi myös 

haastateltujen kertomuksissa kuten Soilen esimerkki osoittaa.  

Että kylhän mä nyt huomaan että, jos nuorempien kans on tekemisissä niin jo-
tenki sitä hahmottaa paremmin semmoset isot kokonaisuudet. Osaa yhistellä 
asioita jotenkin ehkä paremmin tai helpomminn, miten mä nyt sanosin, kun 
nuoret. Sitä on varmaan, se tietysti johtuu siit kokemuksesta, työkokemuksesta, 
elämänkokemuksesta. Että ne palapelin palaset löytyy helpommin. Ja se sem-
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monen nippelitieto ja se semmonen ehkä turhien asioiden tunnistaminen on jo-
tenki kuitenki helpompaa. (Soile) 

Toisaalta, haastatellut kokivat myös, että joskus reflektointia ja opitun 

vertaamista käytäntöön piti hillitä. Syynä tähän oli useimmiten se, että 

suurin osa kanssaopiskelijoista oli nuoria, vasta lukiosta päässeitä, jot-

ka eivät omanneet samanlaista kokemustaustaa. Haastatellut kokivat 

myös, että vaikka käytännönkokemusta olikin kertynyt runsaasti, yleis-

tysten ja oletusten tekeminen ei ollut aina hyväksi kuten Marja toteaa.  

Asioitten omaksuminen, se voi johtua tietysti siitä, että ajattelu muuttuu. Jos-
sain vaiheessa on jopa häiritsevää ja menee liikaa sellaseen ennakkoajatuksiin 
että ”näin se kuule käytännössä menee”. Mutta se on sitä sellasta reflektointia, 
tietysti monella lailla pitää paljo tehä. Ehkä sit jonkun verran, kun täällä kes-
kustellaan niin moneen asiaan, ois niin herkullisia et yrittää pitää vähä suuta 
supussa että, ois mahoton tarve tuoda lisää sitä keskustelua, miten käytäntö ja 
teoria menee. Että ymmärrän kun tullaan suoraan koulusta, että ei voikaan olla 
sitä kokemusta. Et kyl se on herkullinen mut siihen pitää vähän suitsia ottaa 
eikä tehä liikaa myöskään sitä oletusta, että tietää siitä käytännöstä kaiken. 
(Marja) 

Kurssien sisältöihin kohdistunut kritiikki liittyi muun muassa nii-

den sisältöön, opettajien ja luennoitsijoiden substanssiosaamiseen, 

kursseihin liittyvien tehtävien ohjeistukseen, tiedonsaantiin ja kytkemi-

seen työelämään. Kurssien sisältö koettiin joskus melko laihana tai nii-

den anti ei vastannut niihin kohdistuneita odotuksia. Tämä aiheutti 

jonkin verran turhautumista haastatelluissa kuten Leena totesi.  

Jotenki aina aikuisena haluais, että et mitä siitä jää käteen siitä kurssista et jo-
tenkaan ei taho sietää sellasia kursseja josta, jotka ei oo, ei tunnu hyödylliseltä. 
(Leena) 

Anne nosti esiin myös sen, että joskus vastuu kurssin suorittamisesta 

sälytetään kokonaan opiskelijan harteille, jolloin opettajan osuus kurs-

sin suorittamisesta, sen sisällöstä ja opetuksesta jää pois kokonaan. 

Anne koki tämän erittäin huonona asiana. Hänen mielestään tällaisissa 

tapauksissa annettu ohjaus ja ohjeistus oli usein huonoa, puutteellista 

ja aiheutti opiskelijoiden keskuudessa turhaa hämmennystä. 

On määrätty, että tämmönen kurssi pitää tälläsestä aiheesta pitää tehdä, tämä 
aihe on nyt tämä ja suosittelen että näitten ja näitten, siis tutkijoitten artikkelei-
ta etsitte tätä kurssia varten ja sitten teette esseen tästä aiheesta. Ja sitten 
vaan, me sitten vaan haetaan ite ne artikkelit ja kaikki materiaalit ja sitten omin 
päin tehdään ja opettaja ei osallistu sitten tähän mitenkään. (Anne) 
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Opettajien tai luennoitsijoiden kertoma ei aina vastannut käytännön 

todellisuutta. Tämä tuli esiin etenkin kursseilla, jotka käsittelivät asian-

tuntijuutta, kuten esimerkiksi ura- ja työelämäohjausta, esimiestyös-

kentelyä ja johtamista. Haastatellut kokivat, että opettajien tai luen-

noitsijoiden antama kuva todellisuudesta oli liian optimistinen tai posi-

tiivinen.   

Meil on noita, asiantuntijuus kursseihin sisältyny tämmöst työelämäohjausta, 
uraohjausta. Niin, siellä kun on käyny sit eri henkilöitä puhumassa omasta 
urastaan tai jotenki siitä tai siit omasta osaamisestaan ja muuta, niin mä ym-
märrän et on tärkeetä, että on unelmia ja on tavotteita. Niitä saa olla ja niitä pi-
tääki olla, mut jotenki mua on niissä häirinny sit se, että ne on kyllä aika kor-
keelentosia. (Soile) 

Haastateltujen esiin nostama suurin huoli tai puute liittyi kuiten-

kin vertaistuen puutteeseen. Lähes kaikki haastatelluista nostivat esiin 

toiveen siitä, että saisivat tavata ja olla enemmän tekemisissä ikäisten-

sä opiskelijoiden kanssa. Päivin mukaan yliopistolta on jäänyt huo-

maamatta iäkkäämpien opiskelijoiden läsnäolo.  

Sehän on aika tämmönen uus ilmiö, että meitä vanhempii on enemmän ja 
enemmän. Koska maailma on muuttunu, joka suhteessa. Ja mä nään sen noilla 
luennoilla et ehkä noi luennoitsijat ei vielä oo ihan heränny siihen. Sä iteki oot 
ehkä huomannu et ne puhuu nii ku niille kakskymppisille. Nehä suuntaa mo-
nesti just kysymyksiä ja, ”no ku te ette oo ja te ootte kokenu ja te ootte vast sii-
nä vaiheessa” ja sitte meit on siel vanhempia et no niin. (Päivi) 

Nuorten kanssa opiskelu koettiin yleisesti mielekkääksi ja haastatellut 

kokivat saavansa paljon nuorten kanssa opiskelusta, muun muassa 

erilaisia näkökulmia tarkastella asioita. Tästä huolimatta oman ikäis-

tensä seura ja tuki koettiin tärkeäksi. Haastatteluissa nousi esiin yh-

teinen toive siitä, että yliopistossa kiinnitettäisiin asiaan enemmän 

huomiota esimerkkisi vertaistukiryhmien tai yhteisten, saman ikäisten 

opiskeluryhmien muodostamisen muodossa.  

