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1 JOHDANTO

lähtöisin köyhästä pienviljelijäperheestä, jossa koulunkäyntiä pidet-
tiin ajanhukkana. Hän ei päässyt omasta toiveestaan eikä opettajan suostutte-
luista huolimatta oppikouluun. 15-vuotiaana isäni lähti kotoaan Pohjanmaalta
etelään hankkimaan en koulutuspolukseen jäi kansakoulu ja
muutaman kuukauden mittainen putkiasentajakurssi.

Aloittaessani 80-luvun alussa koulupolkuni pienessä ja turvallisessa lähikou-
lussa sain käydä peruskoulun, joka takasi kaikille yhtäläisen sivistyksen ja
jatko-opintomahdollisuudet. Peruskoulun jälkeen päädyin lukioon. Peruskou-
lun jälkeisten koulutuspäätösteni voi sanoa olleen varsin omaehtoisia; niistä ei
erityisesti keskusteltu kotona, mutta päätöksiäni myötäiltiin. Isäni neuvona oli,
että kunhan sen verran kouluja kä

Kiinnostukseni pro gradu -tutkielman aiheeseen on lähtenyt omakohtaisista pohdinnoista

vertaillessani edesmenneen 1950-luvulla syntyneen isäni ja minun koulutuspolkuja. Työvä-

enluokkaisen isäni tarina ei ole kovinkaan poikkeuksellinen. Koulutususkon1 ilmapiiri alem-

pien yhteiskuntaluokkien vanhempien keskuudessa oli tuolloin vielä harvinaista. Vanhem-

mat eivät aina arvostaneet lastensa kouluttautumista ja pitivät työntekoa koulunkäyntiä hyö-

dyllisempänä. Lapsen koulutus vaati perheiltä myös taloudellisia investointeja, joihin ei aina

hyvästä tahdostakaan huolimatta ollut mahdollisuuksia. (Kolbe 2007b; Selin 2017, 163,

177.) Kulttuurisesta näkökulmasta lapsen tulevaa koulutuspolkua suuntasi lapsuuden ko-

dissa vallinneet arvot, odotukset, toimintatavat ja resurssit (Härkönen 2010; Selin 2017, 7

13).

1960-luvulla koulutusjärjestelmä ei vielä tukenut alempien yhteiskuntaluokkien kouluttau-

tumista, vaan se uusinsi olemassa olevia taloudellisia ja kulttuurisia valtarakenteita (Nauma-

nen & Silvennoinen 2010). Kansakoulun jälkeen lasten koulutuspolut eriytyivät jo varsin

varhaisessa vaiheessa kansalaiskouluun tai oppikouluun. Rinnakkaiskoulujärjestelmä jaot-

teli ikäluokat tehokkaasti eri koulutusväylille, ja työväestön lapset päätyivät tyypillisesti no-

peasti työelämään ja työläisammatteihin. (Ahonen 2003, 102, 107; Kolbe 2007.)

1Koulutususko merkitsee uskoa koulutuksen tuottamaan hyvään: mahdollisuutta parempaan toimeentuloon ja
sosiaaliseen liikkuvuuteen (Kauppila 2000; Kauppila & Suoranta 2005).



Oma 1970-luvulla syntynyt sukupolveni on saanut käydä yhtenäisen peruskoulun, joka on

taannut kaikille lapsille taustastaan huolimatta samat mahdollisuudet jatko-opintoihin. Pe-

ruskoulun rakentaminen oli 1960 1970-luvun hyvinvointivaltion järjestelmäkeskeisen kou-

lutuspolitiikan2 tulos, jolla haluttiin taata koko väestölle tasa-arvoiset koulutusmahdollisuu-

det. Yhtenäinen yleissivistävä peruskoulutus sekä oppivelvollisuus päätettiin järjestää yh-

deksänvuotisessa maksuttomassa peruskoulussa ja jatko-opintokelpoisuus luotiin koko ikä-

luokalle. Samalla tarjottiin koko väestölle ilmainen koulutus perusasteelta korkeammalle ta-

solle. (Ahonen 2003, 152, 154; Kettunen & Simola 2012.)3 Myös ammattiopetusta laajen-

nettiin ja elitistisen korkeakouluperinteen tilalle luotiin järjestelmä, joka saattoi toimia jo-

kaiselle kansalaiselle väylänä luokkaretkeen  (Kolbe 2007b).

Oma ikäluokkani, kuin myös nuoremmat ikäpolvet, ovat saaneet nauttia nykyisen koulutus-

järjestelmän luomista tasa-arvoisista mahdollisuuksista. Koulutuksen merkitys on kuluneen

sadan vuoden aikana muuttunut ihanteesta välineeksi ja hyödykkeeksi. Nykyisessä jälkimo-

dernissa yhteiskunnassa koulutususko ja koulutuksen tavoittelu näyttäytyvät itsestäänsel-

vyytenä ja koulutusratkaisuissa korostuvat yksilölliset valinnat. (Kauppila 2002; Kauppila

& Suoranta 2005.) Kouluttautuminen määrittää yhteiskunnassamme mallikansalaisuutta, ja

peruskoulun jälkeinen toisen asteen koulutus on normatiivinen pakko ja eräänlainen reitti

aikuisuuteen (Rinne & Kivirauma 2003a).

Koulutusmahdollisuuksien lisääntyminen ja väestön koulutustason kohoaminen on viime

vuosikymmeninä edistänyt sosiaalista liikkuvuutta (Pekkala Kerr & Rinne 2012; myös

Breen, Luijkx, Muller & Pollak 2009), jolloin esimerkiksi kaltaisellani työväenluokkaisesta

taustasta ponnistavalla on ollut mahdollisuus korkeakoulutukseen ja päätyä erilaiseen sosi-

aaliseen asemaan kuin omat vanhempani. Koulutusekspansio ei ole kuitenkaan täysin pois-

tanut koulutuksellista eriarvoisuutta, sillä koulutus ja sosiaalinen asema ovat edelleen periy-

tyviä (Myrskylä 2009; Rinne 2012; Vanttaja 2005).

2Järjestelmäkeskeiselle koulutuspolitiikalle oli tyypillistä keskitetty valtiollinen ohjaus, joka perustui yhtenäi-
seen koulutussuunnitteluun ja lainsäädäntöön, kansallisiin opetussuunnitelmiin ja taloudelliseen ohjaukseen
(Lampinen 2000, 34 79). Koulutuspolitiikassa oli sitouduttu mahdollisuuksien tasa-arvon periaatteeseen, jossa
yksilöille varmistetaan samanlaiset koulutukseen osallistumisen mahdollisuudet huolimatta esimerkiksi sosi-
aalisista, taloudellisista tai maantieteellisistä lähtökohdista (Ahonen 2002; 2003).
3Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa heille
tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetuksen oppimäärän hyväksytystä suorittamisesta saa päättötodistuksen.
(L1998/628.)



Suomalaisessa koulujärjestelmässä keskeiset koulutusvalinnat lyhyemmän tai pidemmän

koulutuksen ja ammatillisen suuntautumisen suhteen tehdään perusopetuksen päätyttyä sekä

toisen asteen koulutuksen jälkeen. Perusopetuksen päättävällä nuorella ja hänen perheellään

on yhteishaussa valittavana joko kolmivuotinen yleissivistävä lukio tai ammatillinen perus-

koulutus4. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016.) Kulttuurisessa ymmärryksessä lukio on

kuitenkin arvostetumpi toisen asteen koulutusvaihtoehto (Lappalainen, Mietola & Lahelma

2010). Yleisesti koetaan, että ammatillinen koulutus valmistaa suorittavaan ja käytännölli-

seen työhön, jossa tekeminen on ensisijaista suhteessa teoriatietoon (Lahelma 2013).5 Käy-

täntönä ja kulttuurisena odotuksena on edelleen, että ammattikoulusta hakeudutaan suoraan

työelämään (Tolonen 2008b). Suomessa on nähtävissä, että lukio on toimihenkilöiden lasten

ja ammatillinen koulutus puolestaan työntekijäammateissa toimivien lasten perusasteen jäl-

keinen koulutuspaikka (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012, 15; myös Atkinson 2015).

Toisen asteen koulutuksen jälkeen nuori voi jatkaa opintojaan joko yliopistossa, ammatti-

korkeakoulussa tai ammatillisessa koulutuksessa (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016).6 Eri-

tyisesti korkeakoulutukseen valikoitumisessa perheen sosioekonominen tausta vaikuttaa

edelleen vahvasti (Nori 2011; Pekkala Kerr & Rinne 2012). Korkeakoulujen sisällä on myös

sosiaalisen taustan mukaista valikoitumista. Korkeamman sosioekonomisen taustan per-

heistä tulevat nuoret päätyvät suuremmalla todennäköisyydellä yliopistoihin kuin ammatti-

korkeakouluihin. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012, 16 17.) Korkeakouluissa on myös

oppiaineita, joihin työväenluokkaiset nuoret helpommin hakeutuvat (Atkinson 2015, 127;

Kuusela 2016; Rinne 2014).

Lukiokoulutus on yleissivistävää ja valmistaa ylioppilastutkintoon. Lukio-opinnot tähtäävät jatko-opintoihin
korkea-asteella, mutta lukion jälkeen opiskelija voi myös hakea ammatilliseen peruskoulutukseen. Ammatilli-
set tutkinnot on suunniteltu työelämän tarpeisiin. Ammatillisella perustutkinnolla opiskelijan oletetaan saavut-
tavan alan perusammattitaidon ja työelämässä tarvittavan alan ammatillisen pätevyyden. Ammatti- ja erikois-
ammattitutkinnot ovat ammatillista lisäkoulutusta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016.) Ammatillinen koulu-
tus antaa myös jatko-opintokelpoisuuden korkea-asteen tutkintoihin (L1998/620).
Yliopistokoulutuksen perusta on tieteellisessä tutkimuksessa ja siihen perustuvassa opetuksessa. Ammattikor-

keakoulutus on käytännönläheistä ja työelämän tarpeita vastaavaa koulutusta. Yliopistoissa voi suorittaa alem-
pia ja ylempiä korkeakoulututkintoja sekä tieteellisiä jatkotutkintoja. Ammattikorkeakoulututkinnon suoritta-
minen antaa jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin. (Opetus- ja
kulttuuriministeriö 2016.)



Koulutuspäätökset eivät nykyisin rajoitu ainoastaan perusopetuksen ja toisen asteen koulu-

tuksen jälkeisiin valintoihin. Perheillä on ainakin suurimmissa kaupungeissa ollut mahdolli-

suus 1990-luvun loppupuolelta asti valita lapselleen sopiva peruskoulu. Kouluilla on ollut

myös mahdollisuus profiloitua, tarjota painotettua opetusta, ja valikoida oppilaitaan. (Sep-

pänen 2006, 276 277.) Kouluvalinnat (school choice, parental choice) tapahtuvat Suomessa

pääosin julkisen koulujärjestelmän sisällä (Silvennoinen, Rinne, Kosunen, Kalalahti & Sep-

pänen 2015). Kouluvalinnan avaaminen on ollut osa globaalia, markkinaistunutta koulutus-

politiikka (esim. Ball 1998; Ozga & Lingard 2007), jota toteutetaan useimmissa Euroopan

maissa (Green, Wolf & Leaney 1999, 77 79; Rinne 2012). Globaalien koulutusideoiden

taustaideologiana pidetään uusliberalismia7 (Antikainen & Rinne 2012).

Nykyisessä globaalissa, markkinaistuneessa koulutusjärjestelmässä vastuuta ja oikeuksia on

yhä enemmän kuluttajilla eli lapsilla ja vanhemmilla (Ball 1998). Perheet ovat kuitenkin

eriarvoisessa asemassa tehdessään lapsen koulutusta koskevia päätöksiä, mikä on johtanut

eriytyviin koulutuspolkuihin kaikilla koulutusasteilla (esim. Silvennoinen, Rinne, Kosunen

ym. 2015; Whitty 2001). On havaittu, että suomalaisille keskiluokkaisille vanhemmille var-

haiset kielivalinnat ja kouluvalintana painotettu opetus näyttäytyvät väylänä valikoituun op-

pilasryhmään. Työväenluokkaiset perheet eivät juuri käytä kouluvalinnan mahdollisuutta,

vaan heidän lapsensa päätyvät usein kunnan heille osoittamaan lähikoulun yleisopetukseen.

(Rinne, Silvennoinen, Kalalahti & Varjo 2015; Seppänen 2006, 183 190; Silmäri-Salo 2015,

239 256.)

Tutkimukseni tuo työväenluokkaisen perheen näkökulman ajankohtaisiin kouluvalintoihin

sekä nuorten oppivelvollisuuskoulun jälkeisten koulutussiirtymien tarkasteluun. Tutkimuk-

seni osallistuu sosiologiassa viime vuosina virinneeseen kiinnostukseen yhteiskuntaluokkia

kohtaan tarkastellen luokkasidonnaisia koulutusvalintoja kulttuurintutkimuksen viitekehyk-

sestä. Tutkimuksessani käytän sosiologisessa tutkimuksessa laajasti käytettyä toimijuuden

7Uusliberalismin hengessä koulutuksella tähdätään kansallisen talouden ja kilpailukyvyn parantamiseen (Ozga
& Lingard 2007). Suomessa uusliberalistisen politiikan täytäntöönpano on tapahtunut 1980-luvun
loppupuolelta hajauttamalla julkista hallintoa, purkamalla sen säätelyä sekä muuttamalla kuntien
rahoituspolitiikkaa (Jauhiainen & Rinne 2012). Uusliberalistisissa koulutusnäkemyksissä koulutuksen tasa-
arvo on saanut rinnalle uudenlaisia tulkintoja. Niissä koulutuksen tasa-arvo määritellään yksilöiden tasa-ar-
voiseksi mahdollisuudeksi ja oikeudeksi toteuttaa omia kykyjään ja tavoitteitaan. (Ahonen 2002; 2003;
Kalalahti & Varjo 2012.)



käsitettä (agency) koulutukseen ja koulutusvalintoihin liittyvien luokkaerojen tulkinnassa.

Tutkimukseni empiirisenä lähtökohtana on ollut tutkia työväenluokkaisen äidin haastattelu-

puheesta rakentuvia diskursseja ja subjektipositioita koskien lapsen koulutusta, koulutusva-

lintoja ja tulevaisuutta.

Tutkimuksen rakenne on seuraavanlainen. Johdannossa olen kuvannut tutkimuksen lähtö-

kohtia: luokkaan kytkeytyvän eriarvoisuuden ilmenemisestä koulutuksen kentällä tarkastel-

len sitä suomalaisen koulutusjärjestelmän ja koulutuspolitiikan näkökulmasta. Luvussa

kaksi esittelen tutkimustehtävän ja paikannan tutkimuksen koulutussosiologiseen, kulttuu-

rintutkimuksellisesti ja feministisesti orientoituneeseen luokkatutkimuksen kenttään. Kol-

mannessa luvussa keskityn tutkimuksen teoreettisiin näkökulmiin ja keskeisiin käsitteisiin:

luokkaan, toimijuuteen sekä koulutusvalintoihin. Neljännessä luvussa avaan tutkimukseni

metodologisia ratkaisuja: tutkimusaineistoa ja sen valintaa, semioottisen sosiologian ja toi-

mijuuden analyysimenetelmiä sekä analyysin toteuttamista. Tulosluvussa viisi esittelen neljä

toisistaan poikkeavaa diskurssia toimijuudesta, jotka pitävät sisällään erilaisia koulutukselle

annettuja merkityksiä, arvoja ja tavoitteita. Johtopäätöksissä esittelen tutkimustulosten poh-

jalta kokoavasti kolme työväenluokkaista toimijuusorientaatiota, joita suhteutan aikaisem-

paan tutkimustietoon. Luvussa seitsemän pohdin tutkimustuloksia, tutkimuksen luotetta-

vuutta ja eettisyyttä sekä tutkimuksen pohjalta heränneitä jatkotutkimusaiheita.



2 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

2.1 Tutkimuksen lähtökohdat ja tutkimuskysymykset

Tutkimuksessani tarkastelen työväenluokkaisten lasten koulutusta ja koulutusvalintoja työ-

väenluokkaisen äidin toimijuuden näkökulmasta. Toimijuudessa kiinnostuksen kohteena on,

missä määrin hän ohjaa toimintaansa omalla ajattelullaan ja valinnoillaan8, ja missä määrin

niitä ohjaavat rakenteet9 ja sen lainalaisuudet (Emirbayer & Mische 1998; Gordon 2005;

Jyrkämä 2008). Tarkastelen työväenluokkaisen äidin toimijuutta ajallisesta näkökulmasta,

johon sisältyy yhtäaikaisesti menneisyyden tulkintaa, nykyhetkessä tapahtuvaa ongelman-

ratkaisua ja tulevaisuuden mahdollisuuksien visiointia (Emirbayer & Mische 1998). Näistä

kerron tarkemmin luvussa 4.2.2. Koulutusvalinnat ymmärrän laajasti lapsen kouluttautumi-

sen tukemisena, luokka- tai kouluasteiden nivelvaiheiden valintoina sekä lapsen tulevaisuu-

den suunnitteluna, jolla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia tämän elämään (ks. esim. Teräs,

Lasonen & Sanniino 2010).

Tutkimukseni empiirisenä tavoitteena on tutkia:

1. Minkälaisia diskursseja työväenluokkaisen äidin haastattelupuheesta rakentuu

a) lapsen perusopetuksesta, kouluvalinnoista sekä niihin liittyvästä päätöksenteosta?

b) lapsen oppivelvollisuuskoulun jälkeisestä koulutuksesta, koulutusvalinnoista, tulevai-

suudesta sekä niihin liittyvästä päätöksenteosta?

2. Minkälaista toimijuutta diskursseilla ilmennetään ja minkälaisia subjektipositioita dis-

kurssit mahdollistavat työväenluokkaiselle äidille?

Toimijuudessa on kiinnitetty huomiota yksilön tahtoon, motivaatioon, päämääriin, intentionalisuuteen, luo-
vuuteen, aloitteellisuuteen ja valinnan mahdollisuuteen (Emirbayer & Mische 1998). Toiminnan ja yksilön
näkökulmia painottavia teorioita löytyy esimerkiksi interaktiotutkimuksen ja kulttuuritutkimuksen suuntauk-
sista (Antikainen, Rinne & Koski 2009, 349, 351, 651).
Rakenteet nähdään toimijuuden vastakohtana ja luovan ihmisille yhteisesti jaetut säännönmukaiset ja toistuvat

tavat toimia ja ajatella (Antikainen ym. 2009, 12, 322 323; Anttila, Bergroth, Kauranen, Lahikainen, Lamberg,
Launis, Mäkinen & Ojajärvi 2016). Rakenteet koostuvat erilaisista normeista ja kulttuurisista säännöistä, joita
toimija kohtaa sekä resursseista, joita hän käyttää tehdessään ratkaisujaan (Jyrkämä 2008; Ruonavaara, 2004).
Yhteiskuntaluokkaa tarkastellaan usein rakenteena: eri asemassa oleville ihmisille jakautuu eri tavalla
taloudellisia resursseja, yhteiskunnallista valtaa sekä sosiaalista arvostusta (Ruonavaara 2014).



Tutkimukseni on laadullinen ja tutkimusaineistona on yhdeksän työväenluokkaiseksi10 mää-

rittelemääni äidin haastattelua. Tutkimushaastattelut on kerätty osana perheiden kouluvalin-

toja koskevaa Parents and School Choice (PASC) -tutkimushanketta11 Haastattelut on tehty

ajankohtana, jolloin perheiden kuudesluokkalaiset lapset (syntyneet pääosin vuonna 1997)

olivat siirtymässä alakoulusta yläkouluun. Valitsin tutkimuskohteekseni äidit ja perheet,

jotka olivat hakeneet lapselleen koulupaikkaa muusta kuin kunnan heille osoittamasta lähi-

koulun yleisopetuksesta. Tavoitteenani on ollut tarkastella kohderyhmää, joka toimii koulu-

valinnoissa tilastojen odotusarvon vastaisesti tuoden tutkimuksellani samalla esille työväen-

luokkaisen toimijuuden moninaisuuden kirjoa.

Koulutusvalintoja mahdollistavina tai rajoittavina konteksteina toimii tutkimuksessani

2010-luvun globaali, jälkimoderni yhteiskunta12 sekä suomalainen koulutusjärjestelmä, joka

on toisaalta sitoutunut kansalaistensa tasa-arvoisiin koulutusmahdollisuuksiin, mutta myös

omaksunut globaaleja koulutusajatuksia koulujen kilpailusta ja perheiden koulutusasiakkuu-

desta (esim. Simola 2004). Kouluvalintojen tapahtumapaikkana toimivat Turun ja Espoon

paikalliset koulumarkkinat, jotka kaupunkeina

dollisuuksia valintoihin (ks. Varjo & Kalalahti 2011).

Tutkimukseni on lähtökohdiltaan monitieteinen. Tutkimukseni paikantuu koulutussosiolo-

giseen tutkimusperinteeseen, erityisesti bourdieulaisesti orientoituneeseen kulttuurintutki-

mukseen. Minua on innoittanut sosiologinen ja feministisesti orientoitunut uusi luokkatutki-

10Määrittelin aineiston äidit työväenluokkaisiksi koulutusasteen ja ammattiaseman perustella. Määrittelystä
enemmän luvussa 4.1 Aineiston kuvaus.
11Suomen akatemian rahoittama VAKOVA-hanke (Vanhemmat ja kouluvalinta. Perheiden koulutusstrategiat,
eriarvoistuminen ja paikalliset koulupolitiikat suomalaisessa peruskoulussa.) toteutettiin vuosina 2009 2012
Helsingin ja Turun yliopistojen toimesta. Vuoden 2010 lopulla hanke laajeni Suomen ja Chilen kouluvalinta-
politiikkaa vertailevaksi kolmevuotiseksi PASC-hankkeeksi (Parents and School Choice. Family Strategies,
Segregation and School Policies in Chilean and Finnish Basic Schooling ). Hankkeessa olivat mukana Helsin-
gin yliopisto, Turun yliopisto ja Chilen Katolilainen yliopisto. Hankkeita varten kerättiin Suomesta vanhem-
pien haastatteluaineisto (N=273) kolmesta eri kaupungista sekä kyselylomakeaineisto (N=2617). PASC-
hankkeen päärahoittajia olivat Suomen ja Chilen Akatemia, Turun yliopiston tutkijakollegium (TIAS) ja Kas-
vatuksen, koulutuksen ja oppimisen valtakunnallinen tutkijakoulu (KASVA). (Seppänen, Kalalahti, Rinne &
Simola 2015a; 2015c.)
12Jälkimoderniin aikakauteen liitetään mm. yksilöllistyminen, yhteiskunnan monikulttuuristuminen ja digitali-
soituminen. Jälkimodernin ajan muutokset ja tietoyhteiskunta ovat vaikuttaneet ihmisten tarjolla oleviin kou-
lutus- ja työpolkuihin ja uramahdollisuuksiin. Yksilöiden koulutus- ja työurat ovat muuttuneet ennustamatto-
miksi, ja he joutuvat kohtaamaan elämässään toistuvia siirtymiä ja epäjatkuvuuksia. (Vanhalakka-Ruoho
2015.)



mus sekä metodologisesti semioottisen sosiologian näkökulmat. Laajempana metodologi-

sena viitekehyksenä tutkimuksessani toimii sosiaalinen konstruktionismi (tarkemmin lu-

vussa 4.2), mikä merkitsee sitä, että ymmärrän todellisuuden ja maailman rakentuvan sosi-

aalisesti ja kielellisesti (Törrönen 2005).

Kulttuurintutkimuksen näkökulmasta olen kiinnostunut koulutusvalintojen rakenteellisista ja

kulttuurisista reunaehdoista ja äideistä työväenluokkaisen kulttuurin edustajina (Alasuutari

2006, 82; myös Käyhkö 2006, 41). Pierre Bourdieun kulttuuriteoreettisista käsitteistä olen

ammentanut ymmärrykseni yhteiskuntaluokasta ja perheiden toimijuuden mahdollisuuksista

koulutuksen kentällä. Ymmärrän koulutuksen ja koulujärjestelmän Bourdieun tapaan yhteis-

kuntaluokkia uusintavana mekanismina ja näen lapsen koulutuksen ja koulutusvalinnat per-

hekulttuurin arvojen, odotusten, resurssien ja perhekäytänteiden kehystäminä. (Bourdieu

1986; Bourdieu & Passeron 1990.) Bourdieulta (1984; 1998) olen lainannut työhöni teoreet-

tiset käsitteet pääomista, koulutuksen kentästä sekä yksilön habituksesta (tarkemmin luvussa

3.1).

Kulttuurisista käytännöistä kiinnostunut feministisesti orientoitunut uusi luokkatutkimus tar-

kastelee luokkaa valtasuhteena ja prosessina. Feministisen tutkimuksen kautta olen tarkas-

tellut, kuinka luokkaa eletään, koetaan ja tehdään olemassa olevaksi. (esim. Anttila 2014;

Käyhkö 2006; Skeggs 1997; 2014.) Olen myös kiinnostunut siitä, onko työväenluokkaisen

kulttuurin sisällä monia tapoja elää ja tehdä lasta koskevia erilaisia valintoja. Onko työväen-

luokkaisella äidillä koulutuksen kentällä mahdollisuus toimia toisin?

Myös feministisen tutkimuksen piirissä käydyt keskustelut toimijuudesta ovat olleet tutki-

mukselleni tärkeitä. Feministinen tutkimus on kritisoinut erityisesti refleksiivistä, rationaa-

lista ja kalkyloivaa näkemystä toimijuudesta. Se on tuonut esille, että toimijuus voi olla myös

rutiineihin ja toistoihin perustuvaa, ja rationaalisuuden sijaan tunteiden sävyttämää. (Adkins

2004; Gordon 2005; Skeggs 2014.) Feministinen tutkimus on tuonut myös Bourdieun pää-

omien rinnalle emotionaalisen pääoman käsitteen (esim. Reay 2000; 2004; Skeggs 1997),

joka auttaa ymmärtämään paremmin sukupuoleen ja luokkaan kytkeytyvää toimijuutta.



Semioottisesta sosiologiasta13 olen ammentanut tutkimusmenetelmällisen otteeni sekä ana-

lyyttiset käsitteet luokan ja toimijuuden tutkimiseen (Sulkunen & Törrönen 1997; Törrönen

2000; 2005; 2014; Jyrkämä 2008). Työväenluokkaisen äidin toimijuuden ymmärrän raken-

tuvan diskursiivisesti ja mahdollistavan työväenluokkaiselle äidille myös erilaisia subjekti-

positioita eli tilannekohtaisia identiteettejä (Törrönen 2000; 2005). Diskurssien pohjalta olen

johtopäätöksissä kokoavasti muodostanut kolme toimijuuden ajallista ulottuvuutta ilmentä-

vää orientaatiota, jotka kuvaavat työväenluokkaisen äidin toimijuuden mahdollisuuksien

avaruutta koulutuksen kentällä (Emirbayer & Mische 1998). Tutkimuksen lähtökohdat, työ-

väenluokkaisen äidin toimijuutta kehystävät tekijät ja tutkimuksen keskeiset teoreettis-me-

todologiset käsitteet olen tiivistänyt kokoavasti alla olevaan kuvioon (Kuvio1. Tutkimuksen

lähtökohdat).

KUVIO 1. Tutkimuksen lähtökohdat

2.2 Työväenluokkaa koskeva koulutustutkimus ja tarve tutkimukselle

Koulutuspoliittisessa puheessa yhteiskuntaluokan esiin tuominen on ollut pitkään arkaluon-

teista (Mietola ym. 2005; Ruohola 2012). Suomalaisessa koulutussosiologisessa tutkimus-

perinteessä eriarvoisuuden ja koulutuksellisen tasa-arvon näkökulma on ollut keskeinen

Pe todellisuuden ymmärrettävyydestä
ja sen tuottamisen sosiaalisuud odellisuuksien kuvauksilla tuotetaan arvoja ja identiteettejä. Enemmän
luvussa 4.2. (Sulkunen 1997.)
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kiinnostuksen kohde. Eriarvoisuuden näkökulmasta on tarkasteltu useimmiten koulutuksen

periytyvyyttä (esim. Kivinen & Rinne 1995; Nori 2011; Vanttaja 2002), mutta viime vuosi-

kymmenenä myös sosiaalisen taustan mukaan eriytyneitä kouluvalintoja (esim. Kosunen

2016; Seppänen 2006; Silmäri-Salo 2015).

Tutkimuksessani lapsen koulutusta, koulutusvalintoja ja luokkaa yhdistävässä teoreettisessa

lähdekirjallisuudessa olen tukeutunut erityisesti brittiläiseen ja suomalaiseen koulutussosio-

logiseen kulttuurintutkimukseen sekä niin sanottuun uuteen luokkatutkimukseen. Esittelen

kulttuuriteoreettisesta näkökulmasta tutkimustietoa koskien perheiden kouluvalintoja (esim.

Kosunen 2016; Reay 1998a; 2000; Vincent & Ball 2007), työväenluokkaisten vanhempien

lastenkasvatusta ja sitoutumista lapsen koulunkäyntiin (esim. Lawler 2000; Lareau 2011),

työväenluokkaisten nuorten oppivelvollisuuskoulun jälkeisiä koulutusvalintoja sekä sitä, mi-

ten vanhemmat ovat valintojen tukena (esim. Käyhkö 2006; Lareau & Weininger 2010;

Reay, David & Ball 2005; Vanttaja 2003). Erityisesti Diane Reayn (1998a; 1998b; 2000;

2005) sekä Suomessa Mari Käyhkön (2006; 2008; 2011; 2014) tutkimukset työväenluokkai-

sen perhekulttuurin yhteydestä lapsen ja nuoren koulutukseen ja koulutusvalintoihin ovat

olleet työlleni inspiroivaa lähdekirjallisuutta.

Suomessa perheiden yläkouluvalinnat suhteessa luokkaan tai sosiaalisen taustaan ovat viime

vuosina olleet laajemmin kiinnostuksen kohteena. Piia Seppäsen vuonna 2006 ilmestynyt

väitöskirja oli avaus suomalaiseen kouluvalintatutkimukseen. Se käsitteli perusopetuksen

kouluvalintapolitiikkaa tarkastellen perheitä suomalaisten kaupunkien koulumarkkinoilla.

(Seppänen 2006.) Laajemmin perheiden kouluvalintoja on tutkittu Suomessa Vanhemmat ja

kouluvalinta -hankkeen (VAKOVA) ja Parents and School Choice -hankkeen (PASC) puit-

teissa, joihin myös oma tutkimukseni liittyy (Seppänen, Kalalahti, Rinne & Simola 2015a).

Perheen sosiaalitaustan näkökulmasta kouluvalintoja on tutkittu tilastollisesti esimerkiksi

Turussa ja Espoossa (Koivuhovi 2012; Seppänen 2006; Seppänen, Rinne & Riipinen 2012).

Laadullisessa tutkimuksessa on tarkasteltu perheiden kouluvalintastrategioita ja toimija-ase-

mia (Kosunen 2012; Poikolainen 2011; 2012; Silmäri-Salo 2015). Kiinnostuksen kohteena

ovat kuitenkin olleet keskiluokkaisten vanhempien kouluvalinnat (esim. Kosunen 2012;

2016; Rinne, Silvennoinen, Kalalahti & Varjo 2015; Rontu 2017), ja työväenluokkaisten

perheiden kouluvalintoja koskevaa tutkimusta on vielä varsin vähän. Niistä poikkeuksena



on työväenluokkaisten vanhempien koulutusasenteita koskeva tilastollinen tutkimus (Sil-

vennoinen, Rinne, Kalalahti & Varjo 2015) sekä kaksi pro gradu -työtä, jotka käsittelevät

matalasti koulutettujen vanhempien kouluvalintoja (Ojanen 2012; Santala 2015).

Työväenluokkaisten nuorten oppivelvollisuuskoulun jälkeisiä koulutusvalintoja koskevaa

tutkimusta löytyy enemmän. Työväenluokkaisten vanhempien koulutusvalintoihin osallistu-

mista koskevaa tietoa on kerätty usein nuorilta (Käyhkö 2011; Reay ym. 2005; Vanttaja

2002; 2003), mutta jonkun verran myös vanhemmilta itseltään (Lareau & Weininger 2010;

Reay ym. 2005). Suomalaisessa tutkimuksessa on tarkasteltu muun muassa äitien ja tyttärien

ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen ylisukupolvista periytyvyyttä (Ruohola 2012),

työläistyttöjä puhdistuspalvelualan koulutuksessa (Käyhkö 2006), koulussa hyvin menesty-

neiden tyttöjen koulunkäyntiä työläisperheissä (Käyhkö 2011) ja työläistyttöjen yliopistoon

kotiutumista (Käyhkö 2014).

Koen tärkeäksi saada tutkimuksellani tietoa vielä varsin tuntemattomasta suomalaisesta työ-

väenluokkaisesta kouluvalinnasta, sillä PASC-hankkeen puitteissa kerätty tilastollinen ai-

neisto ei tavoittanut riittävästi kohderyhmää. Sen ja aikaisempien tutkimusten perusteella

kuitenkin tiedetään, että työväenluokkaiset vanhemmat tyytyvät usein lapselle osoitettuun

lähikoulun yleisopetusluokkaan (esim. Seppänen 2006; Seppänen, Kalalahti, Simola &

Rinne 2015b). Sen sijaan ilastojen vastaisesti toimivi  kouluvalin-

toja ei Suomessa ole vielä tutkittu ainakaan laadullisin menetelmin.

Tutkimukseni toimijuutta, luokkaa ja sukupuolta yhdistävä näkökulma on kouluvalinta-

tutkimuksessa myös varsin tuore ja mahdollistaa tietoa, jota ei ole saavutettavissa kyselyai-

neiston pohjalta. Työssäni haluan tutkia, miten luokkaa tai sukupuolta tuotetaan kulttuuri-

sissa käytännöissä, ja mitä vaikutuksia sillä on työväenluokkaisesta taustasta tulevien ihmis-

ten koulutuspolkuihin. Tutkimukseni tuo myös laajemman perspektiivin kouluvalintatutki-

mukseen tarkastelemalla työväenluokkaisen äidin toimijuutta ulottuen pitkälle lapsen tule-

vaisuuteen ja oppivelvollisuuskoulun jälkeisiin koulutusvalintoihin.



3 TEOREETTISIA NÄKÖKULMIA TUTKIMUSKOHTEESEEN

3.1 Kulttuurintutkimuksellinen lähestymistapa luokkaan ja toimijuuteen

Yhteiskuntaluokan käsite on kiistanalainen ja haastava.14 Suomi koetaan tasa-arvoiseksi ja

kulttuurisesti varsin yhtenäiseksi maaksi -

pidetty jopa kiusallisena. (Kahma 2011; Tolonen 2008a.) Työelämän muutoksissa yksilöi-

den sijoittaminen luokkiin on ollut vaikeaa, eikä yhteiskunnan yksilöllistymiskehityksen

myötä ihmiset itse aina miellä kuuluvansa tiettyyn luokkaan. On myös muita eron muotoja

ihmisten välillä (kuten sukupuoli tai etninen tausta), jotka ovat yhteydessä eriarvoisuuteen.

(Atkinson 2015, 3; Tolonen 2008a.)

Useiden luokkatutkijoiden tapaan näen, että luokkaan liittyvät eriarvoisuudet ja erilaisuudet

eivät kuitenkaan ole kadonneet, vaan luokka vaikuttaa edelleen monin tavoin ihmisten elä-

mänkulkuun ja valintoihin15 (Anttila ym. 2016; Atkinson 2015, 15; Skeggs 2014). Työväen-

luokkaisen äidin aseman luokkarakenteessa ymmärrän vaikuttavan hänen itseymmärryk-

seensä, tietoonsa, kokemuksiinsa, toimintaansa ja elämäänsä laajemminkin (Anttila ym.

2016).

Luokka on ollut 2000-luvulta alkaen uuden kiinnostuksen kohteena bourdieulaisen kulttuu-

rintutkimuksen hengessä erityisesti Britanniassa, mutta myös Suomessa.16 Bourdieun dis-

14Jälkimodernin sosiologian teoreetikot 1990-luvulla julistivat luokan yksilöllistyneiden valintojen ja kulttuu-
rin moninaisuudessa jopa kadonneiksi (Skeggs 2014, 14; Tolonen 2008a). Luokka-käsitteen haastavimmat ajat
näyttävät kuitenkin olevan takana. 2000-luvun lopulla yleismaailmallisesti alkanut lamakausi ja yhteiskuntien
lisääntynyt eriarvoistumiskehitys nostivat luokan uudelleen poliittiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
(Atkinson 2015, 14; myös Erola 2010c; Tolonen 2008a.)
15Luokka muovaa yksilöiden koulutus- ja työpolkuja, työn luonnetta sekä on yhteydessä yksilön varallisuuteen,
tulotasoon ja työttömyyden uhkaan. Luokkien välillä on eroja terveydessä, asumisessa, perhe-elämässä, vapaa-
ajanvietossa, makumieltymyksissä ja yhteiskunnallisen vallankäytön mahdollisuuksissa. (esim. Erola 2010b;
Kahma 2011.)

ritanniassa luokkatutkija Mike Savage (2015) kumppaneineen ovat kehittäneet Bourdieun teoreettisten kä-
sitteiden pohjalta uudenlaisen yhteiskuntaluokkamallin, joka on haastanut tyypillistä ammattiin perustuvaa luo-
kitusta. Suomessa bourdieulaisessa elämäntapatutkimuksellisessa perinteessä on viime vuosina oltu kiinnostu-
neita erityisesti keskiluokkaistumisesta, mausta, elämäntyyleistä ja distinktiosta (Kahma 2011; Katainen 2011;
Purhonen, Gronow, Heikkilä, Kahma, Rahkonen & Toikka 2014). Feministisessä, bourdieulaisesti orientoitu-
neessa uudessa luokkatutkimuksessa on tarkasteltu mm. luokkaa, luokkajärjestystä ja kulttuurisia käytänteitä
(Anttila 2016; Bergroth 2016; Käyhkö 2006; 2011; Tolonen 2008b).



tinktioteoriassa yhteiskuntaluokan käsite asettuu marxilaisen ja weberiläisen luokkatutki-

muksen perinteen väliin17 (Kahma 2011, 21). Bourdieu (1984) on tarkastellut yhteiskunta-

luokkaa erilaisina elämäntyylien eroina ja erotteluina, distinktioina. Tietyt kulttuuriset ja

materiaaliset elämänehdot tuottavat yhdenmukaisia elämäntapoja ryhmille. Yhteiskuntaluo-

kan rakentaminen tapahtuu usein yhteistyössä ja kilpailussa toisten toimijoiden kanssa, jol-

loin luokka-asemien tuottamiseen osallistuu koko yhteiskunta ja tiedostamatta myös yksilöt

itse. Bourdieu on nähnyt, että työväenluokalla ja yläluokalla on perinteisesti ollut selkeä oma

identiteetti. Keskiluokkainen identiteetti on ollut samaistumista yläluokkaan ja erottautu-

mista työväenluokasta. (Bourdieu 1984.)

Uudessa luokkatutkimuksessa, kulttuurintutkimuksellisessa ja feministisessä lähestymista-

vassa, kiinnostuksen kohteena ovat kulttuuriset käytännöt: miten erilaisin tavoin luokka voi

tulla esille, miten luokkaa eletään, koetaan ja tehdään olemassa olevaksi (esim. Anttila ym.

2016; Lawler 2005; Skeggs 2014, 315). Uudessa luokkatutkimuksessa ei oleteta, että luokat

muodostaisivat selkeitä ja tarkkarajaisia sosiaalisia kategorioita tai yhteneväisiä luokkaiden-

titeettejä, vaan huomio kiinnitetään siihen, millä tavoin yhteiskunnassa tuotetaan erontekoja.

Feministisessä luokkakeskustelussa on kiinnitetty huomiota myös erilaisten erojen, kuten

yhteiskuntaluokan, sukupuolen ja etnisyyden samanaikaisesti kietoutuviin suhteisiin. Ne ko-

rostavat erilaisten erojen keskinäistä vuorovaikutusta ja samanaikaisuutta eli intersektionaa-

lisuutta. (Adkins & Skeggs 2004; Anttila ym. 2016; Skeggs 2014.)

