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Ohjaus ja sosiaalisesti kestävä 
koulutuspolitiikka

u Ohjauksen erilaiset tavoitteet
u Koulutuspolitiikka (elinikäinen 

oppiminen, jatkumot, siirtymät)

u Työvoimapolitiikka (syrjäytymisen 
ehkäisy työvoiman ja tarjonnan 
kohtaaminen)

u Sosiaalinen oikeudenmukaisuus 
(yksilöiden ja ryhmien vahvuuksien ja 
mahdollisuuksien tunnistaminen, 
ennakko-oletusten ja valtasuhteiden 
huomaaminen, kielitietoisuus, 
monikulttuurisuus) (Haugh ym. 2020; 
Watts 2008)



Katse tilaan 
(’spatial frames’)
u Opinto-ohjauksen tilat rakentuvat opseissa, 

koulutuksessa ja koulun kulttuureissa, jotka
määrittävät miten koulutuksen ja yhteiskunnan
kysymykset kohdataan luokkahuoneissa. 

u Opinto-ohjauksen käytännöt kuitenkin
sekoittuvat luokkahuoneissa opettajien ja 
oppilaiden elämänhistorioihin. 

u Tila tuottaa ja tilaan tuotetaan toimijuutta. 
(Thompson et al., 2014)



u Vuorovaikutteinen risteävien trajektoreiden

kohtaaminen ‘a simultaneity of stories-so-far’ 

(Massey, 2005, p. 9)

u Tilalliset kehykset auttavat tunnistamaan

luokkahuonetilanteiden moninaisuutta ja niissä

rakentuvien subjektiviteettien suhteisuutta. 

u Ne auttavat tunnistamaan samanaikaisesti

esiintyviä elämänkulkuja – kulttuurisia ja

sosiaalisia jatkumoita – ja niihin liittyviä

erontekoja ja arvoja. 



Ohjaustilat eronteon 
areenoina

u Aika, paikka ja tila 
oikeudenmukaisuuden kysymyksenä 
(’oppressive and enabling geographies’ 
Soja 2010)

u Maantieteellinen, sosiaalinen ja 
kulttuurinen liikkuvuus ja niihin tarvittavat 
taloudelliset, koulutukselliset ja sosiaaliset 
resurssit (’mobility capital’ (Corbett 2010; 
Alexander 2018) 



Ohjaustilat tunnistamisen 
areenoina
u Ryhmäohjauksen tilat (oppitunnit, 

vanhempainillat, tutustumiskäynnit ym.) 
voivat toimia tunnistamisen areenoina, 
jotka edistävät oikeudenmukaisuutta
(recognitive justice, Guo, 2010; Sultana, 
2014)

u Ohjaustiloissa voidaan tunnistaa ja
tiedostaa kulttuurisia ja sosiaalisia eroja: 
oppilaiden ja ohjaajien vuorovaikutusta
tarkastelemalla voidaan tunnistaa
nuorten identiteettineuvotteluja ja niihin
sidostuvia tulevaisuuden horisontteja
(Roth & Erstad 2016; Hodkinson & Sparkes 
1997)



Tutkimusasetelma

u Miten oppilaiden ja heidän
elämänsuunnitelmiensa moninaisuus ja
heterogeenisuus tunnistetaan opinto-
ohjauksen tilanteissa, sekä millaisia positioita
he näissä tilanteissa ottavat?

u Fenomenologinen tutkimusote
u Vuoden mittainen kenttätyö, 

havainnoinnit ja elämänkaarihaastatelut
(n = 8)

u Tutkimuskoulu maantieteellisesti etäällä
kaupungin keskustasta, 
sosioekonomisesti keskimääräistä
heikommalla asuinalueella sijaitseva
kaupunkikoulu
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Ohjaus sopeutumisena
työväenluokkaiseen naapurustoon

u Työväenluokkaiseen naapurustoon
sidostui monenlaista huono-
osaisuutta ja maahanmuuttajuutta
à tukimuotojen rikkaus

u Suurin osa oppilaista oli asunut
alueellla lähes koko ikänsä

u Logistiikka- ja sosiaali- ja
terveysalojen koulutusohjelmat
silloitettuina siirtyminä (Kalalahti, 2019). 

u Oppilaitosten inkluusiotaitavuus
u Paikallisuuden korostuminen
u Työväenluokkaisuuteen

sopeutuminen



Vastustaminen ja
tunnistamattomuus

u Lukio-opintojen haastavuuden retoriikka
(vaativuus, sitoutumisen vaatimus, 
pärjäämisen ja itseohjautuvuuden
vaatimus) 

u Ammatilliset opinnot mailman avaajina, 
lukio-opinnot yliopistopolkuna

u Silloitettujen ammatillisten valintojen
korostaminen (Mäkelä & Kalalahti, 2020; Kurki, 2019)

u Tarjotun position haastaminen (contest) 
paikallisena lukiovalintana

u Paikallisen lukiovalinnan tuen ja
silloittamisen rakenteellinen puute



Paikallisuudesta
irtautumisen imperatiivi

u Kaupungin laitamilta arvostettuihin
oppilaitoksiin hakeutuminen varhaisena
sopeutumisena irtautumisen imperatiiviin

u Irtautumiseen liittyy levottomuutta, 
huolta, surua, itseohjautuvuutta, 
minäpystyvyyttä ja eristäytymistä
ohjaustilassa



Toiseuttava toinen aste ja
rakenteellinen tunnistamattomuus

u Mahdollisuuksia yhteensovittaa
monikulttuurisuutta, paikallisuutta ja eri
elämänalueita yhteen harvassa à
liiketalouden ala yhtenä tällaisena

u Nuoret kokivat oppilaitoksen tilan
kuitenkin toiseuttavana (tunnistetut kielet
eurokeskeisiä, arvostetut taidot
keskiluokkaisia)



Johtopäätöksiä
u Urbaani paikallisuus sidostaa ja

silloittaa koulutusvalintoja
u Koulutusvalinnoissa on 

maantieteellisiä ja sosiaalisia
ulottuvuuksia

u Ohjauksen tilat tukevat paikallisia
identiteettejä, silloittavat siirtymiä ja
purkavat hierarkioita

u Samalla ne kuitenkin sidostavat
nuorten toimijuutta avautumalla
erityisesti tiettyjen alojen
ammatillisille valinnoille



Johtopäätöksiä
u Ohjauksen tilat avautuivat erityisesti

‘lähiönuoren’ subjektiviteetille, joka
ohjattiin tietyille VET-aloille

u Nuoret asemoituivat haastatteluissa
/ tilassa suhteessa avautuneeseen
position 

u Ohjaajat toisinaan tukivat nuorten
vastapositioitumista, mutta tarjotun
aseman haastaminen edelllytti
tiedostamista, itseohjautuvuutta ja
kyvykkyyttä, ja se aiheutti huolta, 
haikeutta, toiseuttamista tai 
väärintunnistamista



Ohjaustilan oikeudenmukaisuus

ja yhdenvertaisuus

u Kaupungin tarjoamien mahdollisuuksien 
yhdenvertaisuus ohjauksen rakenteissa 
ja käytännöissä 

u Lähiönaapuruston irtautumisen 
imperatiivi 
u Vrt, ‘learning to leave’ Corbett 2010; 

Rosvall 2020, ‘imperative of mobility’ 
Kiilakoski 2016)

u Ohjauksen tilat ja akkulturaatio
u Paikallisuus, yhteisöllisyys ja kotoutumisen

kysymykset, perheen akkulturaatio
(Turjanmaa & Jasinskaja-Lahti, 2020)
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