Mä kaipaisin just tämmöst ikäisvertaistukee. Tääl on, siinä HOPS-ryhmässäkin, 
hirveän hauskaa toisaalta. Ja hirveen energiaa antavaa olla nuorten kanssa ja 
nähdä, sitä maailmaa koska ne elää niin eri maailmassa. Et se antaa hirveesti ja 
siit oppii hirveesti mut sitte, kuitenkin kun itellä on niin eri elämänvaihe. Ja toi-
saalta nii ku, se toinen tunne on se, et mul ei oo mitään yhteistä niiden kanssa. 
Niin kaipais semmost, vähä vertaisryhmätukee. (Päivi) 
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8.3 Tutkinnon merkitys uraan ja asemaan yhteiskun-

nassa 

Korkeakoulututkinto nähtiin lähinnä mahdollisuutena edetä uralla 

kohti asiantuntijatehtäviä tai mahdollisuutena vaihtaa työpaikkaa tai 

toimialaa. Joissakin työpaikoissa, joita haastatellut olivat hakeneet tai 

olivat aikeissa hakea, korkeakoulututkinto oli yksi pätevyysvaatimuk-

sista. Siten korkeakoulututkinnolla oli merkitys myös muodollisen pä-

tevyyden kriteerin täyttämisessä. Korkeakoulututkinto nähtiin pääasi-

assa kuitenkin mahdollisuutena laajentaa omia työnhakumahdolli-

suuksia sekä omaa osaamista ja asiantuntijuutta. Toisaalta haastatel-

lut pohtivat myös pitkän työkokemuksen merkitystä oman uran edis-

tämisessä kuten esimerkiksi Leena nosti esiin. 

Periaatteessa jos oisin siinä tehtävässä jo missä mä olin, mistä mulla on koke-
muksia, niin niissäkin kyllä vaadittiin se korkeakoulututkinto vaikka mulla ei 
sitä ollu. Et kumpi sitten, jos sinne palaan, että kumpi painaa enemmän. Se 
korkeakoulututkinto vai edellinen kokemus, niin mä luulen, että kokemus mut 
et sitä korkeakoulututkintoo katotaan hyvänä plussana. (Leena) 

Haastateltujen mielestä pitkällä ja monipuolisella uralla pitäisi olla 

suurempi painoarvo ja merkitys uutta työpaikkaa haettaessa. Kuten 

Leena, myös muut haastatellut kokivat korkeakoulututkinnon, kuin 

minkä tahansa muun tutkinnon suorittamisen positiivisena asiana 

paitsi työnhaun myös itsensä kehittämisen suhteen. Yleisesti kaikki 

haastatellut suhtautuivat varsin optimistisesti ja avoimesti koulutuksen 

myötä avautuville uusille mahdollisuuksille joko nykyisessä työssä tai 

mahdollisella uudella uralla.  

Haastatellut eivät kokeneet korkeakoulututkinnolla olevan erityistä 

merkitystä asemaansa yhteiskunnassa. Vaikka korkeakoulututkinto 

saataisi hieman nostaa naisen asemaa yhteiskunnassa, suurin muutos 

ja arvostuksen nousu koettiin kuitenkin tapahtuvan naisessa itsessään, 

omassa ammattitaidossa ja asiantuntijuudessa. 
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8.4 Näkemyksiä iän merkityksestä opiskeluun ja työ-

hön 

Iällä ei katsottu olevan juurikaan merkitystä opiskeluun. Päinvastoin. 

Haastatellut kokivat sulautuvansa hyvin nuorempien opiskelijoiden 

joukkoon, ja olevansa osa heitä kuten Leenan kertomuksessa tuli esille.  

Et sitä mitä mä jossakin vaiheessa ajattelin, että nyt kun mä oon tämmöne, ai-
kuinen, että miltä se tuntuu olla aikuisena täällä nuorten joukossa. Niin sitte 
kylhän se mun mielestä on ollu tosi helppo ja kiva olla. Ja on otettu tosi hyvin 
ryhmään mukaan, ettei oo tullu yhtään, siis ei oikeest - juurikaan tullu sem-
mosta oloo et mä oon vähän aikuisempi. Ihan siis muutamalla kurssilla sitte 
ehkä vähän semmonen, mut häviävän pieniä hetkiä. Mä ainaki jotenki unohdan 
jo, niitten nuorten kanssa ryhmätöitä tehdessäni et mä oon aikuisempi, kun ne. 
Et kyl mä jotenki oon ihan teini täällä muitten teinien joukossa. (Leena) 

Iän katsottiin hyödyntävän ja täydentävän kaikkien oppimista. Nuorten 

katsottiin omalla osaamisellaan ja tietotaidoillaan täydentävän haasta-

teltujen oppimista ja maailmakuvaa ja vastavuoroisesti haastateltujen 

pitkän työ- ja elämänkokemuksen katsottiin taas täydentävän nuorten 

maailmankuvaa kuten Päivi omassa haastattelussaan nosti esille.  

Et nuorethan osaa paljon semmost mitä me ei osata ja sit taas meil on se nii ku 
se mieletön kokemus ja yleis semmonen perspektiivi, laajempi perspektiivi. (Päi-
vi) 

Ainoastaan yksi haastatelluista oli kokenut ikänsä negatiivisena asiana. 

Annen kohdalla ikä näyttäytyi monessakin mielessä negatiivisena ko-

kemuksena. Hän oli kokenut vähättelyä ja hänen oli vaikea ryhmäytyä 

nuorempien opiskelijoiden kanssa muun muassa yhteisen kommuni-

kaatiomuodon puutteen vuoksi. Annella ei ollut esimerkiksi Skype tai 

WhatsApp-sovelluksia puhelimessaan, joita nuoret nykypäivänä hyö-

dyntävät muun muassa ryhmätöitä tehdessään. Toisaalta monet haas-

tatelluista nostivat esiin myös sen, että sopeutuminen nuorten jouk-

koon on monesti kiinni omasta asenteesta.  

No en mäkään omaa ikääni mitenkään muistele, mutta emmä kylläkään tunne 
olevani yks, joukossa. Kyllä mun mielestäni tämä syrjäyttämistyö on semmosta, 
mitä jatkuvasti on. Kyllähän tää yleinen tämmönen, miten sen nyt sanois kiel-
teinen suhtautuminen vanhempiin naisiin, on täällä nähtävissä. (Anne) 

Anne koki saavansa osakseen myös kateutta niin opiskelijoiden kuin 

henkilökunnankin osalta, hänen suorittamistaan opinnoistaan ja erityi-
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sesti niiden määrästä. Hän koki saamansa kohtelun epäreiluna ja pe-

rusteettomana.   