17Luokkatutkimukseen päänsuuntauksissa on tukeuduttu Bourdieun lisäksi etenkin Karl Marxin ja Max Webe-
rin luokkateorioihin. Marxilaisuudessa on korostettu vastakohtaisia luokka-asemia, tuotantovälineiden omista-
juutta ja asemaa tuotannossa. Marxilaisessa perinteessä on tyypillisesti analysoitu luokkarakennetta ja luokka-
tietoisuutta. (Atkinson 2015, 19 25, 36.) Marxin seuraajana ja luokkarakenteen johtavina tutkijoina on toimi-
nut erityisesti amerikkainen Erik Olin Wright (Wright 1997) sekä Suomessa Raimo Blom kumppaneineen
(Blom ym. 1984).
Weberiläisessä luokkatutkimuksen perinteessä on korostettu statuspohjaisten luokka-asemien roolia ja niiden
vaikutuksia yksilön elämisen mahdollisuuksiin. Ryhmät eroavat taloudellisen omistuksen lisäksi myös statuk-
seltaan, joka voi syntyä eri tavoilla arvotetuista elämäntavoista. Weberin ajattelun pohjalta luokkajaottelua on
jatkanut britti John Golthorpe, joka on yksi vaikutusvaltaisimmista luokkatutkijoista maailmassa. (Atkinson
2015; 9, 40 49.) Hän jakaa karkeasti yhteiskuntaluokat professio- ja asiantuntijatyön luokkiin, toimisto- ja
palveluammatteihin sekä ammattitaitoisiin ja muihin työläisammatteihin (Erikson-Goldthorpe 1992). Weberi-
läisessä perinteessä ollaan kiinnostuneita esimerkiksi eriarvoisuuden ja sosiaalisen liikkuvuuden analyysista.
Suomalaisessa luokkatutkimuksessa weberiläisyyttä edustavat esimerkiksi stratifikaatioiden ja sosiaalisen liik-
kuvuuden tutkimukset (Allardt 1964; Pöntinen 1983) ja viime vuosina Jan Erolan (2010a) tutkimus Luokaton
Suomi?



Luokkarakenteen sijaan feministisessä luokkatutkimuksessa käytetään käsitettä luokkajär-

jestys, jolla viitataan niin yhteiskunnallisesti ja historiallisesti muotoutuneeseen luokkara-

kenteeseen kuin myös siihen, miten se rakentuu erilaisissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa pro-

sesseissa ihmisten ja ryhmien välisissä kamppailuissa. Luokkajärjestykset (kuin myös muut

sosiaaliset järjestykset) ohjaavat yksilöiden ja ryhmien ajattelua ja toimintaa asettaen niiden

toimijuudelle reunaehtoja. Yksilöt ja ryhmät osallistuvat luokkarakenteen järjestämiseen eri-

laisin kulttuurisin käytännöin, ja he ovat myös näiden käytäntöjen tulosta. Kulttuuriset käy-

tännöt voivat olla uusintavaa tai kyseenalaistavaa luokkatietoista toimintaa, kuin myös tie-

do rutiininomaista toimintaa. Näin ollen luokkaa eletään ja

tehdään olemassa olevaksi usein myös ilman, että sen tiedostetaan liittyvän luokkakamppai-

luun. Luokkaan ja luokkakamppailuun liittyvät kokemukset voivat myös näyttäytyä hiljai-

sena tai äänettömänä tai ilmetä toisten yhteiskunnallisten järjestysten puitteissa. (Anttila ym.

2016.)

Feministisessä luokkatutkimuksessa huomiota on kiinnitetty erityisesti luokan tekemisen

prosesseihin. Beverley Skeggs (2014) näkee luokittelun, nimeämisen ja arvottamisen olevan

keskeinen osa luokan syntyä. Oma luokkakäsitys muodostuu dialogisesti suhteessa muiden

yhteiskuntaluokkien ja niiden edustajien todellisiin tai kuvitteellisiin kokemuksiin, asentei-

siin, arvoihin ja elämään. Tunteiden, kuten ihailun tai halveksunnan, kautta yksilöt rakenta-

vat luokkaa ja luovat omalle toiminnalleen merkityksiä. (Skeggs 2014, 69, 84, 90, 94 95.)

Stuart Hall (1999) ajattelee Skeggsin tavoin, että eroja ja merkityksiä rakennetaan dialogissa

Kuuluminen johonkin tarkoittaa väistämättä myös erottautumista jostakin.

Merkitys pohjautuu vastakohtien välisiin eroihin, binäärisiin vastakohtiin ja niihin liittyviin

valtasuhteisiin. (Hall 1999, 152 155.)

Keskiluokkaisuus on yhteiskunnassa usein eräänlainen normi, josta käsin yksilöitä, toimin-

taa ja valintoja arvotetaan (Walkerdine, Lucey & Melody 2001). Skeggs (1997, 2014) jopa

väittää, että hallitsevassa ja tunnustetussa keskiluokkaisessa kulttuurissa työväenluokkainen

kulttuuri ja työväenluokkaiset ihmiset eivät tule tunnistetuksi arvokkaina ja arvostettuina

subjekteina. Taloudellisissa, kulttuurisissa tai vaikkapa moraalisissa vaihdon prosesseissa ja

järjestelmissä työväenluokkaisiin ihmisiin kiinnitetyt negatiiviset merkitykset ja ominaisuu-

det tuottavat heistä arvottomia ja hyödyttömiä yksilöitä. Työväenluokkaan ei välttämättä ha-

luta kuulua, koska se merkitsisi yhteiskunnallisesti alisteisen aseman ja arvottomuuden



myöntämistä. Työväenluokkaiselle yksi tapa haastaa luokkaan liittyvä kielteinen arviointi

on kritisoida ja halveksua niitä, joilla on valta arvioida ja arvottaa. (Skeggs 1997, 74 95;

Skeggs 2014, 34, 221, 282, 315 316.)

Kulttuurintutkimuksellinen ja feministinen näkökulma tutkimuksessani merkitsee työväen-

luokkaisen perheen kulttuurin ja kulttuuristen käytäntöjen tarkastelua, joiden vallitessa teh-

dään lapsen kouluttautumista koskevia ratkaisuja (Erola & Räsänen 2013). Kulttuurintutki-

muksellinen näkökulma, kuin myös semioottisen sosiologian menetelmien hyödyntäminen,

tarkoittaa työssäni erontekojen ja merkitysten analyysia (ks. Anttila ym. 2016; Hall 1999,

152 155; Lappalainen ym. 2011; Törrönen 2005). Näin ollen koen, että työväenluokkaista

toimijuutta rakennetaan puheessa suhteessa erilaisen luokka-aseman omaaviin ihmisiin.

Näen tarpeelliseksi esitellä tutkimukseni teoreettisessa katsauksessa työväenluokkaista toi-

mijuutta koulutusvalinnoissa suhteessa muihin luokkiin  erityisesti keskiluokkaan. Pyrin

huomioimaan luokka-analyysissani myös muiden erojen (erityisesti sukupuolen) samanai-

kaisuutta. Tavoitteenani on analyysissa herkistyä havaitsemaan joskus hiljaistakin ja ääne-

töntä luokkien välistä kamppailua (ks. Anttila ym. 2016; Skeggs 2014).

3.1.1 Työväenluokkaiset ja feminiiniset pääomat koulutuksen kentällä

Bourdieun distinktioteoriassa yhteiskunta muodostuu erilaisista kentistä, joiden hallinnasta

yksilöt kamppailevat. Bourdieu näkee koulutuksen ja koulujärjestelmän yhtenä yhteiskun-

nan kenttänä ja kilpailun tilana, joissa yksilöt taistelevat pääomista, joiden avulla erottua

muista kentän toimijoista tai sinne pyrkivistä. (ks. Bourdieu 1998, 7 8; Bourdieu & Wac-

quant 1995, 39, 44, 125 126, 148.)

Työssäni tarkastelen koulutuksen kenttää lapsen kasvatuksen, koulutuksen ja tulevaisuuden

rakentamisen näkökulmasta. Perheiden kouluvalinnat koulumarkkinoilla ovat kilpailua lap-

sen optimaalisesta oppimisesta ja hyvästä tulevaisuudesta. Nuoren oppivelvollisuusiän jäl-

keinen kilpailu koulutuspaikoista ja työelämän ammattiasemasta vaatii onnistuakseen nuo-

relta ja hänen perheeltään oikeanlaisia pääomia. Koulutuksen kentällä tulee ymmärtää tavoi-

teltavien pääomien arvo, joka on perusteena yksilön halulle ja kyvylle pelata, toisin sanoen

toimijuudelle (ks. Bourdieu 1998, 7 8).



Koulutuksen kentällä tarvittavia pääomia voi saada esimerkiksi perintönä tai kasvatuksen

välityksellä. Bourdieun teoriassa pääomia on neljänlaisia: taloudellisia, sosiaalisia, kulttuu-

risia ja symbolisia. Taloudellinen pääoma on rahassa mitattavaa omaisuutta, tuloja tai tietty

virka-asema. Sosiaalinen pääoma sisältää erilaiset sosiaaliset suhteet, kuulumisen tiettyihin

ryhmiin ja velvollisuudet niihin liittyen. Kulttuurinen pääoma merkitsee perittyjä ominai-

suuksia, kuten luokan tai säädyn, mutta myös elämän varrella hankittuja tietoja, taitoja, op-

piarvoja tai materiaalisen kulttuurin esineistöä. Kulttuuripääomat periytyvät sosiaalistumi-

sen kautta muun muassa arvoina, tavoitteina, motivaationa, toimintamalleina ja käytösta-

poina. Näistä kolmesta pääoman lajista tulee symbolisia, kun ne tunnustetaan kilpailun ken-

tällä arvokkaiksi ja legitiimeiksi. (Bourdieu 1986.)

Diane Reay on käyttänyt tutkimuksissaan (1998a; myös 2000; 2005) pääomien käsitettä tut-

kiessaan eri yhteiskuntaluokkiin kuuluvien äitien sitoutumista lapsen peruskoulutukseen ja

tarkastellessaan kulttuurisen uusintamisen prosessia. Reay tarkasteli äitien kulttuurista pää-

omaa seitsemästä näkökulmasta: materiaalisina resursseina, koulutuksellisina tutkintoina,

lapseen käytettävissä olevana aikana, koulujärjestelmän tuntemuksena, sosiaalisena luotta-

muksena, suhtautumistapoina opetushenkilöstöön sekä kasvatuksellisena ja opetuksellisena

tietämyksenä. Korkea kulttuurinen pääoma näkyi luottamuksena ja varmuutena toimissa

koulutuksen kentällä sekä tietona ja taitona koulutusvalinnoissa, niiden suunnittelussa ja to-

teuttamisessa. Kulttuurinen pääoma oli myös selittävänä tekijänä esimerkiksi lapsen koulu-

menestyksessä ei niinkään lapsen älykkyys ja lahjat. (Reay 1998a; myös Poikolainen 2011;

Gewirtz ym. 1995, 24 40.) Sosiaalinen pääoma koulutuksen kentällä voi puolestaan olla

verkostoja, joissa jakaa sisäpiirin tietoa kouluista ja koulutukseen liittyvistä asioista (Bosetti

& Pyryt 2007; Poikolainen 2011).

Lukuisat feministisesti orientoituneet tutkijat ovat kritisoineet Bourdieun pääomien teoriaa

siitä, että se ei huomioi sukupuolen merkitystä, ja että feminiinisyyttä voidaan myös pitää

eräänlaisena pääomana (Skeggs 1997, 10; 2014, 51; myös Adkins 2004; Reay 2000, 2004).

Skeggs on omassa tuotannossaan erottanut toisistaan pääomien ja resurssien käsitteet. Siinä

missä pääomien tulee olla arvostettua, tavoiteltua ja sisältää vaihtoarvoa tietyllä kentällä,

ryhmillä ja yksilöillä voi olla resursseja, joista on heille itselleen hyötyä ja joilla on käyttö-

arvoa. (Skeggs 2014, 53.)



Feministiset tutkijat ovat myös kehittäneet emotionaalisen pääoman käsitettä kuvaamaan su-

kupuolittunutta, feminiinistä pääoman muotoa (Reay 2000; 2004; Gillies 2006). Reaylle

(2000; 2004) emotionaalinen pääoma merkitsee sitoutumista vanhemmuuteen, kiinnostusta

lasten tekemisiin, koulunkäyntiin ja tulevaisuuteen. Emotionaalinen pääoma ei Reayn mu-

kaan ole yhtä vahvasti sidoksissa yhteiskuntaluokkaan kuin muut Bourdieun pääomat. Työ-

väenluokkaisilta vanhemmilta voi kuitenkin puuttua keskiluokkaisten vanhempien omaamaa

koulutustietoisuutta ja itseluottamusta lapsen koulunkäynnin tukemiseen. Reayn tutkimuk-

sessa työväenluokkaiset vanhemmat olivat emotionaalisesti sitoutuneita lapsen koulunkäyn-

tiin, mutta esimerkiksi omat huonot koulukokemukset estivät muuntamasta emotionaalista

pääomaa lapsen resurssiksi. (Reay 2000; 2004.) Valerie Gillies (2006) teki samansuuntaisia

havaintoja luokkaeroista vanhempien emotionaalisessa pääomassa. Työväenluokkaisille äi-

deille oli tärkeää huolehtia lapsensa turvallisuudesta ja tukea tätä selviytymään koulussa

kohtaamistaan haasteista.

Työväenluokkaisia nuoria naisia tutkinut Skeggs (1997) havaitsi, että heille hoiva ja huolen-

pito olivat tapa arvostaa itseään. Työväenluokkaiseen elämäntapaan kuului usein perhekes-

keisyys, epäitsekkyys ja muita varten oleminen. He arvostivat sosiaalista pääomaa, kuten

perhesuhteita kulttuurisen ja taloudellisen pääoman kustannuksella. Naiset korostivat hoi-

vaidenteettiään, jonka avulla he tulivat tunnistetuiksi kunniallisina ja vastuullisina. Se mah-

dollisti nuorille naisille myös moraalista ylemmyyttä keskiluokkaisia naisia kohtaan, jotka

ulkoistivat lapsenhoidon muiden tehtäväksi. (Skeggs 1997, 56 73.)

3.1.2 Työväenluokkainen habitus ja toimijuus koulutuksen kentällä

Koulutuksen kentälle pääsystä, siellä jaettavista pääomista sekä hallinnasta yksilöt kamppai-

levat habituksensa sallimissa rajoissa. Kasvaminen ja eläminen tiettyjen elämänolosuhteiden

ja yhteiskunnallisten rakenteiden vaikutuksen alaisena ja ihmisten kanssa juurruttaa yksilöön

joukon erilaisia tapoja, jotka ohjaavat yksilön toimintaa ja valintoja. Habitus on sosiaalisesti

rakentunutta ja historiasta juontuvaa ymmärrystä elämästä, arvoista ja normeista sekä omak-

suttuja puhe-, vuorovaikutus- ja elämäntapoja. (Bourdieu 1998, 18 20.)

Lapsen koulutusvaihtoehtoja pohtiva työväenluokkainen äiti tai koulutusuraa valitseva nuori

toimii habituksensa suuntaamina. Tämä ohjaa häntä, miten valintatilanteissa tulee toimia ja



mitkä valinnat ovat sopivia. (ks. Bourdieu 1998, 36; myös Hodkinson 1998; Reay 2005.)

Bourdieu näkee työväenluokkaisen toimijuuden koulutuksen kentällä varsin rajallisena; työ-

väenluokkaisilta äideiltä puuttuu tarvittavia pääomia ja he joutuvat usein tyytymään ja ar-

vostamaan sellaista, joka on pakko valita (Bourdieu & Wacquant 1995, 38 39, 45, 148

149).

Feministisessä tutkimuksessa Bourdieun habitusteoriaa on kritisoitu kapeasta näkökulmasta

kulttuuriin, jolloin esimerkiksi työväenluokan olemassaolo määrittyy lähinnä oikeiden kult-

tuuristen ja taloudellisten pääomien niukkuuden ja puutteeseen tyytymisen kautta (Skeggs

2014, 16). Habitus-käsitettä on kritisoitu siitä, että se on vahvasti rakenteellinen ja determi-

nistinen, eikä se selitä miksi saman pääoman omaavat toimijat eivät toimikaan samalla ta-

valla (Antikainen 2009, 353). Bourdieu itse korostaa, että hän pitää toimijoita vahvasti ak-

tiivisina ja toimivina, eikä habitus määrää täysin yksilön käyttäytymistä (Bourdieu 1998, 8).

Habitus sopeutuu kenttään ongelmitta silloin, kun se kohtaa samanlaiset olosuhteet, joissa

se on syntynyt. Vaikka habitus on kestävä, se on myös altis uusille kokemuksille. (Bourdieu

& Wacquant 1995, 161 165.)

Bourdieu on itse kritisoinut habituksen käsitteellä rationaalisen valinnan teoriaa ja yksilöä

rationaalisena toimijana. Hänen mukaan yksilöt ovat järkeviä, vaikkakaan eivät rationaalisia.

(Bourdieu & Wacquant 1995, 161 165.) Feministisesti orientoitunut tutkimus on Bourdieun

tavoin kyseenlaistanut rationaalista, päämäärähakuista ja individualistista käsitystä toimi-

juudesta (Skeggs 2014, 96). Niiden korostaminen toimijuuden kriteerinä voi ohjata näke-

mään toimijuuden aktiivisesti muutokseen pyrkivänä, niin sanottuna toisin tekemisenä. Fe-

ministinen tutkimus on sen sijaan tuonut toimijuuden tarkasteluun tavanmukaisen, arkisen

ja pienen toimijuuden (Honkasalo 2013), toimijuuteen liittyvät emootiot ja feminiinisen, toi-

set huomioon ottavan toimijuuden (esim. Adkins 2004; Honkasalo 2013; Ojala, Palmu &

Saarinen 2009). Tavallisesti juuri naisten elämänalueeseen sisältyvästä toimijuudesta on

kyse silloin, kun hoidetaan kotia tai lapsia (esim. Jokinen 2005). Nainen myös usein tekee

päätöksensä suhteessa perheeseen ja alistaa omat toiveet ja tarpeet toisten mukaisiksi (Ko-

mulainen 1998, 38 42).

Kulttuurintutkimuksellinen näkökulmani tarkoittaa, etten kiellä työväenluokkaisen äidin

kohdalla sosiaalisen kategorian tuottamaa rajoittavaa asemaa koulutuksen kentällä. Toisaalta



en myöskään unohda toimijuuden neuvottelevaa luonnetta, mahdollisuutta toisin toimimi-

seen tai yhtä lailla odotusten mukaiseen toimintaan. (ks. Lahelma, Lappalainen & Tolonen

2014.) Toimijuutta on kuitenkin olemassa vain, jos on mahdollisuus toimia, tehdä valintoja

tai merkityksellistää tilannetta (Ronkainen 2008). Näen Skeggsin (1997) tavoin, että yhteis-

kuntaluokka ja sukupuoli mahdollistavat tai rajoittavat työväenluokkaisen äidin pääsyä eri-

laisiin pääomiin, arvostetuksi tulemiseen ja käsitykseen omista toiminnan mahdollisuuksista

ja rajoituksista. Hän voi kuitenkin neuvotella sosiaaliset järjestykset itselleen siten, että ne

mahdollistavat toiminnan, vaikkakin rajallisella tavalla. (Skeggs 1997, 12 13; myös Skeggs

2014, 30, 150 155.) Toimijuuden mahdollisuuden ja rajoitusten tarkastelu on näin ollen aina

myös vallan tarkastelua (Gordon 2005; Ojala ym. 2009).

3.2 Työväenluokkainen äiti lapsen koulutuksen tukijana

Myöhäismodernissa yhteiskunnassa, yksilöllisyyttä ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia koros-

tavassa puhetavassa, äiti on vastuussa lapsensa kehittymisestä, sosiaalistumisesta yhteiskun-

taan ja siitä mitä lapsi voi elämässään saavuttaa. Vanhemman oletetaan tarjoavan lapselleen

parhaan mahdollisen koulutuksen turvatakseen tämän yksilöllisen kehityksen ja menestyk-

sen. (Raveaud & van Zanten 2007; Värri 2002, 26 28, 107 108, 120 121.)

Keskiluokkaisten vanhempien lapsen kasvatuksessa koulutukselliset strategiat suuntautuvat

usein tulevaisuuteen, ja he aloittavat lapsen koulutuksen suunnittelun jo varhaisessa vai-

heessa ennen kouluikää. Työväenluokkaisilla perheillä strategiat keskittyvät enemmän ny-

kyhetkeen. (Ball 2003, 162 170; 174 176.) Työväenluokkaiset vanhemmat tyypillisesti ar-

vostavat ja ovat kiinnostuneita lapsensa koulutuksesta (Gewirtz, Ball & Bowe 1995, 24, 40

56; Lareau & Weininger 2010; Silvennoinen, Rinne, Kosunen ym. 2015). Vanhempien halut

ja kyvyt toimia lapsen koulutuksen ja koulutusvalintojen kysymyksissä kuitenkin vaihtelevat

suuresti, jolloin etuoikeutettuja ovat ne vanhemmat, joilla on käytössään sopivia pääomia

(esim. Seppänen, Kalalahti, Rinne & Simola 2015a; Vincent, Braun & Ball 2010).



Seuraavissa alaluvuissa tarkastelen työväenluokkaista lapsen kasvatusta ja työväenluok-

kaista äitiä lapsen koulutuksen tukijana. Esittelen tutkimustietoa työväenluokkaisten perhei-

den koululle kohdistamista odotuksista, kouluvalinnoista, nuoren oppivelvollisuuskoulun

jälkeisistä koulutusvalinnoista sekä lapseen kohdistetuista tulevaisuuden odotuksista.

3.2.1 Työväenluokkainen lapsen kasvatus ja kouluun kohdistetut odotukset

Lapsen kasvattaminen on sidoksissa perhekulttuurin arvoihin ja kasvatuksen ihanteet voivat

näyttäytyä varsin erilaisina työväenluokkaisen tai keskiluokkaisen äidin näkökulmasta (Wal-

kerdine ym. 2001, 209; myös Kelhä 2009). Anette Laureau (2011) on tutkinut Yhdysval-

loissa eri yhteiskuntaluokkien lastenkasvatusstrategioita pitkittäisetnografisella tutkimuk-

sella. Hänen mukaan yhteiskuntaluokka vaikuttaa lasten elämänkokemuksiin perhekulttuu-

rin ja vanhempien erilaisten lastenkasvatusstrategioiden kautta. Lareaun havaitsemaa keski-

luokkaista lastenkasvatusstrategiaa voi vapaasti suomentaen kutsua tavoitteellisen kehitty-

misen strategiaksi (conserted cultivation) ja työväenluokan omaksumaa lastenkasvatusstra-

tegiaa luonnollisen kasvun strategiaksi (accomplishment of natural growth).

Lareaun (2011) mukaan keskiluokkaiset vanhemmat näkevät tärkeänä tukea lapsen lahjoja

ja kykyjä. Vanhemmat edistävät aktiivisesti lapsen tunne-elämää, sosiaalisia, verbaalisia ja

ajattelun taitoja sekä kykyä keskustelemiseen ja omiin mielipiteisiin. Taitojen kehittyminen

antaa lapsille etuaseman koulussa suhteessa työväenluokan lapsiin. (Lareau 2011, 1 6, 31;

myös Gillies 2005; Vincent & Ball 2007.) Työväenluokan kasvatusstrategia puolestaan pe-

rustuu lapsen huolenpitoon ja luonnolliseen, spontaaniin kehittymiseen. Keskustelukulttuuri

lapsen kanssa on usein suoran ohjailevaa, ei niinkään neuvottelevaa ja lapsen mielipiteitä

huomioivaa. Kasvatuksessa on keskeistä huolehtia lapsen turvallisuudesta. (Laureau 2011,

1 3, 31; myös Kelhä 2009, 91; Vincent & Ball 2007.)

Keskiluokkainen lasten kasvatusstrategia jakaa Lareaun mukaan koulun kanssa yhteiset pe-

riaatteet ja arvot, kun taas työväenluokan lastenkasvatus on ristiriidassa koulun hegemonisen

kulttuurin kanssa (Lareau 2011, 1 6, 31, 120; myös Gillies 2005; Vincent & Ball 2007).

Stephanie Lawler (2000) jopa väittää, että keskiluokkainen tapa kasvattaa lasta toimii kult-

tuurisessa ymmärryksessä hyvän kasvatuksen mittatikkuna, jolloin käytännössä keskiluok-

kaisen vanhemman katsotaan voivan vastata oikein lapsen tarpeisiin. Näkökulmassa lapsen



kehittyminen ja menestys ovat seurausta vanhemmuuden taidoista eikä yhteiskuntaluokan

tuomasta edusta. (Lawler 2000, 47, 139 140.)

Työväenluokkaisten vanhempien kouluun ja sen opetukseen kohdistamiin odotuksiin vai-

kuttavat koulutukseen liitetyt arvot. Hyvään koulutukseen ymmärretään yksilöllisellä tasolla

liittyvän lapsen älyllinen kehittyminen, akateeminen menestys ja koulussa viihtyminen. (Ra-

veaud & van Zanten 2007.) Koulutukseen tai koulujärjestelmään liitetyt yleiset ja yhteisöl-

liset arvot liittyvät esimerkiksi mahdollisuuksien tasa-arvoon tai inkluusiviseen kouluun

(Silmäri-Salo 2015, 212 227).

Agnes van Zanten (2013) on tutkinut aihetta instrumentaalisten ja ekspressiivisten arvojen

näkökulmasta. Ekspressiivisiä arvoja painottavat vanhemmat näkevät koulun kokemukselli-

sena ja sosiaalisena oppimisympäristönä. Koulun odotetaan sosiaalistavan lapsia tulemaan

toimeen toisten ihmisten kanssa, opettavan hyviä käytöstapoja ja tukevan lapsen itsenäisty-

mistä. Vanhemmille on tärkeää lapsen onnellisuus ja hyvinvointi sekä kokonaisvaltainen ke-

hitys. Instrumentaaliset arvot liittyvät puolestaan lapsen tulevaisuudessa tarvitsemiin taitoi-

hin, kuten opiskelu- ja työelämätaitoihin. Vanhemmat haluavat turvata lapsen hyvät oppi-

mismahdollisuudet ja painottavat lapsen koulumenestyksen tärkeyttä. (van Zanten 2013.)

Sari Silmäri-Salon (2015) väitöskirjassa sekä Maija Kukkolan (2014) pro gradu -tutkiel-

massa suomalaiset vanhemmat arvostivat koulussa ja koulutuksessa sekä instrumentaalisia

että ekspressiivisiä arvoja. Työväenluokkaiset vanhemmat toivovat koulun turvaavan lapsen

onnellisuutta ja hyvinvointia (ks. Silmäri-Salo 2015, 254). Kukkolan tutkimuksessa mata-

lasti koulutetut äidit sen sijaan korostivat muita ryhmiä enemmän instrumentaalisia arvoja

ja koulun tuottamia tiedollisia valmiuksia (Kukkola 2014, 39 44). Työväenluokkaiset van-

hemmat arvostavat tavallista, hyvää peruskoulutusta ja näkevät tärkeimpänä, että lapsi yli-

päätään käy riittävän ahkerasti koulua (Silvennoinen, Rinne, Kosunen ym. 2015). Työväen-

luokkaiset vanhemmat korostavat usein myös opettajan roolia kasvatuksen asiantuntijana ja

antavat koulun tehdä lasta koskevat opetukselliset ja kasvatukselliset ratkaisut (Lareau &

Mc Crory Calarco 2012).

3.2.2 Työväenluokkaisen perheen kouluvalinnat



Kouluvalinnoissa vanhemmilla tulee olla tietoa, kykyä ja toimijuutta valita koulu, joka on

omalle lapselle parhaaksi (Bosetti & Pyryt 2007). Kouluvalintaoikeuttaan käyttävät vanhem-

mat arvotetaan valitsemista k

nhemmiksi, jotka huolehtivat lapsensa tulevaisuudesta (Gewirtz ym.

1995, 21; Varjo 2007, 25). Vanhempien valintastrategioita ohjaavat toisaalta kouluvalintoja

koskeva toimintapolitiikka ja käytännöt (enemmän luvussa 4.1.2). Kouluvalintojen taustalla

vaikuttavat lisäksi vanhempien arvot, erilaiset sosiaaliset normit, rutiinit ja toistot (esim. Bo-

setti & Pyryt 2007; Raveaud & van Zanten 2007)18.

Keskiluokkaiset vanhemmat etsivät usein lapselleen koulua, joka sopii tämän taipumuksiin,

toiveisiin tai persoonaan. Keskiluokkaiset vanhemmat myös harvoin jättävät kouluvalintaa

lapsen omaan harkintaan. (Reay & Ball 1997.) Suomessa keskiluokkaisten, korkeakoulutet-

tujen ja hyvin toimeentulevien perheiden lasten on havaittu hakeutuvan muita ryhmiä use-

ammin suosituimpiin kouluihin ja painotettuun opetukseen (esim. Rinne, Silvennoinen, Ka-

lalahti & Varjo 2015; Seppänen 2006, 181 190; Silmäri-Salo 2015, 249 254). Vanhemmat

perustelevat painotettuun opetukseen hakeutumista lapsen vahvuuksien ja lahjakkuuden tu-

kemisella, sopivalla oppimisympäristöllä ja vertaisryhmällä (Koivuhovi 2012; Kosunen,

Seppänen & Rinne 2015). Sonja Kosunen (2012) havaitsi tutkimuksessaan, että korkeakou-

lutetut, keskiluokkaiset vanhemmat saattoivat vältellä lapselle osoitettua lähikoulua ja var-

mistivat painotetulla opetuksella lapselle hyviä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Kosunen tul-

 keskiluokasta tai Suomen ja maailman

huippuoppilaiden vauhdista. (Kosunen 2012; ks. myös Ehrenreich 1989.)

Työväenluokkaiset vanhemmat ovat tyypillisesti kouluvalintaprosessissa keskiluokkaisia

vanhempia vähemmän taitavia, eikä heidän valintansa perustu yhtä tarkkaan harkintaan.

Heillä saattaa olla vähemmän sosiaalisia verkostoja, joiden kautta he saisivat sisäpiirin tietoa

kouluvalinnan tueksi. He eivät myöskään ole usein tietoisia koulujen maineiden välisestä

18Sonja Kosunen on yhdessä Piia Seppäsen kanssa analysoinut koulujen ja oppilasryhmien mainehierarkioita
Turussa ja Espoossa. Tutkimuksen mukaan vanhemmat kokivat valtaosan koulujen ja yleisopetuksen luok-
kien olevan niin maineen, opetuksen kuin sosiaalisen ympäristön puolesta tarpeeksi hyviä kouluja. Maine-
hierarkiassa torjuttuja olivat koulut ja luokat, joihin liitettiin työrauhaongelmia, ja joiden ei uskottu tukevan
lapsen oppimista ja opiskelumotivaatiota. (Kosunen & Seppänen 2015.)



hierarkiasta. (Gewirtz ym. 1995, 81; Silvennoinen, Seppänen, Rinne & Simola 2012; Sil-

vennoinen, Rinne, Kosunen ym. 2015; Vincent, Braun & Ball 2010.) Perheenjäsenet toimi-

vat keskeisenä resurssina valinnoissa (Vincent ym. 2010) ja kouluvalinta jää myös useam-

min lapsen itsensä päätettäväksi (Seppänen 2006, 245 249).

Työväenluokkaisten vanhempien suhtautuminen kouluvalintoihin on usein ristiriitaista ja

epävarmaa, eivätkä he osallistu koulumarkkinoille kovin innokkaasti. Kilpailu suosituista

kouluista tai opetuksesta keskiluokkaisten vanhempien kanssa saattaa aiheuttaa ahdistusta,

sillä se voi sisältää perheille mahdollisuuden tulla torjutuksi. Sen sijaan omaa habitusta lä-

hellä oleva sosiaalinen ympäristö voi näyttäytyä paremmalta vaihtoehdolta. (Reay & Ball

1997; Silvennoinen ym. 2012.) Työväenluokkaiset vanhemmat valitsevat koulun usein sen

tuttuuden perusteella, jolloin valinnassa keskeistä on sosiaalinen yhteisö ja siihen liittymi-

nen. Kouluvalintaa ei myöskään usein nähdä tarpeellisena, vaan lähikoulua pidetään riittä-

vän hyvänä. (Vincent ym. 2010; myös Seppänen 2006; 237, 250; Silvennoinen, Rinne, Ka-

lalahti & Varjo 2015.) Suomessa työväenluokkaiset vanhemmat perustelevat lähikouluva-

lintaa käytännöllisillä ja sosiaalisilla syillä: sopivalla koulumatkalla, tutuilla kavereilla ja

sisaruksilla. Lähikoulu näyttäytyy tuttuna ja luonnollisena valintana sekä maineeltaan hy-

vänä tai riittävän hyvänä. (Koivuhovi 2012; Seppänen 2006, 241, 251.)

Työväenluokkaisissa vanhemmissa on myös jonkin verran t  toi-

vovat lapsensa pääsevän tiettyyn kouluun, hankkivat tarvittavaa tietoa ja pohtivat kouluun

pääsyn todennäköisyyttä. He kuitenkin voivat kokea, että valintaprosessi ei ole helppo eikä

lopputulos aina myönteinen. (Vincent ym. 2010; myös Reay & Ball 1997; Seppänen 2006,

237, 239.) Mikäli he hakevat lapselle paikkaa oppilasalueen ulkopuolisesta koulusta, haku

ei välttämättä kohdistu suosituimmuushierarkioissa korkeammalla oleviin kouluihin vaan

keskisuosittuihin tai torjuttuihin kouluihin (Seppänen 2006, 250 251).

Eri yhteiskuntaluokkiin kuuluvien vanhempien kouluvalintastrategioita ovat Suomessa tut-

kineet Jaana Poikolainen (2011; 2012) sekä Sari Silmäri-Salo (2015) varsin yhteneväisin

tutkimustuloksin. Yhteisessä artikkelissaan he jäsensivät vantaalaisten ja turkulaisten van-

hempien toiminta- ja ajattelutavat kolmeen erityyppiseen toimija-asemaan: perinteisiin, har-

kitsijoihin ja päämäärätietoisiin (Silmäri-Salo & Poikolainen 2015).



Silmäri-Salon ja Poikolaisen (2015) mukaan perinteiset toimijat eivät kokeneet tarvetta ottaa

selvää erilaisista kouluvalintamahdollisuuksista ja tyytyivät lähikoulun yleisopetukseen. He

perustelivat valintaa sopivalla koulumatkalla ja lapsen kavereilla. Perinteiset toimijat arvos-

tivat kaikille yhteistä, hyvää ja laadukasta peruskoulutusta ja näkivät koulutuksen yhdeksi

tärkeäksi tehtäväksi lapsen kasvattamisen hyvinvoivaksi ja onnelliseksi. Perinteiset toimijat

kuuluivat enimmäkseen alempaan keskiluokkaan. Harkitsevat toimijat tunnistivat kouluva-

linnan mahdollisuuksia ja tekivät valintoja lapsen parasta ajatellen paikallisen toimintapoli-

tiikan rajoissa. Harkitsevissa toimijoissa oli sekä lähikoulun valinneita että muualle hake-

neita. He perustelivat valintoja joko lapsen peruskoulutuksen rikastamisella tai moninaisen

lähikoulun mahdollistamalla oppimisympäristöllä. Peruskoulun merkitys oli luoda tiedollis-

taidollinen perusta, josta lapsi voi jatkaa jatko-opintoihin ja työelämään ja sitä kautta hyvään

ja onnellisen elämään. Harkitsevat toimijat kuuluivat sekä alempaan- että ylempään keski-

luokkaan. Päämäärätietoiset toimijat etsivät aktiivisesti erilaisia reittejä tiettyihin yläkoului-

hin pääsemiseksi. He eivät tyytyneet lähikouluun ja painottivat näkemyksissään lapsen oi-

keutta toteuttaa omia vahvuuksiaan ja lahjakkuuttaan valikoidussa oppilasryhmässä. He nä-

kivät koulutuksen tarkoitukseksi lapsen älyllisen kasvun tukemisen ja sivistämisen. Van-

hemmat kuuluivat pääsääntöisesti ylempään keskiluokkaan ja yläluokkaan. (Silmäri-Salo &

Poikolainen 2015.)

3.2.3 Työväenluokkaisen perheen tuki nuoren koulutusvalinnoissa

Nuoren ammatinvalinta ja tulevaisuuden suunnittelu vaativat tietoa ja perustuvat usein lähi-

piirin tarjoamiin esimerkkeihin (Selin 2017, 11, 188, 199). Kodin pääomat ja vanhempien

koulutusta koskevat arvot, arvostukset ja toiveet vaikuttavat siihen, mitkä koulutusvaihtoeh-

dot nuori kokee kiinnostavina, vältettävinä tai hänelle mahdollisina (Anders ym. 2007, 154

157; Mietola & Lappalainen 2005). Nuorten valinnat noudattavat vahvasti myös sukupuolen

mukaista segregaatiota. Naisten aloja ovat usein julkiset, uusintamiseen liittyvät tehtävät,

kun taas miesten yksityinen ala, tuotantotehtävät ja johtavat asemat (ks. Jokinen 2005; Koski

2003). Nuoren koulutuksen valinta voi olla kompromissien tekemistä yksilön preferenssien

ja tarjolla olevien mahdollisuuksien välillä (Nori 2011, 38). Valinnanmahdollisuuksien to-

ll  (Lappalainen,

Mietola & Lahelma 2010).



Vanhemmat pyrkivät siirtämään pääomia, arvoja ja asenteita sukupolvelta toiselle sekä tie-

toisesti että tiedostamatta (Selin 2017, 11). Suomalaisessa yhteiskunnassa vanhempien kou-

lutususko on vahvaa ja he useimmiten kannustavat lastaan opiskelemaan niin pitkälle kuin

kyvyt mahdollistavat (Aro 2003; ks. myös Lareau Mc Crory Calarco 2012). Vanhemmat

tyypillisesti toivovat lapsilleen vähintään samantasoisen koulutuksen kuin heillä itsellään on

(Antikainen ym. 2009, 151).

Keskiluokkaisilla vanhemmilla on usein tarve turvata lapsilleen hyvä sosiaalisen asema, ja

koulutus on keino säädellä lapsen tulevaisuuden kehittymistä (Ball 2006, 157). Keskiluok-

kaiset vanhemmat tuntevat koulujärjestelmän, ottavat selvää eri vaihtoehdoista ja ohjailevat

voimakkaasti nuoren koulutusvalintaprosessia (Lareau & Weininger 2010). Työväenluok-

kaiset vanhemmat näyttäytyvät varsin avoimina ja joustavina suhteessa lapsen tulevaan kou-

lutukseen. Nuoret voivat usein valita varsin vapaasti tulevan uransa, siinä missä ylempien

yhteiskuntaluokkien vanhemmat saattavat asettaa enemmän odotuksia lastensa tulevaisuu-

delle. (Kauppinen 2004, 46 47; Käyhkö 2006, 54 55; Walkerdine ym. 2001.) Työväenluok-

kaisille vanhemmille nuoren ammatillinen koulutus onkin usein realistinen ja toivottava

vaihtoehto, sillä he arvostavat käytännöllisiä taitoja (Räty & Kasanen 2001, 228; Silvennoi-

nen, Rinne, Kalalahti ym. 2015).

Työväenluokkaiset perheet näkevät muita vanhempia selvästi vahvemmin, että koulutusta,

koulutustutkintoja ja korkeaa koulutusta arvostetaan suomalaisessa yhteiskunnassa liikaa

(Silvennoinen, Rinne, Kalalahti ym. 2015). Työväenluokkaiset vanhemmat eivät yleensä näe

koulutusta itseisarvona, vaan korostavat koulutuksen merkitystä ammatin, sen vaatimien

kvalifikaatioiden ja taitojen hankkimisena sekä pääsynä työelämään (Silvennoinen 2002, 59;

Ojanen 2012, 52 59; ks. myös Niemi 2010, 148). He myös arvostavat varhaista työelämään

siirtymistä (Silvennoinen, Rinne, Kalalahti ym. 2015), jolloin koulutuksessa saavutetut teo-

reettiset tiedot saattavat näyttäytyä heille toissijaisina suhteessa työssä saavutettavaan osaa-

miseen (Käyhkö 2011; Ojanen 2012, 59 64). Työväenluokkaiset vanhemmat korostavat

usein kovan työn ja työteliäisyyden merkitystä (Gillies 2005; Käyhkö 2014)19 ja näkevät

19Uusliberalistisessa yhteiskunnassa kunniallista kansalaisuutta määrittää yritteliäisyys, ahkeruus ja yksilölli-
nen pärjääminen (Anttila ym. 2016). Työelämässä ja työläisammateissa arvostetaan hyvätapaista ja oikean
asenteen omaavaa persoonaa, rehellistä kunnon kansalaista, joka on aikaansaava, ahkera ja ammattitaitoinen
työntekijä (ks. Anttila 2016; Käyhkö 2006).



työn merkityksen elannon mahdollistajana. Työväenluokkaiset eivät useimmiten koe työtä

yhtä vahvana osana identiteettiä kuin keskiluokkaiset, vaan arvottavat perhettä elämän mie-

lekkyyden tuojana työn sijaan. (William 2012.)

Työväenluokkaiset nuoret saattavat jäädä koulutuspäätöksissä yksin vanhempien ohjauksen

ja neuvojen puutteen vuoksi (Käyhkö 2006, 55; Lareau & Weininger 2010; Reay ym. 2005).

Maahanmuuttajataustaisten nuorten siirtymät ovat erityisen haavoittuvia, ja vanhempien

huono-osaisuudella on suuri vaara periytyä (Kalalahti ym. 2017; Kilpi 2010; Kuusela ym.

2008). Työväenluokkaiset vanhemmat mielellään siirtävät vastuuta koululle ja näkevät kou-

lun velvollisuutena tukea ja auttaa nuorta koulutusvalinnoissa (Lareau & Weininger 2010).

Koulun käytäntöihin sopiva habitus voi kuitenkin kehittyä myös perheissä, joissa vanhem-

milla ei ole runsaasti koulutuspääomaa. Markku Vanttaja (2003) havaitsi laudaturylioppilai-

den urapolkuja tutkiessaan, että työläisperheissä kasvaneiden ylioppilaiden puheessa koros-

tui vanhempien koulutusmyönteisyys ja pyrkimys lasten koulunkäynnin tukemiseen. Työ-

väenluokkaisten vanhempien toiveena oli, etteivät lapset päätyisi samanlaisiin raskaisiin töi-

hin, joihin he olivat itse joutuneet tyytymään. (Vanttaja 2003, 26 27, 132 133; ks. myös

Kuusela 2016; Lucey, Melody & Walkerdine 2003; Käyhkö 2011.) Maahanmuuttajataus-

taisten perheiden kohdalla on ollut havaittavissa myös vahvaa koulutususkoa, sillä huoli-

matta siirtymien haavoittuvuudesta, toisen sukupolven nuorilla on korkea todennäköisyys

jatkaa lukiossa ammattikoulutuksen sijaan (Kalalahti ym. 2017).

Työväenluokkaiset nuoret, jotka hankkiutuvat korkeakoulutukseen, irtautuvat koulutuksen

kautta suvun perinteestä käytännön työhön ja työväenluokkaisuuden kulttuuriin (Atkinson

2015; Käyhkö 2011; Reay ym. 2005). Heille koulutus onkin mahdollisuus parempaan elä-

mään ja erilaisen elämänmuodon omaksumiseen, kuin mitä omat vanhemmat edustavat

(Kuusela 2016; Käyhkö 2011; Lucey ym. 2003). Osalle yliopistomaailman akateemiseen

kulttuuriin sopeutuminen ei kuitenkaan suju ongelmitta. Kulttuuriseen siirtymään voi liittyä

myös oman identiteetin etsintää ja vierauden kokemusta niin lapsuuden perheessä kuin yli-

opistomaailmassakin (esim. Lehmann 2012; Käyhkö 2014; Reay ym. 2005). Huolimatta ir-

tautumisesta, moni kokee lojaalisuutta omaa kulttuuria kohtaan, jossa on kasvanut, ja haluaa

säilyttää siteen ja jatkuvuuden työväenluokkaiseen kulttuuriin (Kuusela 2016; Käyhkö 2014;

Reay ym. 2005).



4 TEOREETTIS-METODOLOGISIA RATKAISUJA ANALYYSIIN

4.1 Aineiston kuvaus

Tutkimuksessani tarkastelin työväenluokkaisen äidin toimijuutta hänen haastattelupuheesta

rakentuvina diskursseina. Käsitykseni ja tulkintani toimijuuden rakentumisesta perustui laa-

dulliseen yhdeksän työväenluokkaisen informantin yksilöhaastatteluun, jotka oli kerätty

osana PASC-hanketta. Seuraavissa luvuissa esittelen tutkimusaineiston ja kuvaan informant-

tien sosioekonomista taustaa, tehtyjä kouluvalintoja sekä Turun ja Espoon koulumarkki-

noita.

PASC-aineisto (N=268) piti sisällään espoolaisten, vantaalaisten ja turkulaisten vanhempien

haastatteluja20. Informantit osallistuivat kouluvalintoja koskevaan kyselyyn, jossa heidän ha-

lukkuuttaan haastatteluihin tiedusteltiin. He tiesivät kyselyn pohjalta etukäteen haastattelun

aihepiirin, ja että heidän näkemyksistään kuudesluokkalaisten lasten vanhempina oltiin kiin-

nostuneita. Haastattelut toteutettiin Turussa vuoden 2010 ja Espoossa vuoden 2011 aikana.

Haastattelijoina toimi tutkimusryhmän tutkijoita, pro gradu -tutkielmien tekijöitä ja tutki-

musavustajia. (Seppänen ym. 2015b.) Käsissäni on ollut valmis litteroitu ja anonymisoitu

aineisto, enkä tutkijana ole osallistunut haastatteluihin. Haastattelut kestivät lyhimmillään

48 minuuttia ja pisimmillään 1 tunnin ja 47 minuuttia. Informanteista ja haastatteluista käy-

tän jatkossa lyhenteitä H1, H2 ja niin edelleen.

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna. Teemahaastattelussa haas-

tattelun aihepiirit oli etukäteen määrätty ja haastattelu eteni tiettyjen valittujen teemojen va-

rassa (Eskola & Suoranta 2008 87; Hirsjärvi & Hurme 2008, 47). Teemahaastattelun aihe-

piirit perustuivat tutkimuksen viitekehykseen eli tutkittavasta aiheesta jo ennalta tiedettyyn

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 75). Kouluvalintoja koskeva haastattelurunko21 koostui neljästä

20PASC-aineiston perheet edustivat hieman keskimääräistä ylempiä yhteiskunta-asemia kuin tutkimuskuntien
väestö. Alempaan keskiluokkaan kuului haastateltavista 32% ja alimpaan yhteiskuntaluokkaan 5%. (Seppä-
nen ym. 2015b.)
21Tutkimuskaupungeissa Turussa ja Espoossa käytettiin lähes identtisiä haastattelurunkoja. Kaupungin ni-
mien osalta haastattelurungot luonnollisesti erosivat. Liitteessä 1 on Espoossa käytetty haastattelurunko.



aihepiiristä: vanhempien taustatiedoista, lapsen koulutusta ja tulevaisuutta koskevista valin-

noista, toiveista ja suunnitelmista, vanhempien pääomista sekä vanhempien koulutukseen

liittyvistä arvostuksista ja peruskoulun toimintapolitiikkaa koskevista mielipiteistä (Liite 1:

Haastattelurunko) (Seppänen ym. 2015b).

Valitsin aineistosta sopivat haastattelut ja informantit neljän kriteerin perusteella (Liite 2:

Aineiston kuvaus). Ensimmäisenä kriteerinä oli perheen äidin ja isän työväenluokkaisuus

(yksinhuoltajaperheissä huomioin myös isän luokka-aseman, mikäli se oli tiedossa). Tutki-

muksessani määrittelin perheen työväenluokkaiseksi koulutusasteen ja ammattiaseman pe-

rusteella (enemmän alaluvussa 4.1.1). Toisena kriteerinä oli informanttien sukupuoli. Valit-

sin informanteiksi äitejä, koska aikaisempien tutkimusten perusteella he ovat keskeisessä

roolissa kaikissa lapsen koulutukseen liittyvissä päätöksissä (esim. Reay ym. 2005, 61;

Myrskylä 2009). Kolmantena kriteerinä oli, että perheiden kouluvalinnat olivat tapahtuneet

joko Turussa tai Espoossa. Turku ja Espoo valikoituvat tutkimuskaupungeiksi, koska mo-

lemmat niistä mahdollistavat perheiden kouluvalinnat (enemmän alaluvussa 4.1.2). Vantaa

olisi ollut myös mahdollinen tutkimuskaupunki, mutta sieltä ei löytynyt yhtään seuraavan

kriteerin täyttävää haastattelua, ja kaupunkina se myös edustaa suljetumpaa kouluvalintati-

laa. Neljäntenä kriteerinä oli löytää informantit ja perheet, jotka olivat hakeneet lapselleen

yläkoulupaikkaa muusta kuin heille osoitetusta lähikoulun yleisopetuksesta.

4.1.1 Aineiston työväenluokkainen äiti ja perhe

Tutkimuksessani luokittelin informantit käytännöllisistä syistä työväenluokkaisen kulttuurin

edustajiksi koulutusasteen ja ammattiluokituksen mukaan. Koulutusaste ja ammattiluokitus

toimivat tutkimusaineistoni rajauksena ja mahdollistivat informanttien löytämisen laajasta

haastatteluaineistosta. Samalla ne toimivat heidän taustaa kuvailevana luokitteluna.

Koin koulutusasteen merkityksellisenä kriteerinä, sillä koulutus tuo esille aineellisten resurs-

sien lisäksi esimerkiksi yksilön tiedot, taidot ja asenteet (Lahelma & Rahkonen 2011). Ti-

lastokeskuksen koulutusastejaottelu perustuu yhdeksään eri luokitukseen, jossa koulutus ete-

nee koulutusjärjestelmän mukaisesti alemmilta koulutuksen asteilta ylemmille. Mitä korke-

ampi tutkinnon tavoitetaso on, ja mitä pidemmästä koulutuksesta on kysymys, sitä korke-



ampi on koulutusaste.22 Tilastokeskuksen määrittelemään ylemmän perusasteen koulutuk-

seen sisältyy peruskoulun suoritus sekä aikaisempi keskikoulun suoritus. Keskiasteen poh-

jakoulutusvaatimuksena on puolestaan ylemmän perusasteen oppimäärän suorittaminen.

Keskiasteen koulutuksiksi luetaan muun muassa ylioppilastutkinnot sekä 1 3-vuotiset am-

matilliset tutkinnot. (Tilastokeskus 2011.) Aineistossani työväenluokkaiset informantit oli-

vat käyneet joko perusasteen tai keskiasteen koulutuksen. Heidän korkein koulutus oli joko

peruskoulu (2), ammattikoulutus (5) tai lukio ja ammattikoulutus (2).23

Ammattiasema on ollut tyypillinen peruste luokkajaotteluissa (esim. Erikson & Goldthorpe

1992). Tilastokeskus luokittelee ihmiset ammatin24 mukaan 11 eri luokkaan. Työväenluok-

kaa lähimpänä ammattiluokituksessa näin olevan työntekijät, jotka palkansaajina osallistu-

vat tuotantotoimintaan esimerkiksi tavaroiden valmistuksessa, tuotantotoimintaan liittyvissä

huolto- ja korjaustehtävissä tai varasto-, jakelu- ja kuljetustehtävissä. Osa työväenluokasta

voi myös matalapalkkaisina työntekijöinä suorittaa tavanomaista toimisto- ja myyntityötä

tai suoritustasolla hoito-, huolto- tai turvallisuuspalvelutyötä. (Kolbe 2010; Tilastokeskus

2010.) Näitä palkkatyöläisryhmiä määrittää usein heikohko taloudellinen asema ja määräai-

kaiset työsuhteet, vaikka ryhmät itse eivät välttämättä määritä itseään työväenluokkaisiksi

(Blom 2004).

Aineistoni yhdeksästä työväenluokkaisesta informantista kolme toimi asiakaspalvelutyönte-

kijöinä hoitoalalla (luokka 5, palvelu- ja myyntityöntekijät), yksi elintarvikkeiden valmis-

tuksessa (luokka 7, rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät) ja kaksi toimistoalan avus-

tavissa tehtävissä (luokka 4, toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät). Mikäli informanttien

pääasiallinen toiminta oli työn ulkopuolella (esim. opiskelijat, työttömät, hoitovapaalla ole-

22Koulutusaste on jaoteltu kahdeksaan eri luokkaan, mikä perustuu koulutusaikaan. Niitä ovat esiaste (0),
alempi perusaste (1), ylempi perusaste (2), keskiaste (3), alin korkea-aste (5), alempi korkeakouluaste (6),
ylempi korkeakouluaste (7), tutkijakoulutusaste (8) sekä tuntematon koulutusaste (9). (Tilastokeskus 2011.)
23Lapsen isän korkein koulutus oli peruskoulu (3) ammattikoulutus (4) tai lukio ja ammattikoulutus (1). Kahden
eronneen perheen isän koulutuksesta ei ollut tarkkaa tietoa. Toinen heistä oli mahdollisesti kotimaassaan toi-
minut opettajana. Isä ei kuitenkaan ollut juuri tekemisissä lapsen kanssa, eikä hänen asemansa Suomessa ollut
keskiluokkainen. Jätin aineistosta pois muutaman perheen, jossa perheen isällä oli kesken jääneitä yliopisto-
opintoja, vaikka heidän sen hetkinen korkein koulutus olikin lukio ja ammattiasema työväenluokkainen.
24Ammattiluokituksessa luokkia ovat johtajat (1), erityisasiantuntijat (2), asiantuntijat (3), toimisto- ja asiakas-
palvelutyöntekijät (4), palvelu- ja myyntityöntekijät (5), maanviljelijät ja metsätyöntekijät ym. (6), rakennus-,
korjaus- ja valmistustyöntekijät (7), prosessi- ja kuljetustyöntekijät (8), muut työntekijät (9), sotilaat (0) sekä
luokkaan tuntematon -kuuluvat. (Tilastokeskus 2010.)



vat), sijoitin heidät ammattiluokitukseen aikaisemman työn ja nykyisen koulutusalan mu-

kaan. Kaksi informanteista opiskeli parhaillaan ammattikoulussa tai ammatillisella kurssilla

hoitoalaa ja yksi oli hoitovapaalla hoitoalalta. Yksi heistä oli työttömänä, mutta teki osa-

aikaisesti hoitoalan avustavia tehtäviä (luokka 5, palvelu- ja myyntityöntekijät). Otin aineis-

toon mukaan myös yhden käsityöläisyrittäjänä toimivan informantin haastattelun, vaikka

yrittäjäasemassa olevat henkilöt eivät ole luokiteltavissa varsinaisesti työväenluokkaan. Tein

kuitenkin myönnytyksen, koska hän oli pienyrittäjä, ja näin käsityöläisammatin luonteen

mattiluokituksessa luokkaan 7 (rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät).

Tutkimusaineistoni työväenluokkaiset perheet erottautuivat toisistaan monin tavoin ja oma-

sivat erilaisia resursseja. Vaikka tutkimuskohteenani oli työväenluokkainen äiti, tutkimuk-

sessani myös lapsen isä oli määriteltävissä ammatin ja koulutusasteen mukaan työväenluok-

kaiseksi.25 Perheen vanhemmat olivat kotitaustaltaan muutamaa poikkeusta lukuun otta-

matta lähtöisin työväenluokkaisesta taustasta.26

Perheissä oli sekä työssäkäyviä ja taloudellisesti kohtuullisesti toimeentulevia vanhempia

että osa-aikaisesti työssä käyviä, työttömiä tai vanhempainvapaalla olevia yksihuoltajavan-

hempia. Neljässä perheessä kymmenestä vanhemmat olivat eronneet ja osassa perheissä isät

olivat osallisina lastensa elämässä vain satunnaisesti. Erityisesti yksinhuoltajuus27 näytti ai-

heuttavan haasteita perheiden taloudelliselle toimeentulolle. Perheistä kaksi oli maahan-

muuttajataustaisia28, eivätkä informantit puhuneet äidinkielenään suomea. He olivat muut-

taneet Suomeen aikuisiällä, eivätkä itse olleet käyneet suomalaista peruskoulua. Informantit

edustivat keskenään aika lailla samaa ikäryhmää ja olivat haastatteluajankohtana iältään 37

45-vuotiaita.

25Lapsen isät kuuluivat Tilastokeskuksen ammattiluokituksissa luokkiin kolme, neljä, kuusi ja seitsemän. Ai-
neistoni yhdeksästä työväenluokkaisesta isästä kolme toimi perinteisissä työväestön ammateissa, neljä asiakas-
palvelun tehtävissä hoitoalalla, myyntityössä tai kuljetusalalla. Kahden ammatista ei ollut tietoa ja yksi työvä-
enluokkainen isä oli haastatteluhetkenä työttömänä. Kotimaassaan hän oli työskennellyt toimistoalan tehtä-
vissä.
26Työväenluokkaisuuden kriteereinä oli ammattiluokitus ja koulutusaste.
27Viidesosa suomalaisista perheistä on yksinhuoltajia. Yksinhuoltajaäidit ovat usein köyhempiä ja harvemmin
yhtä vahvasti työelämään kiinnittyneitä (Forssen, Haataja & Hakovirta 2009).
28Etnisyys on myös usein yhteydessä luokka-asemaan, koulutukseen, työllisyyteen ja tuloihin. Etenkin köy-
hemmistä maista rikkaampaan maahan muuttaneiden luokka-
suutta voi ylläpitää ja sosiaalista liikkuvuutta vaikeuttaa yhteiskunnassa ilmenevä syrjintä, maahanmuuttajan
heikko kielitaito, työelämässä tarvittavan osaamisen sekä sosiaalisen verkoston puutteet. (Kauppinen 2014.)



4.1.2 Aineiston perheiden kouluvalinnat Espoon ja Turun koulumarkkinoilla

Kouluvalintapolitiikka (school choice policy) kuvastaa ideologisia ja poliittisia periaatteita,

joilla lapset sijoittuvat tai sijoitetaan kouluihin. Kouluvalintapolitiikan tapahtumapaikka

puolestaan käsitteellistään koulumarkkinoiksi (schoolmarket). (Seppänen 2006, 9 13, 23;

Seppänen, Rinne & Sairanen 2012.) Suomessa kouluvalintapolitiikkaa toteuttavat pääasiassa

kunnat. Perusopetuslaki määrittelee, että kunnan tulee osoittaa oppivelvolliselle lähikoulu

siten, että oppilaan matkat ovat mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Oppivelvollinen voi

kuitenkin halutessaan pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin hänelle osoitettuun kouluun. (L

1998/628, 6§.)

Koulutuksen järjestäjät eli kunnat voivat toteuttaa varsin omanlaista kouluvalintapolitiikkaa.

Tämä määrittää, mahdollistaa ja rajoittaa perheiden kouluvalintoja monin tavoin (Poikolai-

nen 2011; Varjo & Kalalahti 2011). Kunnat voivat esimerkiksi päättää oppilaspaikan osoit-

tamisesta rajattujen maantieteellisten alueiden avulla, koulujen profiloitumisesta tai paino-

tetusta opetuksesta (esim. Seppänen, Rinne & Sairanen 2012; Varjo & Kalalahti 2011). Pai-

notetulla opetuksella tarkoitetaan opetusta, jossa oppilailla on tietyssä aineessa laajemmat ja

vaativammat sisältö- ja taitotavoitteet suhteessa opetussuunnitelman perusteisiin. Painote-

tussa opetuksessa koulut voivat käyttää koetta, joka osoittaa oppilaan taipumuksia kyseiseen

opetukseen (L1998/628, 28§).

Tutkimukseni informanteista kaksi oli Espoosta ja seitsemän Turusta. Molemmat kaupun-

geista toteuttivat tutkimusajankohtana varsin liberaalia kouluvalintapolitiikkaa (Varjo & Ka-

lalahti 2011). Espoossa ja Turussa mahdollistui tutkimusajankohtana yleisopetuksen tai pai-

notetun opetuksen valinta lähikoulussa sekä yleisopetuksen tai painotetun opetukseen va-

linta muussa kuin lähikoulussa (ks. Koivuhovi 2012; myös Kalalahti & Varjo 2016). Lisäksi

valinnan oli mahdollista kohdistua myös oman asuinkunnan ulkopuolelle (Seppänen, Rinne

& Riipinen 2012) tai Turussa yliopiston ylläpitämiin kouluihin eli niin sanottuihin normaa-

likouluihin. Tutkimusaineiston ulkopuolelle jäivät kuitenkin perheet, jotka olivat mahdolli-

sesti hakeneet lapselleen koulupaikkaa yksityiskouluista.

Vuonna 2011 Espoo oli jaettu seitsemään usean koulun oppilasalueeseen, josta lapselle osoi-

tettiin lähikoulu. Lapsen lähikoulu ei välttämättä kuitenkaan ollut maantieteellisesti lähin



mahdollinen koulu. Espoossa vanhemmilta kysyttiin koulutoivetta, mutta toiveella ei käy-

tännössä ollut suurta merkitystä koulupaikan määräytymisessä.29 (Espoon kaupunki 2011,

6 8.) Turussa oppilas siirtyi hänelle osoitettuun, omalla oppilasalueella, sijaitsevaan lähi-

kouluun ilman hakemista. Oppilas saattoi hakea lähikoulun lisäksi toissijaisessa haussa yh-

teen muuhun kouluun tai painotettuun opetukseen siirtyessään 7.luokalle. (Seppänen, Rinne

& Sairanen 2012; Turun kaupungin opetustoimi 2010.)

Espoossa oli tutkimusajankohtana mahdollista valita seitsemästä painotetun opetuksen lin-

jasta. Jos oppilas ei päässyt haluamaansa lähikouluun tai painotettuun opetukseen, hän saat-

toi hakea toissijaisessa haussa haluamaansa kouluun. Espoossa vuonna 2010 ainoastaan joka

lle avointa yleisopetusta. (Espoon kaupunki

2011, 6, 9 10, 34.) Turussa oli mahdollista valita yhdeksästä painotetun opetuksen linjasta,

jotka alkoivat joko ensimmäisellä, kolmannella tai seitsemännellä luokalla (Seppänen, Rinne

& Sairanen 2012). Turussa ainoastaan joka kuudes yläkoulu tarjosi kaikille avoimia yleis-

luokkia (Turun kaupungin opetustoimi 2010).

Tutkimusaineistossani turkulaisten perheiden kouluvalinnat oli tehty joko lapsen siirtyessä

peruskoulussa ensimmäiselle, kolmannelle tai seitsemännelle luokalle. Kouluvalinnoista

viisi kohdistui painotetun opetuksen luokalle (H2, H3, H4, H5, H7) ja kaksi yleisopetuksen

luokalle (H1, H5) muuhun kuin osoitettuun lähikouluun. Haetut painotukset olivat joko

taito- ja taideaineita tai vieraita kieliä. Kolmen turkulaisen perheen kohdalla painotettuun

opetukseen oli hakeuduttu ennen ensimmäistä tai kolmatta luokkaa. Seitsemännelle luokalle

siirryttäessä lapsi jatkoi joko automaattisesti painotetussa opetuksessa tai oli hakenut sille

jatkoa. Yhtä perhettä lukuun ottamatta haettua painotettua opetusta järjestettiin lapselle osoi-

tetussa lähikoulussa tai kotia lähellä olevassa koulussa. Turkulaisista perheistä kaksi oli ha-

kenut seitsemännellä luokalla ensimmäistä kertaa lähikoulun ulkopuolella olevaan painotet-

tuun opetukseen ja yksi lähikoulun ulkopuolelle yleisopetusluokalle. Yksi perheistä haki vie-

raspaikkakuntalaisena koulupaikkaa turkulaisen koulun yleisopetuksesta.

29Lähikoulu osoitettiin Espoossa neljän tärkeysjärjestyksessä olevan kriteerin perusteella: 1. Oppilaan tervey-
dentilaan liittyvä tai muu erityinen syy 2. Sisarusperuste 3. Koulumatkat 4. Huoltajan lähikoulutoive (Espoon
kaupunki 2011, 8 9).



Aineistoni kahdessa espoolaisessa perheessä kouluvalinnat oli tehty lapsen siirryttyä seitse-

männelle luokalle. Toinen perheistä (H9) oli hakenut toissijaisessa haussa kouluun, joka ei

sisältänyt painotettua opetusta. Toinen espoolainen perhe (H8) oli hakenut lapselleen koulu-

paikkaa lähikoulun painotetusta opetuksesta.30

Tutkimusaineistossani yleisopetusluokan valinneilla kolmella informantilla ensisijainen

kouluvalintaperuste oli lapsen kaverit (2) tai sopiva koulumatka (1). Muita perusteita olivat

koulun maine/mielikuva, koulun tuttuus sisarusten johdosta tai uusi koulurakennus. Paino-

tetun opetuksen valinneilla kuudella informantilla ensisijaisena kouluvalintaperusteluna oli

joko lapsen kiinnostus (2), kaverit (2), oppilasaineksen valikoituneisuus (1) tai painotuksen

motivoivuus/pääomat (1). Muina perusteluina mainittiin sopiva koulumatka, koulun tuttuus

vanhemman sisaruksen tai muun tutun kautta, koulun maine/mielikuva, lapsen kiusaaminen

alakoulussa, lapsen lahjakkuus tai harrastuneisuus.

4.2 Semioottinen sosiologia ja toimijuus

Tutkimusmetodin ja viitekehyksen ymmärrän perusteltuna näkökulmana hahmottaa tutki-

muskohdetta sekä paikantavan tutkimuskohteen olemassa olevaan tutkimuskenttään (Ala-

suutari 2001, 35 38; Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne, Paavilainen 2011, 15, 53

54). Työssäni yhdistin semioottisen sosiologian metodeja (Sulkunen & Törrönen 1997; Tör-

rönen 2000; 2005; 2014) ja semioottisen sosiologian pohjalta hahmoteltuja modaliteetteja

luokkasidonnaisen toimijuuden tarkastelussa (Jyrkämä 2008). Analyysissani otin vaikutteita

diskurssianalyysista, jonka metodit ovat monelta osin yhteneväisiä semioottisen sosiologian

analyysimenetelmien kanssa. Semioottisen sosiologian analyysikäsitteistö pohjaa Pariisin

koulukunnan semiotiikkaan, strukturalismiin ja narratologiaan. (Törrönen 2005.)

30Aineistoni työväenluokkaisista perheistä painotettuun opetukseen haki kuusi yhdeksästä. Tämä on huomat-
tavasti enemmän kuin PASC -hankkeen kyselyaineistossa, jossa painotettuun opetukseen osallistui työväen-
luokkaisista perheistä viidennes 22%, muista lapsista sen sijaan kolmannes 33% (Silvennoinen, Rinne, Kala-
lahti ym. 2015).



Semioottisen sosiologian metodeilla tavoittelin ymmärtävää tulkintaa ja asioiden näkemistä

uudella tavalla (Sulkunen 1997). Semioottisen sosiologian näkökulmasta tarkastelin tutki-

musaihettani työväenluokkaisen äidin puheessa rakentuvina todellisuuksina sekä kiinnittä-

mällä huomiota puheen vuorovaikutuksellisiin tekijöihin. Semioottinen sosiologia korostaa

analyysissa näkökulmien merkitystä; puhujan suhdetta puhuttuun, kenen kanssa puhuja kul-

loinkin liittoutuu, millaisia arvoja puheesta rakentuu toiminnalle ja mihin puhe ohjaa yleisöä

samaistumaan. (Törrönen 2005.)

Semioottisen sosiologian analyysivälineistö on laaja (Törrönen 2005). Valitsin niistä sopivat

metodit ja käsitteet tutkimuskysymyksieni ratkaisemiseksi soveltaen niitä toimijuuden teo-

reettisiin näkökulmiin. Työssäni keskeiset analyyttiset käsitteet olivat diskurssit, subjektipo-

sitiot ja toimijuusorientaatiot (kuvio 2). Diskursseja ja subjektipositioita avasin toimijuuden

modaliteettien, luokitusten ja asemoitumisen näkökulmasta. Niiden kautta näin mahdolli-

sena päästä tilannekohtaisiin ja keskenään ristiriitaistenkin toimijuuksien jäljille. Diskurs-

sien pohjalta muodostin vielä toimijuusorientaatioita, jotka mahdollistivat toimijuuden ajal-

lisen tarkastelun toistavana, käytännöllis-arvioivana ja projektiivisena ulottuvuutena.

KUVIO 2. Tutkimuksen teoreettis-metodologiset käsitteet

4.2.1 Diskurssit ja subjektipositiot

Tutkimuksessani ymmärsin diskurssit semioottisen sosiologian tapaan todellisuudelle, sen

tapahtumille ja subjekteille annettuina selityksinä sekä puhe- ja ajattelutapoina. Puhujat

TOIMIJUUSORIENTAATIOT

toistava, käytännöllis-arvioiva ja projektiivinen ulottuvuus

DISKURSSIT JA SUBJEKTIPOSITIOT

Modaliteetit
toimijuuden
tarkastelu

"sisältäpäin"

Luokitukset
haastattelupuheen

kohteiden
ominaisuuksien

tarkastelu

Asemoituminen
identiteetin

vahvistaminen,
heikentäminen tai

horjuttaminen



käyttävät erilaisia diskursseja resursseinaan orientoituessaan toimintaan, tuottaessaan toi-

minnalle sosiaalista järjestystä ja kategorioidessaan toisilleen sosiaalisia identiteettejä.

(Törrönen 2005; 2014; Wodak 2007.) Diskurssien näin rakentuvan sosiaalisissa käytän-

nöissä ja samalla rakentavan sosiaalista todellisuutta (Jokinen, Juhila & Suoninen 2016).

Analysoin diskursseja kulttuurisesta näkökulmasta31, jolloin pyrkimyksenäni oli jäljittää,

miten aineistossa rakentuvat diskurssit tuottavat, lainaavat tai muuttavat kulttuuria (Törrö-

nen 2000; 2014). Diskurssit olivat tulkintani tuloksia ja tarkastelin niitä kahdesta näkökul-

masta: miten työväenluokkainen äiti tuotti toimijuuttaan koulutuksen kentällä ja lapsen kou-

lutusvalinnoissa (representaatio), mistä näkökulmista ja keitä hän kertoi itsensä ja muiden

olevan (identiteetit) (ks. Pietikäinen & Mäntynen 2009, 14 15, 52, 68 69; Sulkunen & Tör-

rönen 1997). Diskursseilla tarkastelin kielenkäytön ja toimijuuden vaihtelevuutta, joka voi

olla jännitteistä ja ristiriitaistakin (Suoninen 2016a). Osa diskursseista voi olla toistensa

kanssa kilpailevia, osa itsestään selvinä pidettyjä ja yhteisesti jaettuja, jotka myös vaientavat

vaihtoehtoisia totuuksia (Jokinen ym. 2016; Skeggs 2014, 158). Tutkijana pyrin tarkastele-

maan, minkälaisia kulttuurisia konventioita informantti hyödynsi sekä miten hän suhteutti

puhumaansa mahdollisiin laajasti tunnustettuihin kulttuurisiin puhetapoihin. Puhetta, jossa

haastateltava suhteuttaa sanomaansa kulttuurisesti voimakkaisiin, julkilausumattomiin nä-

kökulmiin joiden kanssa sanottu saattaisi olla ristiriidassa, voidaan kutsua itsetodisteluksi.

(Suoninen 2016b.)

Diskursseilla näin olevan myös yhteiskunnallisia seurauksia, sillä ne luovat valtasuhteita ja

yhteiskunnallisia erontekoja, kuten luokkaa (Wodak 2007). Siksi tarkastelin, mitä infor-

mantti (tai haastattelija) ilmaisullaan kulloinkin teki ja tuli tuottaneeksi. Samalla tunnistin,

että minun, tutkijan, tulkinnoillani on myös seurauksia. Tutkijana pyrin herkistymään sille,

mitä tulkinnoillani tulin tuottaneeksi tai mahdollistaneeksi. (Jokinen ym. 2016.) Sitä arvioin

tarkemmin luvussa 7.2.

31Karkeasti jaotellen puhetapoja voi kulttuurisen näkökulman lisäksi analysoida myös tiukan aineistolähtöi-
sesti, jolloin puhetapojen tulkinnassa pitäydytään aineiston sisäisissä konteksteissa, yhteiskunnallisessa näkö-
kulmassa, analysoidaan siitä, miten puhetavat osallistuvat esimerkiksi sosiaalisten käytäntöjen ja valtasuhtei-
den ylläpitämisen tai muuttamiseen (Törrönen 2014).



Subjektipositio viittaa yksilölliseen ja tilannekohtaiseen identiteettiin. Semioottisen sosiolo-

gian piirissä Jukka Törrönen (2000; 2005; 2014) on määritellyt subjektipositiota, tai sen suo-

menkielistä vastinetta subjektiasemaa, hyödyntäen Harré ja Langenhoven positioning-teo-

riaa (1999a) ja Stuart Hallin (1999) muotoiluja. Semioottisessa sosiologiassa ihmisen iden-

titeettiä ei nähdä vakaana ja yhtenäisenä yhteiskunnallisena paikkana, vaan liikkuvana, mo-

ninaisena ja ristiriitaisena. Subjektipositiot ovat historiallisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti

tuotettuja asemia, jotka muotoutuvat ja muokkautuvat kielenkäytössä ja ihmisten välisessä

vuorovaikutuksessa. (Hall 1999, 22 23, 39; Törrönen 2000.) Kullakin yksilöllä voi olla mo-

nia toisilleen ristiriitaisiakin vuorovaikutuksessa ja tietyssä kontekstissa rakentuneita sub-

jektipositioita (Harré & Langenhove 1999b; Jokinen ym. 2016). Työväenluokkaisen äidin

identiteettiä ja toimijuutta en näin ollen näe vakaana ja muuttumattomana, vaan tilanteisesti,

vuorovaikutuksessa neuvoteltavana olevana asemana. Subjektipositiot rakentuvat kommu-

nikaatiossa kolmenlaisten puhujan kokemusta jäsentävien elementtien yhteisvaikutuksena.

Näitä ovat toiminta ja modaliteetit, luokitukset sekä asemoituminen. (Törrönen 2000.)

Subjektipositioiden rakentumisen näin tapahtuvan  luokit-

teluja tekemällä. Luokituksissa kiinnitin huomiota, miten informantit kategorisoivat puheen

kohteena olevia yksilöitä ja ryhmiä mutta myös esimerkiksi organisaatioita tai olioita. (Tör-

rönen 2000; 2005; 2014, ks. myös Skeggs 1997.) Luokitusten avulla puhujat erottautuvat,

rakentavat symbolista raja-

välille. Erottautuminen voi perustua vahvaan binäärisyyteen ja vastakkaisuuteen (esimer-

kiksi mies-nainen, työväenluokkainen-keskiluokkainen, lukio-ammattikoulu, lukeminen-te-

keminen), mutta arvot voivat perustua myös aste-eroihin. (ks. Hall 1999, 152 155; Törrönen

2000; 2005.) Luokituksia tekemällä osallistutaan samalla yhteiskunnallisten luokka-asemien

tuottamiseen tai purkamiseen. Luokka rakentuu -ase-

man omaaviin ihmisiin (Skeggs 1997, 94 95; Hall 1999, 152 155). Vaikka luokkaa harvoin

nimetään suoraan, on se retorisesti läsnä kaikkialla ja sitä ilmaistaan monin tavoin (Skeggs

2014, 46, 158, 221).

Asemoitumisen (positioning) käsite kuvaa diskursiivista prosessia, jossa eri subjektipo-

sitioita luodaan, tarjotaan, otetaan vastaan tai vastustetaan. Subjektipositioon asemoituminen

toi esille kenen identiteettiä subjektiposition rakentamisessa, neuvottelussa tai käytössä dis-



kursseilla vahvistettiin ja kenen identiteettiä vastaavasti torjuttiin. Tämä voi tapahtua suh-

teessa moraaliin tai yksilön persoonallisiin ominaisuuksiin. (Harré & Langenhove 1999b.)

Subjektiposition ymmärsin myös diskurssiin sisältyväksi määreeksi, joka osaltaan kertoi,

mitä toimija voi kustakin positiosta sanoa ja tehdä (Jyrkämä 2008; Törrönen 2014).

Modaliteetit mahdollistivat sosiaalisen toiminnan ja subjektipositioon kiinnittyneiden arvo-

jen ja merkityksien tarkastelun. Semioottinen sosiologia määrittelee olemassa oleviksi seu-

raavat pragmaattiset modaliteetit: osaaminen, kykeneminen, haluaminen ja täytyminen.

(Sulkunen & Törrönen 1997; Törrönen 2000.) Jyrki Jyrkämä (2008) on kehittänyt semioot-

tisen sosiologian näkökulmaa lisäämällä modaliteettien joukkoon vielä voimisen ja tuntemi-

sen. Jyrkämä myös esittää, että semioottisen sosiologian analyysivälineistöä uudelleen

muokkaamalla modaliteetteja voi käyttää myös yksilön toimijuuden analysointiin. Modali-

sisältä

yhteisdynamiikan näkökulmasta. (Jyrkämä 2008.) Modaliteettien kautta pyrin havaitsemaan

aineistosta rakentuvia erilaisia diskursseja.

Tutkimuksessani modaliteetti haluaminen merkitsi Jyrkämään (2008) nojaten työväenluok-

kaisen äidin päämääriä ja tavoitteita koskien lapsen koulutusta, koulutusvalintoja ja tulevai-

suutta. Haluamiseen liittyi myös motivaatio toimia tavoitteiden saavuttamiseksi. Tuntemi-

nen puolestaan merkitsi taipumusta arvottaa, arvioida ja kokea tunteita eri tilanteissa ja asi-

oissa. (Jyrkämä 2008.) Lapsen kasvatukseen, koulutusvalintoihin ja tulevaisuutta koskeviin

toiveisiin vaikuttavat vahvasti myös äitien arvostukset ja arvot (Bosetti & Pyryt 2007; Nau-

manen & Silvennoinen 2010) ja koulutusvalintoihin liittyy usein myös tunteita (esim. Poi-

kolainen 2011; Vincent ym. 2010). Prosessiin liittyy myös äidin kokemus omista mahdolli-

suuksista ja rajoituksista tehdä päätöksiä sekä huolta omasta toimijuudesta, toisin sanoen

toimijuuden tunnosta (Gordon 2005).

Modaliteetti osaaminen viittasi työväenluokkaisen äidin elämän varrella hankittuihin tietoi-

hin, taitoihin ja pysyvään osaamiseen (Jyrkämä 2008).  Toisin sanoen kulttuuriseen pää-

omaan, joka on ratkaisevassa asemassa sen siirtymisessä sukupolvelta toiselle (esim. Kärk-

käinen 2004). Kykenemisessä oli kyse fyysisistä, psyykkisistä tai sosiaalisista kyvyistä ja

äidin eräänlaisesta toimintakyvystä, joka voi vaihdella eri tilanteissa (Jyrkämä 2008). Kyke-



nemistä voi olla esimerkiksi emotionaalinen pääoma; kyky olla läsnä lapsen elämässä ja tu-

kea häntä kilpailussa koulutuksen kentällä (esim. Reay 2000). Vanhempien sosiaaliset suh-

teet sekä verkostot ovat myös merkityksellisiä lapsen koulutusta edistettäessä (Poikolainen

2011; Silmäri-Salo 2015, 169 184). Kykeneminen liittyi myös refleksiivisyyteen: äidin ky-

kyyn käydä sisäisiä keskusteluja ja pohtia omaa toimintaansa ja tavoitteitaan (esim. Archer

2003). Elisa Virkolan (2014, 53) mukaan refleksiivisyys muodostuu kykenemisen modali-

teetin, tiedon sekä rakenteiden välisessä dynamiikassa.

Modaliteettien analyysin lähtökohtiin kuuluu Jyrkämän mukaan myös pohdinta rakenteiden

kietoutumisesta tilanteisiin. Rakenteiden (tai sosiaalisten järjestysten) ymmärsin olevan kyt-

köksissä erityisesti modaliteetteihin täytyminen ja voiminen. Täytyminen viittasi fyysisiin

ja sosiaalisin pakkoihin, velvoitteisiin ja rajoituksiin. Voiminen puolestaan mahdollisuuk-

siin, joita tilanne ja rakenteet tuottavat ja vaativat. (Jyrkämä 2008.) Täytyminen voi olla äi-

tien suoriutumista sosiaalisista rooleista, kulttuurisista käsityksistä ja normeista (ks. Romak-

kaniemi 2010). Luokka ja sukupuoli voi toimia äidille resurssina valinnoissa, mutta niihin

voi myös kytkeytyä erilaisia pakottavia, joskus tiedostamattomiakin, odotuksia siitä, miten

tulisi toimia, käyttäytyä tai ajatella (Ruonavaara 2004). Refleksiivisyyttä harjoittaessaan äi-

din oli mahdollista hyödyntää elämänkokemuksiaan ja kulttuurista tietovarantoa. Kulttuuri-

nen tietovaranto sisältää käytännön tietoa arjen käytännöistä, ympäristöstä, yhteiskunnasta

ja kulttuurista eli toisin sanoen rakenteista, joissa hän elää. (ks. Virkola 2014, 54 56.)