Mä en tiedä, että mistä tällänen kaunainen suhtautuminen minuun johtuu, että 
onko se tämmöstä kateutta. Ei sais olla kellään enempää kun toisillakaan, että 
kun mul on paljo opintosuorituksia nii se on jotenkin. Siis ihmiset, käyttäytyy 
ikään kuin se ois heiltä jotenki pois että, joku toinen menestyy. Nii joo, mutta 
niinhän se on että, säälin saa pyytämättäkin mut kateus pitää ansaita. (Anne) 

Edellä mainitusta huolimatta, suurin osa haastatelluista koki ikänsä 

positiivisena asiana. Kenties parhaiten tämä tuli esiin Soilen kommen-

tista, jossa hän toteaa nauttivansa opiskelusta ja elämästä. Tämän lau-

sahduksen taustalla voidaan nähdä jo aikaisemmin mainittu naisten 

ajatus ja halu jatkaa opintoja, kunhan sopiva tilaisuus ja aika sille on 

koittanut.  

Justiinsa tossa mitä muijen, 50 plus vuotiaiden kans keskusteltu niin, jotenkin 
meil on tullu yhteiseksi se, et me nautitaan opiskelusta ja elämästä. (Soile) 

Varsinaista työssä tapahtuvaa ikäsyrjintää haastatellut eivät olleet 

kokeneet. He kyllä uskoivat sitä tapahtuvan, mutta eivät olleet itse kos-

kaan joutuneet sen kohteeksi. Haastatellut arvioivat ikäsyrjinnän ole-

van toimiala- ja tehtäväkohtaista ja kohdistuvan yleisemmin naisiin 

kuin miehiin. Naisten osalta hyvää koulutusta, taitoja ja pitkää koke-

musta arvioitiin joillakin aloilla pidettävän uhkana. Lisäksi ikäsyrjin-

tään saattaa haastateltujen mukaan liittyä myös fyysisiä ominaisuuksia 

ja muutoksia sekä muita tekijöitä (esimerkiksi ulkonäkö ja ylipaino), 

jotka saattavat vaikuttaa iän ohella uuden työpaikan tai -tehtävien 

saamiseen tai suorittamiseen ja joissakin tapaukissa jopa henkilön 

urankehitykseen.  

Toisaalta haastatellut nostivat esiin myös iän mukanaan tuoman 

arvostuksen työpaikoilla. Kokemusta ja tietoa arvostetaan ja se näkyi 

myös haastateltujen kertomuksissa. Haastatellut toivat esiin myös 

työnantajaa kohtaan tunnetun lojaaliuden. He kokivat, että lojaalius, 

arvostus samaa työnantajaa kohtaan on suurempaa kuin mitä nuo-

rempien sukupolvien keskuudessa. Lojaalius koettiin hyvänä asiana. 

Haastatellut pohtivat myös, onko nuoremmille sukupolville tyypillinen 

nopeampi työnantajan ja -paikan vaihto hyväksi. Tähän kysymykseen ei 
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haastateltujen kertomuksista tullut suoraa vastausta vaan se jäin niin 

sanotusti ”ilmaan” roikkumaan.  

8.5 50+ vuotiaan naiskorkeakouluopiskelijan tarina 

Tämän kappaleen tarkoituksena on kuvata tarina, joka muodostui 

kuuden haastatellun naisen kertomuksista. Tarina lähtee liikkeelle nai-

sesta, joka on kiinnostunut uuden oppimisesta ja itsensä kehittämises-

tä. Ajatus elämänikäisestä oppimisesta ei ole hänelle tuntematon, vaan 

osa hänen identiteettiään ja minäkuvaansa. Nainen on elämänsä varrel-

la suorittanut opintoja siellä täällä enemmän tai vähemmän säännölli-

sesti. Opinnot ovat keskeytyneet milloin työhön, milloin perheeseen liit-

tyneiden velvoitteiden takia, mutta taustalla on aina kytenyt ajatus 

opintojen jatkamisesta joko omalla tai muulla, pitkäaikaiseen haavee-

seen liittyvällä alalla. Oppiminen ja opiskelu on naiselle mieluista, 

oman osaamisen ja ylläpitämistä ja työelämän muutoksiin valmistau-

tumista.  

 Naisen kokemukset korkeakouluopinnoista ovat pääsääntöisesti 

positiivisia. Hän kokee opinnot kokonaisvaltaisena mahdollisuutena 

kehittää itseään. Opintojen myötä hänen itsetuntemuksensa ja itseluot-

tamuksensa kasvavat ja tietoisuus siitä, mitä itseltään ja opinnoilta 

odottaa ja haluaa, selkenee. Ajoittain hän kokee lievää turhautumista 

kurssien sisällöstä ja opettajien substanssiosaamisesta etenkin, kun 

sitä verrataan käytännön todellisuuteen. Maailmasta ja tulevaisuudesta 

etenkin nuorempien opiskelutovereiden osalta maalataan hänen mieles-

tään usein liiankin ruusuinen kuva. Naisella on nuorempien sijaan ko-

kemusta ja näkemystä elämästä, johon opittua ja opetettua voi peilata.  

Opetusmenetelmät ja tietojärjestelmät tuottavat naiselle opintojen 

alussa hieman harmia. Opetusmetodit ovat muuttuneet siitä, kun hän 

on viimeksi opiskellut ja sosiaalinen media ja muu teknologinen kehitys 

on tuonut mukanaan applikaatioita ja järjestelmiä, joiden käytön tutus-

tumiseen tuntuu tuhrautuvan aikaa liiankin kanssa. Myös opintojen 

suunnittelu ja kurssien ajoittainen päällekkäisyys tuottavat jonkin ver-
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ran ylimääräistä harmia. Alkukangertelun jälkeen opinnot lähtevät rul-

laamaan ja erilaisia, kursseihin liittyviä WhatsApp-ryhmiä, alkaa muo-

dostumaan.  

Suurimpana harmina ja puutteena nainen kokee ikäistensä ver-

taistuen puutteen. Missä ovat kaikki muut 50+ vuotiaat? Onko yliopisto 

kartoittanut heitä ja onko heille olemassa omaa ryhmää, johon voisi liit-

tyä vertaistuen saamiseksi? Tätä nainen kaipaisi, mutta törmää vain 

satunnaisesti ikäisiinsä opiskelijoihin yliopiston kampuksella tai sa-

tunnaisilla yhteisillä kursseilla. Vaikka vertaistuen puute onkin naisen 

suurin huoli, ei hän koe itseään vanhaksi nuorempien opiskelijoiden 

keskuudessa. Päinvastoin. Oma ikä tuntuu unohtuvan ja olevan toissi-

jainen opiskellessa yhdessä nuorten kanssa. Nainen kokee olevansa yk-

si heistä, iätön. Ainoa asia, jossa ikä tulee esiin, on naisen aikaisempi 

työ- ja elämänkokemus sekä niiden pohjalta muodostuneet näkemykset 

erilaisiin asioihin. Tässäkään suhteessa hän ei katso olevan nuorempia 

parempi, mutta kokeneempi kyllä. Hän kokee, että omalla kokemuksel-

laan ja näkökulmillaan hän pystyy tuomaan opintoihin lisää konkreti-

aa, syventämään keskustelua ja tuomaan uusia, erilaisia näkökulmia 

asioihin. Vastaavasti hän arvostaa nuorten osaamista ja näkökulmia, 

jotka hänestä tuntuvat tuoreilta, uusilta ja innovatiivisilta. Nainen ko-

kee, eri ikäisten opiskelijoiden olemassaolo vain parantaa oppimista ja 

syventää kurssien ja niiden aikana käytyjen keskusteluiden ja tehtävien 

sisältöä.  