4.2.2 Toimijuusorientaatiot

Mustafa Emirbayer ja Ann Mische (1998) ovat erottaneet toimijuuden erillisiin, ajallisiin

toimijuusorientaatioihin, jotka mahdollistavat monipuolisen ymmärryksen siitä, miten toi-

mijuuden eri ulottuvuudet läpäisevät rakenteet. Toimija, eli tutkimukseni tapauksessa työ-

väenluokkainen äiti, elää samanaikaisesti menneisyydessä, nykyhetkessä ja tulevaisuudessa

pyrkien sopeuttamaan ajallisia orientaatioita kokemuksiinsa refleksiivisesti. Ajallisiin orien-

taatioihin on yhteydessä toimijuuden kolme rakenteellista ulottuvuutta: toistava (iterational

dimension), käytännöllis-arvioiva (practical-evaluative dimension) ja projektiivinen ulottu-

vuus (projective dimension). (Emirbayer & Mische 1998.)



Tutkimuksessani toimijuuden toistavalla ulottuvuudella tarkoitin Emirbayeriin ja Mischeen

viitaten työväenluokkaisen äidin toimintaan ja ajatteluun liittyviä tarpeellisia rutiineita ja

toistamista, jotka luovat jatkuvuutta ja tuovat järjestystä auttamalla ylläpitämään identiteet-

tejä, vuorovaikutusta tai instituutioita. Ajallinen orientaatio on menneisyydessä. (Emirbayer

& Mische 1998; myös esim. Anttila ym. 2016.) Toistava toimijuus voi ilmetä kouluvalin-

toina, jossa työväenluokkainen äiti arvostaa pysyvyyttä ja lapsen elämässä säilyvää tuttua

ympäristöä (esim. Boset & Pyryt 2007; Seppänen 2006, 251, 254). Toistavan toimijuuden

voi nähdä koulutusvalintojen yhteydessä sisältävän työväenluokkaisen äidin tietoisia tai tie-

dostamattomia käsityksiä, arvostuksia ja toimintaa oman luokka-aseman mukaisesti (ks.

esim. Reay 2005).

Muuttuvissa tilanteissa toistava toimijuus ei aina riitä, vaan työväenluokkaisen äidin on ar-

vioitava aikaisempia toimintatapoja uudelleen. Emirbayeriin ja Mischeen (1998) määrittele-

mässä käytännöllis-arvioivassa toimijuudessa hän tarkastelee muuttuneita olosuhteita ja sen

asettamia vaatimuksia ja tilanteessa nähtävissä olevia vaihtoehtoja. Arvio on sekä tiedollista

että emotionaalista ja sen tavoitteena on päätöksenteko tai valinta. Päätöksen toimeenpano

merkitsee työväenluokkaisen äidin kykyä toimia oikein ja mielekkäästi tietyissä olosuh-

teissa. Ajallinen ulottuvuus käytännöllis-arvioivassa toimijuudessa on nykyhetki, mutta ar-

viot pohjautuvat myös menneisyyden kokemuksiin. (Emirbayer & Mische 1998.) Koulutus-

valintoja voi olla tarpeen arvioida suhteessa esimerkiksi lapsen kiinnostuksen kohteisiin ja

koulumenestykseen. Päätöksenteossa se voisi myös tarkoittaa, että pyritään näkemään vaih-

toehtoisia mahdollisuuksia totuttujen ratkaisujen sijaan.

Projektiivisessa toimijuuden elementissä toiminta ei ole vain rutiininomaista toistavaa toi-

mintaa, vaan sillä viitataan kykyyn kuvitella mahdollisia tulevaisuuden toimintavaihtoehtoja

suhteessa toiveisiin, odotuksiin ja pelkoihin. Aikaisempien kokemusten ja karttuneen tiedon

varassa työväenluokkainen äiti selventää motiiveja, tavoitteita ja pyrkimyksiä ja keinoja sii-

hen sekä pohtii sen reunaehtoja. Projektiivinen toimijuus sisältää luovan aspektin toimia toi-

sin. Sen ajallinen orientaatio on tulevaisuudessa, vaikkakin menneisyys on myös läsnä.

(Emirbayer & Mische 1998.) Projektiiviseen toimijuuteen saattaa liittyä koulutusstrategioita,

joissa jo varhaisessa vaiheessa pyritään varmistamaan lapselle hyvä asema kilpailussa kou-

lutuksen kentällä (ks. esim. Poikolainen 2012).



4.3 Analyysin toteuttaminen

Tutkimuksessani analyysiprosessi eteni laadullisen tutkimuksen tapaan joustavasti ja ana-

lyysitapa ja teoreettiset menetelmät muotoutuivat tutkimuksen kuluessa. Tutkimuksen ta-

voitteeksi muotoutui tarkastella työväenluokkaisen äidin puheesta rakentuvia diskursseja ja

subjektipositioita koskien lapsen koulutusta, koulutusvalintoja ja tulevaisuutta. Näkökul-

mana oli tarkastella, minkälaista toimijuutta puheesta rakentuu. Luettavuuden kannalta esi-

tän ja kuvaan analyysini vaiheittain, vaikka analyysi ei tapahtunutkaan kronologisesti kuvat-

tuun tapaan. Jäsensin analyysiprosessin kolmeen eri vaiheeseen:

1. Aineiston järjestäminen ja tutkimusvalintojen tekeminen

2. Diskurssien ja subjektipositioiden analyysi

3. Toimijuusorientaatioiden muodostaminen.

4.3.1 Aineiston järjestäminen ja tutkimusvalintojen tekeminen

Koska haastattelurunkoa ei ollut rakennettu oman tutkimukseni tutkimuskysymyksistä ja

teoreettisesta viitekehyksestä käsin, oli aluksi välttämätöntä selvittää aineiston antamat reu-

naehdot tutustumalla tarkemmin yhteen haastatteluista. Tässä vaiheessa tarkastelin lähem-

min mistä kaikesta, minkälaisista teemoista ja miten niistä haastattelussa puhuttiin (Ronkai-

nen ym. 2011, 123 124). Aineiston koetteluvaiheessa testasin toimijuuden modaliteettien

(Jyrkämä 2008) soveltuvuutta aineiston analyysiin. Tarkastelun pohjalta havaitsin toimijuu-

den soveltuvan hyvin tutkimukselliseksi näkökulmaksi ja diskurssien analyysiin, sillä kou-

lutusvalintojen keskiössä ovat tavoitteet, resurssit, arvot, tunteet sekä valintojen reunaehdot

ja mahdollisuudet. Tässä vaiheessa hahmottelin myös empiirisiä vastineita teoreettisille kä-

sitteilleni. Tutkimuskysymykset muuttivat muotoaan tutkimuksen edetessä ja tiivistyivät si-

ten, että ne vastasivat tarkemmin myös tutkimusmenetelmiä.

Analyysia aloittaessani valitsin työni analyysiyksiköksi lausuman. Lausumaksi ymmärsin

haastattelupuheessa osuuden, joka sisälsi ajatuksen yhdestä teemasta. Jotta lausumia oli hel-

pompi käsitellä, tiivistin lausumien keskeisen sisällön. Jaottelin lausumat aluksi karkeasti

tutkimuskysymysteni mukaisiin tiedostoihin. Tiedostot sisälsivät lausumia:

1. perusopetuksesta ja suomalaisesta peruskoulusta

2. lapsen kouluvalinnoista sekä niihin liittyvästä päätöksenteosta



3.  koulutuksesta, nuoren oppivelvollisuuskoulun jälkeisistä koulutusvalinnoista ja tu-

levaisuudesta sekä niihin liittyvästä päätöksenteosta.

4.3.2 Diskurssien ja subjektipositioiden analyysi

Varsinaisen aineiston analyysin aloitin lukemalla haastattelut muutamaan kertaan. Saavut-

taakseni vastauksia esittämiini tutkimuskysymyksiin, käytin analyysissani hyväksi semioot-

tisen sosiologian ja toimijuuden analyysivälineitä: Törrösen (2000; 2005; 2014) määrittele-

mää diskurssia, subjektipositiota ja Jyrkämän (2008) toimijuuden modaliteetteja. Luin haas-

tatteluaineistosta toimijuutta ilmentäviä diskursseja ja subjektipositioita seuraavien näkökul-

mien johdattamina:

1. Miten diskurssit rakentuvat toimijuuden modaliteettien näkökulmasta?

2. Minkälaisia toimijoiden (tai esim. toiminnan kohteiden) ominaisuuksia rakentuu luo-

kitusten kautta?

3.  Miten asemoitumisen kautta rakennetaan omaa ja muiden subjektipositiota (identi-

teettiä)?

Pyrin tunnistamaan ja havaitsemaan aineistosta diskursseja seulomalla toimijuuden modali-

teettien pohjalta luodun analyysirungon alle niitä koskevia lausumia ja tiivistyksiä (taulukko

1). Analyysirungon luomisessa auttoi teoreettisille käsitteille aikaisemmin asetetut empiiri-

set vastineet (Alasuutari 2001, 55) ja analyysirunko tarkentui vielä analyysin kuluessa.

TAULUKKO 1. Analyysirunko toimijuuden modaliteeteista

(jatkuu seuraavalle sivulle)

MODALITEETTI EMPIIRINEN VASTINE

HALUAMINEN Työväenluokkaisen äidin toiveet, tavoitteet ja päämäärät koskien
a) lapsen perusopetusta, koulua, kouluvalintaa
b) lapsen oppivelvollisuusiän jälkeistä koulutusta, koulutusvalintoja ja tulevaisuutta.

Työväenluokkaisen äidin ilmaisema motivaatio toimia tavoitteiden suuntaisesti

TUNTEMINEN Työväenluokkaisen äidin arviot kouluvalinnan tai koulutuksen merkityksestä lapsen
tulevaisuudelle.

Työväenluokkaisen äidin arvot ja arvostukset liittyen
a) perusopetukseen, kouluun, koulujärjestelmään laajemmin



(esim. välineelliset, sivistykselliset, hyvinvointiin liittyvät, yleiset ja yksityiset arvot)
b) oppivelvollisuuskoulun jälkeiseen koulutukseen, ammatteihin ja lapsen tulevaisuu-
teen

Työväenluokkaisen äidin ilmaisemat tunteet ja toimijuuden tunto lapsen koulutusta
koskevissa päätöksissä ja niiden toimeenpanossa

OSAAMINEN Työväenluokkaisen äidin resurssit, tiedot, taidot ja kokemukset (tai niiden puute), jotka
edesauttavat tai estävät koulutusta koskevia päätöksiä ja niiden toimeenpanoa

KYKENEMINEN Työväenluokkaisen äidin psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen kyky tai tilannekohtainen
toimintakyky selvitä lapsen koulutusta koskevista päätöksistä ja niiden toimeenpanosta

VOIMINEN Mahdollisuudet ja vaihtoehdot liittyen
a) lapsen perusopetukseen, kouluun, kouluvalintoihin ja niihin liittyvään päätöksente-
koon
b) oppivelvollisuuskoulun jälkeiseen koulutukseen, koulutusvalintoihin, lapsen tule-
vaisuuteen ja niihin liittyvään päätöksentekoon

TÄYTYMINEN Säännöt, normit, esteet, rajoitteet tai pakot liittyen
a) lapsen perusopetukseen, kouluun, kouluvalintoihin ja niihin liittyvään päätöksente-
koon
b) oppivelvollisuuskoulun jälkeiseen koulutukseen, koulutusvalintoihin, lapsen tule-
vaisuuteen ja niihin liittyvään päätöksentekoon

Aineistoa en tässä vaiheessa varsinaisesti karsinut, vaan järjestin uudelleen tutkimuskysy-

mysten ja toimijuuden modaliteettien mukaisiin tiedostoihin (Eskola 2001). Kyseisen käsit-

teen avulla aineistoa oli mahdollista pilkkoa, luokitella ja järjestää (Ronkainen ym. 2011,

124). Toimijuuden modaliteettien tunnistamisesta siirryin aineistolähtöiseen teemoitteluun,

jonka tavoitteena oli aluksi tiivistää ja jäsentää aineistoa siten, että sen informaatioarvo kas-

voi (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93). Teemoittelussa etsin aineistosta tiettyä modaliteettia ja

sitä kuvaamia erilaisia näkemyksiä. Teemoittelu oli diskurssien sisällön, yhtäläisyyksien ja

erojen havaitsemisen sekä diskurssien nimeämisen kannalta oleellinen vaihe.

Seuraavassa analyysiesimerkissä kuvaan (taulukko 2 seuraavalla sivulla), miten olen tee-

moitellut haluamista koskevia lausumia: työväenluokkaisen äidin toiveita ja odotuksia lap-

sen oppivelvollisuuskoulun jälkeisestä koulutuksesta, koulutusvalinnoista sekä lapsen tule-

vaisuudesta. Samalla osoitan, miten teemoittelun kautta Koulutus perustana työelämälle -

diskurssi on muodostunut. Liitteessä 3 on luettavissa tiivistyksiä koskevat lausumat (liite 3:

Aineiston analyysia).



TAULUKKO 2. Analyysiesimerkki teemoittelusta ja diskurssien nimeämisestä

LAUSUMAN TIIVISTYS ALALUOKKA YLÄLUOKKA DISKURSSI

Toiveena lapselle ammatti ja koulutus, joka on
käytännönläheinen, ei ole tarpeen lukea lääkä-
riksi.

Äiti on tyytyväinen, jos lapsi löytää käsityön,
vaikka autoasentajan työn.

Toiveena käytännön ammatti, jossa
työllistymismahdollisuuksia.

Äiti ei osaa kuvitella lastaan toimistotyöhön,
vaan ihmisläheiseen työhön.

Käytännöllinen
ammatti:
käsillä tekeminen tai
hoivatyö

Käytännöllinen
koulutus ja työ

Koulutus perustana
työelämälle
-diskurssi

Toiveena muutaman vuoden ammatillinen
koulutus.

Lukio/yliopistolinja ei ole tärkeää omalle lap-
selle.

Lukio on turhan kallis miettimistauko lapselle
ennen ammatillista valintaa.

Opiskella ei pidä huvin vuoksi.

Lapsen motivaatio lukio-opiskeluun pitäisi olla
varmaa, jotta äiti olisi valmis kustantamaan
opiskelun.

Lyhyt koulutuspolku
ja ammatillinen
koulutus

Nimesin diskurssit sisällöllisesti sen mukaan, mitä työväenluokkainen äiti diskurssilla il-

maisi tavoittelevansa (haluaminen), ja toisaalta mikä merkitys diskurssissa kouluvalinnalle

ja koulutukselle annettiin (tunteminen). Diskurssit muodostin toiveiden ja arvostusten osalta

yhtenäisiin ja eheisiin kokonaisuuksiin. Haastatteluaineiston tulkitsin sisältävän neljä eri-

laista diskurssia: 1) Koulutus perustana työelämälle -diskurssi 2) Lapsen turvallisen kasvun

-diskurssi 3) Lapsen yksilöllisten ja autonomisten valintojen -diskurssi sekä 4) Lapselle pa-

rempaa -diskurssi.

Diskurssit esiintyivät aineistossa pieninä osasina, joiden tunnistaminen tarkentui ja muuntui

analyysin kuluessa. Koska diskurssien rajat eivät olleet aina itsestään selviä vaan harkinnan-

varaisia, näyttäytyi se työssäni myös särmänä saman diskurssin sisällä. (Suoninen 2016a.)

Tällaista särmää oli nähtävissä sen suhteen, minkälaista osaamista ja kykenemistä tietyn dis-

kurssin sisällä kuvattiin.



Luokitusten kautta tarkastelin vielä diskurssin sisällä tarkemmin toimijoiden ja puheen koh-

teiden ominaisuuksia ja miten puheessa herätettiin omaa tai muiden subjektipositioita hen-

kiin. Havainnoin myös, miten asemoitumisen kautta rakennettiin omaa tai muiden subjekti-

positiota, mitä vahvistettiin ja arvotettiin, mitä toisaalta heikennettiin tai mitä vastaan puo-

lustauduttiin. (ks. Törrönen 2000; 2005.)

4.3.3 Toimijuusorientaatioiden muodostaminen

Analyyttisen prosessin toisessa vaiheessa tarkoituksenani oli käsitteellistää ja tehdä tulkintaa

vertaamalla analyysin tuottamia havaintoja teoreettiseen viitekehykseen (Eskola 2001; Ron-

kainen ym. 2011, 124 125). Toimijuusorientaatioissa hyödynsin Emirbayerin ja Mischen

(1998) teoriaa, jossa toimijuus on yhteydessä erilaisiin ajallisiin orientaatioihin. Toteutin

orientaatiot toimijuutta kuvaavien ajallisten janojen avulla. Tavoitteenani oli tarkastella dis-

kursseista nostamiani havaintoja toimijuudesta suhteessa toisiinsa (ks. Hirsjärvi & Hurme

2008, 174 175). Toimijuusorientaatiot toimivat yhteenvedon välineenä johtopäätöksille.

Diskurssien sisällön ja toimijuuden ajallisten ulottuvuuksien pohjalta muodostin horisontaa-

lisia toimijuusjanoja, joissa tarkastelin työväenluokkaisen äidin kouluvalinnalle tai koulu-

tukselle antamia merkityksiä, toiveita, tavoitteita ja arvostuksia ajallisuuden näkökulmista

(kuvio 3 ja 4 jäljempänä). Avasin kouluvalintaa koskevan toimijuusjanan ulottuvuudet tee-

moittelun ja kouluvalintaperusteluiden pohjalta käytännöllis-sosiaaliseksi kouluvalinnaksi,

lapsikeskeiseksi kouluvalinnaksi sekä parempaa tavoittelevaksi kouluvalinnaksi. Lapsen op-

pivelvollisuuskoulun jälkeistä koulutusta ja lapsen tulevaisuutta koskevan toimijuusjanan

ulottuvuudet nimesin vastaavaan tapaan.

KUVIO 3. Kouluvalintoja koskeva toimijuusjana

KÄYTÄNNÖLLIS-
SOSIAALINEN

KOULUVALINTA
Kouluvalintaperustelut:

kaverit, koulumatka, tuttu
elinympäristö

Kouluvalinnan merkitys:
turvallisuutta lapsen

elämään, riittävän hyvää
peruskoulutusta

LAPSIKESKEINEN
KOULUVALINTA

Kouluvalintaperustelut:
lapsen toive painotetusta

aineesta, kaverit
Kouluvalinnan merkitys:

lapsen kiinnostuksen
kohteiden ja

kaverisuhteiden tukeminen

PAREMPAA
TAVOITTELEVA
KOULUVALINTA

Kouluvalintaperustelut:
pääomia lapselle painotetun

opetuksen kautta,
vertaisryhmään
vaikuttaminen

Kouluvalinnan merkitys:
opiskeluedellysten
mahdollistaminen,

jatkumot jatko-opintoihin



KUVIO 4. Lapsen oppivelvollisuuskoulun jälkeistä koulutusta ja tulevaisuutta koskeva toi-

mijuusjana

Horisontaaliset toimijuusjanat eivät kuitenkaan mahdollistaneet lapsen koulutuksen tukemi-

sen tai valintaprosessiin sujuvuuden, työväenluokkaisen äidin resurssien tai toimijuuden tun-

non tarkastelua. Toimijuutta tarkastelin erikseen myös vertikaalisella toimijuusjanalla,

jonka ääripäät nimesin epävarmaksi toimijuudeksi, selviytyväksi toimijuudeksi ja vahvaksi

toimijuudeksi (kuvio 5). Työväenluokkaisen äidin resursseja ja kokemusta oman toimijuu-

 asiasta ja tilanteesta riippuvana.

KUVIO 5. Valintaprosessia kuvaava toimijuusjana

KÄYTÄNNÖLLIS-
SOSIAALINEN

KOULUTUSVALINTA
(JA TULEVAISUUS)

Koulutustoive:
ammattikoulutus riittävää
Ammatilliset arvostukset:
käytännöllisten ammattien

arvostus
Koulutuksen merkitys:
työelämään pääsy ja

koulutus "turvaverkkona"
kasvussa aikuisuuteen ja
työntekijäkansalaisuuteen

LAPSIKESKEINEN
KOULUTUSVALINTA
(JA TULEVAISUUS)

Koulutustoive: avoimuus
koulutuksen suhteen

Ammatilliset arvostukset:
avoimuus ammattien

suhteen
Koulutuksen merkitys:

koulutus ja sen
mahdollistama työ
onnelllisen elämän

perustana,  (lukio)koulutus
antaa aikaa lapselle
ammatinvalintoihin

PAREMPAA
TAVOITTELEVA

KOULUTUSVALINTA
(JA TULEVAISUUS)
Koulutustoive: lukio,

mahdollisesti
korkeakoulutus

Ammatilliset arvostukset:
kokemus oman ammatin

heikosta arvostuksesta  tai
professioammattien

arvostus
Koulutuksen merkitys:
koulutus mahdollistaa

hyvän aseman

EPÄVARMA TOIMIJUUS
haastava prosessi
vähän resursseja

toimijuuden tunne "ahdistuksen sävyttämää"

SELVIYTYVÄ TOIMIJUUS
ambivalentti prosessi
riittävästi resursseja

toimijuuden tunteena" kokemus selviytymisestä"

VAHVA TOIMIJUUS
helppo ja selkeä prosessi

valinnan kannalta oleellisia resursseja
toimijuuden tunne vahva



Analyysini pohjalta yhdistin toimijuusjanat ja niiden ulottuvuudet kokoavasti kolmeksi toi-

mijuusorientaatioksi, jotka ilmensivät työväenluokkaisen äidin toimijuuden päämääriä ja

toimijuuden ajallista (toistava/käytännöllis-arvioiva/projektiivinen) ulottuvuutta.32 Toimi-

juusorientaatiot nimesin jatkuvuuden turvaamiseksi, avoimeksi mahdollistamiseksi ja pa-

remman tavoittelemiseksi (kuvio 6). Toimijuusorientaatioita en nähnyt tyypittelyinä, vaan

pikemminkin erilaisina toiminnan mahdollisuuksien avaruuksina, joita informantit hyödyn-

sivät tilanteisesti ja vaihtelevin tavoin. Usein informantit kuitenkin kuvasivat jotakin orien-

taatioista vahvimmin. Toimijuusorientaatiot olivat siis minun, tutkijan, konstruktio työväen-

luokkaisen äidin toimijuudesta ja sen moninaisuudesta.

KUVIO 6. Toimijuusjanojen pohjalta muodostetut toimijuusorientaatiot

Työväenluokkaisen äidin tulkitsin haastattelupuheessa käyttävän neljää erilaista diskurssia. Neljän diskurssin
ja niiden arvosisällön pohjalta oli muodostettavissa lopulta vain kolme toimijuusorientaatiota. Diskursseista
Lapsen turvallisen kasvun -diskurssin sisältämien merkitysten havaitsin kohdentuvan useimmiten menneisyy-
teen ja säilyttämiseen kuin myös nykyisyydessä havaittaviin uhkakuviin ja yrityksiin ratkaista niitä.

JATKUVUUDEN
TURVAAMINEN
(toistava toimijuus)

AVOIN
MAHDOLLISTAMINEN

(käytännöllis-arvioiva
toimijuus)

PAREMMAN
TAVOITTELEMINEN

(projektiivinen toimijuus)



5 TULOKSIA

5.1 Koulutus perustana työelämälle -diskurssi

Koulutus perustana työelämälle -diskurssilla tarkasteltiin, miten nykyinen perusopetus vas-

taa työelämän ja työntekijäkansalaisen tarpeisiin. Diskurssia käyttämällä puolustettiin suo-

malaista tasa-arvoista peruskoulua, vierastettiin kilpailullista koulujärjestelmää ja koulutus-

asiakkuuden vaadetta perheiden kouluvalinnoissa. Omasta luokka-asemasta käsin kritisoitiin

yhteiskunnassa hegemonisesti hallitsevaa koulutuksen, erityisesti korkeakoulutuksen, arvot-

tamista. Diskurssi tarjosi työväenluokkaiselle äidille peruskouluun luottavan työntekijäkan-

salaisen subjektiposition.

5.1.Lapselle tavallista perusopetusta ja käytännöllisiä kouluvalintoja

Koulutus perustana työelämälle -diskurssissa tarkasteltiin perusopetuksen merkitystä ja sen

mahdollistamaa perussivistystä kansalaisvalmiuksina. Peruskoulun toivottiin mahdollista-

van omalle lapselle hyvät tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet niin elämään, tuleviin opis-

keluihin kuin työelämässä toimimiseen. Diskurssista piirtyi kuva, että perusopetuksen tuli

valmentaa lasta työelämässä tarvittaviin ominaisuuksiin kuten motivaatioon, sosiaalisuu-

teen, yhteistyökykyyn, täsmällisyyteen ja luotettavuuteen.

No tietysti täytyy jotku semmoset ihan perustaidot oppia [ ] mikä se aikui-
sen asema tässä yhteiskunnassa on..että, että mitä on kansalaisen velvollisuu-
det ja oikeudet ja miten täällä toimitaan. Sitten se niinku, semmoset valmiudet,
että pyst
(H2, lähikoulu, painotettu opetus)

Siis se on niin käsittämätöntä toi, että kun ite, kun mäkin oon töissä olin näitä
opiskelijaohjaajia, et sinulle voi tulla kouluasteen opiskelija, jonka ensimmäi-
sen työharjoittelun tehtävä on se, että sen tavoite on oppia noudattamaan työ-
vuorolistaa [ ] Mä sit, miten voi olla, et se on käyny peruskoulun [ ] Eiks
se osaa sitä muka vielä?
(H3, lähikoulu, painotettu opetus)

Diskurssissa kansalaisen perusvalmiudet merkitsivät taitoja lukemisessa, laskemisessa, kie-

lissä ja sosiaalisissa taidoissa. Perusopetuksen ei kuitenkaan tullut olla liian teoreettista, vaan



sen toivottiin keskittyvän enemmän tiedon soveltamiseen, käytännöllisiin taitoihin ja asioi-

den oppimiseen tekemällä. Informantin H1 ilmaisu

perusopetuksen sisällön suhteen, kun taas informantin H9 lause

suutta.

asiallinen sarja tommosenaan..Ei mul oo mitään ih-
meellisii aatteita
(H1, muu koulu, yleisopetus)

No ne on varmaan nää samat kliseet kuin silloin, kun ite koulussa mietti, että
mihin mä ikinä tuun tätä tietoo tarviin, ja että on paljon semmoista, mitä ei oo
ikinä tarvinnut. Ja niinkö jotkut inessiivit ja ablatiivit, niin en mä tiedä vielä-
kään, mitä ne on niinku (naurahdus)?
(H9, muu koulu, yleisopetus)

Koulutus perustana työelämälle -diskurssilla ilmaistiin luottamusta suomalaiseen peruskou-

luun ja sitä, että omalle lapselle tavallinen, hyvä perusopetus oli riittävää. Retorisessa va-

kuuttelussa nojattiin maailmalla tutkittuun ja erinomaiseksi tunnustettuun suomalaiseen pe-

ruskouluun. Peruskoulun hyvyyttä tarkasteltiin myös koulutuksen tasa-arvon näkökulmasta:

peruskoulun tehtävänä oli taata yhtäläiset mahdollisuudet oppimiseen ja parantaa heikoim-

massa asemassa olevien lasten asemaa. Diskurssissa arvostettiin, että suomalaisessa koulu-

järjestelmässä ilmainen koulutus oli kaikkien saatavilla.

No siis, no peruskoulussa onneks ei taloutta kysytä, että siellä se on ihan
sama, koska peruskoulu on vielä luojan kiitos Suomessa ilmasta. [ ] kyllähän
se on maailmalla tutkittu, että suomalainen koulutustaso on hyvä [ ] Täällä
sun pitää osata lukea ja kirjoittaa, että sä pärjäät koulussa, ja jos et sä osaa, niin
opetellaan niin kauan, et sä osaa sen, et kyllä suomalainen peruskoulutus on
ihan laadukasta.
(H8, lähikoulu, painotettu opetus)

Lasten koulupolkujen eriytymisen varhaisessa vaiheessa koettiin pelottavana ja eriarvoista-

vana kehityssuuntana yhteiskunnassa. Koulujen välistä kilpailua vierastettiin. Vaaraksi näh-

tiin, että koulut, joissa oli jo valmiiksi heikommista lähtökohdista olevia lapsia, kurjistuisivat

entisestään. Siksi peruskoulujen rankinglistat , kuin myös maksulliset yksityiskoulut koet-

tiin suomalaisessa koulujärjestelmässä tarpeettomina. Hyvän perusopetuksen kulmakivenä



oli sen sijaan laadukas opettajakoulutus. Kaikille kansalaisille samanlaisena tarjottava pe-

ruskoulutus oli vakaan ja hyvän yhteiskunnan mittari, josta tulevaisuudessakin on pidettävä

huolta.

 [markkinaperiaate] tuppaa tekemään sit sen, että ne mitkä ei oo
suosituimpia [kouluja]..niin niitten taso laskee. [ ] Eikä tää meiän yhteis-
kunta siitä parane..että tääl on [ ] huonomman tai paremman, parempilaatui-
sen koulutuksen saaneit ihmisi..että kyl kaikille pitää peruslähtöjuttu niinku

(H2, lähikoulu, painotettu opetus)

Tasa-arvoisen peruskoulun puolustaminen ilmeni diskurssissa erilaisina eroa tekevinä luo-

kituksina. Amerikkalainen koulujärjestelmä edusti informantille H8 tulevaisuuden uhkaku-

vaa, suomalaisen peruskoulun kauhuskenaariota, jossa koulut jakautuvat

 Informantti käytti puheessaan kouluista

huonomaineinen

uokkaan kytkeytyvin luo-

kituksin. Hänen mukaansa suomalaisten koulujen oppilasaineksen tuli olla heterogeenistä:

koulussa tuli olla oppilaita kaikenlaisista taustoista.

[ ]Musta tää suomalainen koulutusjärjestelmä on verrattain hyvä, kun ver-
taa amerikkalaiseen systeemiin, missä sitten on niitä surkukouluja, ja missä on
vaan ne gangstat [ ] peruskouluopetus kuitenkin vielä on, tai pitäis olla, ta-
salaatuista, et mun mielestä semmonen, että on suosittu peruskoulu ja sit on
vähän semmonen, toi se heikkolahjaisten peruskoulu, niin kiitos ei, et mä oon
sitä mieltä, et peruskoulut pitää olla semmoset, että ne on, kaikki oppilaat se-
kasin siellä, et siellä on niitä hikkejä ja sitten siellä on niitä vähän tavallisia, et
semmoset tavallaan must, että tulee eliittiperuskoulu, niin se kuulostaa aika

(H8, lähikoulu, painotettu opetus)

Koulutus perustana työelämälle -diskurssilla kyseenalaistettiin vanhempien kouluvalinta-

kulttuuria ja nähtiin, ettei suomalaisessa koulujärjestelmässä vanhempien ollut välttämätöntä

tehdä lasta koskevia yksilöllisiä valintoja vielä peruskouluvaiheessa. Tuttavien tai muiden

 Haluttuun kouluun pääsemiseksi

ei oltu valmiita tekemään mitä tahansa.

Joku äiti ainakin sanos, et hän oli [alakoulu x] hakenu silleen, et hän oli jo
edellisenä iltana suurin piirtein, vai oliks se aamul kuuden aikaan menny sinne



ja hän oli toisena vai kolmantena jonossa. [ ] niin mä ajattelin, että hohhoh,
et aika haastavaa.
(H3, muu koulu, painotettu opetus)

Kouluvalintaa perusteltiin käytännöllisillä syillä. Valinnassa painotettiin sopivaa koulumat-

kaa, koulun tuttuutta tai esimerkiksi vastaremontoitua koulurakennusta.

Et on helppo reitti kulkee ja myös yleisillä [ ]. Ja sitte menis ainaki muu-
tama kaveri ala-asteelta tuttuja siihen samaan luokkaan. Ja sitte et se olis hil-
jattain remontoitu koulu..Kun en mä mihinkään, en oo kokenu järkeväks mi-
hinkään kaukana olevaan johonki painotteiseen kouluun hakea tai työntää
lasta, että kohtuu semmonen helppo perusjärjestely sais olla.
(H1, muu koulu, yleisopetus)

a niin kauheesti mitään valittu..Niin. Et
menty siihen lähimpään kouluun, se on so-- kaikin tavoin sopivan oloinen
[ ] Vaik kuin sanotaan mitä, mut kyl ne kyl niit sit kerkee viel..peruskoulun

(H2, lähikoulu, painotettu opetus)

Koulutus perustana työelämälle -diskurssin käyttö vaati kuitenkin puolustelua. Edellisissä

aineistonäyt aik kuin sanotaan mitä

keväks painotteiseen kouluun työntää lasta

kintani mukaan ee kunnianhimoi-

sesti valintoja lapsensa parhaaksi. Lausumallaan informantit kuitenkin kuvasivat lähikoulu-

valintaa tai lähellä olevan koulun valintaa omalle perheelle sopivana ja

lintana. Vaikka informantin H2 lapsi kävi koulua lähikoulun painotetussa opetuksessa, oli

se hänelle toissijaista suhteessa lähiyhteisöön liittymiseen.

Diskurssilla ilmaistiin, ettei painotetun luokkien ja yleisopetusluokkien välillä ollut opetuk-

sen sisällöissä eroa, eikä näin ollen kouluvalinnalla tai aikaisemmilla kielivalinnoilla ollut

ratkaisevaa merkitystä lapsen tulevaisuuteen tai jatko-opintomahdollisuuksiin. Painotetun

opetuksen tuntimäärän koettiin olevan pieni ja opettajien samoja kuin yleisopetuksen puo-

lella. Painotettu opetus näyttäytyi joko lisänä hyvään perusopetukseen tai turhana erikoisuu-

den tavoitteluna ja erottautumisen tarpeena.

Kunhan ei liian moneen tuntiin vaikuta, ettei se peruskuviot kärsi. Hyvä
höystö, mut ei saa tulla pääasiaks. [ ] En usko, että peruskoulujen välillä on



niin isoja eroja, et se vaikuttais. Sillee, et joku reitti olis ummessa tai edes to-
dennäkösempi kuin joku toinen. Että luotan jotenkin peruskoulusysteemiin.
(H1, muu koulu, yleisopetus)

Koulutus perustana työelämälle -diskurssissa lapsen koulunkäyntiin ja kouluvalintojen to-

teuttamiseen liittyi erilaisia tunteita. Kilpailu oman lapsen hyvästä koulutuksesta muiden

vanhempien kanssa herätti niin epävarmuuden ja neuvottomuuden, halveksunnan ja ylem-

myyden kuin myös onnistumisen ja pärjäämisen tunteita. Varmuutta kouluvalintoihin toivat

samanikäisten lasten ja samanhenkisten vanhempien tuttavapiiri sekä vanhempien sisarusten

kohdalla tehdyt aikaisemmat valinnat. Oman asuinalueen ja sen asukkaiden ja koulujen tun-

temus mahdollistivat tarvittavaa tietoa koulujen maineista. Hyvät suhteet koulun henkilös-

töön tekivät hakuprosessista rennomman, jolloin opettajilta tai rehtorilta sai apua valintapro-

sessista selviytymiseen.

Mikäli työväenluokkaisella äidillä ei ollut näitä resursseja käytettävissä, saattoi kouluvalin-

taprosessi olla huolen sävyttämää, mitä esimerkiksi informantti H9 kuvasi

. Lapsen haluttuun kouluun pääseminen vaikutti hänen kohdallaan

olevan kiinni ulkopuolisista seikoista, joihin äidillä ei ollut vaikutusvaltaa. Informantti H1

puolestaan ilmensi vahvaa toimijuuden tuntoa koulumarkkinoilla toimimiseen, mitä lausuma

seuraavassa aineistonäytteessä kuvaa. Sillä hän myös konst-

ruoi selkeää päämäärää ja aktiivista, varsin ponnekasta, toimimista tavoitteiden toteutta-

miseksi.

minen ja huolehtiminen, aikataulut ja rehtori, ensmäisel kerralla suoraan reh-
torin kans keskustellu, et mitä siihen laitetaan ja miten se laaditaan. [ ] et
tiedettiin, et sit jos siihen tulee ensin kieltävä vastaus, niin sitten täytyy käyn-
nistää tehotaistelu [ ].
(H1, muu koulu, yleisopetus)

Diskurssissa lasten keskinäistä kilpailua paheksuttiin ja kritisoitiin vanhempia, jotka vaativat

lapselta erinomaista koulumenestystä. Omaa toimijuutta rakennettiin erottautumalla kunni-

anhimoisista, usein keskiluokkaisista, vanhemmista. Samalla saatettiin kokea epävarmuutta

siitä, minkälainen oli lasta riittävästi kannustavan ja tukevan vanhemman rooli.

uiten-
kin siinäkin vain lastansa..eikä sitä, että, et me halutaan, et mun laps on hyvä
koulussa, et semmonen paremmuuden havittelu vanhemmillakin, et kuhan ei



unohda sitä lasta kokonaisena persoonana. [ ] Vaikka vanhemmat tekee sen
lapsen puolesta, että nyt susta tulee, sä oot vähän eliitimpi, niin sä lähdetkin
tonne[kouluun], niin en, musta se on kauhee ajatus.
(H8, lähikoulu, painotettu opetus)

Vaikka Koulutus perustana työelämälle -diskurssilla ilmaistiin, ettei vanhempien ole välttä-

mätöntä tehdä kouluvalintoja, samaan aikaan kuitenkin kuvattiin valintoihin ja markkinape-

rusteiseen koulujärjestelmään liittyviä pakkoja ja ulossulkeutumisia. Turun ja Espoon kou-

lumarkkinoilla nähtiin teoriassa olevan mahdollisuuksia kouluvalintoihin, mutta mahdolli-

suudet eivät olleet olemassa kaikille perheille: Se on raaka peli, et mitä on tarjolla ja mistä

, kuten informantti H1 arvioi koulumarkkinoiden todellisuutta. Kouluvalintapro-

sessin haastavuuden ja joidenkin vanhempien puutteellisten resurssien uskottiin sulkevan

osan perheistä valinnan mahdollisuuksien ulkopuolelle. Markkinavetoisen, kilpailullisen

koulujärjestelmän pelättiin pahimmassa tapauksessa sysäävän oman lapsen hyvän koulutuk-

sen ulkopuolelle. Painotettu opetus ja kielivalinnat näyttäytyivät haasteellisempana opetuk-

sena, joka oli joskus tarkoitettu lahjakkaille muiden perheiden  lapsille.

tavallaan tyytymään huonompaan, vaihtoehtoon. [ ] et sit vaan santsattais
niihin, hyviin eli ketkä pärjää. [ ] Et sanotaan sillon ku olikse neljännel luo-
kal ku valittiin sitä, muita kielii ku tossaki oli vaihtoehtona ruotsii ja ranskaa
ja, saksaa. Niin kyl siin kohtaa ku tiesi et ei oo, lahjoja. [ ] niin siin semmo-
nen pieni ehkä kateus tai semmonen tuli et miksei, miksei he niinku..
(H7, lähikoulu, painotettu opetus)

Koulujen koettiin joskus kilpailevan hyvistä oppilaista, eikä työväenluokkaisen perheen

lapsi kokenut aina olevansa koulujen kilpailun kohteena, kuten informantti H3 kuvasi koke-

muksiaan: -urheilija niin tervetuloa tänne, mut

 Joskus perheen luokkatausta  oletettiin

lahjakkuuden sijaan jopa vaikuttavan siihen, mihin kouluun lapsen oli mahdollista päästä.

Informantilla H3 ei ollut asiasta kokemusta, vaan hän tukeutui epämääräisempään huhupu-

heeseen.

[  ]et joskus, hyvä nimi, tausta, vaikka sä olisit ihan tavallinen muuten mut
tausta ratkasee.[ ] Pääset tavallaan helpommin sisälle johonkin tiettyyn kou-
luun. Näin mä oon ymmärtäny.
(H3, muu koulu, painotettu opetus)



5.1.2 Koulutus mahdollistaa pääsyn työelämään

Koulutus perustana työelämälle -diskurssissa asemoiduttiin omasta luokkakulttuurista käsin

arvioimaan oppivelvollisuuskoulun jälkeisen koulutuksen ja työn merkitystä lapsen tulevai-

suudelle. Diskurssissa koulutus representoitui välttämättömäksi pakoksi nyky-yhteiskun-

nassa ja sen merkitys oli välineellinen: koulutuksessa suoritettu tutkinto mahdollisti omalle

usta

informanttien puheessa sitä, että opiskelusta tuli olla hyötyä ja

se oli etappi ja välivaihe kohti työelämää.

hyväksytyn, minä olen käynyt tämän, minä olen pätevä, koulutuksellisesti pä-
tevä tähän työhön.
(H8, lähikoulu, painotettu opetus)

Diskurssissa koulutuksen ja työnteon välinen suhde oli vahvasti jännitteinen. Jännite raken-

tui erilaisten binääristen luokitusten kuten teoriatiedon ja käytännöntiedon, koulussa menes-

tymisen ja käytännön osaamisen näkökulmista.

Diskurssissa kyseenalaistettiin koulutuksen määräävää asemaa yhteiskunnassa ja nähtiin,

että tutkinnoilla oli yhteiskunnassa nykyisin liikaa painoarvoa. Koulutuksen tuottamaa tietoa

tuli myös osata soveltaa käytäntöön ja oikea osaaminen saavutettiin käytännön työssä. Kou-

lutus oli toissijaista suhteessa työntekoon.

Seuraavassa aineistonäytteessä informantti H8 teki eroa kirjatiedon ja käytännön järjen vä-

lille sekä lausui moraalisia ohjeita työelämässä oikein toimimiseen. Hän rakensi itsestään

kuvaa hyvänä käytännön työntekijänä tekemällä eroa formaalisessa koulutuksessa menesty-

neeseen opiskelukaveriinsa.

Hyvällä paperilla ei tee mitään, jos et sä osaa soveltaa sitä käytäntöön, että
itse muistan, kun aikoinaan valmistuin, ja oli niitä luokkakavereita, joittenka
keskiarvo oikeesti hipo sitä vitost [ ]. Mut sitten, kun sille lyödään se käy-
tännön tilanne nenän eteen ja sanotaan, et tee, niin sit se onkin ihan, että oota,
mun pitää kaivaa toi kirja esiin, et mitä mun piti tehdä. Mä sit, et sä voi tehdä
niinku kirja sanoo. Tee jotain järkevää.
(H8, lähikoulu, painotettu opetus)



Koulutus perustana työelämälle -diskurssissa työväenluokkainen äiti halusi toimia omalle

lapselle esimerkkinä työntekijäkansalaisesta, joka huolehtii korkealla työmoraalillaan yh-

teiskunnan hänelle asettamat velvollisuudet. Työväenluokkaisen äidin toimijuus ilmeni kult-

tuurisen perinnön ja työväenluokkaisten arvojen välittämisenä lapselle. Työelämässä tarvit-

tiin myös käytännön järkeä, oikeanlaista asennetta ja persoonallisia ominaisuuksia, kuten

ahkeruutta, luotettavuutta, tunnollisuutta, kykyä soveltaa tietoa sekä taitoja tulla toimeen

toisten ihmisten kanssa. Pysyvyys ja pitkät työsuhteet näyttäytyivät tavoiteltavalta ja työvä-

enluokkaisessa kulttuurissa arvostetulta asialta.

mäkin oon tehnyt 20 vuotta ylitöitä, niin silti mä oon tavallaan ihan
nollilla, että se on aika suppee se kirjo, mihin pääsee töihin ilman koulutusta,
vaikka oliskin hyvä, ahkera ja tunnollinen työntekijä, niin tänä päivänä se on
tehty vähän vaikeeksi. Se
(H9, muu koulu, yleisopetus)

Koulutusta ja lapsen tulevaisuutta koskevat toiveet ja odotukset olivat käytännöllisiä.

Omalle lapselle nähtiin sopivaksi lyhyt koulutus, joka ei vaatinut liian teoreettista opiskelua.

Tätä myös informantti H9 ilmensi lausumallaan: sellainen, missä tehään ja ei

tarvis niin kauheesti lukea ja päntätä . Lapsen ei ollut välttämätöntä mennä lukioon, vaan

häntä kannustettiin pikemminkin ammattikoulutukseen, varsinkin jos nuoren uratoiveet oli-

vat jo selkeitä. Kaksoistutkinto, jossa nuori saa sekä ylioppilastutkinnon että ammatillisen

tutkinnon, vaikutti houkuttavalta vaihtoehdolta, vaikkakin vaativalta sellaiselta.

Diskurssilla ilmaistiin myös perinteisen ruumiillisen työn sekä käsityö- ja hoiva-ammattien

arvostusta. Odotuksena omalle lapselle oli käytännön ammatti, jossa oli työllistymismahdol-

lisuuksia. Odotukset saattoivat olla myös sukupuolittuneita, jolloin poikia ohjattiin perintei-

-alan ammatteihin. Toimistotyö näyttäytyi puoles-

taan kartettavalta ja ikävältä ammatilta. Diskurssista jäsentyvään ikäjärjestykseen ja elämän-

kulkuun kuului lyhyt koulutuspolku, jonka jälkeen siirryttiin nopeasti työelämään.

Kyl mulla olis ajatus, että jotain käytännön ammattia, muutaman vuoden kou-
lutuksella. Ammatti, josta jää niin paljon eläkkeelle väkee, että on työllisty-
mismahdollisuuksii kans.
(H1, muu koulu, yleisopetus)



[ ] et tavallaan, et mä en osais kuvitellakaan, et mun lapset lähtis semmo-
seen johonkin toimistonäperrys- häperrystyöhön, missä ei olla ihmisten kanssa
tekemisissä.
(H8, lähikoulu painotettu opetus).

Diskurssissa tunnistettiin kuitenkin yhteiskunnassa vallitsevat arvostukset ja hierarkiat kos-

kien koulutusta ja ammattiasemia. Kunnianhimo yhdistettiin lukemiseen

 oman lapsen ei ollut tarpeen tavoitella näitä yleisesti arvostettuja päämääriä.

Puolustuksena toimi itseironia ja halveksunta keskiluokkaisia tai oman luokkataustan omaa-

via ihmisiä kohtaan, joiden koettiin käyttävän lapsia välineenä omien unelmien toteuttami-

seen.

 vanhemmat siihen haluaa jotenkin vaikuttaa, et se on se.. se ylioppilaisuus
on se joku meriitti ja titteli, mist tulee hyvä mieli ni mikäs siin[ ]. Et kyl mun
mielest siinäkin täytyy olla järki kädes vanhemmil, et ei voi olla semmonen
uusavuton, et jos et oo itte käyny lukioo, niin haluat välttämättä et laps käy tai
jos mä oon käyny lukion, niin välttämättä lapsenkin on käytävä lukio [ ].
(H8, lähikoulu painotettu opetus)

Korkealle kouluttautuneet ihmiset ja heidän edustamansa kulttuuri näyttäytyivät vieraana

toiseutena. Omaa luokkaa herätettiin henkiin itseironisella huumorilla kuten informantti H3,

joka asemoitui joksikin muuksi kuin lahjakkaaksi ja viisaaksi yliopistoihmiseksi. Omat kou-

lukokemukset määrittivät myös kokemusta itsestä ja omasta paikasta koulutusyhteiskun-

nassa. Diskurssilla ei asemoiduttu koulujärjestelmän mal

vaan käytännön tekijäksi ja osaajaksi.

käyneet] ammattikoulut suurin osa. Kaks on käyny lukion,
kaks, et suvus on kaks ylioppilasta, kolme..Yhden veljen tyttö opiskelee ihan
yliopistos ja on tosi lahjakas. Hän on poikkeus, mistähän se on saanu? Mut se
on äidin puolelt se viisaus [naurahtaen]
(H3, muu koulu, painotettu opetus)

[ ]  Mullakin oli semmoinen koulukammo, kun pääs sieltä yläasteelta. Ja
niinku mä kävin siellä lähinnä kavereitten takia siellä koulussa, että en mä ollut
kauhean semmoinen lukutoukka, enkä mä oo kyllä vieläkään, mutta nyt se on

(H9, muu koulu, yleisopetus)

Vanhemmuutta ja siihen liitettyjä arvoja rakennettiin erilaisin luokituksin jaottelemalla ih-

miset  ja avalliseen



elämään ja tavallisiin vanhempiin liitettiin luonnollisuus ja nykyhetkessä eläminen. Lapseen

kohdistettujen tulevaisuuden toiveiden tai suunnitelmien ei tarvinnut olla suuria, kuten in-

formantti H3 ilmaisi te

sia resursseja. Lapsen kielikurssit ja vaihto-oppilasvuodet olivat

ilmennettiin niiden olevan oman elämänpiirin ulkopuolella.

Ja [puolison siskon] mies on Nokialla nykyisin, kans parempipalkkainen ja
silleen, että ei oo ihan tavallinen [ ] itse asiassa nuorempi sisko ei oo yliop-
pilas sit taas, et hän on sit taas ihan tavallisii ja hänel on aika, siis niin sanotusti
tavallinen mies, et ei oo mikään semmonen hirveen kunnianhimonen tai sem-
monen.
(H3, muu koulu, painotettu opetus)

Omaa luokkaa rakennettiin myös erilaisten tunteiden, kuten ylpeyden tai alemmuudentun-

non, välityksellä. Omaan paikkaan yhteiskunnassa oltiin tyytyväisiä ja kulttuurin uusintami-

nen näyttäytyi oman tahdon mukaisena tapana toimia. Aineistonäytteessä informantti H9

joutui kuitenkin puolustamaan omia elämänvalintojaan suhteessa toisin valinneisiin, lukion

käyneisiin, ystäviin. Informantin lausuma Mutta ei se niidenkään elämä semmoista ruu-

viittaisi itsetodisteluun, jolla hän tulkintani mukaan tun-

nisti yhteiskunnassa yleisen yleissivistävän koulutuksen arvostuksen, mutta ilmaisi arvotta-

vansa elämän onnellisuutta meriittien sijaan.

Informantti H3 puolestaan kuvasi ammatillisia arvostuksiaan ja koki tekevänsä perushoita-

jana tärkeää työtä ihmisten kanssa. Hänestä sairaalan ammattihierarkiassa korkeammalla

oleva sairaanhoitajan työ näyttäytyi ikäv

tännön ihmisläheisestä työstä. Informantti kuitenkin halusi rakentaa itsestään kuvaa ihmi-

senä, jolla oli vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia: halutessaan hän olisi voinut opiskella sai-

raanhoitajaksi. Retorisessa vakuuttelussaan hän käytti hyväksi sairaalahierarkian huipulla

olevan ylilääkärin mielipidettä.

[ ] ne kolme muuta [kouluaikaista kaveria] kävi lukion ja tuota on ihan hy-
väpalkkaisissa ammateissa ja näin. Mutta ei se niidenkään elämä semmoista
ruusuilla tanssimista oo (naurahdus), että mä oon oikeastaan aina enemmän
tavallaan arvostanut sitä ruumiillista työtä ja sellaista niinku kokemusta ja sem-
moista, että mä en oo ikinä halunnut, että mä kouluttaudun kauheen korkealle
johonkin, että vaikka ne
(H9, muu koulu, yleisopetus)



sä oot niin nuori vielä, et sun pitäis lukea sairaan-
en mä haluu, .

Sairaanhoitajat ei aina ehdi olemaan, et ne on enemmän siellä kansliassa kir-
jottaas niitä juttujaan.
(H3, muu koulu, painotettu opetus)

5.2 Lapsen turvallisen kasvun -diskurssi

Lapsen turvallisen kasvun -diskurssista rakentui käsitys lapsuudesta ja nuoruudesta ajanjak-

sona, joka vaati vanhemman eritystä suojelua ja huolenpitoa. Diskurssilla asemoiduttiin lap-

sen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtivan vanhemman asemaan, mistä käsin myös

arvioitiin oman lapsen koulutuksellisia tarpeita, valmiuksia tehdä elämää koskevia tärkeitä

koulutusvalintoja sekä kykyä selviytyä turvallisesti aikuisuuteen. Lapsen turvallisen kasvun

-diskurssi rakentui erilaisten uhkakuvien sekä lapsuuteen ja vanhemmuuteen liittyvien omi-

naisuuksien ja velvollisuuksien kautta. Diskurssi mahdollisti käyttäjälleen suojelevan äidin

subjektiposition.

5.2.1 Lapsen persoonallis-sosiaalista kasvua tukevaa perusopetusta ja sosiaalisia

kouluvalintoja

Lapsen turvallisen kasvun -diskurssissa kouluvalinnalla ja hyvällä perusopetuksella haluttiin

mahdollistaa lapselle turvallinen kasvuympäristö. Diskurssilla vahvistettiin käsitystä per-

heen keskeisestä roolista ja vanhempien päävastuusta lapsen kasvatuksessa. Perhe toimi voi-

mavarana lapsen kasvussa tasapainoiseksi, sosiaaliseksi ja muut ihmiset huomioon ottavaksi

yksilöksi. Hyvä koulu ja perusopetus tukivat vanhempien kasvatustehtävää.

 [koulussa], niin sit otetaan heti yhteyttä kotiin ja
otetaan niinko perheen kanssa yhteisvastuu siitä..Ei [koulu] tietysti voi korvata
perhettä..ykskään koulu eikä opettaja.
(H2, lähikoulu, painotettu opetus)

Lapsen turvallisen kasvun -diskurssista yh-

teisöllisenä kyläkouluna, jossa jokainen tunsi toisensa  ennen

kaikkea kasvattajana, turvallisena aikuisena, joka suhtautui lapsiin lämmöllä ja ymmärryk-

sellä, mutta myös kykeni tarvittaessa asettamaan rajoja. Joskus hyvän opettajan ominaisuu-

det olivat myös sukupuolittuneita, jolloin naispuolisella opettajalla oli luontaisesti kykyä



kuin myös vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Perusopetuksen sisällöissä korostettiin lapsen sosiaalisen ja persoonallisen kasvun, onnelli-

suuden ja hyvinvoinnin tärkeyttä.

Mun mielest on tärkee, et ihmiset [koulussa] tuntee toisensa. Että pystytään
nopeemmin näkemään ja ymmärtämään kiusaamiskuviot ja konfliktit. Ja ai-
kuinen pitää sen homman hallussa ja huolehtii vastuunsa.
(H1, muu koulu yleisopetus)

Diskurssissa painotettiin koulun sosiaalistamistehtävän tärkeyttä. Diskurssilla rakennettiin

käsitystä, että koulussa liian yksipuolinen, teoreettinen opiskelu, saattoi olla uhka lapsen ja

nuoren hyvinvoinnille. Mikäli koulu epäonnistui lasten ja nuorten kasvatustehtävässä, näh-

tiin nuorten olevan vaarassa syrjäytyä tai joutua elämänvaikeuksiin. Syrjäytyneen nuoren

oon

kolahjainen

tyi kuva lapsen kasvatuksen tavoitteista näiden negatiivisten luokitusten ja niiden välttämi-

sen kautta.

Lapsen turvallisen kasvun -diskurssilla ilmaistiin, että koulujen tulisi panostaa enemmän las-

ten oppimisvaikeuksien tukemiseen, jotta lasten ja nuorten syrjäytymistä voitaisiin ehkäistä.

Nykyisen koulun toivottiin olevan vaativampi sosiaalisten taitojen ja käytöstapojen opetta-

misen suhteen, sillä kaikki lapset eivät kotoa oppineet näitä taitoja.

Mut sen takia luokkakoot pitäis olla..pienemmät, ja ehkä siellä luokassa pitäis
olla niitä avustajia vähän enemm koska heikkolahjaiset koulussa, [ ] kun ei
ne pärjää siellä, niin todennäköisesti tulevaisuus on rikollinen tai sit jotain ei
niin hyvää, niin mun mielestä se maksaa itse itsensä takaisin.
(H8, lähikoulu, painotettu opetus)

[ ] varsinkin just et kun on monikansallinen maahanmuuttajajuttu, niin siin
sais olla enemmän niit sosiaalisien taitojen ohjaamista [ ]. Koska ne on aika,
käytöstavat ja tämmöset näin mitkä, niin ne on aika tärkei ja ne ei välttämättä
tuu kotoakaan, jos ei kotoa tiedetä, et miten niit käytetään.
(H3, muu koulu, painotettu opetus)

Lapsen turvallisen kasvun - lla oli resurs-

seja ja tahtoa huolehtia lapsesta ja edistää tämän hyvinvointia koulussa. Koulun käytäntöihin



vaikutettiin usein osallistumalla vanhempainyhdistyksen toimintaan tai oltiin suoraan yhtey-

dessä koulun opettajaan, rehtoriin tai jopa opetusvirastoon, mikäli koettiin, että opettaja esi-

merkiksi kiusasi tai kohteli lasta koulussa huonosti.

Kasvatuksella tavoiteltiin lapselle turvallista elämää. Hyvän vanhemmuuden todistelussa

ystäväpiirissä

ja omalla asuinalueella oli perheitä ja vanhempia, jotka olivat kiinnostuneita lapsensa teke-

misistä, asettivat rajoja ja opettivat kohteliaita käytöstapoja.  Hyvä vanhemmuus rakentui

myös suhteessa vanhempiin, jotka eivät huolehtimisen velvoitetta kyenneet täyttä-

sällään perheiden köyhyyttä, huono-osaisuutta ja

sosiaalisia ongelmia. Se oli myös kytköksissä huonoiksi koettuihin asuinalueisiin. Koulu-

luokkien heterogeenisyyttä saatettiin kuitenkin puolustaa sillä, että lapsi tutustui erilaisista

kotitaustoista ja kulttuureista tuleviin lapsiin, joille kaikille hyvä perhe ei välttämättä ollut

itsestäänselvyys.

tuttavaperheet ja nämä nyt suht samal taval eletään ja ollaan. Et ei kaikil se oo
itsestäänselvyys et niil on, aamupalaa tarjoo tai, uudet talvikengät tai luistimet
joka talvi [ ].
(H7, lähikoulu, painotettu opetus)

Lapsen turvallisen kasvun -diskurssissa hyvä vanhemmuus ja kiinnostus lapsen koulunkäyn-

tiin konstruoitiin tunteiden kautta huolena ja välittämisenä. Lapsen yläkouluun siirtyminen

herätti työväenluokkaisessa äidissä monenlaisia tunteita, erityisesti pelkoa ja jännitystä. Poh-

dinnoissa arvioitiin lapsen kykyä sopeutua uusiin ympäristöihin ja ihmisiin, itsenäisempään

koulunkäyntiin ja koulumatkaan. Yläkouluun siirtyminen nähtiin samalla lapsen kasvun ja

itsenäistymisen kannalta tärkeänä etappina.

No se mitä nyt näitten kavereitten vanhemmilta [on kuullut]et itte pitää hoitaa
kaikki. Et ei oo sitä omaa opettajaa..enää, ku ottaa sit äitiin yhteyt et, homma
ei toimi tai muuta. Et jos siel nyt sit, kelkast jää niin, ei kukaan huolehdi siit sit

(H7, lähikoulu, painotettu opetus)

Suomalaisessa koulujärjestelmässä lähikouluperiaate oli työväenluokkaisesta äidistä toi-

miva ratkaisu, sillä koulunkäynti koulumatkoineen ei saanut olla liian raskasta, ja lapselle



tuli jäädä aikaa myös omaehtoiseen olemiseen, harrastuksiin ja sosiaaliseen elämään. Kou-

luvalintaperusteluissa korostettiin lapsen tutun elinympäristön säilyttämistä, turvallista kou-

lumatkaa sekä lapsen kavereita tai sisaruksia. Vanhempien sisarusten koettiin tuovan turvaa

nuoremmalle lapselle. Liiallisten muutosten pelättiin vaikuttavan kielteisesti lapsen koulu-

menestykseen ja sitä kautta jopa lapsen jatko-opintomahdollisuuksiin tai oppivelvollisuuden

jälkeisen koulutuksen keskeyttämisvaaraan. Tutun koulun säilyttäminen oli otettu huomioon

aikaisemmin tehdyissä valinnoissa ja asuinpaikkojen valinnoissa.

[  ]Mun mielestä lähikouluun on turvallisinta mennä, et kuitenkin, kun se
on lähellä, koulumatkat ei veny turhan pitkäks [ ]. Vaikka koulu on tärkeetä,
mut kyl se sellanen sosiaalinen elämä ja vapaa-aika sen koulun painoks on
erittäin tärkeetä. [ ] niin kyl mä uskoisin, et se esimerkiks vähentää vaaraa
keskeyttää ammattikoulu tai muuta, et on pystynyt jatkamaan samas paikassa,
samas miljöössä ja sama porukassa nyt sit jo kuus vuotta, niin ei oo niin kova
se.
(H1, muu koulu, yleisopetus)

Vertaisryhmän ja mukavien koulukavereiden uskottiin vaikuttavan lapsen opiskelumotivaa-

tioon ja koulunkäyntiin myönteisesti. Joskus kouluvalinnalla haluttiin vaikuttaa lapsen ver-

taisryhmään koululuokassa ja puuttua tilanteeseen, mikäli lapsella oli vaara tulla kiusatuksi

tai saada vaikutteita huonosti käyttäytyvistä lapsista.

Kyllä [lapselle osoitettu lähikoulu] on hyvä koulu, en mä voi sanoa on
huono , mut kun he menevät sinne kiusaajat ja sitten sanoi [lapselle] ei tarvi
mennä sinne .
(H5, muu koulu, painotettu opetus]

Valintojen suhteen toivottiin, ettei lapsen tulevaisuuden kannalta ratkaisevia valintoja tar-

vinnut tehdä vielä peruskouluvaiheessa. Kuitenkin perheiden oikeus kouluvalintoihin mah-

dollisti työväenluokkaiselle äidille muun kuin lähikoulun valinnan, mikäli hän esimerkiksi

halusi muuttamisen yhteydessä säilyttää lapsellaan tutun ympäristön ja koulukaverit. Paino-

tettua ainetta tärkeämpänä pidettiin tuttua elinympäristöä. Mikäli lapselle haettiin paikkaa

painotetusta opetuksesta, ja jos lapsi ei olisi tullut valituksi opetukseen, olisi lapsi jatkanut

todennäköisesti lähikoulun yleisopetuksessa.

[ ] Et mun mielestä sit taas enemmän on kavereilla merkitystä kun sillä, että

(H8, lähikoulu, painotettu opetus)



Lapsen turvallisen kasvun -diskurssissa valinnoissa käytettiin hyväksi karttuneita kokemuk-

sia sisarusten tai tuttujen kouluvalinnoista tai oman asuinalueen tuntemusta. Kouluvalin-

noissa oli näin ollen mahdollista toimia aikaisemman kokemustiedon pohjalta toistaen tuttua

toimijuuden tapaa.

lapselle haettavaan kouluun koettiin hyödylliseksi.

Diskurssilla ilmennettiin, että työväenluokkaisella äidillä oli tärkeä rooli kanssakulkijana ja

lapsen tukijana kouluvalinnoissa, sillä painotettuun opetuksen hakeminen piti sisällään ris-

kin tulla torjutuksi. Informantille H3 oli haastatteluhetkellä tullut tieto, ettei lapsi päässyt

hakemalleen luokalle. Puheessaan hän ilmaisi niin emotionaalista kuin empaattista tukea

pettymyksen kohdatessa, mutta myös kannustusta koulunkäyntiin ja tavoitteiden saavutta-

miseen.

Itkettiin. Ja oltiin aika masentunei. Mut sitten, kyl se pikkuhiljaa sit se, mä
yritin kääntää sen positiiviseks [ ] toisaalta ehkä on hyväkin, et oppii, taval-
laan semmosii pettymyksii. Mut kyl se, se on aika rankka se pettymys siin koh-
taa, et jos ei pääsekään sinne. Ja varsinkin jos on ne, ollu pitkän aikaa tavot-
teena päästä
(H3, muu koulu, painotettu opetus)

5.2.2 Koulutus turvaverkkona kasvussa aikuisuuteen

Lapsen turvallisen kasvun -diskurssilla tuotettiin psykologista puhetapaa lapsuudesta elä-

mänvaiheena, joka vaati erityistä suojelua. Diskurssilla ilmaistiin, että lapsen tulee voida olla

lapsi mahdollisimman pitkään ilman vastuuta, ja että elämän tärkeät koulutuspäätökset tulisi

voida tehdä myöhemmällä iällä. Peruskoulun päättävää nuorta ei nähty riittävän kypsänä ja

realistisena koulutukseen ja ammattiin liittyvissä käsityksissään ja toiveissaan. Lasta halut-

tiin tukea ja neuvoa koulutus- ja elämänvalinnoissa  sitten kun ne olivat ajankohtaisia.

[ ] Siks se on niin hirvee, et 15-vuotias pistetään valitsemaan tulevaa am-
mattiaan, koska sillä ei ole minkään näköistä, tai harvalla on käsitys siitä, mitä
se ammatti oikeesti tulee pitämään sisällään. Niillä on aivan vääristyneet kuvat
ammateista..Mut kun ne nuoret vaan on niin, nuoria.
(H8, lähikoulu, painotettu opetus)

Diskurssissa omaa subjektipositiota rakennettiin lapseen ja aikuiseen liitettyjen luokitusten

kautta. Lapselle annettiin määreitä, kuten epäitsenäinen, kaverisidonnainen, kypsymätön ja



epärealistinen. Aikuisen vanhemman ominaisuuksina nähtiin puolestaan huolehtivuus, jär-

kevyys ja realistisuus. Luokituksilla vahvistettiin omaa subjektipositiota suojelevana äitinä

Työväenluokkaisen äidin tuli olla vastuul-

linen aikuinen, eikä nuoren tasavertainen kaveri.

Lapsen turvallisen kasvun -diskurssissa korostettiin koulutuksen merkitystä sosiaalistumi-

sena yhteiskuntaan. Oppivelvollisuuskoulun jälkeinen koulutus merkitsi lapselle kasvun

paikkaa, jolla ylitettiin turvallisesti nuoruusvaihe aikuisuuteen. L

opintoja perusopetuksen jälkeen, eikä valitsematta jättäminen näyttäytynyt vaihtoehtona.

Lapsen toivottiin usein päätyvän lukioon, sillä lukiovalinnalla oli mahdollista saada lisäaikaa

lapsen koulutuspäätöksiin ja ammatinvalintaan. Diskurssissa ei kuitenkaan korostettu lukion

tuottamaa yleissivistystä, tai että se mahdollistaisi luontevan jatkumon esimerkiksi korkea-

kouluihin. Mikäli lukiota ei nähty omalle lapselle mahdollisena koulutusvaihtoehtona,

edessä siintävät valinnat näyttäytyivät huolen sävyttäminä. Lapsen lukioon meno ja ylioppi-

laaksi valmistuminen ei aina ollut työväenluokkaiselle perheelle itsestäänselvyys tai ikä-

sidonnainen instituutio.

Peruskoulu mun mielestä pitäis kestää ehkä.. se vois alkaa vähän myöhemmin
ja loppua vähän myöhemmin [ ]. Vai olisko siinä välissä sitten joku mietin-
tävuosi (naurahdus), mihin saa jotain opintotukee niinku.
(H9, muu koulu, yleisopetus)

Lapsen turvallisen kasvun -diskurssissa lapsen toivottava tulevaisuus rakentui vältettävien

uhkakuvien kautta ja niitä konstruoitiin suhteessa työväenluokkaisen äidin omaan elämän-

historiaan ja kokemuksiin. Diskurssilla rakennettiin ikäjärjestystä ja elämänvaiheiden oikein

elämistä. Nuoruusvaihe nähtiin aikana, jolloin lapsen tuli löytää ammatillinen suuntautumi-

nen ja pysyvä paikka yhteiskunnassa vasta sen jälkeen oli aika perustaa perhe. Koulutus

merkitsi välttämättömyyttä ja pakkoa, mutta myös vapautta ja mahdollisuutta rakentaa elä-

mää toisin kuin työväenluokkainen äiti itse oli tehnyt; perheen perustamista myöhemmin ja

joskus jopa opiskelua pidemmällekin.

Toivon toki, että he opiskelevat eikä, et peruskoulun jatkavat opintoja, koska
sillon se on pakko tehdä, jos meinaa opiskella, koska sitten myöhemmällä iällä
se on hankalempi lähtee, jos sattuu hankkiin poikakaverit ja perheet ja kaikki
[ ] et joku ammatti hankitaan tai pätevyys johonkin hommaan ennen ku hei-
tetään ranttaliks.
(H8, lähikoulu, painotettu opetus)



Diskurssista piirtyvä toinen uhkakuva oli, ettei lapsi löydä peruskoulun jälkeen kunniallista

paikkaa yhteiskunnassa tai jää kokonaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle ja syrjäytyy.

Työväenluokkaisen äidin huonot koulukokemukset, lapsen koulunkäynnin haastavuus ny-

kyisyydessä kuin myös perheen asuinalueen sosiaaliset ongelmat ja yleinen näköalattomuus

saattoivat herättää huolen oman lapsen tulevaisuudesta.

Maahanmuuttajataustainen informantti H5 toivoi lapsensa jatkavan opiskeluja peruskoulun

jälkeen, sillä hän oli havainnut lähiympäristössään, että osa nuorista keskeyttää koulun ja jää

elämässään tyhjän päälle. Haastateltavalle H3  puolestaan

lapsen ilmaisema haave julkisuuden ammatista. Hän kuvasi huvittunutta suhtautumistaan

lapsen haaveisiin, mutta samalla myös konstruoi perinteisen palkkatyön arvostusta ja rakensi

itsestään kuvaa fiksuna ja vakavasti otettavana vanhempana.

[ ] Mut mulla ei ole semmosta tärkeää, missä hän mennä vain esimerkki
jatkaa opiskelemaan, ei (jäädä). Koska täällä mä huomasin monet pojat tai tytöt
jää esimerkki koulun ihan kesken ja eivät jaksa.
(H5, muu koulu, painotettu opetus)

[Lapsella] on varmaan vähän enemmän haaveena se mallihomma tai mikä se
nyt, mitä näitä nyt foorumei on, televisios tulee koko ajan näit, missä haetaan
niitä tähtiä. Voi hyvänen aika.. kun ne laulaakin ja.. Mä seuraan niin huonosti
kaikkia näit. Mä toivon, ettei Big Brotheriin hän kuitenkaan sit osallistu [nau-
rahtaa]
(H3, muu koulu, painotettu opetus)

Lapsen turvallisen kasvun -diskurssissa pohdittiin nuoren eri koulutusvaihtoihin liittyviä

mahdollisuuksia ja riskejä. Lukion nähtiin mahdollistavan lisäaikaa lapsen ammattivalintoi-

hin, mutta mahdollisen huonon opiskelumenestyksen pelättiin vievän nuorelta oppimisen

ilon. Informantti H8 pohtii näitä asioita seuraavassa aineistonäytteessä. Ammattikoulutus

näyttäytyi hänelle riskittömämpänä vaihtoehtona. Samainen informantti arvosti kaksoistut-

kinnon luomaa mahdollisuutta saada samanaikaisesti sekä ylioppilastutkinto että ammatti-

tutkinto, mutta pelkäsi koulutuksen olevan omalle lapselle liian vaativaa. Näkemykselleen

hän rakensi painoarvoa sillä, että koulun opinto-ohjaaja oli sanonut samaa.

[ ] en mä sit tiedä, tekeeks niillä huonoilla lukiopapereilla yhtään mitään,
et jos sitten mielenkiinto opiskeluun lopahtaa siinä kohtaa. Ammattikoulussa
on se tai noissa ammattiin valmistavissa kouluissa, että sit sulla on ainakin yks
ammatti, et sä voit sitä lähtee tekemään ja sit sitten miettii vähän ajan päästä,
että jos lähtis opiskelemaan lisää. [ ] [Kaksoistutkinnon suorittaminen] on



niin rankkaa, et kun sun pitää kahta eri koulua käydä samaan aikaan, et se vaatii
ihan hirveesti, ja sulla ei paljon vapaa-aikaa oo, et sitä kauheesti opinto-ohjaaja
suositellut edes [ ]
(H8, lähikoulu, painotettu opetus)

Lapsen turvallisen kasvun -diskurssilla ilmennettiin, että perheen tuli osallistua lapsen oppi-

velvollisuuskoulun jälkeisiin koulutuspäätöksiin. Diskurssilla rakennettiin vanhemmuutta,

joka lempeän tiukasti ohjaa lastaan järkeviin ratkaisuihin. Koulun toivottiin informoivan eri-

laisista koulutusvaihtoehdoista, mutta työväenluokkaisen äidin oma tietämys koulujärjestel-

mästä oli myös tarpeellista. Yhteiskunnan ja koulujärjestelmän koettiin kuitenkin muuttu-

neen sitten omien valintojen, mikä joskus ilmeni epävarmuutena oman osaamisen suhteen.

Et täytyis ainakin tarkistaa kaikki omat tuntemuksensa [koulutuksista]. Että,
ja kyl vanhemmat on tai kuuluu olla mun mielestä mukana, ettei niihin sattu-
manvarasesti mee, et se lapsi jonkun huhun perusteella tekee isoi valintoja.
(H1, muu koulu yleisopetus)

5.3 Lapsen yksilöllisten ja autonomisten valintojen -diskurssi

Lapsen yksilöllisten ja autonomisten valintojen -diskurssilla tarkasteltiin lasta, tämän per-

soonaa ja osaamista yksilöllisestä näkökulmasta. Koulutuksella tavoiteltiin omalle lapselle

yksilöllistä perusopetusta ja itsensä toteuttamisen mahdollisuuksia. Diskurssin keskeinen ar-

vosisältö oli, että työväenluokkainen äiti halusi tukea lasta tämän omien toiveiden mukai-

sella koulutuspolulla. Diskurssissa lapsesta rakentui kuva aktiivisena toimijana, joka kykeni

tekemään itseään palvelevia koulutusratkaisuja jo varsin varhaisessa vaiheessa. Diskurssi

tarjosi työväenluokkaiselle äidille lasta kannustavan ja lapsen itsemääräämisoikeutta kunni-

oittavan äidin subjektiposition.

5.3.1 Yksilöllisyyttä tukevaa perusopetusta ja lapsikeskeisiä kouluvalintoja

Lapsen yksilöllisten ja autonomisten valintojen -diskurssin lähtökohtana oli tulkinta lapsen

persoonallisista eroista sekä kiinnostuksen ja osaamisen kohteista. Suomalaisen peruskoulun

toivottiin kannustuvan yksilöllisyyteen ja tukevan jokaisen lapsen  Dis-

kurssista piirtyi kuitenkin

, eikä huomioi heitä yksilöinä.



[ ] ja sitten kuitenkin oma persoona on tosi tärkee, että on se, et saa olla
semmonen kuin on ja oma itsensä, vaikka olis missä, et semmonen tasapäistä-
minen pitäis poistaa kokonaan, että kun me ei olla samanlaisia, kukaan ei oo
samanlainen [ ]. Mutta sitten koulutus kyll
(H8, lähikoulu, painotettu opetus)

kiinnostuksen oppimiseen ja huomioi

erilaisia tapoja oppia. Koulun opetuksen tuli olla innostavaa ja opetussisällöissä korostui

oppimaan oppimisen taidot. Hyvän opettajan ideaalityyppi oli kannustava, innostava ja mo-

tivoiva oppimistilanteiden luoja, joka kykeni näkemään jokaisen henkilökohtaiset tarpeet,

mutta joka ei kuitenkaan ollut liian vaativa.

No jos se ois jotenkin innostavaa se siellä yläasteella oleminen, ne aineet teh-
täis jotenkin silleen kivasti lähestyttäviksi ja niinkö, että siihen tulis erilaista
intoo..Kyllä mä luulen, että siinä vois herätäkin sitten joku semmoinen kipinä.
(H9, muu koulu, painotettu opetus)

Diskurssissa rakentui käsitys, että osa lapsista tarvitsi koulussa lahjakkuuden takia enemmän

haasteita, kun taas toiset enemmän tukea oppimiseen. Koulun tulisi ottaa paremmin huomi-

oon lasten erilaiset tarpeet eriyttämällä ja henkilökohtaisilla opetussuunnitelmilla. Yksilölli-

syyttä tukevassa peruskoulussa oli oppilaina erilaisia ihmisiä erilaisista kulttuurista ja taus-

hyväksyvä ja avoin erilaisille persoonille  ei leimaava ja ulossul-

keva.

No oishan se räätälöity kauheen ihanne, että jokaisen kanssa käytäis niinkö
tavallaan tämmöinen HOPS läpi, että mitä sä tarttet ja missä sä oot hyvä? Ois-

(H9, muu koulu painotettu opetus)

[ ] semmonen et siel [koulussa] olis, tilaa olla oma ittens mutta ei sais häi-
ritä muita. Et jos sä nyt oot pukeutunu vihreeseen väriin niin so? [ ] Niin sitä
ei sais leimata loppuiäkseen siihen tai loppuvuodeks, et joo, se on tommonen.
(H3, muu koulu, painotettu opetus)

Lapsen yksilöllisten ja autonomisten valintojen -diskurssista piirtyvä keskeinen arvo oli lap-

sen itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Lapsen koettiin olevan riittävän vanha teke-

mään itse kouluvalintoja, tämän harkintaan luotettiin ja hänen toiveitaan ja kiinnostuksen

kohteitaan tuettiin. Lapsen itsemääräämisoikeuden ehdottomuutta kuvasi seuraavassa aineis-

tonäytteessä jännite äidin toiveen ja lapsen valinnan välillä. Informantin H3 mukaan lapsi

koki, että tämän päätäntävaltaa rajattiin. Informantti ei vanhempana



itselle mieluiseen päätökseen, vaan hänen konstruoima toimi-

juus oli pikemminkin neuvottelevaa.

[ ] Mä sanoin, ´et selvä, sä saat valkata ihan minkä koulun sä haluat [ ]
etten mä aio painostaa sua, et tietty mä toivoisin, et sä menisit samaan paikkaan
[kuin isossisko], et olis helpompaa kuljetusten kannalta ja tälleen´[ ] hän oli
aika, sotaisella tuulella siin kohtaa et, ´sä et sitten määrää ja päätä´. Mut ehkä
siin, jos mä olisinkin kääntäny jo, ´menet varmaan´, hän ei olis päätyny siihen
[äidin toivomaan kouluun.]
(H3, muu koulu, painotettu opetus)

Lapsen yksilöllisten ja autonomisten valintojen -diskurssissa kouluvalinta näyttäytyi mah-

dollisuutena, johon kannatti tarttua. Kouluvalinnalla saattoi olla merkitystä lapsen tulevai-

suuteen, sillä onnistuneet oppimiskokemukset innostivat lasta jatko-opiskeluun. Kouluva-

linnat eivät kuitenkaan johtaneet vääjäämättömin koulutuspolkuihin, vaan ratkaisevampaa

lapsen tulevaisuuden kannalta olivat lapsen koulumenestys ja kiinnostus oppimiseen, kuin

myös kaveripiirin ja vanhempien kannustuksen vaikutus lapsen opiskelumotivaatioon.

..oppimenestys ja se kiinnostus siihen kouluun, niin
mun mielest se vaikuttaa siihen [ ] jos siel koulus on hyvä olla niin se kan-
nustaa olemaan lisääkin ja lukemaan vaikka2 ylioppilaaks tai menemään, ha-

(H3, muu koulu, painotettu opetus)

Lapsikeskeisenä kouluvalintana oli tyypillisesti painotettu opetus. Painotetun opetuksen tul-

kittiin olevan motivoivaa ja tarjoavan lapselle niitä oppimisen mahdollisuuksia, joista hän

oli kiinnostunut tai jossa hän oli lahjakas. Kiinnostusta herättävä opetus vahvisti lapsen itse-

luottamusta oppijana.

[ ] minäkin halusin, että lapseni sinne hakee [painotettuun opetukseen], että
se on tavallaan semmonen itsevarmuutta kohottava asia tommonen [ ] mun
mielestä sit taas vähän, siitä ei välttämättä tarvii mitenkään olla tekemistä tu-
levan ammatinvalinnan kans, vaan että sillä saa hyvät lähtökohdat moneen asi-
aan.
(H8, lähikoulu, painotettu opetus)

Lapsen yksilöllisten ja autonomisten valintojen -diskurssissa painotettiin kouluvalintaa lap-

sen valintana, mutta samalla haluttiin rakentaa itsestä käsitystä lapsen koulutuksesta kiin-

nostuneena ja lasta kannustavana vanhempana. Kouluvalintaprosessissa keskeisenä näyttäy-



tyi taito tukea ja keskustella valinnoista lapsen kanssa, mutta myös osallistaa tätä valinta-

prossiin. Kouluvalinnasta ja hakemisesta piirtyikin kuva työväenluokkaisen äidin ja lapsen

yhteisenä projektina. Vanhemmuus kouluvalintojen kentällä näyttäytyi aktiivisena: lasta ha-

luttiin auttaa onnistuneen kouluvalinnan toteutumisessa.