Nainen on tietoinen ikäsyrjinnästä, vaikka ei itse olekaan sen koh-

teeksi koskaan joutunut. Naisen mielestä ikäsyrjintää varmasti esiintyy 

ja on todennäköisesti yleisempää naisten kohdalla kuin miesten, mutta 

näkee sen hyvin toimiala ja tehtäväkohtaista. Toisaalta ikäsyrjintä saat-

taa naisen mielestä liittyä myös fyysisiin ominaisuuksiin ja muutoksiin. 

Ketteryys ja nopeus heikkenevät ja uuden oppiminen ja omaksuminen 

saattaa olla hitaampaa. Nainen kuitenkin katsoo, että pitkä työ- ja elä-

mänkokemus sekä laajat tietotaidot kompensoivat mahdolliset fyysiset 

puutteet.   
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Naisesta korkeakoulututkinnolla ei välttämättä ole suoraa merki-

tystä hänen uraansa tai asemaansa työelämässä. Se saattaa nostaa 

hänen arvostustaan työelämässä ja olla osoitus työnantajalle siitä, että 

nainen on valmis kehittämään itseään jatkuvasti muuttuvassa maail-

massa ja työelämässä. Ennen kaikkea korkeakoulututkinnon suoritta-

misella on suuri merkitys naiselle itselleen. Se on osoitus oman henki-

lökohtaisen tavoitteen ja toiveen läpiviemisestä, osoitus onnistumisesta 

ja periksiantamattomuudesta.  Se on naiselle ennen kaikkea oman asi-

antuntijuuden kehittämistä ja porttien avaamista uusille mahdolli-

suuksille tulevaisuudessa. 

  



62 

9 POHDINTA 

9.1 Korkeakouluopintojen motiivien tarkastelu ja joh-

topäätökset  

Tutkimuksen ensimmäisen kysymyksen tarkoituksena oli saada tietoa 

korkeakouluopintoihin hakeutumisen motiiveista. Haastateltujen motii-

vina hakeutua korkeakouluopintojen pariin oli selkeästi erotettavissa 

kaksi eri päätekijää: 1) halu oppia ja kehittää itseään sekä 2) halu pa-

rantaa omaa asemaa ja kilpailukykyä alati muuttuvilla työmarkkinoilla. 

Opiskelusta nautittiin ja siitä koettiin saavan sekä iloa että tyydytystä. 

Monelle yliopistoon pääsy oli selkeä jatkumo jo aikaisemmin suoritetuil-

le opinnoille esimerkiksi avoimessa yliopistossa. Yhtä lailla se oli monel-

le haastatelluista myös pitkäaikaisen haaveen täyttymys, haaveen, joka 

oli jäänyt kytemään muiden velvollisuuksien, esimerkiksi perheen ja 

työn alle (kts. esim. Deutschin & Schmertzin, 2011; MacNair 2009; 

Reay 2003).  

Haastatellut kokivat opiskelun tapana oppia tuntemaan itseään, 

omia rajojaan ja kykyjään. Positiivisten oppimiskokemusten, hyvin 

edenneiden opintojen ja saatujen arvosanojen koettiin nostavan itsetun-

toa, itseluottamusta ja itsetuntemusta. Tästä löytyy näyttöä myös kir-

jallisuudesta (esim. Finden ym. 2011; McNair, 2009; Sargeant 2001). 

Opintojen koettiin auttavan omien henkilökohtaisten tavoitteiden konk-

retisoinnissa muun muassa tulevaisuuden tavoitteiden suhteen. Kuu-

desta haastatellusta ainoastaan yksi oli kokenut opinnoissaan negatii-

visia piirteitä lähinnä ikänsä vuoksi, mutta oppiminen ja opiskelu 

yleensä oli hänenkin mielestään elämäntapa, joka antoi merkitystä ja 

sisältöä elämään.  

Ennen kaikkea korkeakoulututkinnon katsottiin kuitenkin paran-

tavan haastateltujen henkilökohtaista kilpailuasemaa yhä muuttuvilla 

ja kiristyvillä työmarkkinoilla. Korkeakoulututkinnon katsottiin paran-

tavan työllistymistä ja urakehitystä mutta ennen kaikkea syventävän 

asiantuntijuutta (ks. myös Isopahkala-Bouret 2013; 2015b; Perales & 
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Chesters 2017; Sargeant 2001; Thang ym. 2019). Korkeakoulututkinto 

yhdistettynä pitkään työkokemukseen katsottiin syventävän asiantunti-

juutta entisestään ja antavan mahdollisuuden ottaa vastaa vaativampia 

työtehtäviä esimerkiksi oman organisaation sisällä. Lisäksi tämän kat-

sottiin antavan paremmat mahdollisuudet kilpailla samoista työpaikois-

ta nuorempien työnhakijoiden kanssa. Korkeakoulututkinnon katsottiin 

siten pikemminkin avaavan ovia kuin sulkevan niitä.      

Korkeakoulututkinnon hankkiminen liittyi olennaisesti myös muo-

dollisen pätevyyden saamiseen. Muodollisen pätevyyden hankkimista 

(esim. Isopahkala-Bouret & Siivonen 2016; Perales & Chesters 2017; 

Sargeant 2001; Siivonen & Isopahkala-Bouret 2016; Thang ym. 2019) 

pidettiin tärkeänä, sillä sillä oli haastateltujen mielestä olennainen 

merkitys heidän työllistettävyyteensä sekä asemaansa työmarkkinoilla. 