Informantin H8 toimijuuden tunnosta rakentui kuva kouluvalinnoissa tarvittavasta osaami-

sesta ja itseluottamuksesta. Aineistonäytteessä lausuma viittasi äidin

tä sinne kirjotel-

.

 merkitsi yrittämistä, mahdollisuuteen tarttumista ja aktiivisuutta. Kouluvalin-

nassa onnistuminen ja positiivinen päätös näyttäytyivät yhteisesti jaettuna ilona.

päivänselvää, että sitten, kun tuli se, että pitää tehdä hake-
mus, niin tehtiin sitten hakemus, eikä sen kauheesti.. Pistin, et sun pitää tehdä
ite se. Miten niin, mitä mä siihen kirjotan? No, äiti sitten kerto, mitä sinne
kirjotellaan ja äiti vähän kirjottelikin sitä, mutta se meni läpi se hakemus, ja
me olemme hyvin tyytyväisiä. Kun meillä oli se päivänselvää tää, että se me-
nee, hakee [painotettuun aineeseen], niin mä sanoin, että no en mä mihkään
infotilaisuuteen viitti lähteä, että yrittäköön, kokeillaan kepillä jäätä ja lähete-
tään se hakemus ja katotaan, meneeks se läpi, ja.. No, se meni läpi.
(H8, lähikoulu, painotettu opetus)

Koulujen järjestämissä infotilaisuuksissa ei useimmiten ollut tarpeen käydä kuin tutustu-

massa lapsen toivomaan kouluun. Informantti H3 oli poikkeuksellisesti kiertänyt useita kou-

luja yhdessä lapsen kanssa, jotta lapsi voisi valita itselleen sopivan koulun. Hän oli kuitenkin

pahoillaan, että tilaisuudet olivat suunnattu lähinnä vanhemmille. Mielipiteellään hän vah-

visti käsitystä siitä, että kouluvalinta oli lapsen päätös ei hänen.

e oltiin tosi mones näis [tilaisuudessa], ne oli vanhemmille suunnattuja,
mikä mua pikkusen silleen, että se vois olla suunnattu myös sille tulevalle opis-
kelijalle, et ei pelkästään vanhemmille et, siellä aina laps tuntee ittensä silleen
vähän, että anteeks et olen paikalla täällä ja vien penkin. Mut kun se kuitenkin
heitä koskee [
(H3, muu koulu, painotettu opetus)

Diskurssista rakentuva lyhyt aikahorisontti lapsen koulutuksen tukemiseen ilmeni siten, ettei

työväenluokkaisen äidin ollut tarpeen tehdä etukäteen tulevaisuudessa lasta hyödyttäviä rat-

kaisuja. Lapsen omaehtoisiin aloitteisiin ja toiveisiin tartuttiin, mutta ei välttämättä rohkaistu



lasta sinnikkyyteen kiinnostuksen kohteissaan. Muutaman informantin kohdalla lapset olivat

harkinneet jossain vaiheessa hakemista itseään kiinnostavaan painotettuun opetukseen. Pai-

notettu aine olisi ollut vanhempien mieleen, mutta loppupäätelmänä lapset tahtoivat jatkaa

sen hetkisessä opetuksessa, eikä vanhemmilla ollut siihen sanavaltaa.

tumassa, mut [tyttö] sanos, et ei hän haluu tänne, et tääl on liian kova kuri
[naurahtaa]. [ ] Et kyl hänellä on musikaalisuutta, lahjakkuutta kuitenkin
mut, ei hän sit halunnu. [ ] Mun mielest se olis ollu ihan hyvä, jos hän olis

(H3, muu koulu, painotettu opetus)

5.3.2 Koulutus omannäköisen elämän rakennusaineena

Lapsen yksilöllisten ja autonomisten valintojen -diskurssissa ei korostunut meriittien tavoit-

telu, vaan lapsen itsensä näköinen ja hänelle sopiva koulutus. Diskurssilla vahvistettiin kult-

tuurista käsitystä, että kiinnostava koulutus ja mielekäs työ olivat peruspilareita hyvään ja

onnelliseen elämään. Puheessa korostettiin lapsen toiveen ensisijaisuutta, hänen taipumus-

tensa mukaisia opintoja sekä koulutuksen mahdollistamaa työtä, jossa viihtyy ja jossa voi

toteuttaa itseään. Koulutustoiveet olivat lapsikeskeisiä.

töihin on kiva mennä ja saa toteuttaa itteäs sil taval, mitä haluaa. Et en mä
äitinä voi sanoo, et mitä mä haluun mun pojastani [naurahtaa] et kyl se on hä-
nen itte tehtävä se valinta
(H4, muu koulu, painotettu opetus)

Informantilla H3 oli taustalla onnistunut kokemus siitä, että oli vanhemmalla iällä opiskellut

itseään kiinnostavaa alaa. Hän oli varsin tyytyväinen päätökseensä ja sen mahdollistamaan

työelämään. Koulutus rakentui puheessa mahdollisuudeksi, joka kannatti hyödyntää.

[ ] Sit mä en tiä mist mä sain semmosen innostuksen, et pitää lähteä opis-

(H3, muu koulu, painotettu opetus)

Lapsen yksilöllisten ja autonomisten valintojen -diskurssi esiintyi kulttuurisesti hyväksyt-

tynä lapsikeskeisenä puhetapana, joka kuitenkin osaltaan esti työväenluokkaista äitiä ilmai-

semasta omia toiveitaan ja pyrkimyksiään lapsen suhteen. Seuraavassa aineistonäytteessä



tämä ristiriita tulee vahvasti esille. Maahanmuuttajataustainen informantti H5 tunnisti, että

lääkärin ammatti on suomalaisessa yhteiskunnassa metafora arvostetulle yhteiskunnalliselle

asemalle.  lapsen itsemääräämisoikeuden vaadetta, joka meni äidin

ilmaiseman professioammatti-toiveen edelle. -

lausumalla informantti haki vielä hyväksyntää käyttämälleen diskurssille.

-97]), sinä voit mennä vain opiskele-
maan esimerkki lääkärin todistus tai tutkinto ja voi saada sielt
hänelle tämmöstä, koska hän itte voi päättää missä hän voi mennä.
Hja: Mut ymmärsinks mä oikein et sää toivoisit et hän menis lukioon.
Juu, kyllä kun mulla on semmosta toive, mut

sinä voit päättää. [ ] Toivottavasti mä vastata joku hyviä [nauraa] vastauk-

(H5 muu koulu, painotettu opetus)

Lapsen autonomian kunnioittamisen vaadetta työväenluokkainen äiti vahvisti myös omalla

kokemusperäisellä tiedolla. Omat vanhemmat olivat aikoinaan joko antaneet tehdä varsin

vapaasti ammatinvalintoja tai puuttuneet niihin liian kärkkäästi. Informantilla H3 oli oma-

kohtainen kokemus siitä, ettei vanhempien toiveiden miellyttäminen ollut järkevää mielek-

kään oman elämänpolun näkökulmasta.

kun mä lähin opiskeleen pukuompelijaks, niin mä olisin halunnu jo
hoitoalalle sillon, mut mä tein mun äitini toiveen mukaan ja valmistusin pu-
kuompelijaks. Ei sillä, et sitä mitenkään katuisin, hyvä taito, mut jotenkin tun-
tuu et meni hukkaan se.
(H3, muu koulu, painotettu opetus)

Koulutusvalinnoissa ei aina voinut tukeutua sukupuoli- tai luokkajärjestyksen mukaisiin va-

lintoihin. Seuraavassa aineistonäytteessä informantti H2 pohti lapsensa ammatillista haa-

vetta yliopisto-opiskelusta ja professorin ammatista. Vaikka kyseinen ammatti ei edustanut-

kaan informantille tuttua kulttuuria, oli hän motivoitunut tukemaan lasta tämän toiveessaan.

Haastateltava H1 puolestaan kuvasi, kuinka oli ehdottanut perheen vanhemmalle pojalle säh-

köasentajan ammattia, mutta näki nuoremmalle pojalle sopivana työnä hoiva-ammatin.

tämmönen toive, et hän haluaa yliopistoon professoriks, vaik hän ei välttämät
tiedä mitä se on. ((naurahtaa)) Hän haaveilee, et hän sais joskus rauhassa tutkia.



((nauraa))[ ] mun on helppo nähdä semmoseks, et hän jotakin tutkii..ja pohtii

(H2, lähikoulu, painotettu opetus)

] Et justiin heitin hänelle viime viikolla, et hänest vois tulla hyvä hoitoalan
ihminen, koska hän tykkää pienist lapsista tosi paljon. Hän oli aivan järkyttyny,
et kauheeta mitä äiti puhuu [ ]. Et mä en pitäis sitä, näinkin erilaista ammattii
hänelle iha
(H1, muu koulu, yleisopetus)

Korkealle kouluttautumista ei kuvattu oman lapsen kohdalla pakkona, eikä aina edes par-

haana vaihtoehtona.

ja painotettiin meriittien tavoittelun sijaan ihmisen omannäköisen elämän merkitystä. Näin

niin pitkälle,

Niin paljon törmänny ihmisiin, jotka on yrittänyt niin pitkälle kuin pystyy.
..eikä se välttämättä oo miel..ollu kiinnostavaa, ja sit on palattu kolkytvuoti-
aana, nelkytvuotiaana takasinpäin, että..että uus ammatti vähän niinkun toisen
tyyppinen..hankittu. Et se on se niinku ajatus, että löytäis paikan missä viih-

(H2, lähikoulu, painotettu opetus)

Lapsen yksilöllisten ja autonomisten valintojen -diskurssilla ilmaistiin, ettei lapsen koulu-

tusvalintoihin vaikuttaneet pakot ja välttämättömyydet. Omalla luokkataustalla ei uskottu

olevan vaikutusta lapsen tuleviin valintoihin, vaan niihin vaikuttivat pikemminkin lapsen

oma opiskeluinto ja lahjakkuus, mutta myös vanhempien halu tukea lasta valinnoissa.

Seuraavassa aineistonäytteessä informantti H2 viittasi lausumallaan

rajoita yksilön

elämänmahdollisuuksia. informantti ilmensi koulutus-

uskoa ja pyrkimystä tukea lastaan hänen valitsemallaan elämänpolullaan. Jos lapsen toi-

veena oli opiskella pidemmälle, haluttiin lasta tukea tavoitteessaan.

Mut kylhän monet sanoo, että sit jos vanhemmat on akateemisesti koulutet-
tuja niin lapsetkin on. Mut en mä, mun mielestä se riippuu siit lapsest ittestä
ja sen omast yksilöllisyydestä ja innosta ja taidoista ja tiedosta, et ei.. Mutta



kannustan, enkä pistä hanttiin jos tykkää opiskella niin totta kai, hienoa, lisää
vaan.
(H2, lähikoulu, painotettu opetus)

Diskurssissa tunnistettiin, että lapsen koulutuspäätöksiin oli vielä paljon aikaa ja lapsen toi-

veiden uskottiin muuttuvan useaan otteeseen. Toimijuuden näkökulmasta tuli vain odottaa

mitä tuleman pitää ja toimia  -hetkessä . Koulutuspäätöksissä haluttiin olla osal-

lisena: keskustella, neuvoa ja tukea. Informantti H2 näki tärkeänä jakaa kulttuurista pääomaa

lapselle ja luoda pohjaa lapsen yksilöllisiin valintoi

kuvasi pyrkimystä avata lapselle mahdollisuuksia moneen ja omaan tulevaisuuden haaveam-

matiin.

] et meiän täytyy vaan antaa heil mahdollisimman hyvät eväät siihen, et
he pääsee sinne, minne, mitä he haluaa.  [ ] et me keskustellaan hirveesti,
meil meil on monasti kiivaita poliittisia keskusteluja..((nauraa))..ruokapöy-
dässä ja lentopallomatkoilla ja elämästä ja maailmasta puhutaan..et kyl he var-
maan niinku sitten miettii sitten, että mitä siin maailmassa he vois tehdä..Mut
ei me nyt sillä tavalla johonkin ohjattais. [ ]
(H2, lähikoulu, painotettu opetus)

5.4 Lapselle parempaa -diskurssi

Lapselle parempaa -diskurssin ihannoima toimijuus merkitsi työväenluokkaisen äidin aktii-

vista vaikuttamista lapsen kehitykseen kouluvalinnan avulla sekä tarttumista koulujärjestel-

män tarjoamiin mahdollisuuksiin. Diskurssilla rakennettiin kuvaa omasta toiminnasta kou-

lutusmarkkinoilla rationaalisena ja tavoitteellisena ja itsestä koulutukseen uskovana van-

hempana. Kouluvalinnalla tavoiteltiin lapselle haastavaa perusopetusta ja koulutuksella äitiä

parempia elämänedellytyksiä. Diskurssi tarjosi työväenluokkaiselle äidille kunnianhimoisen

äidin ja koulutusasiakkaan subjektiposition.

5.4.1 Kehittävää perusopetusta ja parempaa tavoittelevia kouluvalintoja

Lapselle parempaa -diskurssissa koulutuksen tasa-arvo sai mahdollisuuksien tasa-arvosta

poikkeavia merkityksiä. Diskurssin keskeinen arvosisältö oli, että suomalainen peruskoulu,



joka pohjautui kaikkien lasten yhtäläisiin ja samanlaisiin koulutusmahdollisuuksiin, ei huo-

mioinut riittävästi yksilön tarpeita. Diskurssista rakentui kuva työväenluokkaisesta äidistä

koulutusasiakkaana, jolla oli oikeus odottaa koululta laadukasta ja yksilöllistä opetusta.

Diskurssissa hyvällä perusopetuksella tavoiteltiin lapselle kehittävää oppimisympäristöä.

Diskurssilla ilmaistiin, että nykyisen peruskoulun tulisi olla oppisisällöltään ja älyllisen ke-

hityksen suhteen vaativampi. Peruskoulussa läksyjä ja kokeita koettiin olevan liian vähän,

ja hyviä arvosanoja sai

kuten informantit nykyistä koulua ja sen opetusta arvottavasti kuvailivat. Diskurssilla raken-

nettiin myös kuvaa oman lapsen lahjakkuudesta ja siitä ristiriidasta, että peruskoulu tai oman

luokan opetus ei vastannut riittävän hyvin lapsen tarpeisiin eikä opettanut tätä ahkeruuteen.

löpsykkää. Että meil on ainakin ollu
siis niin vähän läksyjä ja niin vähän kokeita ja niin vähän mitään [ ]. Kun
eihän sen ysin pojankaan tartteis kauheesti enempää tehä töitä, et se ois kympin
poika. Elikkä sen enempää ei oo tarjolla, niin mun mielest sais olla vähän
enemmän tarjolla, koeteltavaa
(H7, lähikoulu, painotettu opetus)

[lapsi] on, innokkaasti odottaa aina, että hän pääsis seuraavalle luo-
kalle, että tulis jotain uutta [ ]. Kun hän lukee syksyllä jo aina jo heti kun
sisko saa kirjat, niin ne yks luokka etukäteen ne kirjat ja sit hän on aina et ei
taaskaan tullu mitään uutta niin [ ]. Hän on odottanut siitä asti, kun hän pääsi
esikouluun, että alkaisi matematiikka ja tähtitiede. ((nauraa))mut hän odottaa
kovasti, et hän sais siel nyt, siel nyt tulee sit ihan oikeesti sitä koulunkäyntiä..et
täs nyt on vaan kerrattu ja leikitty
(H2, lähikoulu, painotettu opetus)

Koulutusasiakkaana pyrittiin vaikuttamaan koulun opetukseen ja opetuskäytäntöihin, jotta

ne tukisivat oman lapsen tarpeita. Tarvittaessa keskusteltiin opettajan kanssa yksilöllisestä

opetuksesta tai oltiin yhteydessä rehtoriin opetuksen heikosta laadusta. Koulutusasiakkaana

oleminen ei kuitenkaan ollut ristiriidatonta. Koulutusasiakkaan roolissa opettajalle kohdis-

tetut erityistoivomukset ilmaistiin joskus pahoitellen.

[ ] et opettajan kans keskusteltu jostakin niinku opetuksen sisällöstä[ ]
matikassa kun hän haluais niin paljon enemmän, että onko..olisko mitään lisä-
tehtäviä mahdollista antaa niin että se..et ei tuntis vaan että lisätyölliste-
tään..ett
(H2, lähikoulu, painotettu opetus)



Lapselle parempaa -diskurssissa ilmeni usein itsetodistelua, mikä viittaisi tulkintani mukaan

diskurssin olevan ristiriidassa peruskouluun liitetylle mahdollisuuksien tasa-arvon tavoit-

teelle, mutta myös työväenluokkaiselle puhetavalle, jossa paremman tavoittelu merkitsi

himoisten tai vaativien toiveiden yhteydessä, mutta myös esimerkiksi aikaisemman aineis-

tonäytteen lausumassa, jossa informantti H4 kertoi lapsensa erityisistä kiinnostuksen koh-

teista; tähtitieteestä ja matematiikasta. Kertoessaan lapsensa erityislaatuisuudesta infor-

mantti ei tulkintani mukaan halunnut nostaa lastaan erityisasemaan, koska tasa-arvoa koros-

tavassa puhetavassa tämä ei ollut sopivaa.

Lapselle parempaa -diskurssissa suomalaiseen peruskouluun ei luotettu järkkymättömästi.

Diskurssilla rakennettiin käsitystä koulujen ja koululuokkien eroista ja osa niistä koettiin

maineeltaan huonoina ja kartettavina. Työväenluokkaisen äidin puheessa erot ilmenivät kou-

lujen käytännöissä ja opetussisällöissä, opettajien ammattitaidossa sekä erilaisissa oppilas-

aineksissa. Koulujen huono maine saattoi perustua myös koulun suureen kokoon tai epämää-

räisempään henkilökohtaiseen tunteeseen, jota ei osattu tarkemmin kuvata sanoin. Näitä kä-

sityksiä koulujen maineista vahvistettiin tyypillisesti tuttavien, opettajan tai omien lasten sa-

mansuuntaisilla kokemuksilla ja mielipiteillä.

[lähikoulu] kannattaa kiertää niin kaukaa ku mahollista [naurua] [ ] Se
on valtavan kokonen koulu ja lehtikirjoitteluitten myötä maineeltansa huono.
No, miksei työkaveriki oo selittäny, et mimmoset ihan käytännön järjestelytki
on siellä koulussa ja täytyy myöntää, et [pojan] opettajakin sanoi ihan suoraan,
että tietenki epävirallisessa keskustelussa, että kannattaa kattoa ittensä johonki

(H1, muu koulu, yleisopetus)

Diskurssissa käsitykset koulujen ja koululuokkien erilaisista oppilasaineksista rakentuivat

asuinalueisiin, perheisiin ja lapsiin liitettyjen luokitusten kautta. Tietyt asuinalueet ja niiden

koulut ja oppilaat koettiin huonoina ja vältettävinä. Asuinalueisiin liitettiin työttömyyttä,

köyhyyttä, perheväkivaltaa, maahanmuuttajataustaisuutta ja perheiden kasvatusongelmia.

Asuinalueiden kouluissa koettiin o ja lapsia, jotka eivät

osanneet keskittyä tai

lasaineseroista. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koettiin joskus vievän enemmän

opettajan resursseja, minkä oletettiin olevan pois omalta lapselta. Informantti H7 kuvasi



maahanmuuttajataustaisia oppilaita arvottavilla sanavalinnoilla kuten

. Näin hän teki eroa lapsiin, joiden vaikutuspiirissä hän ei halunnut oman lapsensa

olevan. Kategorisointien avulla oikeutettiin kouluvalintoja ja ilmaistiin, että omalle lapselle

haettiin motivoivaa oppimisympäristöä ja valikoitua vertaisryhmää.

[ ] Esimerkiks varmaan joku [matalan sosioekonomisen aseman asuinalue]
kun ajattelee, et jos on hirveesti.. tyättömii ja huonotulosii ja ehkä, en sano et
just ne ihmiset, mut jos on semmost, et on.. perheväkivaltaa, kaikkee [ ]. Sen
vaan huamaa, et ne lapset ei, siäl [matalan sosioekonomisen aseman asuinalue]
ne ei osaa keskittyy ja se on semmost ihme sähläämist semmost, et tuntuu et
varmaan siin kotikurissakin on jonkunnäköst eroo ihan varmasti on, niin uskon
myös et koulu ja materiaalikin on erilainen.
(H4, muu koulu, painotettu opetus)

eelta] ja lähimaastost tulee näit muita. Ja siel on paljon maahanmuuttajia ja
semmost.. Varmaan raskaampaa oppilast opettajaa et, toivottavasti ei kauheesti
olis luokal semmosii
(H7, lähikoulu, painotettu opetus)

Informantti H2 niin ikään tunnisti, että painotetun opetuksen valinta mahdollisti pääsyn va-

likoituun oppilasryhmään. Informantille valikoitu joukko luokassa merkitsi sukupuolen mu-

kaista jakoa. Puheellaan hän vahvisti käsitystä tyttöjen ja poikien erilaisesta olemuksesta:

tytöt olivat rauhallisia, kun taas pojat villimpiä ja aiheuttivat levottomuutta koululuokassa.

Informantti myös arveli, että painotettuun luokkaan valikoituu kannustavien vanhempien

lapsia ja asemoitui itse kuuluvaksi näihin vanhempiin. Valite pa-

kuitenkin pohtimaan painotetun opetuksen valinnan oikeutusta ja koulu-

valintoihin liittyvää arvoristiriitaa yksilön oikeuksien ja yhteisen hyvän välillä.

joku on niinku oikein tykkää jostain asiasta, niin se pääsee sitä enemmän teke-
mään, mut sit kyl mä sen huomasin nyt jo tuolla ala-asteella [ ] kun on täm-
mösiä valintoja, mut täs [painotettu aine] ainakin, et siit tuli het.. aina se pa-
rempi luokka ja sit se villiluokka. [ ] et johtuuks se siitä että se on tyttöpoika
vai johtuuks se siitä, että sellaiset lapset, joita vanhemmat kannustaa, niin ha-
keutuvat aikaisemmin erilaisille..erikoistumislinjoille, vai ketkä jaksaa nähdä
vaivaa - -Mut että, kyl se tämmöst tietynlaista jakoo tekee [ ].
(H2, lähikoulu, painotettu opetus)

Kouluvalinnalla, useimmiten painotetulla opetuksella, tavoiteltiin omalle lapselle koulua ja

perusopetusta, joka kartutti lapsen pääomia ja koulutuksellista osaamista. Joskus formaalin



koulutuksen kautta oli mahdollista hankkia lapselle myös pääomia, jota työväenluokkainen

äiti ei itse omalle lapselle pystynyt tarjoamaan. Lapsensa kielipainotteiseen opetukseen en-

simmäisellä luokalla hakenut informantti H4 korosti, että halusi lapselleen painotetun ope-

tuksen kautta kielellistä osaamista. Tulkitsin toiveen siten, että äiti koki kielitaidon olevan

kilpailuväline lapsen tulevaisuuden näkökulmasta. Puhe oli tulevaisuusorientoitunutta ja en-

nakoimalla haluttiin mahdollistaa lapselle hyvä asema koulutuksen kentällä. Informantti H2

puolestaan tarkasteli haettua painotettua opetusta lapsen toivottavan kokonaiskehityksen

kannalta. Lapsi oli matemaattisesti suuntautunut, jolloin informantti näki tärkeänä, että pai-

notettu aine vahvisti lapsen ilmaisullista ja luovaa puolta. Lapsi sai näin parhaat valmiudet

elämään, kun hänen kokonaispersoonallisuuttaan kehitettiin.

[ ] ja se tuntus vaan niin, jotenkin hyvält ratkasult, et tavallaan ilmatteeks
saat [painotettu aine] toisen kielen tost ja sit että ne muutkin [painotettu aine]
kielet on sellai, et pystyt loogisesti ajattelemaan niitä [ ]. Mut tää on ihan
tietonen valinta, kun lapset ei oo vanhemmiltans saanu minkäännäkösii kieli-

(H4, muu koulu, painotettu opetus)

[ ] Koska hän on niin teoreettisesti suuntaunut, et hän on vapaa-ajatkin mie-
lellään lukee tietokirjoja.. niin se on ihan hyvä, et hänel on vähän ylimäärästä
kädentaitoja ja [painotettu aine] värisilmää ja tämmöst opetetaan niin hän ei
niin ykspuolisesti vielä näin, näin nuorena sitten niinku tavallaan kehit et tulee

(H2, lähikoulu, painotettu opetus)

Lapselle parempaa -diskurssista piirtyi oletus siitä, että tietyt koulut tai koulujen painotettu

opetus mahdollistivat paremmin pääsyn jatko-opintoihin aina yliopistoihin asti. Näkökulma

oli rakenteellinen, jolloin koulujärjestelmän sisälle oli rakentunut valmiita opiskelureittejä

. Painotetun opetuk-

sen uskottiin myös suuntaavan lapsen tulevaisuuden toiveita tai koulutusratkaisuja. Infor-

mantti H8 näki, että painotetulla opetuksella saattoi olla merkitystä nuoren ammatinvalin-

taan ja haluttuun koulutukseen ja ammattiin pääsyyn.

llinen
jatkuvuus olis [painotettuun lukioon] tai oletetaan et kaikki ku tänne on päässy

(H7, lähikoulu, painotettu opetus)



[ ] että [jos] tietää jo ennen yläkoulun valintaa ja sitä painotuksen valintaa,
että mihin haluaa suuntautua, että just, että jos ajattelin lähteä musiikki-ih-
miseks, musiikin opettajaks, niin sillon kannattaa ehkä valita se musiikkipai-
notteinen yläkoulu [ ].
(H8, lähikoulu, painotettu opetus)

Lapselle parempaa -diskurssilla haluttiin kuvat omaa roolia kouluvalinnoissa ja perheen pää-

töksenteossa keskeisenä. Koulu-

valinnasta keskusteltiin yhdessä koko perheen kanssa, mutta työväenluokkainen äiti useim-

miten organisoi käytännön hakuprosessin.

Ainoastaan yksi informanteista, H4, kuvasi kouluvalintaa vahvasti omana valintanaan. Va-

linta oli tehty jo päiväkoti-iässä ja päiväkodista oli ollut luonteva jatkumo ensimmäiselle

luokalle kielipainotteiseen kouluun. Informantti ilmaisi puheessaan vahvaa haluamista, sillä

perhe oli jopa muuttanut asuinpaikkaa saadakseen lapsensa haluttuun päiväkotiin ja myö-

hemmin painotettuun opetukseen. Hän näki pääomana lapsen laajan elinympäristön, ja että

bussilla kulkeminen oli tuonut lapselle jo varhain itsenäistymistä.

muuttaa Turun pualel, et lapset pääsee [painotetulle luokalle] [ ]. Koska ul-
kopaikkakuntalaispaikkoi on, jos on. Et välttämättä sä et pääse sit sinne, niin
se oli se yks
(H4, muu koulu, painotettu opetus)

Lapselle parempaa -diskurssissa kouluvalinnan mahdollisuutta haluttiin hyödyntää, varsin-

kin jos haettava painotettu opetus löytyi läheltä lapsen kotia. Painotettu opetus koettiin hy-

vänä lisänä perusopetukseen ja motivoivana tilaisuutena saada omalle lapselle erinomainen

ja erityinen per

lapsen tarpeilla.

niille, ketkä tuntee sen, et sä pystyt tavallaan sen peruskoulun [ ] pystyt viel
painottamaan jonnekin muuallekin sun jaksamist [ ] et lapset ei tunne tur-
hautuvas siel koulus. Kun sit taas toisil sopii ihan se basic, niin mun mielest on
hyvä, et on vaihtoehtoi [ ]
H4, muu koulu, painotettu opetus)



Diskurssin idealisoiman koulutusasiakkuuden näkökulmasta työväenluokkaisen äidin sosi-

aalinen pääoma näyttäytyi tärkeänä. Toisilta vanhemmilta, tuttavilta tai opettajilta oli mah-

dollista saada tietoa eri kouluista ja niiden mahdollisuuksista. Maahanmuuttajataustaisilla

informanteilla ei ollut omakohtaista kokemusta suomalaisesta koulujärjestelmästä, eikä

heillä ollut Suomessa laajaa sukulais-, ystävä- tai tuttavapiiriä. Tieto eri kouluvaihtoehdoista

oli tullut lapsen kautta koulusta ja käsitykset eri kouluista pohjautuivat usein tuttavien hu-

huihin. Kouluvalintaprosessista selviytymistä kuvattiin haastavana.

ei äiti, onko sinä allekirjoitit ja sieltä täytit ne lomakkeet [painotettuun ope-
tukseen] on
pääty [päättynyt]. [nauraa] torstaina mä soitin sieltä [yläkoulu X] rehtorin
kanssa mä puhuin heiän kanssa, mä sanoin että mä oon unohtinu [unohtanu]

[lapsi] haluu osal-
[ ]

tule hänen kanssaan ja sinä voit täyttää ne lomakkeet ja hän voi menee esi-

(H5, muu koulu, painotettu opetus)

Lapselle parempaa -diskurssissa perheiden kilpaileminen koulutusmarkkinoilla tunnistettiin,

mutta se koettiin kuitenkin oikeudenmukaisena kaikille tarjolla olevana mahdollisuutena.

Diskurssia käyttämällä luotiin kuvaa toimijuudesta, jossa lapsen koulunkäyntiä ja koulussa

menestymistä pidettiin tärkeänä. Omaa lasta kannustettiin ahkerampaan opiskeluun, jotta

tämä myös pääsi haluttuun kouluun tai opetukseen. Lapsen opiskelumotivaatiota edistettiin

esimerkiksi rahallisilla palkkioilla tai kertomalla edessä olevista uhkakuvista, mikäli lapsen

keskiarvo ei riittäisi haluttuun kouluun.

[ ] joskus vanhemmat eivät välitä, mitä hän opiskelee ja onko hän ahkera,
mikä hän saada semmosta nume
(H5, muu koulu, painotettu opetus)

No se [erikoistuminen ja huippukoulut] vois sitten tavallaan motivoida ala-
asteella siihen, että jos on silloin jo joku selkeä toive, että mä haluun sinne ja
sinne yläkouluun ja sitten sinne oiskin joku raja, niin.. et kyllä mä oon tuolla
jo pelotellut nytkin ton [x koulun] suhteen, että kai jos sun keskiarvo on sitä ja

(H9, muu koulu, yleisopetus)

Diskurssilla rakennettiin käsitystä siitä, että lapsen harrastukset ja tavoitteellinen vapaa-aika

tukivat tämän koulunkäyntiä ja opettivat lapselle tehokasta ajankäyttöä, ahkeruutta ja oike-

anlaista asennetta. Informantin H4 kohdalla hänen suomenkielinen lapsi pelasi jalkapalloa



vieraskielisessä joukkueessa. Informantti näki harrastuksen tukevan lapsen kielitaitoa ja

koulunkäyntiä painotetussa opetuksessa.

it taas tämmönen laps, ketä harrastaa [ ] Et mun mielest ajankäyttö tulee
siin ja sit semmonen järjestelmällisyys. Et ei oo semmost tiäks semmost löy-
säilyä. [ ] Ja sit ajateltiin, et se kielellinen vahvuus tulee myös sieltä [vieras-
kielisestä harrastuksesta].
(H4, muu koulu, painotettu opetus)

Lapselle parempaa -diskurssilla puolustettiin kouluvalinnan mahdollisuuksia ja nähtiin niitä

olevan paikallisessa kouluvalintatilassa riittävästi tai jopa liian vähän. Koulujen keskinäi-

sellä kilpailulla ja julkaistuilla rankinglistoilla oletettiin joskus olevan positiivisia vaikutuk-

sia opetuksen laatuun.

-listat] vois ollakin aika muka-, mielenkiinto-
nen. [ ] niin näkis et miten, mikä se opetuksen taso on et missä oppii mitäkin.
[ ] Ehkä se skarppais niit opettajia opettamaan paremmin, tai no joo, opetta-
maan paremmin. [ ] Ehkä se antais semmosta haastetta siihen opettajan työ-

(H3, muu koulu, painotettu opetus)

5.4.2 Koulutuksella vanhempia parempi tulevaisuus

Lapselle parempaa -diskurssiin liittyi toive paremmasta, kuin mitä työväenluokkainen äiti

itse oli saavuttanut elämässään. Toive paremmasta liittyi usein kokemukseen oman ammatin

epätyydyttävyydestä, huonosta palkasta ja työoloista tai ammatin heikosta arvostuksesta.

Lapsen usein toivottiinkin opiskelevan itseään pidemmälle.

[ ] en missään tapauksessa halua, että lapset lukee itselleen saman ammatin,
missä itse olen syystä, että ammatti on täysin ala-arvostettu ja työn kaikki puit-
teet on lyöty niin alas [ ] että ei, mä en tätä ammattia en suosittele omille
lapsilleni ja kiellän niitä hakemasta [ ].
(H8, lähikoulu, painotettu opetus)

Lapselle parempaa -diskurssilla ilmennettiin vahvaa koulutususkoa. Koulutuksen nähtiin

mahdollistavan mielekkään työn, turvatun toimeentulon ja hyvät työolot. Koulutus ja sen

mahdollistama erilainen ammattiasema oli työväenluokkaiselle äidille lupaus vapaammasta

elämästä, kuten informantti H7 seuraavassa puheessaan sivuaa. Informantin lausumasta



taloudellisen pääoman arvostus kulttuuripääoman sijaan.

Taloudellinen pääoma näytti mahdollistavan informantille

paljon palkkaa helpolla.. Niin et kyl he näkee iltasin ku mä lähden
täs ja sanon et kyl mä jäisin teijän kaa mieluummin telkkarii tähän kattomaan
tai perjantain lau- olemaan vaan. Et käykää nyt itte sen verran enemmän kouluu
ettei tarvi lähtee, yöks töihin.
(H7, lähikoulu, painotettu opetus)

Koulutususko yhdistyi joskus myös lukion ja yliopistokoulutuksen arvostukseen. Tällöin lu-

kio oli työväenluokkaisesta äidistä luonteva reitti, joka mahdollistaisi lapselle jatko-opinnot.

Lukio-puheessa ei kuitenkaan korostettu lukion yleissivistävää merkitystä. Lukio oli joskus

myös työväenluokkaisen äidin toteutumaton unelma tai saavutus, kuten informantti H8 seu-

raavassa kuvaa.

] että lukio on tavallaan, ite en oo ikinä lukioo käyny, toisaalta harmittaa,
etten käyny, mutta kun mullakin oli selvät suunnitelmat, mikä minusta isona
tulee, niin mä en kokenu tarvetta lukiolle. Nyt toki sitten, kun itte miettii, että
olis kiva vähän lukea pidemmälle, niin nyt tarviskin olla sit se lukiokoulutus
[ ].
(H8, lähikoulu, painotettu opetus)

Diskurssissa arvioitiin oman lapsen kykyä ja mahdollisuuksia toteuttaa vanhemman parem-

paa tavoittelevia toiveita. Aineiston molemmat maahanmuuttajataustaiset informantit ilmai-

sivat selkeästi arvostavansa enemmän yliopistokoulutusta kuin ammatillista koulutusta ja

toivovansa sitä lapselleen. Toinen informanteista H5 arvioi oman lapsensa fiksuksi ja ahke-

raksi, jolloin ammattikoulutus tuntui hänestä lapsen lahjojen hukkaan heittämiseltä.

[päästä] älykkyyden luomia mahdollisuuksia

ja työteliäisyyttä unelmien edistämiseksi.

[ ] [poika -97] haluaisi mennä ammattikouluun lukion jälkeen [puhuu nau-
kun sä oot tosi ahkera, ei tarvii mennä ihan suoraan ammat-

tikouluun, voit jatkaa esimerkki opiskella vielä vähäks aikaa ja jatkaa ja jak-
saa.´ Yliopistossa mun mielestäni parempi, ammattikouluki on hyvä mut jos
on joku hyvä täältä [näyttää sormella päätä], voi ja jaksaa
(H5, muu koulu, painotettu opetus)



Lapselle parempaa -diskurssissa ei haluttu uskoa koulutuksen periytyvyyteen tai oman lap-

sen kotitaustan vaikutukseen tämän tuleviin koulutussuunnitelmiin. Työväenluokkaisen per-

hetaustan uskottiin joskus voivan motivoida lasta opiskelemaan pidemmällekin kun ei ne

mun vanhe . Lapsen opiskelu arvotettiin tärkeäksi ja häntä halut-

tiin myös tukea taloudellisesti, mikäli tämä halusi opiskella pidemmälle.

Kuulemma sillä [vanhempien koulutuksella ja ammatilla], on valtava merki-
tys..mutta tota en mä sitten tiedä. Et kyl mul on ainakin tytär on sanonut, et hän
tietää, että hänestä ei tule [tekstiilialan työntekijää]. Et jos hän sit..sillä moti-
vaatiolla jaksaa opiskella enemmän.
(H2, lähikoulu, painotettu opetus)

Lapselle parempaa -diskurssissa suomalainen koulujärjestelmä mahdollisti ilmaisen opiske-

lun kaiken ikäisenä, mitä erityisesti maahanmuuttajataustaiset informantit arvostivat. Tätä

he ilmensivät pitää olla jokin tutkinto . Sa-

malla ilmennettiin koulutususkovaisen vanhemman ajatusmaailmaa elinikäisestä oppimi-

sesta, koulutuksen ja tutkintojen merkityksestä. Korostamalla kouluttautumisen tärkeyttä

siirrettiin samalla koulutususkoa omalle lapselle.

koulutus on tosi tärkeä mun mielestäni ihmisille. Missä
vaan [ ] mun mielestäni kaikki piti saada joku tutkinto tai todistus. Ihan oi-
keasti, mut täällä [Suomessa] tosi, tosi helpompi kuin [informantin koti-
maassa] voi saada tutkinto tai joku todistus. Ja koska voi mennä esimerkki yh-
deksänvuotiaana tai yhdeksänkymmentävuotiaana täältä voi opiskella [ ].
(H6, muu koulu, painotettu opetus)

5.5 Yhteenveto tuloksista

Aineiston pohjalta tulkitsin työ-

väenluokkaisen äidin liikkuvan neljän erilaisen diskurssin sisällä, jotka mahdollistivat eri-

laisia toimijuuksia ja tilannekohtaisia identiteettejä eli subjektipositioita (ks. Liite 4: Taulu-

kot diskursseista).



Koulutus perustana työelämälle -diskurssissa tarkasteltiin omasta luokka-asemasta käsin

lapsen koulutusta ja koulutusvalintoja. Diskurssilla puolustettiin työväenluokkaisen kulttuu-

rin arvoja, mikä ilmeni monella tapaa keskiluokkaiseksi elämäntavaksi koettujen asioiden

vähättelynä. Luokkatapaisia valintoja ei koettu pakottavina, vaan itselle tärkeiden arvojen

mukaisena toimintana ja tätä kulttuurista perintöä myös haluttiin välittää omalle lapselle.

Koulutus perustana työelämälle -diskurssissa arvostettiin tasalaatuista ja kaikille lapsille tar-

jottavaa ilmaista perusopetusta. Peruskoulun toivottiin opettavan lapselle perustaitoja, joita

jokainen työntekijäkansalainen tarvitsee elämässään. Koulujen eriytyminen ja liiallinen kil-

pailullisuus koettiin uhkana. Diskurssilla kyseenalaistettiin kouluvalinnan tarpeellisuutta ja

puolustauduttiin valintoja arvottavassa koulujärjestelmässä passiivisen koulutusasiakkaan

leimaa vastaan.

Työväenluokkaisen äidin ilmaisemat lasta koskevat kouluvalintatoiveet olivat käytännölli-

siä. Kouluvalintaa perusteltiin useimmiten sopivalla koulumatkalla ja koulun tuttuudella.

Riittävän hyvä, tavallinen perusopetus oli työväenluokkaiselle äidille usein hyvä vaihtoehto.

Joskus kilpailu oman lapsen hyvästä koulutuksesta herätti työväenluokkaisessa äidissä

huolta ja kokemuksia ulossulkemisesta. Painotettua opetusta tai varhaisia kielivalintoja ei

nähty omalle lapselle mahdollisena vaihtoehtona.

Koulutus perustana työelämälle -diskurssissa tunnistettiin kouluttautumisen välttämättö-

myys yhteiskunnassa. Koulutuksen merkitys nähtiin välineellisenä, tutkinnon mahdollista-

mana pääsynä työelämään. Diskurssilla ilmaistiin ruumiillisen työn, käsityö- tai hoiva-alan

ammattien arvotusta. Odotusarvona oli, että oma lapsi käy ammatillisen koulutuksen ja pää-

tyy sen mahdollistamaan käytännölliseen ammattiin. Diskurssissa tunnistettiin kuitenkin

koulutukseen liittyvät arvohierarkiat. (Korkea)koulutusta enemmän arvotettiin työelämässä

saavutettua osaamista ja työntekijän kykyä soveltaa opittuja asioita käytäntöön. Diskurssia

käyttämällä työväenluokkainen äiti halusi vastustaa koulutusyhteiskunnan vaatimuksia ja

korkeakoulutuksen ihannetta sekä toimia esimerkkinä omalle lapselleen ahkerasta ja hyvästä

käytännön työntekijästä. Diskurssi tarjosi äidille suomalaiseen peruskouluun luottavan työn-

tekijäkansalaisen subjektiposition.