Uutta työtä haettaessa muodollisen pätevyyden kriteeri on noussut yh-

deksi keskeisimmistä hakukriteereistä. Tämä koskee haettaessa työ-

paikkaa oman organisaation tai alan sisältä tai kokonaan toiselta toi-

mialalta. Haastatellut kokivat, että muodollisen pätevyyden saaminen 

oli tärkeää, vaikka samalla puntaroivat muodollisen pätevyyden ja pit-

kän ja monipuolisen kokemuksen ja työuran välistä suhdetta ja sitä, 

kumpaa lopulta pitäisi painottaa uusia työntekijöitä valittaessa (ks. 

esim. Baker 2010). Tähän puntarointiin ja pohdintaan haastatelluilla ei 

ollut antaa yhtä selkeää ja yhdenmukaista vastausta. Muodollisen pä-

tevyyden tai pitkän työkokemuksen painottaminen nähtiin hyvin työ-

paikka- ja alakohtaisena, johon hakijalla ei ole juuri mahdollisuutta 

vaikuttaa. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että korkeakouluopintojen taustalla 

on usein pitkäaikaisen haaveen toteuttaminen. Eräällä tapaa tätä voi-

taneen pitää myös malliesimerkkinä elinikäisen ja elämänlaajuisen op-

pimisen käsitteestä ja sen toteuttamisesta. Opintoja on ajateltu ja 

suunniteltu pitkään ja nyt, kun perheeseen liittyvät velvoitteet eivät ole 

enää esteenä, ajankohta pitkään kyteneen haaveen toteuttamiseksi tu-

lee mahdolliseksi ja realisoituu. Opintoihin suhtaudutaan innostuneesti 

ja samalla ne koetaan tutustumismatkana oman itsensä ja omien kyky-
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jen parempaan tuntemiseen ja tunnistamiseen. Ikä ja kokemus tuo 

opintoihin jämäkkyyttä, suunnitelmallisuutta ja realismia, ja nuorille 

usein tyypillinen ”ajelehtiminen” jää pois kokonaan. 

Myös työelämässä tapahtuvat muutokset ajavat ikääntyviä naisia 

opintojen pariin. Voitaneen sanoa, että työmarkkinatilanteen muuttu-

essa sekä perinteisten työtehtävien kadotessa sekä uusien, yhä moni-

muotoisempien työtehtävien lisääntyessä, jatkuvan kouluttautumisen 

merkitys tulee kasvamaan myös ikääntyvien työntekijöiden parissa. 

Jatkuva koulutus, on se sitten korkeakoulututkinnon suorittaminen tai 

jotain muuta, parantaa ikääntyvien asemaa ja kilpailukykyä nuorem-

pien työnhakijoiden rinnalla.  

9.2 Opintokokemusten ja iän tarkastelu ja johtopää-

tökset 

Tutkimuksen toisen kysymyksen tarkoituksena oli saada tietoa opintoi-

hin liittyvistä kokemuksista sekä iän merkityksestä kouluttautumiseen 

ja oppimiseen. Haastateltujen opintokokemukset olivat pääsääntöisesti 

positiivisia. Ikä koettiin resurssina, joka perustui pitkään ja monipuoli-

sien työelämän ja elämänkokemukseen. Haastatellut kokivat pitkän ja 

monipuolisen kokemuksen auttavan heitä nuorempia paremmin hah-

mottamaan kokonaisuuksia sekä yhdistämään teoriaa käytäntöön. Pit-

kä kokemushistoria auttoi haastateltuja syventämään omaa tietämys-

tään ja asiantuntijuuttaan mutta yhtä lailla se tarjosi myös eriomaisen 

mahdollisuuden tarjota nuoremmille opiskelijoille uusia, erilaisia näkö-

kulmia opiskeltaviin asioihin. Nämä tulokset ovat yhdenmukaisia esi-

merkiksi Isopahkala-Bouretin (2013) tutkimuksen kanssa. Toisaalta 

pitkä työelämäkokemus aiheutti myös turhautumista kurssien sisäl-

töön sekä niiden antiin haastatelluille itselleen. Kurssien sisältö sekä 

luennoitsijoiden ja opettajien osaaminen koettiin joskus puutteellisena, 

ja viittaukset käytäntöön liian optimistisina ja positiivisina. Tämän suh-

teen haastatellut eivät olleet niinkään huolissaan itsestään, vaan nuo-

remmista opiskelutovereistaan. Heitä huolestutti se, että nuorille anne-
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taan epärealistinen kuva todellisuudesta, mikä saattaa myöhemmin 

johtaa pettymyksiin työelämässä.   

Opinnoissaan haastatellut naiset olivat järjestelmällisiä. He tiesivät 

mitä opinnoiltaan halusivat. Tämä näkyi muun muassa opintojen 

suunnittelussa ja niiden suorittamisessa. Määrätietoisuus opinnoissa 

oli lähtöisin paitsi siitä, että naiset tiesivät mistä olivat aidosti kiinnos-

tuneita ja mistä eivät, minkä kokivat itselleen hyödylliseksi ja minkä 

eivät, myös siitä, että he tiesivät, millaisia mahdollisuuksia koulutus 

tulevaisuuden suhteen antoi (kts. esim. Isopahkala-Bouret 2013). Nai-

set katsoivat myös osaavansa suhtautua opintoihinsa rennommin kuin 

nuoremmat opiskelijakollegat. Virheet ja väärinymmärrykset eivät ai-

heuttaneet katastrofia, keskusteluihin otettiin reippaasti osaa ja asioita 

oltiin valmiita kommentoimaan ja pohtimaan ääneen. Nuoremmille 

edellä mainitut asiat saattoivat aiheuttaa enemmän haasteita. 

Ainoa asia, jonka kaikki haastatellut nostivat esiin, oli vertaistuen 

puute. Vaikka haastatellut olivat kaikin puolin tyytyväisiä opiskelijoita, 

he olisivat toivoneet itselleen mahdollisuutta vertaistuen saamiseen. 

Oman ikäistensä tuki, keskusteluryhmät, mahdollisuus jakaa ajatuksia 

ja kokemuksia koettiin tärkeäksi (kts. esim. Wolf 2007, 57). Vertaistuen 

ja -ryhmien puute koettiin selkeänä kehityskohteena yliopistolle. Haas-

tatellut pohtivat myös, pitäisikö ikääntyneet kerätä omiin ryhmiinsä ja 

järjestää heille omia kursseja, mutta samalla tiedostivat myös sen, että 

ryhmäytymisellä oman ikäistensä kanssa he jäisivät paisti mahdolli-

suudesta opiskella ja jakaa näkemyksiään yhdessä nuorempien opiske-

lijoiden kanssa.  

Tutkimustulokset osoittivat, että iäkkäämmät naiset sulautuivat 

hyvin nuorempien opiskelijoiden joukkoon. Oma ikä unohtui nuorem-

pien joukossa, ja nuorempien suhtautumisessa iäkkäämpiin opiskelu-

tovereihin ei nähty juurikaan eroa. Iän ja pitkän kokemuksen katsottiin 

myös tuovan tietynlaista varmuutta ja rentoutta opiskeluun. Opintoihin 

osattiin suhtautua realistisemmin, ja samalla vältyttiin turhilta haku-

ammunnoita. Tämä näkyi erityisesti opintojen suunnittelussa ja aika-

tauluttamisessa, varmuutena omien ajatusten esittämisessä, keskuste-
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luun osallistumisessa, kursseihin liittyvien tehtävien suorittamisessa 

sekä parempana paineensietokykynä.  

Vaikka haastatellut naiset olivat sulautuneet hyvin nuorempien 

opiskelijoiden, mahdollisuus vertaistuen saamiselle koettiin merkittä-

vänä puutteena. Tarve vertaistuelle ei liittynyt opinnoissa mahdollisesti 

koettuihin ongelmiin, sillä niitä haastateltavilla oli varsin vähän. En-

nemminkin vertaistuki koettiin mahdollisuutena keskustella, vaihtaa 

ajatuksia ja tutustua oman ikäisiinsä opiskelijoihin. Ylipiston pitäisi 

pystyä tukemaan ikääntyviä opiskelijoita löytämään toisensa ja edes-

auttamaan ikääntyneiden opiskelijoiden yhteisön luomisessa (kts. esim. 

Deutsch & Schmertz 2011). Ikäistensä kanssa jaetut kokemukset, ja 

keskusteluhetket tukevat ja luovat yhteisöllisyyttä, joista haastateltavat 

kokivat jääneensä paitsi. Vaikka opiskelu nuorempien kanssa koettiin 

mielekkäänä ja rikkautena, yhteisöllisyyden tunne ei ollut yhtä voima-

kas kuin mitä se olisi ollut oman ikäistensä seurassa. Esimerkiksi osal-

listuminen erilaisiin opiskelijarientoihin oli vähäistä juuri iästä ja elä-

mänvaiheesta johtuen. Toisaalta opiskelijariennot sinällään tukevat ja 

rakentavat yhteisöllisyyttä ja me-henkeä. Kenties niitä tulisi nuorem-

pien opiskelijoiden rinnalla järjestää erikseen myös iäkkäämmille opis-

kelijoille.   

9.3 Korkeakoulututkinnon merkityksen tarkastelu 

naisen uraan ja asemaan yhteiskunnassa ja johto-

päätökset 

Tutkimuksen kolmannen kysymyksen tarkoituksena oli saada tietoa 

siitä, miten naiset arvelevat korkeakoulututkinnon vaikuttavan heidän 

uraansa ja asemaansa työelämässä. Ikääntyneiden ja korkeasti koulut-

tautuneiden yhtäaikaisen määrän kasvaessa työmarkkinoilla (Eurostat, 

2019a), kouluttautumisen merkitys kasvaa entisestään. Tämän olivat 

myös haastatellut huomanneet. Korkeakoulututkinnon, etenkin sen 

muodollisen pätevyyden antamisen osalta, nähtiin mahdollistavan ura-

kehityksen oman organisaation ja toimialan sisällä ja jopa työpaikan ja 
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toimialan vaihtamisen kokonaan. Sen sijaan korkeakoulututkinnolla ei 

koettu olevan juurikaan vaikutusta naisten yhteiskunnalliseen ase-

maan. Yhteiskunnallisen aseman sijaan korkeakoulututkinnon katsot-

tiin nostavan yleistä arvostusta, ilman että sitä olisi sidottu sukupuo-

leen. Tutkinnon koettiin olevan osoitus halukkuudesta oppia ja kehittää 

itseään ja sen toivottiin näkyvän positiivisena signaalina myös työnan-

tajan suuntaa. Monet haastatelluista kokivat myös, että ulkoisen arvos-

tuksen sijaan tärkeämpää oli oma arvostus omia saavutuksia kohtaan. 

Ulkoinen arvostus koettiin toki tärkeänä, mutta opiskelun ja tutkinnon 

suorittamisen henkilökohtainen merkitys koettiin vieläkin suurempana 

ja merkityksellisempänä. Se oli jotain paljon henkilökohtaisempaa, jo-

tain sellaista, joka pystyttiin kokemaan ja tunnistamaan vain itse.  

Urakehityksen haastatellut kokivat olevan kiinni myös paljon heis-

tä itsestään, omista tavoitteistaan ja halustaan edetä uralla. Muutamat 

haastateltavista kertoivat, että heidän perustyönkuvansa oli muuttunut 

vuosien saatossa paljon ja edellytti uutta, erilaista osaamista. Korkea-

koulututkinnon katsottiin auttavan muuttuneen työnkuvan ja sen si-

sältämän uuden ja erilaisen osaamisen sisäistämisessä ja soveltamises-

sa. Näin ollen kyse ei olekaan aina lineaarisesta urakehitystoiveesta 

vaan nykyisen, muuttuneen työtehtävän uudenlaisessa hallinnassa ja 

siinä suoriutumisesta. Muutamat haastatelluista kokivat nykyisen 

työnsä ja siihen liittyvät työtehtävät riittävinä. Niiden toteuttaminen 

edellytti kuitenkin uudenlaista osaamista, jota korkeakouluopinnot tar-

josivat.  

Tiivistäen voidaan todeta, että korkeakoulututkinnolla ei ole juuri-

kaan merkitystä naisten yhteiskunnalliseen asemaan. Yleistä arvostus-

ta se saattaa nostavan jonkun verran, mutta suurempi ja henkilökoh-

taisempi merkitys korkeakoulututkinnolla on naisille itselleen. Sen si-

jaan uraan, urakehitykseen ja työpaikan ja jopa toimialan vaihtoon 

korkeakoulututkinnolla näyttäisi olevan suurikin merkitys. Korkeakou-

lututkinnon yhdessä pitkän elämän- ja työkokemuksen kanssa katso-

taan kasvattavan ja syventävän naisten asiantuntijuuttaan, mikä puo-
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lestaan parantaa heidän asemaansa nykyisissä tehtävissä mutta myös 

työmarkkinoilla yleensä.  

9.4 Tutkimuksen luotettavuus arviointia  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pääasiallisin luotettavuuden kriteeri on 

tutkija itse ja näin ollen luotettavuuden arviointi koskee koko tutki-

musprosessia (Eskola & Suoranta 2008, 210). Tässä tutkimuksessa ai-

neisto hankittiin teemahaastatteluna, jonka pääteemat muodostettiin 

tutkimuskysymysten pohjalta. Haastatteluaineisto tallennettiin MP3-

laitteella, joka toimi moitteettomasti kaikkien haastattelujen aikana. 

Aineisto oli helposti siirrettävissä MP3-laitteelta äänitiedostoiksi tieto-

koneelle litterointia varten. Tutkimus suoritettiin Jyväskylän yliopistos-

sa ja se oli kohdistettu ennalta määritetylle kohderyhmälle, 50+-

vuotiaille korkeakoulututkintoa suorittaville naisille. Osallistujamäärää 

ei rajoitettu, mutta tästä huolimatta tutkimukseen osallistuneiden 

määrä jäin varsin pieneksi muistutusviesteistä huolimatta. Eskola 

(2007) mukaan kuusi – kahdeksan haastateltavaa on sopiva määrä, 

kun puhutaan opinnäytetyöstä, joten tutkimukseni täyttää ainakin hä-

nen asettaman minimitavoitteen (Tuomen ja Sarajärven 2018, 98 mu-

kaan). 