Lapsen turvallisen kasvun -diskurssilla rakennettiin hyvää vanhemmuutta, joka huolehtii

lapsen hyvinvoinnista ja sosiaalistumisesta yhteiskuntaan. Diskurssin idealisoiman toimi-

juuden oli tarpeen olla tiukan ohjailevaa, mutta se saattoi olla myös huolen sävyttämää, var-

sinkin jos lapsella oli koulunkäynnissä haasteita. Työväenluokkaisen äidin toimijuus raken-

tui lapsen elämän uhkakuvien välttämisen kautta ja suhteessa joko liian kunnianhimoisiin tai

välinpitämättömiin, huono-osaisiin vanhempiin. Diskurssi mahdollisti työväenluokkaiselle

äidille suojelevan äidin subjektiposition.

Lapsen turvallisen kasvun -diskurssissa korostettiin kasvatuksessa ja perusopetuksessa lap-

sen sosiaalisen ja persoonallisen kasvun tukemisen tärkeyttä. Peruskoulun toivottiin olevan

ilmapiiriltään turvallinen ja opettajalta odotettiin vielä kasvatuksellista otetta lapsen opetta-

miseen. Kouluvalintaperustelut olivat sosiaalisia ja niissä korostui lapsen tutun ympäristön

ja koulukavereiden säilyttäminen. Kouluvalintana oli joko yleisopetusluokka kotia lähellä

olevassa koulussa tai painotettu opetus lähikoulussa. Tutun elinympäristön säilyttämistä pi-

dettiin painotettua ainetta tärkeämpänä, sillä elämän jatkuvuuden nähtiin luovan edellytyksiä

lapsen koulunkäynnille ja tulevalle koulutukselle.

Lapsen turvallisen kasvun -diskurssin keskeinen arvo

Diskurssilla ilmaistiin, että ammatinvalintaa koskevat koulutuspäätökset tulisi voida tehdä

nykyistä myöhemmin, sillä oppivelvollisuuskoulun päättävä nuori oli koulutus- ja ammatti-

valintojen suhteen vielä kypsymätön. Lapsen toivottiin jatkavan opiskeluja peruskoulun jäl-

keen, kasvavan kunnon kansalaiseksi ja välttävän elämän mahdollisia uhkia. Koulutus näyt-

täytyi ennen kaikkea aikuistumisen paikkana, oli se sitten oman lapsen kohdalla ammatti-

koulutus tai lukio. Lukiovalinnalla oli mahdollisuus saada lisäaikaa ammatinvalintaan.

Lapsen yksilöllisten ja autonomisten valintojen -diskurssi ilmensi kulttuurisesti hyväksyttyä

lapsikeskeistä puhetapaa. Lapsen itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen oli diskurssissa

keskeisesti toistuva arvo ja näkökulma. Diskurssilla rakennettiin kuvaa lapsen yksilöllisyyttä

tukevana vanhempana ja puolustauduttiin määräävän vanhemman kategoriaa vastaan. Dis-

kurssi edusti sopeutumista jälkimodernin yhteiskunnan yksilöllisyyttä korostavaan näkökul-

maan  tarjosi työväenluokkaiselle äidille lapsen itsemää-

räämisoikeutta kunnioittavan ja lastaan kannustavan äidin subjektiposition.



Lapsen yksilöllisten ja autonomisten valintojen -diskurssissa peruskoulun toivottiin tukevan

jokaisen lapsen yksilöllisyyttä ja nähtiin, ettei kaikille samanlaisena tarjottava perusopetus

vastannut lasten erilaisiin tarpeisiin tai herättänyt kiinnostusta oppimiseen. Kouluvalinnat

olivat lapsikeskeisiä ja kohdistuivat useimmiten lapsen kiinnostusta ja osaamista tukevaan

painotettuun opetukseen. Kouluvalinnan mahdollisuutta arvostettiin ja siihen nähtiin paikal-

lisessa kouluvalintatilassa olevan usein riittävästi mahdollisuuksia. Kuitenkin lapsen omalla

oppimishalulla ja koulumenestyksellä sekä vanhempien tuella uskottiin olevan ratkai-

sevampi merkitys lapsen tulevaisuuteen kuin lapselle valitulla koululla.

Lapsen yksilöllisten ja autonomisten valintojen -diskurssissa koulutus ja sen mahdollistama

mielekäs työ koettiin yhdeksi elämän onnellisuuden peruspilareista, joka oli meriittejä tär-

keämpää. Lapsen toivottiin opiskelevan itseään kiinnostavaa alaa, joka takaa hänelle työn,

jossa viihtyy ja jossa voi toteuttaa itseään. Lapseen ja hänen tarpeisiin suhtauduttiin yksilöl-

lisesti, jolloin työväenluokkaisen äidin toimijuudessa ei ollut mahdollista hyödyntää ru-

tiineja tai luokka- ja sukupuolijärjestyksen mukaisia ehdotuksia koulutuksesta ja amma-

teista. Oppivelvollisuuskoulun jälkeiset koulutusvalinnat nähtiin nuoren henkilökohtaisena

päätöksenä, johon vanhemmilla ei tullut olla sanavaltaa. Työväenluokkaisella äidillä oli kui-

tenkin äidin asemassa mahdollisuus keskustella lapsen kanssa, toisin sanoen olla osallisena

ja kannustajana lapsen päätöksissä. Yksilöllisyyden tukeminen näyttäytyi työväenluokkai-

sen äidin lyhyen aikahorisontin toimijuutena. Työväenluokkainen äiti kannusti ja tuki las-

taan toteuttamaan hänen omia toiveitaan tässä ja nyt -hetkessä, mutta samalla oma toimija-

rooli kaventui vapaaehtoiseksi sivustaseuraajaksi ja lapsen toiveiden myötäilijäksi.

Lapselle parempaa -diskurssilla

Diskurssilla työväenluokkainen äiti kuvasi itseään koulutus-

asiakkaana, joka teki valintoja lapsensa hyvää tulevaisuutta silmällä pitäen. Diskurssilla ra-

kennettiin kunnianhimoisen äidin ja koulutusasiakkaan subjektipositiota.

Lapselle parempaa -diskurssilla ilmaistiin, että nykyisen perusopetuksen tulisi olla vaati-

vampaa ja tarjota enemmän haasteita omalle lahjakkaaksi koetulle lapselle. Diskurssilla ra-

kennettiin käsitystä, että peruskouluissa, luokissa ja niiden oppilasaineksissa sekä opetuksen

tasossa oli eroja. Kouluvalinnalla ja koulunkäyntiä tukevalla vapaa-ajalla tavoiteltiin lapselle



resursseja ja lapsen opiskelua tukevaa motivoivaa viiteryhmää. Kouluvalintana oli useimmi-

ten painotettu opetus, jonka uskottiin mahdollistavan reittejä jatkokoulutukseen tai suuntaa-

van lapsen ammatinvalintaa. Kouluvalinnan mahdollisuutta arvostettiin ja siihen uskottiin

myös paikallisessa kouluvalintatilassa olevan mahdollisuuksia. Työväenluokkaisella äidillä

oli vaihtelevia resursseja

juutta.

Lapselle parempaa -diskurssilla työväenluokkainen äiti ilmaisi toivovansa lapselleen parem-

pia elämän edellytyksiä kuin itse oli saavuttanut. Hu

välttämättä merkinnyt koulutuksen kautta saavutettua kulttuurista pääomaa, kuten yleissi-

vistystä tai teoreettisia tutkintoja. Koulutus merkitsi sen sijaan lupausta paremmasta

mattiasemasta joka mahdollistaisi lapselle kunnolliset työolot, riittävän toimeentulon sekä

yleisen ty  merkitsi toivetta lukiosta, yliopistokoulutuk-

sesta ja professioammatista. Useimmiten se oli kuitenkin tyytymättömyyttä äidin omaan am-

mattiasemaan ja sen mahdollistamaan elämään. Työväenluokkainen äiti halusi toimia lap-

selle esimerkkinä siitä, mitä tämän ei kannata tavoitella.

Edellä esitetyt neljä diskurssia näyttäytyivät jännitteisinä ja kommentoivat toisiaan

-diskurssi oli vastapuhetta Lapselle parempaa -diskurssille, jolla

vastustettiin markkinaistuneen koulujärjestelmän vaatimaa koulutusasiakkuutta ja ilmaistiin

luottamusta suomalaiseen, mahdollisuuksien tasa-arvoa tavoittelevaan peruskouluun. Lap-

selle parempaa -diskurssissa koulutuksen tasa-arvo merkitsi yksilön oikeutta kykyjensä ja

tarpeidensa mukaiseen opetukseen. Koulutuksen merkitys representoitui myös vastak-

kaiseksi. Koulutus perustana työelämälle -diskurssilla tavoiteltiin tiedostetusti tai tiedosta-

matta oman luokka-aseman uusintamista, kun taas Lapselle parempaa -diskurssilla ilmen-

nettiin tyytymättömyyttä omaan asemaan, ja koulutuksella toivottiin lapselle erilaisia elämän

edellytyksiä.

Lapselle parempaa -diskurssissa ja Lapsen yksilöllisten ja autonomisten valintojen -diskurs-

seissa yhteistä oli, että lasta tarkasteltiin yksilöllisten tarpeiden näkökulmasta. Diskursseista

kuitenkin piirtyi varsin erilainen kuva työväenluokkaisen äidin toimijuudesta. Yksilöllisten

ja autonomisten valintojen -diskurssissa myötäiltiin lapsen omia toiveita, kun taas Lapselle



parempaa -diskurssista piirtyi vanhempi, joka halusi aktiivisemmin vaikuttaa lapsen koulu-

tukseen ja koulutusvalintoihin.

Seuraavassa pääluvussa olen koonnut diskursseista ilmentyvän työväenluokkaisen äidin toi-

mijuuden kolmeen laadullisesti poikkeavan toimijuusorientaation muotoon. Orientaatiot ra-

kentuivat suhteessa työväenluokkaisen äidin erilaisiin arvoihin ja tavoitteisiin koulutuksen

kentällä, ja niissä ilmennettiin toimijuuden ajallista ulottuvuutta eri tavoin. Toimijuusorien-

taatiot ovat 1. Jatkuvuuden turvaamisen orientaatio 2. Avoimen mahdollistamisen orientaa-

tio ja 3. Paremman tavoittelemisen orientaatiot.



6 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

6.1 Jatkuvuuden turvaamisen toimijuusorientaatio

Jatkuvuuden turvaamisen orientaatio merkitsi oman kulttuurin uusintamista ja tutun elä-

mänpiirin ja pysyvyyden takaamista lapselle. Toimijuuden ajallinen orientaatio oli pääosin

menneisyydessä ja sillä ilmennettiin toimijuuden toistavaa ulottuvuutta (Emirbayer & Mi-

sche 1998).

Tutkimuksessani jatkuvuuden turvaamisen orientoitunut toimijuus pohjautui työväenluok-

kaisen kulttuurin perinteisiin arvoihin, omaksuttuihin vuorovaikutus- ja elämäntapoihin, toi-

sin sanoen työväenluokkaiseen habitukseen (Bourdieu 1998; Hodkinson 1998). Jatkuvuuden

turvaamiseen orientoituneessa toimijuudessa lapsen koulunkäynti ja lapsen koulutukseen

liittyvät valinnat eivät näyttäytyneet työväenluokkaiselle äidille Bourdieun käsittein pää-

omien kilpailukenttänä (Bourdieu 1998; Bourdieu & Wacquant 1995).

Työväenluokkaisen äidin toimijuudessa korostui feministisen tutkimuksen esille tuoma

emotionaalinen pääoma, mikä ilmeni lapsen hyvinvoinnista ja turvallisesta kasvusta huoleh-

timisena, mutta myös tunteiden kautta ilmaistuna huolipuheena lapsen koulutukseen liitty-

vissä asioissa (Reay 2000; 2004; Skeggs 1997). Emotionaalista pääomaa ilmennettiin haas-

tattelupuheessa usein toistuvi -representaatioissa.

hemmuu samalla omaa luokka-asemaa rakennettiin erottautumalla keskiluokkaisista

vanhemmista ja heidän menestymisen arvoista ja normeista, kuin myös huono-osaisista van-

hemmista ja heidän kyvyttömyydestä huolehtia oman lapsensa hyvinvoinnista. (vrt. Skeggs

1997; 2014; Walkerdine ym. 2001.)

Jatkuvuuden turvaamisen orientaatiossa lapsen kasvattaminen ja lapsen koulutuksen tuke-

minen mukailivat pitkälti Lareaun apsen luonnollisen kasvun strategiaa .

Lapsen koulunkäynnille ja koulumenestykselle ei haluttu asettaa liiallisia paineita tai vaati-

muksia (Lareau 2011) ja perusopetukselle kohdistetuissa toiveissa korostuivat ekspressiivi-

set arvot ja persoonallisen kasvun ja sosiaalisten taitojen tukeminen (Raveaud & van Zanten

2007; Silmäri-Salo 2015). Tutkimuksessani työväenluokkainen äiti saattoi kokea sosialisaa-



tion perheen perustehtävänä, jolloin koulun toivottiin opettavan lapselle ennen kaikkea tai-

toja, joita tämä tarvitsi toimiakseen työelämässä ja yhteiskunnassa. Koulutukselle annetut

arvot olivat näin ollen myös instrumentaalisia. (ks. Raveaud &van Zanten 2007; van Zanten

2013.)

Ilmentäessään jatkuvuuden turvaamista työväenluokkainen äiti vastusti koulujärjestelmän

muutoksia, sillä koki niiden huonontavan omien arvojen mukaisen toimijuuden mahdollis-

tumista (vrt. Pehkonen & Isopahkala-Bouret 2010). Tutkimuksessani tämä näkyi esimerkiksi

siten, että työväenluokkainen äiti uskoi edelleen suomalaiseen tasa-arvoiseen peruskouluun

ja vastusti ponnekkaasti uudenlaista kilpailullisempaa koulumaailmaa ja vanhempien oi-

keutta toimia kuluttajina. Omalle lapselle tavallinen, hyvä perusopetus oli riittävää (Silven-

noinen ym. 2012).

Tutkimukseni tuki aikaisempia tutkimustuloksia työväenluokkaisesta kouluvalinnasta ja sen

perusteluista. Jatkuvuuden turvaamisen orientaatiossa kouluvalinta oli työväenluokkaiselle

äidille rutiineihin ja toistoihin perustuva valinta, jolla hän tavoitteli lapselleen omaan habi-

tukseen sopivaa tuttua asuinalueen koulua. (esim. Reay & Ball 1997; Silvennoinen ym.

2012.) Kouluvalinta kohdistui useimmiten kodin lähellä olevaan koulun tai aikaisemman

asunpaikan koulun yleisopetukseen sekä lähikoulun painotettuun opetukseen. Työväenluok-

kaisen äidin kouluvalintaperusteluissa korostuivat aikaisempien tutkimustulosten tapaan

käytännölliset ja sosiaaliset syyt: lapsen tutun elinpiirin säilyttäminen ja sopiva koulumatka.

(Kalalahti & Varjo 2016; Koivuhovi 2012; Seppänen 2006, 229 232.) Mikäli perheessä oli

vanhempia sisaruksia, työväenluokkaisella äidillä oli mahdollisuus toimia aikaisempien ko-

kemusten pohjalta hyödyntäen Emirbyerin ja Michen (1998) kuvaamaa toistavaa toimi-

juutta.

Työväenluokkainen äiti ei uskonut jatkuvuutta turvatessaan, että painotettu opetus takaisi

lapselle erityisiä koulutuspolkuja. Hän koki painotetun opetuksen olevan joskus  per-

he  (Reay & Ball 1997). Kuten Seppänen (2006, 237 240) tutkimuksessaan aikai-

semmin havaitsi, osalle painotettu opetus tai varhaiset kielivalinnat näyttäytyivät haluttavana

vaihtoehtona, mikäli lapsen lahjakkuus ja koulumenestys olisi sen mahdollistanut. Toimi-

juutta rajoittivat tällöin esteet ja pakot tai Bourdieuta mukaillen: työväenluokkaisen äidin oli

tyytyminen siihen mikä oli hänelle ylipäätään mahdollista (Bourdieu 1987, Bourdieu &



Wacquant 1995, 38 39, 48 149). Toimija-asemaltaan ja kouluvalintastrategialtaan työväen-

luokkaisen äidin toiminta näytti Silmäri-Salon ja Poikolaisen tutkimuksen tapaan varsin pe-

rinteiseltä (Silmäri-Salo & Poikolainen 2015).

Lapsen oppivelvollisuuskoulun jälkeisten koulutusvalintojen ja lapsen tulevaisuusodotusten

osalta tutkimukseni tuki aikaisempia havaintoja siitä, että lapsen kouluttautuminen merkitsi

reittiä aikuisuuteen ja työelämäkansalaisuuteen.  Ilmentäessään Jatkuvuuden turvaamisen

orientaatiota työväenluokkainen äiti korosti koulutuksen sosiaalistamistehtävää: lapsen it-

senäistymisen tärkeyttä, oman paikan löytämistä koulutuksen kautta ja yhteiskunnan kun-

nolliseksi kansalaiseksi kasvamista. (Käyhkö 2006; Rinne & Kivirauma 2003b, 327.)

Yksilöllisyyden retoriikkaan liitetty lapsen menestymisen tavoittelu (ks. esim. Lawler 2000)

herätti työväenluokkaisessa äidissä halveksuntaa, mutta joskus myös huolta siitä, pitäisikö

omalta lapselta toivoa tai odottaa enemmän. Tämä suuntaisi huomiota siihen, että työväen-

luokkainen äiti joutui ikään kuin altavastaajana puolustamaan omaa kulttuuriaan ja valinto-

jaan keskiluokkaisuuden normia vasten (ks. Lawler 2000, 47, 139 140; myös Skeggs 1997,

2014). Siinä missä yksilöllisyyden retoriikka ja menestymisen tavoittelu on aiheuttanut kes-

kiluokkaisille vanhemmille huol  keskiluokkaisen aseman

menettämisestä (Ehrenreich 1989; Kosunen 2012),

ulkintani mukaan pelkona siitä, selviytyykö lapsi peruskoulusta, jääkö

hän toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle, keskeyttääkö tulevan koulutuksen tai perustaako

perheen liian varhaisessa vaiheessa. Työ

tui yhteiskunnassa käytävään keskusteluun ja huolipuheeseen nuorten koulutuksen ulkopuo-

lelle jäämisestä, koulutuksen keskeyttämisestä ja nuorten syrjäytymisestä. Mikäli lapsella oli

koulussa vaikeuksia, työväenluokkainen äiti toivoi jatkuvuutta turvatessaan, että tämä sel-

viäisi peruskoulusta ja ylipäätään jatkaisi jotain opintoja (ks. Silvennoinen ym. 2012).

Havaintoni tukivat myös aikaisempaa tutkimustietoa siitä, että työväenluokkainen äiti ar-

vosti edelleen käytännöllisiä työntekijäammatteja ja suuntasi lastaan mieluusti ammatilli-

seen koulutukseen. Jatkuvuuden turvaamisen orientaatiossa koulutuksen merkitys represen-

toitui välineelliseksi, jolloin koulutuksen mahdollistama tutkinto takasi lapselle pääsyn työ-

elämään. (Räty & Kasanen 2001; Silvennoinen, Rinne, Kalalahti & Varjo 2015.) Työväen-

luokkainen äiti koki kuitenkin, että työelämässä tarvittavat taidot opitaan vasta työssä, ja oli



pahoillaan, että siellä tapahtuvaa oppimista ei yhteiskunnassa riittävästi arvosteta (Ojanen

2012, 59 64; Silvennoinen, Rinne, Kalalahti & Varjo 2015). Luokka-arvostuksiin liittyi

kouluttautumisen sijaan käytännöllinen, ruumiillinen työ tai hoivatyö, mutta myös työelä-

mässä ja arjessa tarvittavat oikeanlaiset persoonallisuuden piirteet kuten käytännöllinen

järki, ahkeruus ja työteliäisyys, sosiaalisuus, ihmisten kanssa toimeen tuleminen ja hoivaa-

vuus (ks. Gillies 2005; Käyhkö 2014; Skeggs 1997). Emirbayerin ja Mischen toistava toimi-

juus (1998) merkitsi tutkimuksessani nykyisen koulutus- ja työelämän muutosten ja vaati-

musten vastustamista, , keskiluok-

kaisia vanhempia  ammatillisissa valinnoissa kulttuurisen pe-

rinnön jakamista omalle lapselle.

Jatkuvuuden turvaamisen toimijuusorientaatiota ilmentäessään työväenluokkaisella äidillä

ei ollut aina riittävästi tietoa koulujärjestelmästä ja ammateista, jotta voisi tukea lastaan pe-

ruskoulun jälkeisissä valinnoissa (esim. Lareau & Weininger 2010; Reay ym. 2005; Vanttaja

2003, 137). Mikäli lapsi pitäytyi omalle kulttuurille tyypillisissä valinnoissa, toimi tietämys

työväenluokkaisista ammateista resurssina äidille. Näin ollen Bourdieun (1998) pääomien

käsitettä käyttäen työväenluokkaisella äidillä ei välttämättä ollut koulutuksen kentällä tavoi-

teltuja, arvostettuja ja tunnustettuja pääomia. Hänellä oli sen sijaan Skeggsin pääoman kä-

sitteestä erottamia resursseja, joilla oli työväenluokkaiselle äidille itselleen ja hänen perheel-

leen käyttöarvoa. (Skeggs 2014, 52 53.)

Tutkimustulosteni perusteella työväenluokkainen äiti arvosti omaa kulttuuriaan, ja puheessa

oli tulkintani mukaan havaittavissa myös yhteiskunnassa kadoksissa olevaa luokkatietoi-

suutta (Atkinson 2015, 3; Tolonen 2008a). Työväenluokkaisen äidin luokkakamppailu oli

haastattelupuheessa sekä tietoista ja näkyvää että piilossa ja hienovaraisesti havaittavissa

olevaa luokkatapaista toimintaa (ks. Anttila ym. 2016).

6.2 Avoimen mahdollistamisen toimijuusorientaatio

Avoimen mahdollistamisen orientaatiossa korostui lapsen autonomian kunnioittaminen kou-

lutusvalinnoissa, mutta myös halu tukea nykyisyydessä lasta häntä kiinnostavissa asioissa

(ks. Emirbayer & Mische 1998). Avoimen mahdollistamisen toimijuuden mukaisesti orien-



toitunut työväenluokkainen äiti oli omaksunut yksilöllisen, lapsen omannäköisen elämän tu-

kemisen vaateen lasta ja nuorta koskevissa koulutusvalinnoissa. Kuten tutkimuksissa on ai-

kaisemmin havaittu, yksilöllisyys merkitsi lapsen itsemääräämisoikeuden kunnioittamista ja

työväenluokkaisen äidin avoimuutta lapsen koulutustoiveiden suhteen (Käyhkö 2006; Sep-

pänen 2006, 245 249; Ojanen 2012).

Avoimen mahdollistamisen orientaatiossa työväenluokkaisen äidin emotionaalinen pääoma

ilmeni kiinnostuksena lapsen koulutukseen ja haluna tukea ja myötäillä lapsen yksilöllisiä

toiveita ja tavoitteita tässä ja nyt -hetkessä (ks. esim. Reay 2004; Ball 2003). Tutkimukses-

sani ilmeni, että työväenluokkainen äiti teki usein päätöksensä suhteessa lapsen toiveisiin

alistaen omat toiveet sen mukaisiksi (vrt. Komulainen 1998; Gordon 2006). Päätöksissä ja

toimijuudessa hän ei voinut välttämättä hyödyntää toiston ja rutiinien tuomaa osaamista,

vaan valinnat vaativat Emirbayerin ja Mischen (1998) kuvaamaa käytännöllis-arvioivaa toi-

mijuutta. Avoimen mahdollistamisen orientaatiossa ei korostettu rakenteiden vaikutusta yk-

silön elämään, vaan työväenluokkainen äiti oli pikemminkin omaksunut individualistisen

 (vrt. Skeggs 2014).

Tutkimuksessani työväenluokkainen äiti oli kiinnostunut lapsensa koulunkäynnistä ja halusi

perusopetuksen

lun olevan hyväksyvä erilaisille persoonille, huomioivan lasten erilaisia tarpeita ja herättä-

vän kiinnostuksen oppimiseen. Työväenluokkainen äiti halusi mahdollistaa koulutusvalin-

noilla, että lapsi voi toteuttaa koulussa itseään kiinnostavia asioita. Perusopetuksen kohdis-

tetut arvot olivat van Zantenin (2013) jaottelun mukaan ennen kaikkea ekspressiivisiä: hy-

vässä koulussa korostui kokemuksellisuus, lapsen hyvinvointi ja kokonaisvaltainen kehitys.

Ilmentäessään avoimen mahdollistamisen orientaatiota lapsen oma kouluvalintatoive kou-

lusta tai painotetusta aineesta oli keskeinen. Keskiluokkaisten vanhempien tapaan valinnalla

tavoiteltiin koulua, joka sopii lapsen taipumuksiin, toiveisiin ja persoonaan (Reay & Ball

1997). Työväenluokkainen äiti halusi kouluvalinnalla rikastaa lapsen koulunkäyntiä ja tukea

kiinnostusten kohteita, mutta myös turvata lapselleen tutun kaveripiirin koulussa. Kouluva-

lintaperustelut olivat näin ollen sekä sosiaalisia että lapsen ominaisuuksia tukevia. Kouluva-

lintoja kuvasi parhaiten Poikolaisen ja Silmäri-

ja työväenlu .



Työväenluokkainen äiti pohti jonkin verran eri koulujen ja vaihtoehtojen välillä, vaikka ei

kovin aktiivisesti hakenut tietoa eri kouluista. Lähikoulun painotettu opetus oli työväenluok-

kaiselle äidille mieluinen vaihtoehto, mikäli lapsi itse halusi kyseiselle luokalle. Painotettuun

opetukseen hakeutuminen ei näyttäytynyt kovin tietoisena ja harkittuna valintana, vaan het-

keen ja olemassa oleviin mahdollisuuksiin tarttumisena (vrt. Ball 2003).

Työväenluokkainen äiti koki selviytyvänsä kouluvalintaprosessista ja hänellä oli jonkin ver-

ran ystäviä ja tuttavia, joiden kanssa jakoi kokemuksia kouluista. Hän teki hakemuksen ja

jakoi päätöksen herättämät tunteet yhdessä lapsen kanssa (vrt. Vincent ym. 2010). Koulujen

välillä ei kuitenkaan uskottu olevan niin suuria eroja, että olisi ollut tarpeen hakeutua pois

lähikoulusta. Tutkimukseni toikin uutena tietona esille sen, että mikäli painotettua ainetta ei

olisi ollut tarjolla lähikoulussa, olisi työväenluokkaisen äidin valintana ollut todennäköisesti

lapsen lähikoulun yleisopetusluokka.

Avoimen mahdollistamisen orientaatiota ilmentäessään työväenluokkainen äiti oli varsin

avoin lapsen oppivelvollisuuskoulun jälkeisen koulutuksen ja tulevaisuuden suhteen, eikä

hän ilmaissut selkeitä toiveita lapsen koulutusalan tai ammatin suhteen. Lapsi itse sai päät-

tää, halusiko ammatilliseen koulutukseen, lukioon tai myöhemmin esimerkiksi korkeakou-

lutukseen. (esim. Kauppinen 2004, 46 47; Käyhkö 2006, 54 55, Walkerdine ym. 2001.)

Tutkimukseni toi esille, että työväenluokkainen äiti usein toivoi lapsensa jatkavan lukioon,

mikäli hän koki, ettei tämä ollut 16-vuotiaana kykenevä tekemään tulevaa ammatinvalintaa.

Koulujärjestelmän tavoitteista poiketen työväenluokkaiselle äidille lukion merkitys konst-

ruoitui lapsen kasvun ja kypsymisen paikaksi sen tuoman yleissivistyksen ja jatko-opinto-

mahdollisuuksien sijaan (vrt. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017). Työväenluokkaisen äidin

puheesta oli myös havaittavissa yksilöllistymiseen ja keskiluokkaiseen elämäntapaan yhdis-

s . Skeggs 2014; myös William 2012). Työväenluok-

kainen äiti toivoi, että lapsi löytäisi tulevaisuudessa oman alan, jossa viihtyy ja jossa voi

toteuttaa itseään. Kuten aikaisemmin on havaittu, kouluttautumisella ei kuitenkaan ollut tar-

peen tavoitella meriittejä, vaan pikemminkin mielenkiintoista työtä ja onnellista elämää

(esim. Kuusela 2016). Näyttikin siltä, että koulutusta ja sen mahdollistamaa työtä ei koettu

ainoastaan elannon tuojana, vaan myös osana identiteettiä (vrt. William 2012).



Työväenluokkainen äiti tunnisti, että koulutus on yhteiskunnassa varsin periytyvää, mutta

oli epävarma oman aseman vaikutuksesta lapsen valintoihin. Hän pikemminkin uskoi, että

halutut valinnat olivat mahdollisia, mikäli lapsi itse jaksaisi opiskella ja vanhemmat puoles-

taan kannustaa. Työväenluokkaisen äidin tehtävänä oli tukea opiskelua tarvittaessa myös

taloudellisesti.

6.3 Paremman tavoittelemisen toimijuusorientaatio

Paremman tavoittelemiseen orientoituneessa toimijuudessa oli keskiluokkaisille vanhem-

mille tyypillistä tavoitteellista lastenkasvatuspuhetta ja pääomien kartuttamisesta koulutuk-

sen ja mahdollisesti harrastusten kautta (Lareau 2011). Orientaatiota ilmentäessään työvä-

enluokkainen äiti piti lapsen koulumenestystä ja hyvien oppimisedellytysten turvaamista tär-

keänä (vrt. Silvennoinen, Rinne, Kalalahti & Varjo 2015). Hän halusi peruskoulun olevan

tiedollisesti ja taidollisesti nykyistä haastavampi ja näki, ettei  samanlainen perus-

opetus  huomioinut riittävästi lahjakkaaksi kokemansa oman lapsen tarpeita. Perusopetuk-

seen kohdistetut arvot olivat ensisijaisesti instrumentaalisia (van Zanten 2013). Työväen-

luokkainen äiti antoi puheessaan koulutuksen tasa-arvon perinteisestä käsityksestä poik-

keavia tulkintoja, mikä merkitsi yksilön oikeutta omien kykyjen mukaiseen opetukseen (ks.

Ahonen 2002).

Tutkimukseni toi esille, että koulutukseen liittyviä valintoja oli joskus tehty jo varhaisessa

vaiheessa, mikä ei tutkimusten mukaan ole tyypillistä työväenluokkaisille vanhemmille (Sil-

vennoinen Kalalahti, Rinne & Simola 2015). Valinnoissa keskeisenä näyttäytyi oikeiden,

vaikkakin rajoitettujen, sosiaalisten ja kulttuuristen pääomien hyödyntäminen ja vahva mo-

tivaatio toimia valintojen toteutumiseksi (vrt. Vanttaja 2003, 26 27, 132 133). Vähäiset

kulttuuriset, taloudelliset ja sosiaaliset resurssit näyttivät liittyvän usein yksinhuoltajuuteen



sekä maahanmuuttajataustaan ja sen tuomaan heikkoon asemaan yhteiskunnassa (ks. Rinne

& Kivirauma 2003a).

Parempaa tavoittelevaan toimijuusorientaatioon liittyi työväenluokkaisen äidin käsitys kou-

lujen eriytymiskehityksestä ja koulujen erilaisista maineista ja oppilasaineksista (ks. Kosu-

nen & Seppänen 2015). Orientaatiota ilmentäessään työväenluokkainen äiti koki tärkeänä,

että lapsella oli opiskeluympäristö, joka mahdollisti tälle täysipainoisen opiskelun. Koulu-

valinta kohdistui useimmiten painotettuun opetukseen, jolla työväenluokkainen äiti halusi

vaikuttaa lapsen vertaisryhmään ja tukea lasta hänen vahvuuksissaan, kiinnostuksen kohteis-

saan tai kehittämiskohteissaan. Tutkimuksessani työväenluokkainen äiti oletti painotetun

opetuksen mahdollistavan varmimmin myös reittejä jatko-opintoihin. Kouluvalintaperuste-

lut olivat luonteeltaan samanlaisia kuin aiempien tutkimuksien havainnot siitä, miten keski-

luokkaiset perheet perustelevat painotetun opetuksen valintoja. (esim. Koivuhovi 2012; Ko-

sunen 2012; Kosunen ym. 2015.) Painotettu opetus näyttäytyi työväenluokkaiselle äidille

mahdollisuutena, johon oli tartuttava, mikäli lapsen koulumenestys sen mahdollisti.

Paremman tavoitteluun orientoitunut työväenluokkainen äiti ilmensi vahvaa koulutususkoa

ja halusi hyödyntää suomalaisen koulujärjestelmän mahdollisuudet, kuten ilmaisen koulu-

tuksen, aina korkeakouluopistoihin asti. Hän toivoi lapselleen koulutuksen kautta toisen-

laista ammattia ja asemaa kuin mitä itse oli elämässään saavuttanut (Silvennoinen, Rinne,

Kalalahti ym. 2015). Näytti kuitenkin siltä, että suomalaisessa puhetavassa ei kuulunut arti-

 (ks. Kahma 2011, Tolonen 2008a). Kan-

tasuomalaisen työväenluokkaisen äidin puheessa paremman tavoitteleminen ilmeni tyyty-

mättömyytenä omaan koulutukseen tai sen puutteeseen sekä oman ammatin heikkoon arvos-

tukseen. Oman lapsen ei haluttu kokevan samoja haasteita, kuin itse oli kokenut koulumaa-

ilmassa ja työelämässä (ks. Käyhkö 2011; Vanttaja 2003). Tutkimuksessani maahanmuutta-

jataustainen äiti sen sijaan toivoi lapsensa opiskelevan tulevaisuudessa lukiossa ja yliopis-

tossa yhteiskunnassa yleisesti tunnustettuihin professioammatteihin. Tutkimukseni tuki ai-

kaisempia havaintoja siitä, että maahanmuuttajataustaisia lapsia kannustetaan todennäköi-

semmin lukioon kuin ammattikouluun (Kalalahti ym. 2017; Kilpi 2010).

6.4 Yhteenveto johtopäätöksistä



Tutkimukseni valossa työväenluokkaisen äidin toimijuus näyttäytyi moninaisena ja ilmeni

haastattelupuheessa erilaisina koulutusta ja valintoja koskevien arvojen, tavoitteiden, resurs-

sien, mahdollisuuksien ja pakkojen kudelmana. Tutkimukseni tuki aikaisempia huomioita

siitä, että perheiden kouluvalinnat ja nuoren oppivelvollisuuskoulun jälkeiset koulutusvalin-

nat olivat luokkasidonnainen ilmiö ja yhteydessä perhekulttuuriin ja kulttuurisiin käytäntei-

siin. Tutkimukseni kuitenkin toi esille, että työväenluokkaiset valinnat eivät perustuneet ai-

noastaan toistoon tai rutiineihin, vaan työväenluokkaisella äidillä on mahdollisuus toimia

toisin ja omaksua oman kulttuurin ulkopuolelta vaikutteita mukauttaen niitä omien arvojen

ja tavoitteiden mukaiseksi toimijuudeksi.

Tutkimuksessani työväenluokkainen äiti toivoi lapsen perusopetukselta varsin erilaisia asi-

oita. Työväenluokkainen äiti arvosti perusopetuksen tuottamia perustaitoja sekä koulua so-

siaalisten taitojen ja persoonallisen kasvun tukijana. Samaan aikaan työväenluokkainen äiti

saattoi kuitenkin toivoa, että perusopetus vastaisi paremmin oman lapsen yksilöllisin tarpei-

siin ja olisi opetussisällöiltään nykyistä vaativampi. Kouluun kohdistetut arvot olivat näin

ollen sekä ekspressiivisiä että instrumentaalisia (van Zanten 2013).

Kouluvalintojen osalta esitän, että va-

linnat näyttäytyivät monelta osin samanlaisina kuin aikaisemman tutkimustiedon mukaiset

työväenluokkaiset kouluvalinnat.33 Erityisesti yleisopetusluokkiin hakeutuminen perustelui-

neen muistutti työväenluokkaisia lähikouluvalintoja (Kalalahti & Varjo 2016). Tutkimuk-

seni toi myös esille, että työväenluokkainen äiti useimmiten arvotti kodin lähellä olevaa kou-

lua ja tuttua elinympäristöä painotettua ainetta enemmän. Painotetun opetuksen valinnoissa

korostuivat lapsen perusopetuksen rikastaminen, mutta lähes poikkeuksetta myös käytännöl-

liset ja sosiaaliset tekijät (esim. Koivuhovi 2012, Ojanen 2012; Seppänen 2006; Silmäri-Salo

2015). Joskus työväenluokkainen äiti halusi taata painotetulla opetuksella omalle, hänen tul-

kintansa mukaan lahjakkaalle lapselleen, hyviä oppimisen mahdollisuuksia ja hakeutua pois

33Tutkimuksessani informantteina oli pieni joukko työväenluokkaisia perheitä, jotka olivat hakeneet lapselle
koulupaikkaa painotetun opetuksen luokasta tai yleisopetusluokasta muussa kuin lähikoulussa. Kriteerieni mu-
kaisia haastatteluja löytyi PASC-aineiston 287 haastattelun joukosta ainoastaan yhdeksän, mikä todensi sitä,
että työväenluokkaiset perheet useimmiten tyytyvät kunnan heille osoittamaan lähikoulun yleisopetusluok-
kaan, eivätkä kovin innokkaasti hae painotettuun opetukseen (esim. Silvennoinen, Rinne, Kalalahti ym. 2015;
Koivuhovi 2012; Silmäri-Salo & Poikolainen 2015). Työväenluokkaisten informanttien pieni määrä todensi
myös sitä, että tutkimusaineistot ovat useimmiten vinoutuneita koostuen ylempien yhteiskuntaluokkien edus-
tajista (Silvennoinen, Rinne, Kosunen ym. 2015).



levottomista kouluista tai koululuokista. Onkin mahdollista, että työväenluokkainen äiti ha-

lusi kouluvalinnalla parantaa oman lapsensa kilpailuasemaa tulevilla koulutus- ja työmark-

koon.

Tulkitsen myös Bourdieun (1984) ajatuksiin tukeutuen, että työväenluokkainen äiti ja perhe,

joka haki lapselleen koulupaikkaa painotetusta opetuksesta, ei useimmiten ollut kilpaile-

oman asuinalueen lähikoulussa.

ilmeni samat erottautumisen mekanismit, joita on havaittu keskiluokkaisten perheiden kes-

kuudessa (vrt. esim. Kosunen 2012). Tutkimustulokseni antoikin vihjeitä, että koulumaail-

massa eriytymistä tapahtuu sekä koulujen sisällä että eri koulujen painotetun opetuksen luok-

kien välillä. Eri painotetun opetuksen luokissa voi olla varsin erilaisista taustoista tulevia

lapsia. (ks. Kosunen & Seppänen 2015.)

Kouluvalintakeskusteluissa on joskus esitetty näkemyksiä, että koulujen ja koululuokkien

eriytymiskehitykseen ja vanhempien halukkuuteen tehdä valintoja voisi puuttua siten, ettei

painotettua opetusta järjestettäisi kouluissa luokkamuotoisena. Esitän kuitenkin väitteen, että

työväenluokkaisen  vanhemman näkökulmasta hänen keinonsa erottautua koulu-

valinnalla ja kilpailla lapsen tulevaisuuden hyvästä asemasta saattaisi samalla heikentyä.

Tasa-arvon näkökulmasta olisikin tärkeää huolehtia siitä, että kieli- ja painotetun opetuksen

valinnat ovat myös työväenluokkaisen perheiden ulottuvilla  toisin sanoen eri asuinalueiden

lähikouluissa. Turvallisuutta korostava työväenluokkainen äiti ei usein halua laittaa lastaan

kaukana kotoa olevaan kouluun eikä hänellä välttämättä ole taloudellisia mahdollisuuksia

valita asuinpaikkaa ja samalla lapselleen sopivaa koulua.

Vaikka jotkut työväenluokkaisista äideistä osallistuivat innokkaina koulumarkkinoille, piti-

vät useimmat heistä suomalaista tavallista perusopetusta laadukkaana ja arvostivat korkealle

ilmaista, mahdollisuuksien tasa-arvoa toteuttavaa suomalaista koulujärjestelmää. Työväen-

luokkaisen perheen suuren enemmistön näkökulmasta olisi tärkeää huolehtia jatkossakin

laadukkaasta perusopetuksesta lähikouluissa kohdentaen lisäresursseja sinne, missä on eni-

ten heikoimmassa sosioekonomisessa asemassa olevia perheitä.