Tutkimusaineisto vastaa tutkimuskysymyksiin ja saadut tulokset 

ovat yhdensuuntaisia aikaisempien tutkimustulosten kanssa. Vaikka 

aineisto oli määrältään pieni, oli siinä havaittavissa kyllääntymistä, eli 

saturaatiota. Saturaation takana on Bertaux’in (1981) ajatus tietystä 

määrästä aineistoa riittämään tuomaan esiin sen teoreettisen perusku-

vion, mikä tutkimuskohteesta on mahdollisuus saada (Eskola & Suo-

ranta 2008, 62 mukaan). Tällaisissa tilanteissa lisäaineiston keräämi-

nen ei välttämättä tuota kohteesta lisäinformaatiota ja aineiston perus-

logiikka alkaa toistua. Tämä toteutui myös tässä tutkimusaineistossa. 

Haastateltujen vastaukset olivat hyvin saman suuntaisia ja sisältöisiä.  

Aineiston suorissa siteerauksissa haastatelluista ei ole käytetty 

haastateltujen oikeita nimiä anonymiteetin säilyttämiseksi. Koska ai-
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neisto on kooltaan pieni, myöskään haastateltujen pääainetta ei tuotu 

esiin. Pääaineet mainittiin vain yleisellä tasolla. Tuloslukuun valituilla 

siteerauksilla pyrittiin antamaan mahdollisimman monipuolinen kuva 

aineistosta. Lisäksi siteerauksissa pyrittiin käyttämään mahdollisim-

man monen haastatellun tekstiä. Siteeraukset ovat suoria lainauksia 

haastateltujen tuottamasta aineistosta ja tukivat aineistosta saatuja 

tuloksia sekä niiden uskottavuutta. Eskolan ja Suorannan (2008, 211) 

mukaan uskottavuutta voidaan lisätä tarkistamalla vastaako tutkijan 

käsitteellistyksensä ja tulkintansa tutkittavien käsityksiä. Toisaalta he 

myös huomauttavat, että uskottavuus ei välttämättä lisääntyisi, sillä 

tutkittavat voivat olla sokeita omalle kokemukselleen ja tilanteelleen. 

Tämän tutkimuksen tutkimustuloksia ei lähetetty tutkittaville luetta-

vaksi ja arvioitavaksi.   

Tutkimustulosten siirrettävyyttä pidetään yhtenä tutkimuksen luo-

tettavuuden kriteerinä. Siirrettävyydellä tarkoitetaan tutkimustulosten 

pitävyyttä myös muissa tapauksissa ja yhteyksissä. Eskola ja Suoranta 

(2008, 211) kuitenkin huomattavat, etteivät yleistykset ole sosiaalisen 

todellisuuden monimuotoisuuden takia mahdollisia. Tämän tutkimuk-

sen tulokset kuvaavat haastateltujen henkilökohtaisia kokemuksia, ei-

kä niitä sen vuoksi tulekaan yleistää. Tutkimustuloksissa on kuitenkin 

yhtymäkohtia aikaisempiin tutkimuksiin (kts. esim. Isopahkala-Bouret 

2013, 2015a, 2015b, 2015c; Isopahkala-Bouret & Siivonen 2016). 

Haastateltujen 50+-vuotiaiden naisten näkemykset ja kokemukset kor-

keakoulututkintoon liittyvistä motiiveista, opiskelukokemuksista ja tut-

kinnon vaikutuksesta heidän uraansa ja asemaansa yhteiskunnassa 

voidaan siis katsoa olevan siirrettävissä koskemaan myös muita 50+-

vuotiaita naisia.  

Tutkimuksen vahvuutena voidaan pitää haastateltujen naisten eri-

laisuutta, diversiteettiä. Haastatellut naiset olivat koulutus- ja työtaus-

taltaan hyvin erilaisia. Heillä oli monipuolinen ja pitkä kokemus eri 

toimialoilta ja erilaisista työtehtävistä. Lisäksi monella heistä oli yksi tai 

useampi tutkinto tehtynä ja erinäinen määrä opintoja suoritettuna esi-
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merkiksi avoimen yliopiston kautta. Haastatellut olivat saaneet myös 

informaalia koulutusta työantajiensa toimesta.  

Tutkimuksen rajoitteeksi voidaan katsoa haastattelujen pienen 

määrän. Suurempi määrä haastatteluja olisi lisännyt tutkimuksen us-

kottavuutta ja luotettavuutta. Rajoitteena voidaan pitää myös tapaa, 

jolla aineisto kerättiin. Vaikka haastattelutilanteet eivät olleet ajallisesti 

rajattuja, haastatteluhetkellä tutkittaville ei välttämättä tule mieleen 

kaikkia niitä asioita, joista heillä olisi kerrottavaa. Jos haastattelukerto-

ja olisi ollut kaksi, aineisto olisi kenties ollut täydempi, informatiivi-

sempi.  

9.5 Jatkotutkimushaasteet 

Ikääntyneiden korkeakouluopiskelijoiden määrä on jatkuvassa kasvus-

sa. Määrän kasvuun ovat vaikuttaneet heidän aito halunsa oppia ja ke-

hittää itseään sekä työelämässä käynnissä olevat muutokset. Työelä-

män muutoksia ja niiden vaikutuksia esimerkiksi yksilöön ja yhteis-

kuntaan tutkitaan jo monen eri toimijan toimesta. Sen sijaan tutkimus-

ta ikääntyneiden opiskelijoiden opiskelukokemuksista sekä koulutuk-

sen merkityksestä heidän uraansa ja asemaansa yhteiskunnassa soisi 

tehtävän enemmän. Seuraavassa on muutamia ehdotuksia ja ideoita 

jatkotutkimusaiheiksi. 

Elinikäisestä ja elämänlaajuisesta oppimisesta on tullut elämän-

kuosi. Ne näyttävät olevan myös työelämään liittyvien muutosten keski-

össä etenkin nyt, kun työuria toivottaan pidennettävän osana työvoi-

mapulan ratkaisemisessa. Tätä silmällä pitäen, olisi mielenkiintoista 

tutkia sitä, miten yhteiskunta, kunnat ja koulutusjärjestelmä yleensä 

on vastannut työurien pidentämiseen erityisesti 50+-vuotiaiden osalta. 

Mitä toimenpiteitä on tehty, millaisia tuloksia niistä on saatu ja miten 

tehdyt toimenpiteen näkyvät erityisesti 50+-vuotiaissa. Näkyykö teh-

dyissä toimenpiteissä eroa esimerkiksi miesten ja naisten välillä, kun 

tarkastellaan urakehitystä, sen pituutta, työllistettävyyttä tai työllisyyt-

tä yleensä.  