Tutkimukseni toi myös esille, että työväenluokkaisen perheen kohdalla ei voi puhua van-

hempien kouluvalinnasta, sillä lapsi näyttäytyi kouluvalintaprosessissa varsin keskeiseltä

toimijalta. Erityisesti lapsen oma toive hakeutua tiettyyn painotettuun opetukseen vaikutti

olevan arvo, jota työväenluokkainen äiti halusi kunnioittaa. Siksi on mahdollista, että kou-

lujen opettajat voivat olla varsin merkittävässä roolissa informoidessaan työväenluokkaisia

lapsia (ja perheitä) oman koulun tai kunnan kouluvalintamahdollisuuksista, mihin jatkossa

olisi syytä kiinnittää enemmän huomiota.

Kolmantena johtopäätöksenä totean, että työväenluokkaisen äidin toimijuus ja lapsen tule-

vaisuutta ja koulutusta koskevat toiveet olivat varsin moninaisia, vaikkakin tukivat aikai-

sempaa tutkimustietoa (Räty & Kasanen 2001; Silvennoinen, Rinne, Kalalahti & Varjo

2015). Työväenluokkaisen äidin puheessa oli läsnä oman luokkakulttuurin uusintaminen, ja

toimijuuden tuntoa hänelle toi toimiminen tutulla kulttuurisella kentällä (ks. Gordon 2005;

Pehkonen 2010). Kuten aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, työväenluokkainen äiti

suuntasi lastaan mielellään käytännölliseen ammattiin ja ilmensi vahvaa työelämän arvos-

tusta ja uskoa työelämän perushyveisiin, kuten työteliäisyyteen ja ahkeruuteen (Gillies 2005;

Käyhkö 2014). Työväenluokkainen äiti kuitenkin koki, että työelämässä tarvittava osaami-

nen opitaan vasta käytännön työssä. Tämä merkitsi samaan aikaan työväenluokkaisen äidin

ä (Silvennoinen, Rinne,

Kalalahti ym. 2015).

Tutkimukseni toi myös esille, että työväenluokkainen äiti oli omaksunut ajatuksia koulutuk-

itsensä toteuttami-

osiaalisen liikkuvuuden näkökulmasta vahvaa koulutususkoa ilmaisivat ainoastaan

maahanmuuttajataustaiset äidit. Kantasuomalaisille työväenluokkaisille äideille koulutuk-

sen hyvän tavoittelu merkitsi itseä parempia työoloja ja työn arvostusta. Tämä tuki aikai-

sempia huomiota siitä, että suomalaisessa yhteiskunnassa on vahva käsitys yhtenäiskulttuu-

kka-asemista ei ollut sopivaa (Skeggs 2014).

Työväenluokkaisen äiti oli omaksunut puhetavan lapsikeskeisestä kasvatuksesta, jossa tä-

män mielipiteitä kuunneltiin, mutta jossa lapsi oli myös hoivan ja huolenpidon kohteena.



Erityisesti suomalaisessa koulujärjestelmässä nuorten varhaiset toisen asteen koulutusvalin-

nat toivat huolta ja säröjä työväenluokkaisen äidin toimijuuteen. Moni työväenluokkainen

äiti toivoi lapsensa käyvän lukion ja saavan näin lisäaikaa ammatinvalintaan. Työväenluok-

kaiselle äidille lukion mahdollistama yleissivistys ja jatko-opintovalmiudet eivät korostuneet

tärkeänä, vaan hän painotti lapsen itsenäistymistä, sosiaalistumista sekä yhteiskunnan kun-

non kansalaiseksi kasvamista (vrt. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016).

Keskeisin huomio lapsen oppivelvollisuuskoulun jälkeisistä koulutusvalinnoista oli kuiten-

kin se, että työväenluokkainen äiti halusi lapsensa tekevän itse omaa elämää koskevat tärkeät

päätökset (Käyhkö 2006, 54 55; Walkerdine ym. 2001). On mahdollista, että useimmalle

työväenluokkaiselle äidille pitkän tähtäimen suunnitelmat ja lapsen pääomien tavoitteellinen

kartuttaminen tuntuivat siksi vieraalta. Työväenluokkainen äiti oli varsin avoin lapsen omille

valinnoille, mutta tulkintani mukaan yliopisto tai korkeakoulutus oli usein kulttuurisesti vie-

ras kenttä, minkä vuoksi hän ei halunnut tai osannut tukea lastaan siihen suuntaan (Bourdieu

& Passeron 1990).

Tutkimuksessani perheissä, joissa nähtiin erilaisia mahdollisia odotushorisontteja lapsen

koulutuksen ja tulevaisuuden suhteen, oli usein ystäviä ja tuttavia eri ammattiasemista ja

yhteiskuntaluokista. Näin ollen näen, että mikäli mahdollisuuksien tasa-arvoa edelleen pide-

tään yhteiskunnallisesti tärkeänä arvona, tulee lapsille jo päiväkodissa ja alakoulussa luoda

mahdollisuuksia solmia ihmissuhteita eri yhteiskuntaluokista ja kulttuuritaustoista tulevien

lapsien ja heidän perheidensä kanssa. Koulutuspolkujen eriytyminen jo varhaisessa vai-

heessa ei edistä yksilöiden välistä tasa-arvoa tai murra koulutuksen periytyvyyttä sukupol-

velta toisille. Yhteisen hyvän ja yhteiskunnan inhimillisen pääoman näkökulmasta työväen-

luokkaisten perheiden lasten ilmaisista, laadukkaista koulutusmahdollisuuksista huolehtimi-

nen aina varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen on nykyisessä koulutuspolitiikassa en-

tistä tärkeämpää. Tämän lisäksi työväenluokkaiset lapset tarvitsevat kannustavan aikuisen,

vanhemman tai opettajan, joka rohkaisee tätä toteuttamaan omia unelmiaan  opiskelemaan

taitavaksi sähköasentajaksi tai joskus jopa kammiossaan tutkivaksi yliopiston professoriksi,

kuten aineistoni informanttien lapset haaveilivat.



7 POHDINTAA

7.1 Tutkimuksen prosessin arviointia

Tutkimuksessani ja tutkimuksen teossa olen hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti pyrki-

nyt noudattamaan rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta, avoimuutta ja eettisyyttä (Kuula

2006, 34 39). Ymmärrän tiedon olevan aina tuotettu tietystä näkökulmasta, olevan osittaista

ja tiettyyn aikaan ja paikkaan sidottua (esim. Hakala 2007, 44). Tutkijana en ole näin ollen

tavoitellut tulkinnoilleni universaalin tiedon statusta (Juhila & Suoninen 2016). Toimijuuden

ilmiötä olen tutkimuksessani eritellyt aineistolähtöisesti ja sosiaalisen konstruktionismin

mukaisesti sosiaalisessa toiminnassa ja kielenkäytössä muotoutuvina puhetapoina. Olen ku-

vaillut ja tehnyt empirian perusteella tulkintaa siitä, millaisia merkityksiä työväenluokkaiset

äidit puhuessaan luovat, uusintavat ja muokkaavat. (Juhila & Suoninen 2016.)

Tieteellisen tiedon luotettavuutta ja yleistettävyyttä on varsin vaikea arvioida laadullisessa,

diskursseja tarkastelevassa tutkimuksessa. Laadullisessa (diskurssi)tutkimuksessa yleistettä-

vyyteen suhtaudutaan kriittisesti. Sen sijaan tulkinnoille ja väitteille pyritään antamaan pe-

rusteluja. Tutkimuksessani olen suhteuttanut aineistosta tehtyjä tulkintoja aihetta koskeviin

teorioihin ja aiempaan tutkimukseen ja siten todentanut sen osaksi aiheesta käytävään tie-

teelliseen keskusteluun. Laadullisen tutkimuksen objektiivisuuden kuvaaminen on merkin-

nyt tutkijan eli minun oman pohdinnan kuvaamista ja subjektiivisuuden tunnistamisesta tut-

kimuksen teossa. (Eskola & Suoranta 2008, 17, 211 212; Pietilä 2014.)

Tutkimuksen luotettavuutta olen tarkastellut monesta näkökulmasta, esimerkiksi miten ai-

neisto ja informantit kuvaavat tutkimuskohdetta sekä miten valitut tutkimusmenetelmät, ai-

neiston analyysi ja analyysin pohjalta tehdyt tulkinnat mahdollistavat vastauksia tutkimus-

kysymyksiin (Tuomi & Sarajärvi 2006, 135).



Empiirisessä tutkimuksessa aineisto on tärkeässä asemassa. Valmiin tutkimusaineiston nä-

kökulmasta olen tarkastellut sen rajoja ja mitä tutkimustuloksia siitä oli löydettävissä. Ym-

märrän tutkimusteorian tai teorioiden määrittelevän, mistä näkökulmasta tutkittavaa ilmiötä

tarkastellaan antaen analyysille näin ollen raamit. Valmiissa aineistossa teemahaastatteluky-

symykset ja niiden taustalla oleva teoreettinen viitekehys (bourdieulaisesti orientoitunut

kouluvalintatutkimus) ohjasivat aineistoa tiettyyn suuntaan, mutta siitä oli myös löydettä-

vissä asioita, joita siitä alun perin ei lähdetty hakemaan. (ks. Pehkonen & Isopahkala-Bouret

2010.)

Valmis empiirinen aineisto mahdollisti toimijuuden analyysin, sillä valintojen ja päätöksen-

teon sekä niihin liittyvien tavoitteiden, arvostusten ja resurssien voi nähdä olevan toimijuu-

den ytimessä. Toimijuuden modaliteetit koin varsin konkreettisena, mutta väljänä näkökul-

mana empiiriseen aineistoon, ja ne mahdollistivat myös aineistolähtöisen diskurssien ana-

lyysin. Modaliteettien tunnistaminen aineistosta ei kuitenkaan ollut yksiselitteistä. Toimi-

juus onkin teoreettinen konstruktio, ei olemassa oleva ilmiö, jolloin tutkijana tein arviointeja

ja tulkintoja erilaisista toimijuuksista. Toimijuusorientaatiot ja niiden asettaminen ajalliselle

jatkumolle oli myös tutkijan tulkintaa.

Laadullisen tutkimuksen tapaan prosessi eteni joustavasti teorian ja empirian vuoropuhe-

luna, ja näkökulmat tarkentuivat tutkimusprosessin aikana. Koen Virkolan (2014) tavoin,

että toimijuuden teorian ja viitekehyksen haltuun ottaminen ja onnistunut soveltaminen oli-

vat ajoittain haasteellista. Toimijuus teoreettisena lähtökohtana tarjosi laajuudessaan useita

näkökulmia, mikä toi ongelmia, mutta toisaalta myös vapauksia. (Virkola 2014.) Tunnistan,

että rajatumpi näkökulma tutkimusaiheeseen olisi säästänyt monelta laadullisen tutkimuksen

teon harha-askeleilta.



Kulttuuritutkimuksellinen ja toimijuuden näkökulma olivat mukana tutkimuksen teon alusta

asti, mutta vasta feministisen näkökulman ja semioottisen sosiologian analyyttisten käsittei-

den kautta koin pääseväni kiinni työväenluokkaiseen toimijuuteen. Luokkapuhe oli jotain,

mitä ei ollut löydettävissä, kun siitä suoraan haastattelussa kysyttiin. Sen sijaan se oli löy-

dettävissä hienovaraisemmista yhteyksistä ja puhetilanteissa, joissa omia arvoja peilattiin

suhteessa toisessa luokka-asemassa olevien oletettuihin arvoihin (Skeggs 1997; Hall 1999).

Tutkijana en osallistunut aineiston tuottamiseen ja haastattelujen tekemiseen. Sen sijaan olen

arvioinut tiedon tuottamisen tapoja. Haastatteluista havaitsin sen, kuinka tiedon tuottaminen,

toisin sanoen luokan tekeminen ja toimijuuden ilmentäminen, tapahtui yhteistyössä haasta-

teltavan ja haastattelijan välillä. Niistä esimerkkinä seuraava aineistonäyte. Siinä haastatte-

lija oletti, ettei informantti halua tulla torjutuksi hakemal toisille lap-

Hja: Mutta te ette oo millekään painotushommiin änkenyt (naurahdus)?
Hva: Ei (naurahdus), että hyvä kun selviää tästä normaalista koulunkäyn-
nistä.
(H9, muu koulu, yleisopetus)

Näenkin, että haastattelukysymykset niihin sisältyvine ilmaisuineen ohjasivat vastaamista.

Haastattelut voivat tuottaa myös sovinnaista tai kaunistelevaa puhetta, eikä näin ollen ole

koskaan luonnollista puhetta. Tutkittavat usein myös kertovat asioita, joita tulkitsevat haas-

tattelijan heiltä odottavan. (Pietilä 2014.) Tutkimuksessani olen pohtinut, oliko haastatte-

luissa havaittavissa johdattelua tai esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten äitien kohdalla

väärinymmärryksen mahdollisuuksia. Haastatteluissa oli jonkin verran suomalaista koulu-

tusjärjestelmää koskevia kysymyksiä ja vastauksia, jotka jätin analysoimatta näistä syistä.

Aineiston näkökulmasta olen myös arvioinut sitä, kuvaavatko informantit ja heidän koke-

muksensa tutkimuskohdettani. En näe relevanttina pohtia tässä vaiheessa työväenluokan ole-

massaoloa tai sitä, onko ihmisistä mahdollista muodostaa tarkkarajaisia ryhmiä tai luok-

kaidentiteettejä. Työväenluokka tutkimuksellisena käsitteenä oli tietoinen valinta, jolla olen

halunnut tuoda esille sosioekonomisen asemaan liittyvää eriarvoisuutta ja kulttuurista näkö-

kulmaa yksilön koulutusmahdollisuuksien jakautumiseen (ks. Katainen 2011, 23). Uskon



perustelleeni aikaisemmin luokan tutkimuksen merkityksen ja olevani kiinnostunut sosiaa-

lisia kategorioita34 enemmän siitä, miten yhteiskunnassa näitä erontekojen prosesseja tuote-

taan (Skeggs 2014).

Huomioitava ja arvioitava seikka tutkimuksessani on myös se, onko aineisto edelleen ajan-

kohtainen ja relevantti. Tutkimusprosessi on ollut varsin pitkä,  ja aineisto on kerätty 6-7

vuotta sitten. Mielestäni paikallisissa kouluvalintatiloissa ja kouluvalinnan mahdollisuuk-

sissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia sitten aineiston keruun. Suomen yhteiskunnallisen

tilanteen muutos, edesmennyt lamakausi ja työelämän ja koulutusjärjestelmän muutokset

voivat toki näkyä työväenluokkaisten vanhempien arvostuksissa ja lapseen kohdistetuissa

tulevaisuusorientaatioissa. Näen kuitenkin, että oma työni sijoittuu tarkennukseksi toissa

vuonna ilmestyneeseen PASC-hankkeen pohjalta tehtyyn kokoomateokseen Lohkoutuva

Peruskoulu (Seppänen, Kalalahti, Rinne & Simola 2015a) tuoden yhteiskunnan muutoksista

huolimatta edelleen ajankohtaisen näkökulman kouluvalintatutkimukseen.

7.2 Eettisiä pohdintoja ja tutkijan paikka

Tutkimuksessani olen noudattanut ihmistutkimuksen tekoa koskevia eettisiä periaatteita.

Tutkimusryhmässä toimiessa ja valmista aineistoa analysoitaessa eettisten näkökulmien

huomioiminen on koskenut erityisesti tutkimustyötä, tulosten tallentamista, esittämistä ja ar-

viointia (ks. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009).

Informanttien yksityisyyden ja tietosuojan takaamiseksi valmis tutkimusaineisto oli ano-

nymisoitu siten, että tunnistetiedoista oli poistettu informanttien ja heidän perheenjäsenten

nimet. Tunnistettavuuden näkökulmasta näin tärkeäksi poistaa epäsuorista tunnisteista vielä

asuinalueen, oppilaaksiottoalueiden ja koulujen nimet sekä karkeistaa painotetun opetuksen

aineen joko kielipainotteiseksi opetukseksi tai taito- ja taideainepainotteiseksi opetukseksi.

Tietojen käsittelyssä ja säilyttämisessä olen noudattanut tarvittavaa huolellisuutta. (Tutki-

museettinen neuvottelukunta 2009, 8, 10.)

34Tarkastellessani kuitenkin aineiston informantteja sosiaalisen kategorian edustajina uskon informanttien
edustavan nykyistä työväenluokkaa heterogeenisyydessään: mukana oli niin yksinhuoltajia, maahanmuuttaja-
taustaisia, työelämässä kuin työelämän ulkopuolella olevia äitejä. Useimmat äideistä työskentelivät julkisella
sektorilla, usein sosiaali- ja terveysalan matalapalkkaisissa töissä.



Eettisissä pohdinnoissa huomioin, että tutkimuksen teossa juuri mikään ei olekaan tutkijasta

riippumatonta. Tutkittaessa yhteiskunnassa heikommassa asemassa olevien ihmisten elämää

erityisesti feministisessä tutkimuksessa nähdään tärkeänä pohtia ja tiedostaa, mistä tutkija-

positiosta tutkimusta tekee (esim. Oinas 2004). Tutkimuksen alussa avasin työväenluok-

kaista taustaani, mikä on epäilemättä vaikuttanut tutkimuksen prosessiin. Edustan myös in-

formanttien kanssa samaa ikäluokkaa, mutta olen lapseton nainen, jolla ei siis ole omakoh-

taista kokemusta oman lapsen koulutusvalinnoista. Koen kulttuurisen taustani (ja ikäni) ol-

leen tutkimuksen teossa itselleni resurssi, josta käsin olen herkistynyt ja havainnut tapoja,

miten esimerkiksi luokkaa puheessa tehtiin näkyväksi. Sosiaalipsykologi Katariina Järvinen

(2007) käyttää  luokka-asemaa muuttaneen henkilön

kykyä tunnistaa luokkaan liittyviä eroja. Tutussa kulttuurisessa ympäristössä tutkijan etuna

on, että hän hallitsee kielen ja kulttuurisen tavan puhua paremmin kuin kulttuurisesti kau-

empana oleva. Tunnistan kuitenkin, että se ei välttämättä takaa pääsyä tietämiseen ja ym-

märtämiseen (Skeggs 2014, 237, 239).

Luokan tutkimuksessa tulee myös pohtia tiedon tuottamisen prosessia kriittisesti eli millaista

tietoa tutkimus metodeillaan tuottaa ja mihin tarkoitukseen (Ronkainen; myös Skeggs 2014,

243). Tiedostan, että tutkijana osallistun tiedon tuottamiseen eli diskurssien ja merkitysten

rakentamiseen. Olen tutkijana pyrkinyt arvioimaan kriittisesti omaa kielenkäyttöäni ja tutki-

mustuloksia osana sosiaalisen todellisuuden tuottamista. Tunnistan, että tutkijana minulla on

valtaa siihen, mit )

Skeggs huomauttaa kriittisesti, että tutkimuksella ei tule uusintaa luokkaa ja hierarkioita eikä

hyväksikäyttää työväenluokkaisten ihmisten tietoa ja kokemuksia tutkijan akateemisten pää-

määrien toteuttamiseksi. Hän kuitenkin jatkaa, että koska työväenluokalla itsellään ei ole

mahdollisuutta tiedon jakamiseen, tutkija voi toimia prosessissa välittäjänä. Parhaimmillaan

tieto voi olla tutkijan ja työväenluokkaisen henkilön yhdessä rakentamaa, jolloin pyrkimyk-

senä on oppia toiselta ei riistää ja hyväksikäyttää. (Skeggs 2014, 238 244.)

Luokan tekemisen prosesseissa ja luokkaa koskevan tiedon tuottamisessa on kyse aina nä-

kökulmasta. Luokkaa koskeva näkökulmainen tieto edustaa symbolista valtaa, jolla yhteis-

kunnallisia eriarvoisuuksia pidetään yllä. Feministisesti suuntautuneet tutkijat ovat myös kri-

tisoineet, että puhe yhteiskuntaluokan merkityksettömyydestä on valheellista, sillä samalla



kun puheen tasolla kielletään yhteiskuntaluokkien olemassaolo, mahdollistetaan samalla

epätasa-arvoiset suhteet yhteiskunnassa. (esim. Lawler 2005; Walkerdine ym. 2001, 30.)

Näitä näkökohtia mielessäni pitäen olen pyrkinyt niin analyysissani kuin tutkimustulosten

esittämisessä kuvaamaan informantteja ja heidän ajatuksiaan kunnioittavasti, arvostavasti ja

arvottamatta (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 10). Harkitsin sitä, olisiko maahan-

muuttajataustaisten äitien haastattelupuheen sitaatteja ollut tarpeen yleiskielistää, jotta hei-

dän ajatuksensa tulisi paremmin ymmärretyksi ja samalla esitettyä heidät kunnioittavasti.

Päädyin kuitenkin olla koskematta sitaatteihin, koska lukijan on näin myös helpompi arvi-

oida, olenko ymmärtänyt tutkijana oikein heidän ajatuksiaan.

Kirjoittaessani pohdin usein myös sitä, mitä informantit ajattelisivat tulkinnoistani ja olisi-

vatko ne heidän ajatuksilleen uskollisia ja kokemuksiaan kunnioittavia (Oinas 2004). Olen

myös pohtinut käsite- ja sanavalintojani, jotta en tulisi samalla tuottaneeksi luokkaa vähem-

piarvoisena (esim. Käyhkö 2006; Oinas 2004). Arvostava ja sensitiivinen suhtautumiseni

tutkittaviin on tarkoittanut sitä, että näen olevan myös muita, yksilön omasta näkökulmasta

katsottuna yhtä arvokkaita ja mielekkäitä tapoja elää kuin keskiluokkainen elämäntapa.

Vaikka eräänlaisena peilinä tulkinnoissani (kuin myös työväenluokkaisten äitien omassa pu-

heessa) on toiminut keskiluokkainen äitiys, lasten kasvatus ja koulutusvalinnat, ei sen tar-

koituksena ole ollut mitata tai arvottaa, vaan tehdä näkyväksi ja arvokkaaksi jotain mikä ei

ole yhteiskunnassamme näkyvää  vaikkakin minun tutkijan tulkitsemana.

7.3 Jatkotutkimusaiheet

Vertaileva laadullinen tutkimus työväenluokkaisten perheiden erilaisista kouluvalinnoista

olisi luonteva jatkumo tutkimukselleni. Työssäni tarkastelin varsin valikoitua joukkoa työ-

väenluokkaisia perheitä ja heidän koulutusvalintojaan. Jatkossa olisi mielenkiintoista tarkas-

tella lähikouluvalintoja vertaillen tutkimukseni perheiden kaltaisiin valintoihin, jotka suun-

tautuvat muualle kuin lähikoulun yleisopetusluokkaan. Näyttäytyvätkö ne perusteluiltaan sa-

manlaisilta, kuten oma tutkimukseni antoi viitteitä? Kiinnostavaa olisi myös tutkia tarkem-

min työväenluokkaisten perheiden painotetun opetuksen valintoja ja kohdentuvatko ne poik-

keuksetta lähikouluihin. Onko aikaisemmin esittämilleni väitteille työväenluokkaisista kil-

pakentistä (painotetun opetuksen osalta) olemassa perusteita? Mikä on opettajien rooli per-

heiden kouluvalinnoissa?



Tutkimukseni tarkasteli myös tulevaisuuteen suuntautunutta toimijuuspuhetta: äitien toiveita

ja ajatuksia lapsen oppivelvollisuuskoulun jälkeisestä koulutuksesta ja tulevaisuudesta. On

mahdollista, että äidit puhuisivat koulutusvalinnoista eri tavalla, kun ne ovat oman lapsen

kohdalla siinä hetkessä ajankohtaisia. Tällä hetkellä suurin osa tutkimusaineiston informant-

tien lapsista ovat aikuisuuden kynnyksellä ja mahdolliset toisen asteen jälkeiset koulutusva-

linnat ovat olleet juuri perheissä ajankohtaisia. Minkälaisia merkityksenantoja perheillä näi-

hin valintoihin liittyi ja minkä merkityksen perhe antoi aikaisemmin tehdyille kouluvalin-

noille? Saavutettiinko kouluvalinnalla sitä, mitä tavoiteltiin? Mitkä koulutukset ovat omalle

nuorelle mahdollisia ja toivottuja, tässä ja nyt?

Tutkimukseni herätti myös pohdintoja ja jatkotutkimusaiheita erilaisiin eroihin liittyen.

Mikä merkitys luokalla, sukupuolella tai etnisyydellä on kouluvalinnoissa? Tutkimukseni

informanteista puuttuivat kaikkein marginaalisimmassa yhteiskunnallisessa asemassa olevat

perheet, joiden merkityksenantoja kouluvalinnoista olisi myös tärkeä tutkia. Toinen kiinnos-

tava tutkimusaihe erojen näkökulmasta olisi isien rooli kouluvalintaprosesseissa. Tutkimus-

kohteekseni valikoituivat äidit, mikä ei kuitenkaan ollut alkuperäinen rajaukseni. Aineistosta

ei löytynyt yhtään kriteereihini sopivaa isän haastattelua ja isät useimmiten loistivat poissa-

olollaan myös äitien puheessa. Kolmas kiinnostava jatkotutkimusaihe olisi maahanmuutta-

jataustaisten perheiden kouluvalintojen tai oppivelvollisuuskoulun jälkeisten koulutusvalin-

tojen tutkiminen. Pieni aineistoni antoi viitteitä, että heidän valintapuhe poikkesi kan-

tasuomalaisten työväenluokkaisten äitien puheesta siinä suhteessa, että siinä artikuloitiin

vahvaa koulutususkoa ja toiveita lapsen korkeakoulutuksesta ja arvostetusta ammattiase-

masta yhdistettynä kuitenkin äitien vähäisiin taloudellisiin, kulttuurisiin ja sosiaalisiin re-

sursseihin.

Tutkimukseni keskeisenä havaintona  oli  se, että työväenluokkaisen perheen lapset olivat

keskeisessä roolissa kouluvalintapäätöksissä. Lapsi itse kertoi usein häntä kiinnostavan pai-

notetun opetuksen mahdollisuudesta. Näkisin tärkeäksi myös saada laadullista tietoa lasten

haastatteluin, sillä kouluvalinta työväenluokkaisten lasten näkökulmasta on ainakin Suo-

messa vielä täysin tuntematon tutkimusalue. Yhdessä vanhempien näkökulman kanssa piir-

tyisi varmasti tarkempi kuva työväenluokkaisesta kouluvalinnasta.
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Liite 2. Aineiston kuvaus

TAULUKKO 3. Perheiden kuvaus ja tehdyt kouluvalinnat

Haastattelu-
tunniste

Kouluvalinta
1lk/ 3lk/ 7lk/

Kouluvalintaperustelut Vanhempien koulutus ja
ammattiala

H1 (Turku) Yleisopetus, muu
kuin lähikoulu (7.lk.)

1. lapsen kaverit
2. lähellä oleva koulu
3. hyvät kokemukset koulusta
(sisarperuste)
4. vasta remontoitu koulurakennus

äiti: peruskoulu, toimistotyöala
isä: peruskoulu, kiinteistö-
huoltoala

H2 (Turku) painotettu opetus lä-
hikoulussa (3lk.)

1. lähellä oleva koulu
2. lapsen kaverit
3. lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tukeva
painotettu aine

äiti: ammattikoulu ja lukio,
käsityöyrittäjä
isä: ammattikoulu, kuljetusala

H3 (Turku) painotettu opetus,
muu kuin lähikoulu
(7.lk)

1. hyvät kokemukset koulusta ja painote-
tusta aineesta (sisarperuste)
2. lapsen toive

äiti: ammattikoulu,
hoitoala
isä: ammattikoulu, kuljetusala

H4 (Turku) painotettu opetus,
muu kuin lähikoulu
(1lk.)

1. lapselle painotetulla aineella osaamista,
jota vanhemmat eivät pysty tarjoamaan
2. koulun maine/mielikuva
3. jatkumot peruskoulun jälkeisiin opintoi-
hin

äiti: ammattikoulu, hoitoala
isä: peruskoulu, kaupan ala

H5 (Turku) painotettu opetus,
muu kuin lähikoulu
(7lk.)

1. lähellä oleva koulu
2. vertaisryhmään vaikuttaminen
3. koulun maine/mielikuva
4. lapsen kiinnostuksen mukainen paino-
tettu aine

äiti: ammattikoulu,
palveluala/hoitoala, opiskelija
isä: lukio?
opetusala (avustavat tehtävät)

H6 (Turku) Yleisopetus, muu
kuin lähikoulu (7.lk.)

1. lähellä oleva koulu
2. koulun maine/mielikuva

äiti: ammattikoulu, elintarvike-
ala
isä: ammattikoulu,
työtön

H7 (Turku) painotettu opetus lä-
hikoulussa (3lk)

1. vertaisryhmään vaikuttaminen
2. lähellä oleva koulu
3. lapsen lahjakkuutta tukeva painotettu
aine
4. jatkumot peruskoulun jälkeisiin opintoi-
hin

äiti: ammattikoulu ja lukio,
elintarvikeala
isä: ammattikoulu ja lukio,
hoitoala

H8 (Espoo) painotettu opetus lä-
hikoulussa (7.lk.)

1. lapsen kaverit
2. lähellä oleva koulu
3. lapsen kiinnostuksen mukainen painotus

äiti: ammattikoulu, hoitoala
isä: peruskoulu, ammatti-
koulu?,
kaupan ala

H9 (Espoo) Yleisopetus, muu
kuin lähikoulu (7.lk)

1. lapsen kaverit
2. tuttu koulu ja asuinalue

äiti: peruskoulu, opiskelija
isä: peruskoulu, ammatti-
koulu?



Liite 3. Aineiston analyysia

TAULUKKO 4. Lausumat ja lausuman tiivistykset

LAUSUMA LAUSUMAN TIIVISTYS

tarvis kauheesti lukea ja päntätä. että ei oo niinku mitään semmoisia
Toiveena lapselle ammatti ja koulutus,
joka käytännönläheinen, ei ole tarpeen lukea lää-
käriksi.

vaikka autonasentajasta, niin oon tyytyväinen.
Äiti on tyytyväinen, jos lapsi löytää käsityön,
vaikka autoasentajan työn.

mahdollisuuksii kans. Että käytännön ammattia varmaan, etikellään vä-
(H1)

Toiveena käytännön ammatti, jossa
työllistymismahdollisuuksia.

et tavallaan, et mä en osais kuvitellakaan, et mun lapset lähtis sem-
moseen johonkin toimistonäperrys- häperrystyöhön, missä ei olla ihmis-
ten kanssa tekemisissä .

Äiti ei osaa kuvitella lastaan toimistotyöhön,
vaan ihmisläheiseen työhön.

den koulutuksella.
ettii varmaan sitä jatkokou (H1)

Toiveena muutaman vuoden ammatillinen
koulutus.

heitä lukioon. Ei pidetä lukio kautta yliopisto-linjaa mitenkään vält-
Lukio/yliopistolinja ei ole tärkeää omalle lap-
selle.

Vai olisko siinä välissä sitten joku mietintävuosi (naurahdus),
mihin saa jotain opintotukee niinku.Hja: Monestihan se on se lukio, että
mennään sinne mietiskelemään (naurahdus).
Hva:Se on vähän kallis mietintä. (H9)

Lukio on turhan kallis miettimistauko lapselle
ennen ammatillista valintaa.

hen et, vain opiskelee opiskelemisen huviks ettei, sit itse asias kiinnos-
takaan niin kauheesti, mut mä nyt oon täällä, roikun, niin en mä, ehkä

Opiskella ei pidä vain huvin vuoksi

saan sen jutun[lukion] kans ennen kuin mä suostuisin niihin [lukiokir-
joihin], jos niihin menee niinkö sata euroa kuukaudessa tai parin kuu-

Lapsen motivaatio lukio-opiskeluun pitäisi olla
varmaa, jotta äiti olisi valmis kustantamaan opis-
kelun.



Liite 4. Taulukot diskursseista
(jatkuu seuraavalle sivulle)

TAULUKKO 5. Koulutus perustana työelämälle -diskurssi

DISKURSSI KOULUTUKSELLE JA
KOULUTUSVALINNOILLE
ANNETUT MERKITYKSET

DISKURSSIN
SISÄLTÄMÄ TAI
IDEALISOIMA TOIMIIJUUS

SUBJEKTI-
POSITIO

MITÄ
DISKURSSSILLA
RAKENNETAAN

Koulutus
perustana
työelämälle
-diskurssi

Hyvä perusopetus antaa jokaiselle
kansalaiselle (työ)elämässä tarvittavat
perustaidot. Arvostetaan suomalaista
kaikille samanlaisena tarjottavaa pe-
rusopetusta.

Koulutus antaa muodollisen pätevyy-
den tehtävään työhön. Arvostetaan
työelämässä tapahtuvaa oppimista ja
hyvän työntekijän ominaisuuksia
enemmän kuin formaalia koulutusta.

Koulutusvalinnat käytännöllisiä.
Kouluvalinnoissa painotetaan riittävän
hyvää perusopetusta, tuttua elinympä-
ristöä ja sopivaa koulumatkaa.

Perusopetuksen jälkeen odotuksena
lapselle ammatillinen
koulutus ja käytännöllinen
ammatti, lukio ei välttämätön. Kor-
keakoulutus ei ole tavoiteltavaa.

Kouluvalinnoissa luotetaan ko-
kemuksiin tutusta asuinalueesta
ja sisarusten aikaisemmista va-
linnoista.

Kouluvalinnat eivät ole välttä-
mättömyys.
Selviytyminen valintaproses-
sista silti herättää tunteita ja
joskus koetaan ulossulkeutumi-
sia.

Tunnistetaan yhteiskunnan ar-
vostukset ja hierarkiat koskien
koulutusta ja ammattiasemaa,
mutta kielletään niiden merki-
tys. Äidillä omakohtaista koke-
musta työväenluokkaisesta
kulttuurista ja sen tarjoamista
ammateista. On vankka käytän-
nön ammattilainen ja työnteki-
jäkansalaisen malli lapselle.

Suomalaiseen
peruskouluun
luottavan
työntekijä-
kansalaisen
subjektipositio

Puolustetaan tai
arvotetaan
työväenluokkaista
kulttuuria ja
siirretään
kulttuurista
perintöä lapselle.

Puolustaudutaan
passiivisen
koulutusasiakkaan
leimaa vastaan.

Vastustetaan
koulutus-
yhteiskunnan
vaatimuksia ja
korkeakoulutuksen
ihannetta.

Rakennetaan itsestä
kuvaa
kunnon työntekijä-
kansalaisena.

TAULUKKO 6. Lapsen turvallisen kasvun -diskurssi

DISKURSSI KOULUTUKSELLE JA
KOULUTUSVALINNOILLE
ANNETUT MERKITYKSET,

DISKURSSIN
SISÄLTÄMÄ TAI
IDEALISOIMA TOIMIIJUUS

SUBJEKTI-
POSITIO

MITÄ
DISKURSSSILLA
RAKENNETAAN

Lapsen
turvallisen
kasvun
-diskurssi

Hyvä perusopetus tukee lapsen sosio-
emotionaalista kasvua tasapainoiseksi
ihmiseksi. Tuttu koulu ja elinympä-
ristö toimivat turvaverkkona; lapsen
kasvun ja kypsymisen paikkana.

Koulutus sosialisaation mahdollista-
jana.

Koulutusvalinnat sosiaalisia.
Kouluvalinnoissa painotetaan lapsen
kavereita ja tuttua ympäristöä.
Elämän tärkeät koulutuspäätökset tu-
lisi voida tehdä myöhemmällä iällä.
Toiveena lapsen opiskeluiden jatkami-
nen oppivelvollisuuskoulun jälkeen ja
oman paikan löytäminen yhteiskun-
nassa. Lukio tai ammattikoulutus.

Äidin tulee omata emotionaa-
lista pääomaa voidakseen vas-
tata lapsen tarpeisiin ja saat-
taakseen hänet turvallisesti ai-
kuisuuteen.

Lapsi ei ole kykenevä teke-
mään yksin koulutusvalintoja ja
elämän suuria päätöksiä liian
varhain. Vanhemman tuki tar-
peen.

Toimijuus voi olla huolen sä-
vyttämää. Toimijuus rakentuu
uhkakuvien välttämisen kautta
ja suhteessa liian kunnianhi-
moisiin tai huono-osaisiin van-
hempiin.

Suojelevan
äidin
subjektipositio

Rakennetaan
kuvaa lapsen
turvallisesta
kasvusta
huolehtivana

vanhempana.



TAULUKKO 7. Lapsen yksilöllisten ja autonomisten valintojen -diskurssi

DISKURSSI KOULUTUKSELLE JA
KOULUTUSVALINNOILLE
ANNETUT MERKITYKSET

DISKURSSIN SISÄLTÄMÄ
TAI IDEALISOIMA
TOIMIIJUUS

SUBJEKTI-
POSITIO

MITÄ
DISKURSSSILLA
RAKENNETAAN

Lapsen
yksilöllisten
ja
autonomisten
valintojen
-diskurssi

Hyvä perusopetus herättää
kiinnostuksen oppimiseen, tukee
yksilöllisiä kiinnostuksen kohteita ja
on hyväksyvä erilaisille persoonille.

Koulutus (ja sen mahdollistama työ)
toimii yksilön mielekkään elämän ra-
kennusaineena.

Koulutusvalinnat lapsikeskeisiä.
Kouluvalintana useimmiten
lapsen oman toiveen ja kiinnostusten
kohteiden mukainen painotettu ope-
tus.
Ei ilmaista selkeitä toiveita lapsen op-
pivelvollisuuskoulun jälkeisestä kou-
lutuksesta ja ammatista. Toiveena
koulutus ja ammatti, jossa lapsi
viihtyy ja voi toteuttaa itseään.

kijana koulutusvalinnoissa,
lapsen oman toimijuuden mah-
dollistajana. Lasta ei saa pakot-
taa vanhemman toiveiden mu-
kaisiin valintoihin.

Lapsen omiin kiinnostuksin
kohteisiin kouluvalinnoissa on
tartuttava.

Lasta on kannustettava ja an-
nettava tarvittavat resurssit
opiskella niin pitkälle kuin hän
itse haluaa.

Lapsen
itsemääräämis-
oikeutta
kunnioittavan
ja lasta
kannustavan
äidin
subjektipositio

Rakennetaan
kuvaa lapsen
yksilöllisyyttä
tukevana
vanhempana.

Puolustaudutaan
määräävään
vanhemman
kategoriaa vastaan.

TAULUKKO 8. Lapselle parempaa -diskurssi

DISKURSSI KOULUTUKSELLE JA
KOULUTUSVALINNOILLE
ANNETUT MERKITYKSET

DISKURSSIN SISÄLTÄMÄ
TAI IDEALISOIMA
TOIMIIJUUS

SUBJEKTI-
POSITIO

MITÄ
DISKURSSSILLA
RAKENNETAAN

Lapselle
parempaa
-diskurssi

Hyvä perusopetus on tiedollisesti ja
taidollisesti vaativaa. Kouluissa ja
luokissa on tasoeroja. Nykyinen pe-
rusopetus ei vastaa oman lahjakkaan
lapsen tarpeisiin.
Koulutus mahdollistaa hyvän
ammattiaseman, mahdollisesti myös
sosiaalisen liikkuvuuden.

Koulutusvalinnat parempaa
tavoittelevia.
Kouluvalinnalla halutaan varmistaa
lapselle motivoitunut opiskeluryhmä
tai tarjota koulutuksellista pääomaa.
Kouluvalintana painotettu opetus voi
mahdollistaa reittejä jatkokoulutuk-
seen.
Toivotaan lapselle oppivelvollisuus-
koulun jälkeen koulutusta, joka tar-
joaa mielekkäämmän työn, paremman
toimeentulon ja työn arvostuksen kuin
mitä itsellä on. Toiveena usein lukio,
joskus jopa yliopistokoulutus.

Äidin tulee havaita lapsen tar-
peita tai vahvuuksia ja mitä
koulutusjärjestelmä voi lapselle
tarjota. Äidin tulee varmistaa
lapselle tarpeeksi hyvä oppi-
misympäristö.

Toimijuus vaatii resursseja ja
aktiivista toimimista koulutuk-
sen kentällä. Äidin tulee osata
ohjata lasta, olla mukana pää-
töksissä, tietää tai ottaa selvää
mahdollisuuksista.

Kunnian-
himoisen
äidin ja
koulutus-
asiakkaan
subjekti-
positio

Rakennetaan itsestä
kuvaa
koulutusasiakkaana
ja koulutukseen
uskovana
vanhempana.