71 

Koulutuksen osalta jatkotutkimusta voisi tehdä muun muassa sii-

tä, ovatko mahdolliset toimenpiteet esimerkiksi koulutuksen osalta kal-

listuneet enemmän informaaliin tai formaaliin koulutukseen ja onko 

koulutuksen tasossa ja / tai kestossa eroa 50+-vuotiaiden miesten ja 

naisten välillä. Lisäksi olisi mielenkiintoista selvittää miten koulutusjär-

jestelmä ja oppilaitokset itsessään ovat huomioineet toiminnassaan 

50+-vuotiaat opiskelijat. Voisi olettaa, että koulutusjärjestelmä ja oppi-

laitokset huomioisivat opiskelijoiden pitkän elämänkokemuksen ja työ-

uran opintopolkuja ja kursseja suunnitellessaan. Varmasti näin on jo 

tehtykin, mutta miten tämä näkyy todellisuudessa, oppilaitosten ja eri-

tyisesti opiskelijoiden kokemana.  

Toinen tärkeä asia on 50+-vuotiaiden tukemiseen tehdyt toimenpi-

teet. Tässä tutkimuksessa haastatellut nostivat esiin vertaistuen puut-

teen. Tätä aihetta voisi tutkia hieman syvemmin, erityisesti toivottujen 

ja jo tehtyjen tukipalvelujen ja -muotojen osalta. Mikä on niiden käyttä-

jien käyttökokemus ja mitä parannettavaa niistä mahdollisesti löytyisi? 

Vertaistuen kehittäminen kaikkia opiskelijaryhmiä kattavaksi toimin-

naksi on myös tärkeää. Kehitys tuntuu kuitenkin tässä kohden jääneen 

puolitiehen. Vertaistuen osalta olisi mielenkiintoista tietää, millaisia 

vertaistuen muotoja iäkkäämmät opiskelijat kaipaavat. Heillähän on 

takanaan jo pitkä työ- ja elämänkokemus, joten vertaistuen muo-

to/muodot ja tarpeet ovat varmasti erilaiset kuin nuoremmilla opiskeli-

joilla.  

Viimeisin, muttei vähäisin jatkotutkimusaihe liittyy koulutuksen 

vaikutukseen naisten yhteiskunnalliseen asemaan. Naisten osuus kor-

keakouluopiskelijoista on kasvanut jo jonkin aikaa. Määrän kasvun ja 

saavutetun koulutustason voisi kuvitella kuvastuvan jollakin tapaa 

myös yhteiskunnallisella tasolla. Toistaiseksi näyttö naisten, ja erityi-

sesti yli viisikymmenvuotiaana hankitusta korkeakoulututkinnosta nai-

sen asemaan yhteiskunnassa on melko heikkoa. Naisen euro on yhä 

vähemmän kuin miesten euro, ja naisia on yhteiskunnallisesti merkit-

tävissä asemissa miehiä vähemmän, vaikkakin suunta on ollut hiljal-

leen muuttumassa. Onko tämä asetelma yhä kiinni perinteisessä ajatte-
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lu- ja roolimallissa miesten ja naisten välillä, vai onko kyse siitä, että 

naiset eivät korkeasta koulutustasostaan huolimatta halua, pääse tai 

koe pärjäävänsä yhteiskunnallisesti merkittävissä tehtävissä.  
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Liitteet 

 

Liite 1. Haastattelupyyntö 

Hei, 

Olen aikuiskasvatustieteen opiskelija kasvatustieteen laitoksella ja teen 

paraikaa pro gradu-tutkielmaani. Tutkielmani käsittelee 50+ vuotiaiden 

naisten motivaatiotekijöitä hakeutua korkeakouluopintojen pariin, hei-

dän kokemuksiaan opinnoista ja korkeakoulututkinnon mahdollisesta 

vaikutuksesta heidän urakehitykseensä ja asemaansa yhteiskunnassa.  

Tutkielmaa varten haastattelen 50+ vuotiaita naisia, jotka parhaillaan 

suorittavat korkeakoulututkintoa Jyväskylän yliopistossa. Haastattelut 

tullaan toteuttamaan loka-marraskuun aikana ja sen kesto on noin 45 

minuuttia. 

Kerätty aineisto tullaan käsittelemään luottamuksellisesti. Haastatelta-

vien anonymiteetti säilytetään kaikissa tutkimuksen eri vaiheissa. Tut-

kimusaineistossa, tulosten analysoinnissa ja raportoinnissa ei tule esiin 

tietoja, joiden perusteella henkilö voitaisiin tunnistaa. Ennen tutkiel-

man julkaisua haastatelluilla on mahdollisuus tutustua tutkielmaani. 

Kerättyä aineistoa tullaan käyttämään vain tämän tutkielman tekemi-

seen. 

Jos kiinnostuit osallistumaan tutkimukseen, otathan yhteyttä sähkö-

postilla (karita.j.p.saarinen@student.jyu.fi). Annan mielelläni lisätietoja, 

jos sinulla on jotakin kysyttävää. 

Ystävällisin terveisin, 

Karita Saarinen 
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Liite 2. Haastattelurunko  

TAUSTATIEDOT: 

− Aiempi koulutustausta 

− Kuinka pitkään olet ollut työelämässä 

− Tällä hetkellä opiskeltava pääaine 

− Ikä  

 

KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN 

Kertoisitko, miksi hakeuduit korkeakoulututkintojen pariin? 

− Mikä tai mitkä tekijät vaikuttivat päätökseesi hankkia korkeakou-

lututkinto? 

− Mikä tai mitkä tekijät vaikuttivat pääaineesi valintaan? 

− Millaisia tavoitteita sinulla oli opintoihin liittyen? 

 

KORKEAKOULUOPINNOT 

Kertoisitko kokemuksistasi korkeakouluopiskelijana? 

− Onko koulutus vastannut odotuksiasi? 

− Millaisena koet saamasi koulutuksen / osaamisen?  

− Mitä toivoisit siltä lisää? 

− Miten koet itsesi opiskelijana? Onko iällä mitään merkitystä opis-

keluun? 

 

URA JA ASEMA YHTEISKUNNASSA 

Kertoisitko minulle, miten arvelet korkeakoulututkinnon vaikuttavan 

uraasi ja asemaasi yhteiskunnassa? 

− Miten iän karttuminen vaikuttaa uraasi tai mahdollisiin ura-

suunnitelmiisi? 

− Oletko kokenut ikäsyrjintää urasi varrella? Jos olet, miten se on 

ilmennyt? 

− Millaisena koet yli viisikymppisten naisten aseman työmarkkinoil-

la nyt ja tulevaisuudessa? 
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− Onko suhtautuminen yli viisikymmenvuotiaisiin naisiin työelä-

mässä mielestäsi muuttunut? 

− Koetko, että korkeakoulututkinnolla on merkitystä uraasi ja 

mahdolliseen urakehitykseesi? Jos kyllä, millaisia? Miten toivoisit 

sen vaikuttavan / näkyvän? 

− Koetko, että korkeakoulututkinnolla on merkitystä asemaasi yh-

teiskunnassa? Jos kyllä, millaisia? Miten toivoisit sen vaikuttavan 

/ näkyvän? 


